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KOMPASS TEMA: Manglende risikovurdering og alvorlige arbeidsulykker 

1 Bakgrunn og formål 

Forebygging av alvorlige arbeidsulykker og skader er en prioritert satsing for Arbeidstilsynet. Som en 
del av denne satsingen gjennomfører Arbeidstilsynet tilsyn i virksomheter som nylig har hatt alvorlige 
ulykker. En stor andel av ulykkene som Arbeidstilsynet gransker har skjedd i forbindelse med tap av 
kontroll over maskiner eller utstyr. Arbeidstilsynet finner at det i disse ulykkene ofte ikke er 
gjennomført en tilstrekkelig risikovurdering av arbeidet. Å ha god oversikt over risikoforholdene på 
arbeidsplassen er sentralt for å forebygge ulykker og hindre helse- og miljøskader.  
 
Formålet med denne rapporten er å presentere et kunnskapsunderlag som kan bidra til å styrke og 
målrette det forebyggende arbeidet i virksomhetene. Rapporten er bygd opp rundt tre problemstillinger: 

1) Hva kjennetegner ulykker som er forårsaket av tap av kontroll over maskiner og utstyr? 

2) Hvordan kan virksomheten gjennom risikovurderinger og systematisk HMS-arbeid hindre at det 
oppstår situasjoner hvor arbeidstakerne mister kontroll over maskiner og utstyr? 

3) På hvilken måte påvirker Arbeidstilsynets tilsynsaktivitet virksomhetens systematiske HMS-
arbeid, og risikoen for ulykker? 

 
 
1.1 Om datagrunnlaget 

Hovedgrunnlaget for rapporten er data fra 862 registrerte ulykker som har blitt gransket av 
Arbeidstilsynet gjennom tilsyn i perioden i løpet av 2011 og 2012. Blant disse er det 322 ulykker som er 
klassifisert i avvikskategorien «Tap av kontroll over maskiner og utstyr». Det er disse ulykkene som er 
hovedfokus for analyse. Til hver ulykke kan det knyttes et antall skadde personer og dødsfall, og 
egenskaper ved disse. 
 
Data fra ulykkesgranskningene er hentet fra Arbeidstilsynets System for ulykkeshåndtering. Dette er et 
register over alle varsler om arbeidsulykker med alvorlig personskade som er meldt til Arbeidstilsynet i 
tråd med arbeidsmiljøloven krav i § 5-2. Registeret inneholder også Arbeidstilsynets vurdering og funn i 
de ulykkene som etaten har fulgt opp gjennom tilsyn eller annen kartlegging.   
 
For ytterligere å belyse ulykkene i avvikskategorien «tap av kontroll over maskiner og utstyr» brukes 
beskrivelser og vurderinger fra utvalgte tilsynsrapporter, samt vurderinger fra inspektørene som har 
vært på ulykkesstedet. Avslutningsvis drøftes Arbeidstilsynets arbeid med ulykkesforebygging og 
effekten av dette arbeidet på bakgrunn av data fra et tilsynseffektprosjekt som ble gjennomført blant 
100 tilfeldig utvalgte virksomheter i 2011. Disse virksomhetene inngår med andre ord ikke i det 
analysematerialet som brukes ellers i rapporten. 
 
 

2 Arbeidstilsynets ulykkesgranskninger 

Arbeidsulykker representerer et betydelig samfunnsproblem, og har store konsekvenser både for den 
som rammes, for den enkelte virksomhet og for samfunnet som helhet. Forebygging av ulykker skal 
være et sentralt element i virksomhetenes systematiske HMS-arbeid, og oppfølging og kontroll av dette 
arbeidet er en prioritert oppgave for tilsynsmyndighetene.  
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Fra et myndighetsperspektiv krever effektive tiltak at virksomhetene etterlever meldeplikten de er pålagt 
gjennom arbeidsmiljøloven, men også at myndighetene evner å systematisere og analysere tilgjengelig 
kunnskap for å styrke det forebyggende arbeidet. Det er krav i arbeidsmiljøloven § 5-2 om at 
arbeidsgiver straks og på hurtigste måte skal varsle Arbeidstilsynet dersom en arbeidstaker omkommer 
eller blir alvorlig skadet. Arbeidstilsynet mottar årlig varsel om i størrelsesorden 2000 arbeidsulykker. 
Alle ulykker blir vurdert av fagpersoner i Arbeidstilsynet. De ulykkene som blir vurdert som mest 
alvorlig, blir fulgt opp videre gjennom tilsyn, postalt tilsyn eller annen kartlegging.  
 
Arbeidstilsynets tilsyn og oppfølging av alvorlige arbeidsulykker utgjør derfor etatens beste kilde til 
førstehånds kunnskap om hvorfor ulykker skjer og hvem de rammer. Arbeidstilsynets System for 
ulykkeshåndtering er ikke en komplett oversikt over arbeidsulykker i norsk arbeidsliv. Det som nevnt kun 
meldeplikt knyttet til ulykker med alvorlig personskade. Mange arbeidsgivere overholder ikke 
meldeplikten, og det er stor variasjon i meldeadferd fra næring til næring. Det er likevel rimelig å anta at 
komplettheten er størst på ulykkene med de mest alvorlige skadene.  
 
Arbeidstilsynets tilsyn på ulykkesstedet har som et formål å gi et godt grunnlag for å identifisere 
årsaksforholdene som ledet til ulykken. Slike funn vil kunne styrke det forebyggende arbeidet både i den 
aktuelle virksomheten og i Arbeidstilsynets fremtidige forebyggende arbeid i andre virksomheter. 
Ulykkesgranskningene skal videre bidra til å avdekke brudd på regelverket, avsløre straffbare forhold, 
og bidra til at politi og påtalemyndighet eventuelt følger opp saken på en effektiv måte.  
 
Ulykker kan klassifiseres og analyseres på flere måter. Her skal vi se på fire kategorier som 
Arbeidstilsynet vurderer og registrerer i sin ulykkesgranskning. Kategoriene representerer en forenklet 
fremstilling av en ulykke. En eller flere arbeidstagere utfører en aktivitet på arbeidsplassen. På et 
tidspunkt oppstår et avvik i arbeidet. En ulykke av en bestemt type oppstår, som forårsaker en eller 
flere personskader på en bestemt måte. 
 
Informasjonen som registreres under disse kategoriene følger et felles europeisk kodeverk med et gitt 
antall alternativer. Dette styrker analysekraften i datamaterialet i den forstand at det legger til rette for å 
sammenstille og sammenlikne data fra et stort antall ulykker. Samtidig mister man nyanser og utfyllende 
informasjon om hva som er unikt med den enkelte ulykken. Dette kompenseres ved at Arbeidstilsynet 
også registrerer inspektørens vurderinger og betraktninger av ulykkene. 
 

 
 
Kategoriene er: 
 Fysisk aktivitet: Hvilken aktivitet utførte den skadede på ulykkestidspunktet 
 Avvik: Hva fikk ulykken til å skje? 
 Ulykkestype: Hvilken type hendelse var det som skjedde? 
 Skademåte: Hvordan oppstod skaden? 

