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 Útdráttur 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að mæla öryggisanda (e. safety climate) og upplifun 

starfsmanna á öryggisháttum innan íslensks útgerðarfélags. Öryggisandi er skilgreindur sem 

sameiginleg viðhorf samstarfshóps til öryggistengdra verklagsreglna, starfshátta og stefnumótunar 

stjórnenda og samstarfsmanna. Notaður var Nordic Safety Climate Questionnaire (NOSACQ-50) 

spurningalistinn sem er tiltölulega nýlegt mælitæki og hefur lítið verið notað hér á landi. Listinn er 

staðlaður, gerður til að mæla öryggishætti starfsfólks og öryggisanda innan vinnustaða. Hann skiptist í 

sjö þætti öryggisanda sem samanstanda af 50 staðhæfingum. Svarhlutfall var 61,4% og voru notuð 

svör 75 þátttakanda við úrvinnslu á niðurstöðum. Helstu niðurstöður sýndu að innan vinnustaðarins er 

öryggisandi almennt nokkuð góður en með þörf á smá úrbótum. Forgangsröðun í öryggismálum er 

nokkuð sem útgerðarfélagið ætti að huga betur að en þegar mikið liggur við er eins og mikilvægi 

öryggis minnki. Áherslan fer yfir á framleiðslu og öryggi kemur þar á eftir. Niðurstöðurnar gefa einnig 

til kynna að á vinnustaðnum ríki öryggismenning þar sem meiri áhersla er lögð á viðbrögð við slysum 

eða „næstum því slysum” og hvaða úrbóta er þörf ef slys eiga sér stað heldur en öryggismenning sem 

leggur áherslu á forvirkar aðferðir í öryggismálum. 
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Öryggisandi á vinnustöðum: Upplifun starfsmanna á öryggisháttum hjá útgerðarfélagi, 

athugað með NOSACQ-50 spurningalistanum. 

 

Talið er að á ári hverju láti lífið meira en 2.3 milljónir manna vegna vinnuslysa og 

vinnutengdra sjúkdóma í heiminum og að um 317 milljónir slysa eigi sér stað í vinnu árlega 

(International Labour Organisation [ILO], 2010).  

Þegar talað er um vinnuslys er átt við „skyndilegan, óvæntan atburð í tengslum við 

vinnu sem veldur áverkum, heilsutjóni eða dauða eins eða fleiri einstaklinga“ (Vinnueftirlitið. 

e.d.). Vinnuslys og vinnutengt heilsufarstjón geta verið mjög kostnaðarsöm. Sá kostnaður 

lendir ekki aðeins á þeim sem slasast, heldur einnig á atvinnurekendum og samfélaginu í 

heild.  

Áætlað er að efnahagsleg byrði vegna lélegra öryggis- og hollustuhátta á vinnustöðum 

kosti heiminn árlega um 4 prósent af vergri heimsframleiðslu (ILO, 2010). Þegar starfsmaður 

slasast við vinnu, getur kostnaður atvinnurekanda verið mikill. Hann þarf ekki aðeins að 

borga allan sjúkra- og flutningskostnað vegna slyssins, heldur þarf hann líka að borga 

starfsmanninum laun í fjarveru hans. Ef hægt er að rekja slysið til vanrækslu eða mistaka 

vinnuveitanda, eða annarra sem hann ber ábyrgð á, er vinnuveitandi skaðabótaskyldur. 

Vinnuveitandi þarf þá að greiða allt fjárhagslegt tjón og annað tjón, hvort sem það er 

tímabundið eða varanlegt. Tjónaupphæðir geta numið tugum milljóna (Stéttarfélag í 

almannaþjónustu e.d.).  

Á síðastliðnum áratugum hefur þó mikil vitundarvakning átt sér stað varðandi 

mikilvægi öryggis á vinnustöðum. Með aukinni tækni og betri búnaði hefur dregið töluvert úr 

vinnuslysum á síðastliðnum áratugum. Alltaf má þó gera betur. Þrátt fyrir að dregið hafi úr 

vinnuslysum er enn of mikið af alvarlegum slysum á vinnustöðum.  

Samkvæmt Ársskýrslu Vinnueftirlitsins árið 2013 var tilkynnt um 1496 vinnuslys á 

Íslandi, í þeim lentu 998 karlar og 498 konur. Það er svipaður fjöldi og hefur verið undanfarin 

ár. Fjöldi tilkynntra slysa úr byggingageiranum stóð nánast í stað hvað varðar fjölda slysa frá 

fyrra ári. Tilkynnt var um 67 slys árið 2013 en 70 slys árið áður. Talan er þó mun lægri nú en 

fyrir nokkrum árum. Til dæmis var tilkynnt um 162 vinnuslys árið 2009 í þessum geira.  