 
Denne rapporten tar utgangpunkt i avvikskategorien, det vil si den siste hendelsen som avviker fra den 
normale arbeidsprosessen og som videre førte til ulykken. Gjennom å registrere og analysere avvik kan 
man lettere identifisere tiltak som kan hindre nye liknende ulykker i å oppstå, også kalt primærfore-
bygging. Ulykkesgranskningene søker også å identifisere tiltak som kan bidra til sekundærforebygging. 
Dette er tiltak som kan redusere skadeomfanget selv om ulykken skulle inntreffe. 
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KOMPASS TEMA: Manglende risikovurdering og alvorlige arbeidsulykker 

 
Tabell 1: Hyppigst registrerte avvik som grunnlag for ulykken 

Avvik   Registrerte ulykker Andel Skadde personer Arbeidsskadedødsfall 
Tap av kontroll med maskiner og utstyr 322 37,4 % 324 15 
Brist, brudd, knusing, deformasjon.. 172 20,0 % 179 8 
Glidning eller snubling med fall 132 15,3 % 134 6 
Andre avvik 102 11,8 % 102 7 
Elektriske avvik 41 4,8 % 54 2 
Total 862 100 % 893 45 
 
 
Blant ulykkene som blir gransket av Arbeidstilsynet, blir en stor andel av ulykkene registrert i avviks-
kategorien «Tap av kontroll med maskiner og utstyr». I tabell 1 ser vi at over 37 prosent av ulykkene er 
vurdert å tilhøre i denne kategorien, noe som innebærer at en overvekt av skadde personer og dødsfall 
også finnes i denne kategorien. I denne rapporten skal vi se nærmere på nettopp disse ulykkene. 
 
 
Oppsummert: 

 Arbeidsgiver har plikt til å varsle Arbeidstilsynet om arbeidsulykker med alvorlig skade. 
 Arbeidstilsynet mottar årlig varsler om i størrelsesorden 2000 ulykker. 
 Opplysninger fra Arbeidstilsynets kartlegginger blir registrert for analyse- og forebyggingsformål. 
 Blant ulykkene som Arbeidstilsynet gransker er den største andelen i avvikskategorien «Tap av 

kontroll med maskiner og utstyr». 
 
 
 
 

3 Om ulykker som involverer tap av kontroll  
med maskiner og utstyr 

Å skaffe informasjon om en ulykkeshendelse er ofte en kompleks prosess som innebærer forenkling og 
klassifisering. Ulykkeshendelser er derimot ofte komplekse og årsaksforholdene er gjerne sammensatte 
og åpne for tolkninger. Som avvikskategorien «Tap av kontroll med maskiner og utstyr» indikerer, er 
utstyr av ulikt slag involvert i ulykken. Dette er ikke det samme som å si at utstyret er årsak til ulykken, 
kun at arbeidsoperasjonen som utløste ulykken involverte utstyr. En gjennomgang av ulykkene i denne 
kategorien, viser at maskiner og utstyr som har vært involvert i ulykken dekker et bredt spekter. 
Hovedkategorier her er utstyr til trebearbeiding inkludert sirkelsager og vedkløyvere; håndverktøy som 
spikerpistoler, samt større maskiner som anleggsmaskiner, truck og andre kjøretøy. 
 
La oss se nærmere på aggregert informasjon fra Arbeidstilsynets kartlegginger av disse ulykkene. 
Kategorien «Fysisk aktivitet» er et uttrykk for hva arbeidstakeren i utgangspunktet holdt på med, 
umiddelbart før ulykkesforløpet begynte. Tabellen nedenfor bekrefter at et stort flertall betjente 
maskiner, verktøy eller andre gjenstander. 
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Tabell 2: Registrert fysisk aktivitet innenfor kategorien «Tap av kontroll over maskiner og utstyr» 

Fysisk aktivitet Registrerte ulykker1 Skadde personer Arbeidsskadedødsfall 

Betjening av maskiner 156 156 6 

Arbeid med håndverktøy 50 51 1 

Betjening av gjenstand 47 48 0 

Tilstedeværelse 27 28 3 

Bevegelse 23 23 2 

Manuell transport 10 10 1 

Annen 8 8 2 

Total 322 324 15 

 
Dersom vi ser på den registrerte ulykkestypen, ser vi at bildet er mer sammensatt. Ulykkestype 
beskriver selve hendelsen, og gir innsikt i hva som gikk galt. Flest ulykker er klassifisert som 
klemulykker, tett fulgt av sikk eller kutt. Vi ser videre at ulykkene også inkluderer treff av gjenstander, 
fall og sammenstøt. 
 
Tabell 3: Registrert ulykkestype innenfor kategorien «Tap av kontroll over maskiner og utstyr» 

Ulykkestype Registrerte ulykker Skadde personer Arbeidsskadedødsfall 

Klemt/fanget 105 107 10 

Stukket/kuttet av skarp/spiss gjenstand 76 76 1 

Støt/treff av gjenstand 70 69 2 

Fall 28 28 1 

Sammenstøt/påkjørsel 15 17 0 

Velt 14 12 0 

Annet 7 8 0 

Kjemikalier 4 4 0 

Høy/lav temperatur 2 2 0 

Eksplosjon, sprenging, brann 1 1 1 

Total 322 324 15 

 
I ulykker med personskade registreres skademåte, som kategoriserer hvordan den skadede ble rammet. 
Skademåten registreres i 10 kategorier. Dersom det er flere skademåter, velges den som ga den 
alvorligste skaden. Hvordan selve skaden oppstod, kan gi verdifull innsikt om tiltak for å begrense 
skadeomfang. Tiltak som kan forebygge eller begrense skade omtales gjerne som sekundærforebygging. 
I tabellen vises de hyppigste skademåtene som er resultat av ulykker i kategorien «Tap av kontroll over 
maskiner og utstyr». Resultatene er sammensatte, men med kategoriene «Klemt», «Skarp gjenstand», 
«Rammet av gjenstand» og «Fall eller støt» som de dominerende. 

1 Fysisk aktivitet registreres for hver skadet person i en ulykke. I en ulykke kan det derfor være registrert 0 eller flere fysiske aktiviteter. 
Totalsum for antall ulykker vil derfor avvike fra summeringen av ulykker per kategori for fysisk aktivitet. 
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KOMPASS TEMA: Manglende risikovurdering og alvorlige arbeidsulykker 

 
Tabell 1: Registrert skademåte innenfor kategorien «Tap av kontroll over maskiner og utstyr» 

Skademåte Registrerte ulykker2 Skadde personer Arbeidsskadedødsfall 

Klemt 104 105 7 

Rammet av gjenstand 75 76 4 

Skarp gjenstand 69 69 2 

Fall eller støt 48 48 1 

Annen 17 18 1 

Elekt., temp. el. farlige stoffer 3 3 0 

Ingen opplysninger 2 2 0 

Bitt el. spark 1 1 0 

Fys. el. psyk. overbel. 1 1 0 

Druknet el. begravd 1 1 0 

Total 322 324 15 

 
Dersom vi ser ulykkestype og skademåte i sammenheng viser Arbeidstilsynets materiale at bruk av 
utstyr og maskiner i virksomhetene resulterer i flere typer ulykker med et sammensatt skadebilde. Vi ser 
likevel at det er et relativt tydelig mønster der fire typer ulykker og tilhørende skademåte utpeker seg. 
Disse fire kombinasjonene inkluderer 220 av 322 ulykker, eller i underkant av 70 prosent. Dette er en 
type informasjon som er verdifull i vurderinger av både primær- og sekundærforebyggende tiltak i 
virksomheten. 
 
Tabell 5: Sammenstilling av ulykkestype og skadetype 

Ulykkestype 
Skademåte 

Fall eller støt Klemt Rammet av gjenstand Skarp gjenstand 

Støt/treff av gjenstand   48  
Klemt/fanget  87   
Fall 26    
Stukket/kuttet av skarp/spiss gjenstand    59 

Antall ulykker N=322     

 
Vel 60 prosent av ulykkene i materialet har funnet sted i hovednæringene industri, og bygg og anlegg. 
Næringsvise trekk ved ulykkene er likevel ikke vektlagt i denne rapporten. Dette skyldes først og fremt 
at de ulykkene som Arbeidstilsynet følger opp ikke vil utgjøre et representativt utvalg av ulykkene som 
blir varslet. Næringsvise vurderinger kan derfor skape et inntrykk av at problemstillingene som drøftes 
kun er relevante i visse næringer og ikke i andre. Poenget her er det motsatte, nemlig at risikovurdering 
og kartlegging er påkrevd og relevant i alle virksomheter. I dette perspektivet blir heller ikke trekk ved 
den skadde personen like relevant. Mer overordnet berøres slike problemstillinger i andre publikasjoner 
fra Arbeidstilsynet.3 
 
 

2 Skademåte registreres for hver skadet person i en ulykke. I en ulykke kan det derfor være registrert 0 eller flere fysiske aktiviteter. 
Totalsum for antall ulykker vil derfor avvike fra summeringen av ulykker per kategori for fysisk aktivitet. 
3 Arbeidstilsynets rapportserie «Slik skjedde dødsulykkene» beskriver årlig alle ulykker med arbeidsskadedødsfall i en næringsvis inndeling. 
Arbeidstilsynet gav nylig ut rapporten «Arbeidsskader blant utenlandske arbeidstakere» som viser at utenlandske arbeidstakere har 
nærmere 50 prosent større risiko for å bli alvorlig skadet på jobb enn norske arbeidstakere, og opp mot 30 prosent høyere risiko for 
arbeidsskadedødsfall. Arbeidstilsynets rapporter er tilgjengelig fra arbeidstilsynet.no  Publikasjoner 
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Oppsummert: 

 Omlag 37 prosent av ulykkene Arbeidstilsynet gransker blir klassifisert som «Tap av kontroll 
over maskiner og utstyr». 

 Et bredt spekter av maskiner og utstyr er involvert i disse ulykkene, fra håndverktøy til større 
kjøretøy. 

 Ulykkestypene som oftest blir registret er «Klemt/fanget», «Stukket/kuttet av spiss gjenstand», 
og «Støt/truffet av gjenstand». 

 Skademåten, på tvers av ulykkestype, som oftest blir registrert er «Klemt», «Skarp gjenstand», og 
«Rammet av gjenstand». 

 Bildet er sammensatt, noe som understreker behovet for at virksomhetene arbeider systematisk 
med å forebygge ulykker og skader.  
 

 
 
 

4 Risikovurdering og forebygging 

Systematisk HMS-arbeid er myndighetenes hovedgrep for hvordan virksomhetene skal etterleve lover 
og regler som gjelder helse, miljø og sikkerhet i arbeidslivet. Forebygging og systematisk HMS-arbeid er 
to sider av samme sak. Gjennom systematisk arbeid med HMS skal virksomhetene selv forebygge at 
arbeidstakere blir skadet, syke eller utsatt for unødig risiko på arbeidsplassen. 
 
 
4.1 Kort om krav til systematisk forebygging 

Krav til virksomhetenes systematiske helse-, miljø, og sikkerhetsarbeid er hjemlet i arbeidsmiljølovens 
§ 3-1, og mer spesifikt i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontroll-
forskriften). Regelverket fastslår at den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging 
av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og 
deres representanter. Hensikten med HMS-systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i 
tide. Internkontroll er kvalitetssikring. 
 
Kravene til systematisk HMS-arbeid innebærer blant annet skriftlige beskrivelser av 
 Hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor 

HMS. 
 Hvordan kartlegging av risiko er gjennomført 
 Hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet (handlingsplan). 
 Rutine for å håndtere feil og mangler. 
 Hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten 

 
Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge farer og problemer på arbeidsplassen, og på denne bakgrunn 
vurdere risikoforholdene i virksomheten. En del av en slik kartlegging, er plikten til å føre register over 
personskader som oppstår under utførelse av arbeid i arbeidsmiljøloven § 5-1. Her heter det at arbeids-
giver skal sørge for registrering av alle personskader som oppstår under utførelse av arbeid. Videre skal 
dette registeret være tilgjengelig for blant andre Arbeidstilsynet.  
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KOMPASS TEMA: Manglende risikovurdering og alvorlige arbeidsulykker 

En systematisk kartlegging er et første nødvendig skritt for å øke kunnskapen om risikoforhold i egen 
virksomhet, å dra lærdom av skader og ulykker som har skjedd, og senere forebygge nye hendelser. 
Videre har arbeidsgiver ansvar for melde alvorlige skader eller dødsfall ved en arbeidsulykke til Arbeids-
tilsynet etter arbeidsmiljølovens § 5-2. Gjennom å ha oversikt over risikofaktorer på arbeidsplassen 
reduseres risikoen for nye ulykker og skader. 
 
 
4.2 Manglende risikovurdering som kjennetegn ved ulykkene 

En risikovurdering/kartlegging er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller 
sykdom på arbeidsplassen. Risiko er derfor et uttrykk for mulige tap som en virksomhet kan bli utsatt 
for. Kunnskap om risiko gir virksomhetene et bedre grunnlag for å gjennomføre tiltak som reduserer 
eller eliminerer farer og trusler. På den måten kan virksomheten unngå eller begrense skader, sykdom, 
uhell og kostbare driftstap. Risikovurdering er derfor et forebyggende tiltak som lønner seg. Regel-
verket stiller dessuten krav til at alle virksomheter skal vurdere risiko og om nødvendig gjennomføre 
hensiktsmessige tiltak for å redusere risiko. 
 
En risikovurdering dreier seg om å være systematisk og å ha et bevisst forhold til hva som kan gå galt i 
forhold til helse, miljø og sikkerhet. Resultatet fra risikovurderingen skal være et grunnlag for 
beslutninger om hvilke forebyggende tiltak som skal gjennomføres. I tillegg er prosessen i seg selv 
viktig fordi den bidrar til at virksomheten får økt bevissthet om risikopotensialet i arbeidet som utføres 
på egen arbeidsplass. 
 