Fjöldi tilkynntra slysa í fiskiðnaði fer aftur á móti vaxandi en aukningin er að 

einhverjum hluta vegna bættra tilkynninga. Ekki má samt draga úr því að „þarna eru unnin 

hættuleg störf, sem þarf að gera örugg,“ (Vinnueftirlitið, 2014) en árið 2013 voru næst flestar 
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tilkynningar á slysum í fiskiðnaði, hraðfrystihúsum og fiskvinnslustöðvum eða 182 

tilkynningar.  

Það var opinber stjórnsýsla sem tilkynnti um langflest slys og óhöpp, eða 305 slys, en 

þar undir er til dæmis lögreglan (Vinnueftirlitið, 2014).  

Vorið 2013 sendi Vinnueftirlitið bréf til um 200 fiskvinnslufyrirtækja til að upplýsa þau 

um fjölgun vinnuslysa í fiskiðnaðinum. Ásamt þeim var líka sendur gátlisti sem fyrirtækin 

gátu stuðst við til að fara yfir vinnuumhverfið. Í framhaldinu heimsótti starfsfólk 

Vinnueftirlitsins 109 fyrirtæki og voru gefin 394 fyrimæli um úrbætur í þessum heimsóknum. 

Þetta skilaði þó ekki tilætluðum árangri og vinnuslysum í fiskvinnslu fækkaði ekki árið 2014.  

Gripið var því til frekari aðgerða í ársbyrjun 2015. Teymi sérfræðinga frá 

Vinnueftirlitinu var sent í fimm stór fiskvinnslufyrirtæki í öllum landshlutum til að meta 

ástandið innan greinarinnar. Kom í ljós að ástandið var mjög líkt á öllum fimm stöðum. 

Grundvallar öryggisbúnaður tækja og véla var of oft ekki í lagi og bárust fyrirmæli um 

tafarlausar úrbætur frá Vinnueftirlitinu í fjórum tilfellum. Fyrirtækin fengu frá 20 - 36 

fyrirmæli um úrbætur og voru þar af um 15 fyrirmæli er snéru að öryggisbúnaði tækja og 

véla.  

Það er því ljóst að fiskvinnslufyrirtæki þurfa að taka sig á í öryggismálum. Líkt og 

Vinnueftirlitið greindi frá, er það algerlega óviðunandi að fjölgun á vinnuslysum í fiskvinnslu 

eigi sér stað á 21. öldinni (Vinnueftirlitið, 2015). 

Hér á eftir verður fjallað um áhrif öryggisanda innan vinnustaða og nokkra þætti sem 

stuðla að honum. Einnig verður farið yfir Nordic Safety Climate Questionnaire (NOSACQ-

50) sem er nýlegur spurningalisti sem metur öryggisanda innan vinnustaða. Margir þættir hafa 

áhrif á hversu gott og öruggt vinnuumhverfið er, en hér verður áherslan lögð á mikilvægi 

öryggisanda og gagnsemi, gerð og notkun NOSACQ-50 listans. 

 

Öryggisandi og öryggismenning 

Á 20. öldinni var aðal áherslan lögð á reglugerðir, tæknilegar lausnir og mannlega 

þáttinn (slys vegna mannlegra mistaka) þegar draga átti úr vinnuslysum. Á síðastliðnum árum 

hefur aftur á móti aukin vitundarvakning átt sér stað varðandi mikilvægi stjórnenda, 

félagslegra þátta og áhrif fyrirtækja á öryggi. Þrátt fyrir það er tíðni vinnuslysa í Evrópu enn 

of há og því mikilvægt að halda áfram að skoða öryggismálin frá öllum hliðum (Kines, 

Lappalainen, Mikkelsen, Pousette, Tharaldsen, Tómasson, og Törner, 2008). 
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Rannsóknum er varða öryggi hefur fjölgað á síðustu áratugum. Þar hefur meðal annars 

verið athugað hvernig hægt er að breyta vinnuumhverfinu svo að draga megi úr hættum á 

vinnustað. Einnig hefur verið rannsakað hvernig starfsfólk upplifir öryggi og öryggisanda 

innan vinnustaðarins (Kines o.fl., 2008). 