Det å ha oversikt over farer og skademuligheter i egen virksomhet, og gjennomføre tiltak for å redusere 
disse er derfor helt sentralt. Likevel finner Arbeidstilsynet ofte at virksomhetene ikke har gjennomført 
tilstrekkelige skriftlige risikovurderinger. Dette er ikke det samme som at 
arbeidet ikke er risikovurdert. Arbeidstilsynet erfarer at det er store forskjeller 
mellom næringer og yrkesgrupper angående hvordan risikovurderinger gjen-
nomføres. Noen kan være gode på skriftlighet, men dårligere på medvirkning 
blant arbeidstakerne. Andre kan være gode på medvirkning, men ikke ha 
rutiner for skriftlighet og systematikk. Når loven krever skriftlighet og syste-
matikk, er det for å understreke at det forebyggende arbeidet skal være robust 
over tid, og at vurderinger skal være sporbare og tilgjengelige. 
 
Skillet mellom en tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende risikovurdering er 
derfor ikke krystallklart. Det stilles for eksempel ikke konkrete krav til innholdet i en risikovurdering, og 
det kan derfor være vanskelig for Arbeidstilsynets å bedømme presist når en vurdering er god nok. 
 
I et ulykkestilsyn erfarer Arbeidstilsynet ofte at virksomheten eller arbeidstakere på stedet svarer at de 
ikke har en tilstrekkelig risikobasering, til tross for at videre undersøkelser ofte viser at mye faktisk kan 
være gjort. I følge seniorinspektør i Arbeidstilsynet Nord-Norge, Webjørn Solli, skyldes dette typisk at  
 Mange har en formening om at Arbeidstilsynet forventer en skriftlig risikovurdering 
 De har en oppfatning av at Arbeidstilsynet har større krav enn virksomheten til innholdet i 

risikovurderingen 
 Etter en arbeidsulykke har virksomheten nettopp erfart at den risikovurderingen de har foretatt 

ikke har forebygget ulykken. Det kan være en fare for at man da kan svare at man ikke har 
risikovurdering, men mener at den man har er for dårlig. 

 

Enkel risikovurdering  
i fire trinn  
1) Finn farekildene 
2) Hva kan skje og hvor 

sannsynlig er det? 
3) Hva kan vi gjøre for å 

hindre det? 
4) Tiltak og videre arbeid 

 
www.arbeidstilsynet.no 
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Følgelig kan det derfor være en skjønnsmessig avgjørelse om Arbeidstilsynet velger å gi pålegg om 
manglende risikovurdering, også i tilfeller der virksomheten selv mener at denne ikke er gjennomført 
med tilstrekkelig kvalitet. 
 
Tabell 6: Gjennomført risikovurdering  

Avvik Ja Nei Andel «Nei» 

Tap av kontroll, helt eller delvis med maskiner, transportmidler… 122 143 54,2 % 

Brist, brudd, knusning, deformasjon, skred, forskyvning, nedstryrtning, eller sammenbrudd. 68 73 51,8 % 

Glidning eller snubling med fall. 50 56 52,8 % 

Andre avvik som ikke er anført i denne klassifikasjonen. 46 43 48,3 % 

Elektrisk avvik eller avvik forårsaket av eksplosjon/brann. 24 11 31,4 % 

Avvik forårsaket av oversvømmelse, kantring, lekkasje, utslipp eller fordampning. 7 17 70,8 % 

Kroppsbevegelse(-r) uten fysisk overbelastning 5 13 72,2 % 

Ingen opplysninger 6 7 53,8 % 

Overrumpling, redsel, vold, angrep, trussel eller nærvær. 2 3 60,0 % 

Kroppsbevegelse(-r) med fysisk overbelastning 0 1 100 % 

Total 330 367 52,6 % 

* N= 697 av opprinnelig 862; alle ulykkesgranskninger i perioden hvor risikovurdering faktisk er vurdert av Arbeidstilsynet  

 
I tabell 6 fremgår Arbeidstilsynet sin vurdering av om virksomhetene har gjennomført en tilstrekkelig 
risikovurdering forut for ulykken som blir gransket. Arbeidstilsynet har ikke vurdert om virksomheten 
har gjennomført risikovurdering i alle tilsynene. Der hvor dette er vurdert, mangler risikovurdering i vel 
52 prosent av tilfellene, og noe mer dersom vi ser på kategorien «Tap av kontroll med maskiner og 
utstyr». I 143 av ulykkene i denne kategorien har Arbeidstilsynet vurdert at en tilstrekkelig 
risikovurdering ikke foreligger. Dette innebærer at virksomheten ikke har gjort en god nok jobb med å 
kartlegge farene på egen arbeidsplass, og at nødvendige tiltak derfor heller ikke er gjennomført. Det 
forebyggende arbeidet har derfor ikke vært godt nok, etter Arbeidstilsynets vurdering.  
 
Disse resultatene fra ulykkesgranskningene er på linje med tidligere kartleggingsprosjekt. I 2009 deltok 
Arbeidstilsynet i en samarbeidskampanje med andre tilsynsetater der man blant annet gjennomførte 
felles tilsyn. Resultatene viser at opp mot 60 prosent av de besøkte små og mellomstore virksomhetene 
ikke hadde kartlagt farer og potensielle problemer godt nok. 
 
Erfaringene og funnene fra Arbeidstilsynet sine ulykkesgranskninger speiles i stor grad i reaksjonene 
etter tilsyn. Med reaksjoner menes her varslede pålegg fra Arbeidstilsynet til virksomhetene om å 
utbedre forhold som er vurdert å være brudd på regelverket. 
 
Tabell 7: Hyppigst brukte hjemler for reaksjon i Arbeidstilsynets ulykkesgranskninger, 2011-2012 

Nr Hjemmel 

1 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskrift) 

2 Forskrift om bruk av arbeidsutstyr 

3 Arbeidsmiljøloven § 18-5 Krav til å utlevere opplysninger til Arbeidstilsynet 

4 Arbeidsmiljøloven § 3-1 Krav til systematisk HMS-arbeid 

 
I tabellen vises de hyppigst brukte lovhjemlene for reaksjoner i ulykkesgranskningene i 2011 og første 
halvdel av 2012. En betydelig andel av reaksjonene er gitt med hjemmel i interkontrollforskriften, eller i 
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§ 3-1 i arbeidsmiljøloven, som begge stiller krav til virksomhetenes systematiske forebyggende arbeid. 
Videre er det gitt mange reaksjoner med hjemmel i forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Reaksjons-
praksisen samsvarer i stor grad med vurderingene av ulykkene over, der mangel på risikobasering og 
avvik knyttet til utstyr var sentrale funn. 
 
Når det gjelder forskrift om bruk av arbeidsutstyr er den i hovedsak en funksjonsforskrift. Det betyr en 
viss frihet i valg av arbeidsmetoder og tekniske løsninger. En viktig konsekvens av dette er at 
arbeidsgiver må gjøre en fullstendig risikovurdering av arbeidet som skal gjennomføres. Det går fram av 
internkontrollforskriften § 5 nr. 6 som også krever at risikovurdering skal dokumenteres skriftlig. 
 
Oppsummert: 

 Arbeidsgiver har ansvaret for å kartlegge risiko i virksomheten, og utarbeide planer og tiltak for 
å redusere risikoforholdene. 

 I over halvparten av ulykkesgranskningene vurderer Arbeidstilsynet at det ikke er gjennomført 
en tilstrekkelig risikovurdering. 

 Arbeidstilsynet gir oftest reaksjoner rettet mot å styrke det systematiske HMS-arbeidet i 
virksomhetene. 

 Nærmere beskrivelser av ulykker er viktig kunnskap for å finne mønster i ting som går galt og 
dermed bør forebygges. 
 

 
 
 

5 Nærmere beskrivelser av typiske ulykker 

Arbeidsulykker kan forebygges både primært og sekundært ved å minimere sannsynligheten for og 
konsekvensene av ulykker. Dette krever systematisert kunnskap. Arbeidstilsynets ulykkesgranskninger 
viser at det som kan fremstå som tilfeldige hendelser, over tid klarere fremstår som mønster. Det er 
nettopp når man evner å se mønster i ulykkene at man oppnår en større bevissthet rundt hvordan slike 
hendelser kan og skal forebygges.  
 
Så langt har vi sett på en del kjennetegn ved ulykker som skjer som følge av avvik knyttet til arbeid med 
maskiner og utstyr. Vi har også sett at i en stor andel av disse ulykkene har Arbeidstilsynet avdekket at 
virksomhetene ikke har foretatt tilstrekkelige risikovurderinger.  
 
Her vil vi se nærmere på utvalgte ulykker innenfor kategorien for å komme på sporet av hva som typisk 
går galt. Beskrivelsene går bak tallene og er ment å gi leseren en mer fyldig innsikt i hver enkelt 
hendelse. Dette er nyttig da typene av årsaksforhold og hendelsesforløp er så varierte og ofte så unike 
at de vanskelig lar seg presentere bare ved hjelp av tall og figurer. 
 
Manglende opplæring  
Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidstakere skal gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan 
være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er 
nødvendig. Det kan videre være krav til opplæring for håndtering av maskiner og utstyr. 
I materialet er det flere eksempler på at arbeidstakere som mangler opplæring blir skadet ved bruk av 
maskiner og utstyr. En slik ulykke skjedde ved omstilling av en begerfyllingsmaskin, fra produksjon av 
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en type produkt til et annet. To personer utførte omstillingsarbeidet på maskinen. Normalt skulle en 
opplært operatør gjøre denne operasjon alene, men for å spare tid satte man i dette tilfellet en 
sikkerhetsbryter ut av funksjon slik at en kunne være inne i maskinen med åpen dør kontinuerlig med 
påsatt strøm for å bytte ut begerholdere, mens den andre personen utenfor maskinen ved 
kontrollpanelet kunne dermed operere bevegelige deler inne i maskinen samtidig. I dette tilfellet ble 
maskinen startet opp før den andre var ferdig med operasjonen. En ansatt fikk da hånden klemt i 
maskinen.  
 
Den skadde hadde vært deltidsansatt i ett år, og hadde ikke gjennomført full opplæring på maskinen. 
Arbeidsoperasjonen fulgte ikke normal fremgangsmåte. Det fantes ingen skriftlig dokumentert 
opplæring eller risikovurdering av maskinen eller skriftlig arbeidsinstruks for utførelser av operasjoner 
på stedet.  
 
Overingeniør Ivar Fagernes gjennomførte Arbeidstilsynets ulykkesgranskning i virksomheten. 
Granskningen avdekket flere brudd på gjeldende regelverk, som delvis var kjent for virksomheten fra 
før. Virksomheten ble pålagt å utarbeide skriftlig dokumentasjon på opplæring, samt skriftlig 
kartlegging og risikovurdering. Skadepotensialet i saken var svært alvorlig. 
 
Fagernes vurderer i ettertid at: 

 
«En skriftlig kartlegging med risikovurdering med tilhørende tiltak ville sannsynligvis bidratt til  

å forebygge denne ulykken. Virksomheten hadde da sannsynligvis konkludert med å skrive en 
skriftlig prosedyre på hvordan denne operasjonen skulle utføres, hvilke dør som skulle nyttes for 

utførelse og ikke minst slå fast med ett oppslag at sikkerhetsbryter aldri må slås av ved 
arbeid/vedlikehold inne i en slik maskin». 

 
 

Feil bruk av maskin eller utstyr  
Feil bruk av utstyr kan i seg selv skyldes manglende opplæring som beskrevet overfor. Ofte skjer det 
også bevisst på grunn av problemer med utstyret eller for det oppleves som tidsbesparende. Feil bruk 
av utstyr, som for eksempel utkobling av sikringsutstyr på en maskin, kan i noen tilfeller være stilltiende 
akseptert i en virksomhet, selv om det kan være i strid med interne retningslinjer og egen 
risikovurdering. Det kan imidlertid også skje uten at arbeidsgiver er kjent med praksisen. Dette 
understreker at et systematisk HMS-arbeide går langt utover det å ha det skriftlig i orden, det er 
etterlevelse i praktisk handling som gir resultater.  
 
Et eksempel på en slik ulykke skjedde i en industribedrift da man fikk problemer med en maskin. 
Maskinen har som oppgave å trekke over en folie og pakke inn paller med sekker, som transporteres 
inn i maskinen ved hjelp av en transportbane. Pallen med sekker har på grunn av dårlige underbord 
stoppet opp på banen, og skadede har åpnet en port og gått inn i maskinen uten først å slå av 
styrestrømmen til maskinen. Den skadede har deretter forsøkt å trekke pallen manuelt inn i maskinen, 
og da hans arbeidskollega har forsøkt å hjelpe til utenfor maskinen har han utilsiktet skjøvet igjen 
porten og maskinen har startet. Personen ble da klemt mellom maskinens bevegelige deler og gulvet 
under maskinen, og ble liggende fastklemt inntil hans arbeidskollega reverserte og stanset maskinen fra 
et kontrollpanel ved maskinen. 
 
Arbeidstilsynet vurderte i tilsynet at det ikke foreligger overtredelse av lov eller forskrifter fra 
arbeidsgivers side. Arbeidstakerne har imidlertid brutt gjeldende bruksanvisning/sikkerhetsinstruks for 
maskinen, hvor det fremgår at det er strengt forbudt å oppholde seg inne i maskinen med 
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styrestrømmen innkoplet og at effekt - eller nødstoppbryter skal aktiviseres hvis man må foretak 
inngrep i maskinen. Det er bekreftet at arbeidstakerne er gitt nødvendig opplæring. Virksomheten ble 
pålagt å utarbeide en skriftlig rapport om ulykken som blant annet skulle inneholde en vurdering av 
hendelsesforløp og årsaker til ulykken, samt en skriftlig risikovurdering og tiltak som skal forebygge 
liknende hendelser ved bruk av maskinen. 
 