Öryggisandi (e. safety climate) og öryggismenning (e. safety culture) eru hugtök sem 

birtust fyrst í félagsvísindum þegar reynt var að öðlast betri skilning á öryggi. Í gegnum tíðina 

hefur öryggismenning þó ekki fengið neina endanlega skilgreiningu. Fyrir því eru helst tvær 

ástæður. Annars vegar sú að vísindamenn leggja mismikla áherslu á mikilvægi þátta innan 

öryggismenningar og hins vegar sú að hverskonar menningu er yfir höfuð erfitt að skilgreina 

fullkomlega (Yule, 2003). 

Hér verður þó stuðst við skilgreiningu bresku heilsu- og öryggisstjórnarinnar (e. Health 

and Safety Commission), en sú skilgreining er ein af tveimur mest áberandi skilgreiningunum 

á öryggismenningu í fræðiskrifum (Yule, 2003). Samkvæmt skilgreiningu bresku heilsu- og 

öryggisstjórnarinnar (1993), er öryggismenning „afurð sameiginlegra gilda einstaklinga og 

hópa, viðhorf, skynjun, hæfni, færni og hegðunarmynstur, sem ákvarða skuldbindingu til 

aðferðar og færni í stjórnun hollustu- og öryggishátta innan stofnunarinnar“ (Guldenmund, 

2000; Yule 2003).  

Gildi mælinga á öryggismenningu til að bæta öryggisframmistöðu og draga úr slysatíðni 

hefur þó verið dregið í efa af fræðimönnum og þær hafa verið gagnrýndar fyrir að skorta 

réttmæti. Fræðileg umræða á þessu sviði bendir til þess að hugtakið sé fremur loðið og sé 

notað sem einskonar regnhlífarhugtak yfir alla stofnana- og félagsþættina sem hafa áhrif á 

slysatíðni (Clarke, 2000).  

Öryggisandi (e. Safety Climate) er hugtak sem Zohar (1980) mótaði fyrstur manna þegar 

hann rannsakaði viðhorf ísraelskra framleiðanda til öryggis (Yule, 2003). Þá skilgreindi hann 

öryggisanda sem „heildar skynjun starfsmanna á vinnuumhverfinu sem þeir deila“ (Zohar, 

1980, bls.96). Fleiri skilgreiningar á öryggisanda hafa litið dagsins ljós síðan þá. Þar má til 

dæmis nefna skilgreiningu Cabrera, Isla og Vilela (1997) sem skilgreindu öryggisanda sem 

sameiginlega skynjun starfsmanna stofnunarinnar á vinnuumhverfi sínu og stefnu 

stofnunarinnar á öryggismálum (Guldenmund, 2000). Nýlegri skilgreiningar eru á svipaðan 

veg, en Kines og samstarfsmenn skilgreina öryggisanda sem „sameiginleg skynjun 

samstarfshóps á öryggistengdum verklagsreglum, starfsháttum og stefnumótun stjórnenda og 

samstarfsmanna“ (Kines, Lappalainen, Mikkelsen, Olsen, Pousette, Tharaldsen, Tómasson og 
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Törner, 2011, bls.638). (Sjá má fleiri skilgreiningar á öryggisanda og öryggismenningu í grein 

Guldenmund 2000, bls. 228-229). 

Oft eru öryggisandi og öryggismenning vítt skilgreind hugtök sem virðast þó deila 

ákveðnum meginatriðum. Þar má helst nefna sameiginlega skynjun, viðhorf og trú sem eru 

svo oftast tengd við vinnuumhverfið (Guldenmund, 2000; Yule, 2003).  

Svo virðist sem hægt sé að greina á milli hugtakanna út frá því hvort talað er um 

skynjun á eða viðhorf til öryggismála. Miðað við fyrri skilgreiningar virðist vera notast meira 

við öryggismenningu þegar átt er við viðhorf starfsmanna til öryggis, en þegar notast er við 

öryggisanda er fremur talað um hvernig skynjun starfsmanna á öryggi sé almennt.  

Mælitæki sem hafa verið gefin út til að mæla ýmist öryggisanda eða öryggismenningu 

eru misjöfn. Uppbygging og áherslur þátta og atriða eru einnig breytileg milli lista, enda 

skilgreiningar fræðimanna misjafnar, opnar og þar af leiðandi frekar óskýrar (Guldenmund, 

2000). Um aldamótin 2000 höfðu verið gefnir út 18 spurningalistar sem áttu að mæla 

öryggisanda (Flin, Mearns, Connor og Bryden 2000). 