Alenearbeid  
Datamaterialet viser at i 82 av de 306 ulykkene i avvikskategorien «tap av kontroll over maskiner og 
utstyr» har den skadede arbeidet alene i ulykkesøyeblikket. Alenearbeid kan øke sannsynligheten for at 
ulykker oppstår. Når man arbeider alene er man i enda større grad avhengig av tilstrekkelig opplæring, 
tilstrekkelige instrukser, arbeidsutstyr, og sikkerhetskulturen i virksomheten, for å nevne noe. Samtidig 
kan alenearbeid øke skadeomfanget etter en ulykke, ettersom det tar ekstra tid før hjelp og medisinsk 
assistanse er tilgjengelig. 
 
En slik dødsulykke skjedde ved inspeksjon av en spindelknuser i et pukkverk. Under arbeidet har 
arbeidstakeren sannsynligvis falt, kommet i klem og blitt kvalt. Den omkomne ble funnet senere av en 
kollega. Arbeidstilsynet ga etter granskningen av ulykken pålegg knyttet til utarbeidelse av skriftlig 
instruks for inspeksjon av knuseren, samt oppfølging av funksjon og merking av nødstopp på 
maskinene. 
 
I denne ulykken er det flere omstendigheter som i sum ble fatale. Virksomheten manglet instruks for 
korrekt befaring av maskinen, det var problemer med nødstopp på maskinen, og arbeidstakeren 
arbeidet alene noe som gjorde at ingen kunne komme til unnsetning. Arbeidstilsynets ulykkes-
granskning på stedet ble gjennomført av seniorinspektør Webjørn Solli. I følge Solli var dette en tragisk 
sak, der den involverte arbeidstakeren var svært rutinert og i utgangspunktet var kjent med farer og 
risikoforholdene på anlegget. Likevel påpeker Solli at 
 

«Det er ikke tvil om at den omkomne kjente til risikoforholdene på anlegget.  
Arbeidstakeren har driftet anlegget over lang tid. En skriftlig kartlegging/risikovurdering, 

bidrar til bevisstgjøring av faremomenter. I tillegg vil en instruks som er kjent for alle, bidra til 
at man har et høyere sikkerhetsnivå på arbeidsplassen. Den omkomne hadde også 

opplæringsansvar for den personen som nylig var ansatt, ved å gjennomgå instrukser som 
fokuserer på hvordan for eksempel vedlikehold av knusere skal foregå, vil det være en større 

terskel for å ignorere slike instrukser.» 
 

Arbeid med vedlikehold  
Vedlikeholdsoppgaver medfører ofte skaderisiko. Grunnen er at arbeidet gjøres i nærheten av maskiner, 
og fordi vedlikehold ofte ikke er rutinemessige oppgaver. Det finnes forskjellige typer vedlikeholdsopp-
gaver. Korrektivt vedlikehold handler om å gjenopprette maskinen til fungerende tilstand, og er typisk 
iverksatt på grunn av uforutsigbare forhold eller som en reaksjon på en uforutsett hendelse. Europeiske 
skadedata viser at 10-20 prosent av alle arbeidsskader skjer i forbindelse med vedlikeholdsoppgaver.4  
 
En slik ulykke skjedde i forbindelse med enkelt vedlikehold av en maskin for produksjon av glass. 
Under prøvekjøringen av maskinen ble det oppdaget at båndene ikke fungerte som de skulle. Maskinen 
ble da åpnet og tvangskjørt i den hensikt å avdekke feilen. Under dette arbeidet kom arbeidstakere i 
kontakt med båndene og skadet fingrene på den ene hånden.  

4 European Commission, European statistics on accidents at work (ESAW) – methodology, Brussels, European 
Commission Directorate-General for Employment and Social Affairs, 2001. 
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Arbeidstilsynet ga etter tilsyn virksomheten pålegg om å foreta en tilstrekkelig risikovurdering, spesielt 
av arbeidsutstyr som er farlig ved bruk. Videre fikk virksomheten pålegg om å sørge for å dokumentere 
sikkerhetsopplæring. Arbeidstilsynet understrekte videre viktigheten av at virksomhetens ledelse og 
vernetjeneste har møte umiddelbart etter alle ulykker og nestenulykker uansett grad, slik at en kan få 
gjort nødvendige tiltak for å hindre at slike ulykker skjer igjen. 
 

*** 
 
I en rekke av ulykkene i materialet, også de som er beskrevet nærmere her, er det flere typer brudd og 
mangler som ligger bak ulykken. En risikovurdering med tilhørende handlingsplan og tiltak vil kunne 
forebygge ulykker, gitt at tiltakene bidrar til lovlige og trygge arbeidsbetingelser for de ansatte i virksom-
heten. Dette krever medvirkning. 
 
I tilsynsvirksomheten har Arbeidstilsynet generelt et bevisst fokus på organisatoriske arbeidsbetingelser 
som grunnleggende for arbeidsmiljøet i virksomheten. Etaten erfarer at grunnleggende organisatoriske 
arbeidsbetingelser oftest er en forutsetning for et trygt og sikkert arbeidsmiljø. I et slikt perspektiv er 
faktorer som alenearbeid, og feil bruk av maskiner mer et symptom enn en årsak som sådan til ulykken. 
Ulykkens årsak kan heller finnes i trekk ved virksomhetens organisering, arbeidstidsordninger, eller 
opplæringsregime. Dette understreker at risikovurderinger i en virksomhet fanger opp alle relevante 
utfordringer på arbeidsplassen. 
 
Solfrid Engene Røyset er senioringeniør ved Arbeidstilsynet Midt-Norge, som har nasjonalt ansvar for 
Arbeidstilsynet sitt arbeid med teknisk sikkerhet og forebygging av arbeidsulykker. Røyset påpeker at 
det nettopp er sentralt at risikokartlegginger og tiltak skjer gjennom en bred prosess i virksomheten: 
 

«Hvis de ansvarlige på alle nivå er med og det gis ro og aksept – vil erfaringene komme alle de 
ansvarlige til gode.  Å delta i en slik vurdering er den beste måten å forebygge skader på. Å reflektere 

over praksis i en ikke-fordømmende sammenheng, gir grobunn for å internalisere kunnskap til 
kompetanse som kan brukes i alle aktuelle overførbare sammenhenger, enten en er maskinfører, 

arbeidsleder, HMS-ansvarlig, verneombud eller daglig leder».  
 

 
Oppsummert: 

 Arbeidstilsynet har vurdert at anglende opplæring, feil bruk av maskiner og utstyr, alenearbeid, og 
vedlikeholdsarbeid er sentrale årsaker til ulykkene i materialet. 

 Det er typisk at årsaksforholdene er sammensatte, og at risikoforholdene opptrer sammen. 
 Arbeidstilsynet vurderer at slike mangler kan knyttes til manglende risikovurderinger i 

virksomhetene. 
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6 Etter ulykken 

Så langt i rapporten har vi konstatert at 5 av 10 virksomheter som har hatt en alvorlig arbeidsulykke 
ikke har gjennomført en tilstrekkelig risikovurdering, og at typiske ulykker ofte er knyttet til baken-
forliggende faktorer som manglende opplæring, feil bruk av maskiner og utstyr, alenearbeid, og 
vedlikeholdsoppgaver.  
 
Arbeidstilsynet erfarer at den sikreste måten å bidra til en varig heving av arbeidsmiljøet i en virksom-
het, er å påse at virksomheten driver et faktisk fungerende systematisk HMS-arbeid som står i forhold 
til de kartlagte utfordringene som er i arbeidsmiljøet. Forebygging og systematisk HMS-arbeid er to 
sider av samme sak. Gjennom systematisk arbeid med HMS skal virksomhetene selv forebygge at 
arbeidstakere blir utsatt for unødig risiko på arbeidsplassen.  
 
Arbeidstilsynet sine ulykkesgranskninger kan derfor sies å ha en todelt hensikt. For det første å påse at 
de konkrete arbeidsbetingelsene i den rammede virksomheten forbedres slik at nye ulykker og skader 
forebygges. For det andre skal Arbeidstilsynet bruke kunnskap fra ulykkene og granskningene for å 
styrke etatens eget arbeid og derved også komme virksomhetene til gode.  
 
I forlengelsen av dette er det interessant å ha kunnskap om utviklingen over tid i virksomhetene som har 
vært rammet av ulykker. Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2011 et tilsynsprosjekt for å kartlegge 
endring og forbedring i virksomhetenes systematiske forebygging av arbeidsulykker. I prosjektet ble det 
gjennomført 100 tilsyn, fordelt på et representativt utvalg av virksomheter der etaten tidligere har gjenn-
omført ulykkesgranskninger, samt i sammenlignbare virksomheter der Arbeidstilsynet aldri tidligere har 
ført tilsyn. Ved å sammenlikne de to gruppene virksomheter, kan man påvise interessante utviklingstrekk 
og sannsynliggjorte effekter av Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet.  
 
Tilsynene i prosjektet rettet seg mot åtte kontrollpunkter og lovkrav som i sum en rimelig tolkning av 
hva det innebærer å drive systematisk HMS-arbeid for å forebygge ulykker og redusere skadeomfang. 

Tabell 8: Kontrollpunkter i ulykkesforebyggende oppfølgingstilsyn 

Nr Kontrollpunkter 

1 Kan virksomheten under tilsynet dokumentere skriftlig at den har kartlagt og vurdert risikofaktorer? 
2 Kan virksomheten under tilsynet dokumentere tiltak eller legge frem en tidfestet overordnet handlingsplan basert på forannevnte 

risikovurdering? 
3 Har arbeidsgiver gjennomgått obligatorisk opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid? 
4 Kan virksomheten under tilsynet dokumentere at den har verneombud, eller skriftlig avtale om annen ordning når det er under 10 

ansatte 
5 Kan virksomheten dokumentere at den har register over personskader og sykdom på bakgrunn av forhold i virksomheten? 
6 Har arbeidstakerne gjennomgått opplæring i de risikoforhold som er kartlagt under risikovurderingen? 
7 Kan virksomheten under tilsynet dokumentere planer og rapporter for bruk av den godkjente bedriftshelsetjenestens (BHT) bistand 

til virksomheten? 
8 Kan virksomheten under tilsynet dokumentere rutiner for kontroll av etterlevelse av sikkerhetsrutiner? 

 
 
I tabellen ser vi at de fire første kontrollpunktene inneholder sentrale krav til HMS-arbeid på et over-
ordnet nivå, herunder risikovurdering og handlingsplan og HMS-opplæring for leder. Kontrollpunktene 
5-8 er spisset spesifikt mot ulykkesforebygging Kontrollpunktene 5-8 retter seg mer dirkete mot fore-
bygging av skader og ulykker som sådan, inkludert opplæring, register over arbeidsrelaterte skader og 
virksomhetens kontroll for etterlevelse av sikkerhetsrutiner. 
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Metodisk kan de åtte kontrollpunktene sees som en forebyggingsindeks, der en virksomhet kan oppnå 
en skåre mellom 0 og 8. I det aktuelle prosjektet fikk virksomhetene i oppfølgingsgruppen som tidligere 
har hatt tilsyn en gjennomsnittsskåre på 6,1 på indeksen. Denne gruppen har med andre ord en relativt 
høy gjennomsnittsskåre, men tilfredsstilte altså i sum ikke alle kravene. 
 
Av større interesse er det å vurdere resultatene fra de enkelte kontrollpunktene. I figuren nedenfor ser 
vi andelen virksomheter som tilfredsstiller et kontrollpunkt. For denne rapporten er det interessant at 
også etter en ulykke har skjedd skårer virksomhetene lavest på kontrollpunkter som: 
 Risikovurdering 
 Tilfredsstillende register over arbeidsrelaterte skader i virksomheten 
 Dokumenterte rutiner for kontroll av etterlevelse av sikkerhetsrutiner 

 

 

Figur 1: Andel virksomheter som tilfredsstiller sentrale krav til systematisk forebygging 
 
I figur 1 ser vi at i sum er det i størrelsesorden 20–25 prosent av virksomheten som ikke driver et 
forsvarlig forebyggende arbeid, også etter at det har skjedd en alvorlig ulykke i virksomhetene og 
Arbeidstilsynet har gjennomført en granskning med tilhørende reaksjoner.  
 
Arbeidstilsynets granskning har likevel hatt en positiv effekt. Som et ledd i undersøkelsen gjennomførte 
etaten også kontroll med sammenlignbare virksomheter hvor det aldri tidligere har vært ført tilsyn. 
Variabler som næringskode, geografisk beliggenhet og antall ansatte ble brukt som kriterier for 
sammenlignbarhet. I korte trekk var det et premiss for sammenligningen at virksomhetene i hovedsak 
var like bortsett fra at den ene gruppen nylig hadde hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet. 
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KOMPASS TEMA: Manglende risikovurdering og alvorlige arbeidsulykker 

 
 
Figur 2: Forskjeller i systematisk ulykkesforebygging mellom virksomheter som hhv. har hatt og aldri har hatt tilsyn  
 
I figur 2 fremgår det at virksomhetene der Arbeidstilsynet tidligere har foretatt ulykkesgranskninger 
skårer systematisk høyere på alle de åtte kontrollpunktene enn virksomheter som Arbeidstilsynet 
tidligere ikke har ført tilsyn med. I sum er differansen statistisk signifikant. Dette sannsynliggjør at 
ulykkestilsyn har bidratt til at disse virksomhetene i større grad har et systematisk HMS-arbeid knyttet 
til ulykkesforebygging. 
 