Í allsherjargreiningu Clarke (2006b) sýndu niðurstöður að skynjun starfsmanna á 

öryggisháttum spáir almennt betur fyrir um vinnuslys heldur en viðhorf starfsmanna til 

öryggishátta innan vinnustaðarins. Einnig telur Clarke að möguleg ástæða fyrir því að illa 

hefur gengið að finna sterkt samband öryggisanda við hlutdeild slysa geti verið vegna 

mismunandi sálfræðilegra skilgreininga á hugtakinu.  

Þótt ekki sé enn komin á fullkomin samstaða innan vísindaheimsins um 

öryggismenningu og öryggisanda virðist niðurstaða vera innan seilingar, en niðurstöður 

rannsókna benda til þess að þetta skipti miklu máli þegar kemur að heilsu starfsmanna og 

öryggi innan stofnana og fyrirtækja (Christian, Bradley, Wallace og Burke 2009; Clarke, 

2006a; Zohar, 1980). 

 

Hvað stuðlar að góðum öryggisanda? 

Frá því að rannsóknir á öryggisanda hófust hefur mikið vatn runnið til sjávar. Frá árinu 

1980 hefur hægt og bítandi tekist að sannreyna að öryggisandi hafi öflugt forspárgildi fyrir 

öryggisniðurstöður, hvort sem það er milli iðnaðar og/eða landa (Zohar, 2010).  

Niðurstöður hafa sýnt að öryggisandi er ekki aðeins talinn góð vísbending um 

öryggisframmistöðu, heldur hefur einnig verið sýnt fram á að sterk tengsl eru milli 

öryggisanda og meiðsla og slysatíðni innan fyrirtækja og stofnana (Christian o.fl., 2009; 
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Guldenmund, 2000). Það segir okkur að ef öryggisandi er bættur, ætti að draga úr tíðni slysa 

innan fyritækisins. Jafnframt fundu Pousette og félagar að stuðningur væri við orsakaáhrif 

öryggisanda á öryggishegðun í langtíma rannsókn sinni í sænska byggingageiranum 

(Pousette, Larsson, og Törner, 2008).  

Þrátt fyrir þessa miklu breidd, mismunandi skilgreiningar og mælitæki sem hafa verið 

notuð yfir árin hafa niðurstöður rannsókna sýnt ákveðna sameiginlega þætti. Þannig hafa 

þessir þættir gert það kleift að bera kennsl á kjarnaþemu og finna sameiginlegar mælingar 

undirkvarða öryggisanda (Zohar, 2010). 

Það sem hefur þó einkennt niðurstöður rannsókna á öryggisanda síðustu ár eru áhrif 

stjórnenda og þátttaka starfsmanna í öryggismálum (t.d. Clarke 2006; Clarke og Ward, 2006; 

Flin o.fl., 2000; Seo, Torabi, Blair og Ellis, 2004; Zohar, 1980). Svo virðist sem að þetta 

tvennt (stjórnendur og þátttaka starfsmanna í öryggismálum) séu þeir tveir þættir sem hafi 

áhrif á annað í öryggismálum. 

Strax í rannsókn Zohar árið 1980 kom fram hversu mikil áhrif stjórnendur hafa á 

öryggisandann. Við gerð rannsóknar sinnar kom Zohar fljótlega auga á það að þar sem 

stjórnendur lögðu gríðarlega áherslu á öryggi voru verksmiðjur með öryggisáætlanir sem 

skiluðu góðum árangri. Þar með taldir voru æðstu stjórnendur, sem tóku jafnan þátt í 

reglubundnum öryggisskoðunum. Hinsvegar var hvergi að finna slíka stjórnendur í 

fyrirtækjum þar sem slysatíðni var há. Einnig komst hann að því að það sem aðgreindi 

fyrirtæki varðandi það hvort þau stæðu sig vel í öryggismálum eða ekki, var hversu hátt settur 

yfirmaður öryggismála var. Þar sem gekk vel, var yfirmaður öryggismála hærra settur 

(Zohar,1980). 