I undersøkelsen er det primært undersøkt om virksomhetene har 
oppnådd forbedringer i HMS-rutiner. Det vil kreve separate 
undersøkelser på et senere tidspunkt, dersom en ønsker å kartlegge 
om forbedrede rutiner over tid gir seg utslag i et faktisk forbedret 
arbeidsmiljø og en reduksjon i skader og sykdom. En HMS-
kartlegging som FAFO gjennomførte for Arbeidstilsynet 
konkluderte på grunnlag av data fra både en surveyundersøkelse og 
flere casestudier at HMS-arbeid bidrar til å bedre den faktiske HMS-
situasjonen i virksomhetene. Blant informantene i studien er det 
bred enighet om at systematisk innstas fører til en bedre HMS-
tilstand.5 
 
Utover effekten av Arbeidstilsynet sin granskning er det er sannsynlig at det at virksomheten har hatt en 
alvorlig ulykke i seg selv styrker bevisstheten om forebyggende arbeid. For å forebygge ulykker er det 
derfor av betydning at en virksomhet gransker hva som skjedde, hvorfor og hvordan unngå liknende 
tilfeller. Dette bør gjøres uavhengig av om Arbeidstilsynet kommer på tilsyn eller ikke. Egenaktivitet er 
av stor betydning for å øke bevisstheten om risiko på egen arbeidsplass. 
 
For virksomhetene er det sentralt å følge opp alle typer uønskede hendelser, ikke bare alvorlige ulykker. 
Ofte kan det være tilfeldigheter som avgjør om en hendelse får et alvorlig utfall eller ikke. De fleste 

5 Andersen, Rolf K., Mona Bråten, Brita Gjerstad og Jorunn Tharaldsen, Systematisk HMS-arbeid i norske virksomheter. Status og 
utfordringer 2009, FAFO 2009 

Det er nylig utarbeidet to 
kartlegginger av systematisk 
HMS-arbeid i Norge.  
Se FAFOs rapport 
«Systematisk HMS-arbeid i 
norske virksomheter» for 
tilstandsbeskrivelse i Norge 
og ESENER-studien for en 
komparativ europeisk 
undersøkelse gjennomført av 
det europeiske arbeidsmiljø-
organet.  
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arbeidsulykker skjer som følge av et tilsynelatende ukomplisert hendelsesforløp. Selve hendelsesforløpet 
er ofte forbundet med lav risiko. Slike ulykker blir sjelden kartlagt eller fulgt opp. I en artikkel i tids-
skriftet Safety Science, argumenterer den danske forskeren Kirsten Jørgensen for at disse såkalte ”simple 
accidents” (enkle ulykker) likevel har større samfunnsmessige konsekvenser i form av dødsfall, uførhet 
og alvorlig skade, enn ulykkene som faktisk blir kartlagt og analysert.6  Dette er derfor viktig å 
forebygge også disse hendelsene. 
 
At de ukompliserte ulykkeshendelsene har større konsekvenser skyldes selvsagt at de skjer langt hyp-
pigere, men også at det er manglende læring fra disse ulykkene som et resultat av mangelfull oppfølging. 
Vurderinger av forebyggende tiltak er oftest innrettet mot arbeidsoperasjoner med høyt vurdert risiko. I 
forlengelsen av dette skjer kartlegging av ulykker primært i næringer med kjent høy risiko for ulykker og 
storulykkepotensial. Ulykker med et tilsynelatende enkelt hendelsesforløp avfeies oftere som ren uflaks 
eller menneskelig svikt, uten at en kartlegging blir gjennomført. Dette skjer også når konsekvensene av 
ulykken er store. Ulykker i trafikken kan være en god illustrasjon.  
 
Vi ser en ond sirkel: Ulykker og skader blir ikke kartlagt, fordi arbeidssituasjonen ikke forbindes med 
risiko. Arbeidssituasjonen blir ikke forbundet med risiko, fordi ulykker og skader ikke blir kartlagt. Det 
er nettopp når man evner å se mønster i ulykkene at man oppnår en større bevissthet om hvordan slike 
hendelser kan og skal forebygges. Ulykkesgranskninger er derfor et viktig verktøy i forbindelse med alle 
typer ulykker. Selv om årsaksforholdet i en ulykke kan fremstå som enkelt, vil en virksomhet kunne 
trekke viktig lærdom fra en kartlegging, ikke minst på det organisatoriske området. Dette skjer i for liten 
grad i dag. 
 
 
Oppsummert: 

 Virksomheter som har hatt alvorlige ulykker og hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet jobber i større grad 
systematisk med å forebygge nye arbeidsulykker. 

 Virksomhetene har likevel et forbedringspotensial relatert til å ha oversikt over risikoforholdene på 
arbeidsplassen og iverksette tiltak i tråd med denne. 

 Ulykkesgranskninger er et viktig verktøy i alle næringer, og i forhold til alle typer ulykker. 
 
 

6 Jørgensen, Kirsten, A tool for safety officers investigating “simple” accidents, i Safety Science 49 (2011), s 32-38 
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KOMPASS TEMA: Manglende risikovurdering og alvorlige arbeidsulykker 

7 Konklusjon 

Beskrivelsene i denne rapporten viser at det som kan fremstå som tilfeldige hendelser, over tid klarere 
fremstår som mønster. Det er nettopp når man evner å se mønster i ulykkene at man oppnår en større 
bevissthet til hvordan slike hendelser kan og skal forebygges. I enkelte av beskrivelsene fremgår det at 
ulykker helt eller delvis skyldes brudd på regelverk. Forebygging av ulykker krever derfor et aktivt og 
systematisk HMS-arbeid i virksomhetene. 
 
Dette materialet bygger på tilsyn i ulike virksomheter. Materialet illustrerer at der for den enkelte 
virksomhet er sentralt å kartlegge det konkrete risikobildet i på egen arbeidsplass på liknende måte, i 
den hensikt å målrette de forebyggende tiltakene. Tiltakene kan dreie seg om alt fra tekniske 
forbedringer, opplæring og øvelser, eller nye prosedyrer. Som hovedregel anbefales tiltak som kan 
redusere sannsynligheten for ulykker. Det gir større gevinst å forebygge enn å begrense og reparere. 
 
I denne rapporten har vi sett at: 
 En stor andel av ulykkene som Arbeidstilsynet gransker, har sammenheng med tap av kontroll 

med maskiner eller utstyr. 
 Arbeidstilsynet finner at 5 av 10 virksomheter ikke har gjennomført en tilstrekkelig 

risikovurdering forut for ulykken.  
 En nærmere gjennomgang av ulykkene viser at mange kan deles inn i kategorier som manglende 

opplæring, feil bruk av maskiner og utstyr, alenearbeid og vedlikeholdsarbeid. 
 Også virksomheter som har vært rammet av alvorlige ulykker har i ettertid manglende oversikt 

over risikoforholdene på arbeidsplassen. 
 Utarbeidelse av risikokartlegginger og tiltak bør skje gjennom en bred prosess i virksomheten. 
 Ulykkesgranskninger er et viktig verktøy i alle næringer, og i forbindelse med alle typer ulykker. 
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