Opin og regluleg samskipti milli stjórnenda og starfsmanna um öryggismál er eitt af 

þeim mikilvægu öryggisatriðum sem styðja við góðan öryggisanda innan fyrirtækja 

(Zohar,1980). Til að samskipti séu áhrifarík ættu þau ekki aðeins að fara fram á milli 

starfsmanna og stjórnenda heldur einnig á meðal starfsmanna (Kines o.fl., 2011). Í þeim 

fyrirtækjum þar sem öryggismál eru í góðum farvegi hefur komið í ljós að ýmsar leiðir eru 

farnar til að hvetja til góðra öryggishátta. Ráðgjöf og leiðbeiningar eru til dæmis fremur 

notaðar heldur en að ýta á eftir starfsfólki eða veita því áminningu. Jafnframt er 

starfsmönnum líka hrósað og/eða veittar viðurkenningar fyrir öryggisframmistöðu (Zohar, 

1980). Samskipti eru því ekki aðeins leið til að skiptast á upplýsingum heldur líka mikilvæg 

forsenda náms og nýrra hugmynda (Kines o.fl., 2011).  
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Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að í þeim fyrirtækjum sem vegnar vel í öryggismálum 

er lögð rík áhersla á öryggisþjálfun. Í slíkum fyrirtækjum er til dæmis öryggisþjálfun hluti af 

starfsþjálfun nýrra starfsmanna (Zohar, 1980). Ef fyrirtæki vilja efla öryggi sitt er eitt af því 

mikilvægasta sem fyrirtæki og stofnanir geta gert er að safna upplýsingum um slys og 

„næstum því slys“ og draga lærdóm af þeim. Slíkar upplýsingar geta skipt sköpum til að 

greina undirliggjandi orsakir, greina áhættuþætti við úrbætur og innleiðingu á forvirkum 

aðgerðum (Weiner, Hobgod og Lewis, 2008).  

Til þess að hægt sé að safna upplýsingum og draga lærdóm af slysum og „næstum því 

slysum“ er mikilvægt að starfsfólk upplifi að það sé tekið á málunum af sanngirni. Margir 

rannsakendur hafa einmitt orðið vitni að því að slys hafi ekki verið tilkynnt vegna notkunar á 

refsingartengdum aðferðum eins og „hver var þetta“ og „hverjum er þetta að kenna“. Með því 

að innræta óttatilfinningu með slíkum aðferðum hefur þannig verið dregið úr tilkynningum 

sem annars hefðu verið lærdómsríkar fyrir fyrirtækið og mögulega komið í veg fyrir að slík 

slys ættu sér stað aftur. Til samanburðar má nefna að góðum árangri í þessum efnum innan 

flugiðnaðarins er að miklu leyti góðri atvikaskráningu að þakka, en þar er einmitt ekki notast 

við refsitengdar aðferðir.  

Hafa verður þó í huga að það að taka á málunum af sanngirni þýðir ekki að allir fái 

„frípassa“. Það er mjög mikilvægt að stjórnendur haldi uppi aga og beiti agaviðurlögum gegn 

þeim sem brjóta öryggisreglur meðvitað. Að refsa ekki þeim sem brjóta öryggisreglur 

vísvitandi gerir álíka mikið gagn og að refsa þeim sem gera heiðarleg mistök (Weiner, o.fl., 

2008). 

 

NOSACQ-50 

Í dag er mikið til af spurningalistum sem eiga að meta öryggisanda (e. safety climate) 

eða öryggismenningu (e. safety culture). Margir af spurningalistunum hafa hinsvegar óljósan 

kenningarlegan bakgrunn og hefur fáum tekist að sýna fram á þáttabyggingu sem er stöðug 

yfir mismunandi aðstæður (Kines o.fl., 2011). 

Árið 2008 á vinnu- og öryggisráðstefnu á Krít var hinsvegar kynntur til sögunnar 

staðlaður spurningalisti (Kines o.fl., 2008). Listi sem sýndi góðan áreiðanleika og var talinn 

henta vel til að meta öryggisanda innan mismunandi starfa, ásamt því að hafa gott 

alhæfingargildi. Spurningalistinn var forprófaður fjórum sinnum á Norðurlöndum, upphaflega 
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í byggingariðnaðinum en síðar í öðrum starfsgreinum. Notað var móðurmál viðkomandi lands 

hverju sinni þar sem spurningalistinn var prófaður (Kines o.fl., 2011). 

Listinn var saminn af hópi norrænna sérfræðinga í vinnuvernd og fékk nafnið 

NOSACQ-50. Markmið sérfræðinganna var að búa til spurningalista sem mælir öryggisanda 

innan vinnustaða, lista sem myndi reynast réttmætur og áreiðanlegur á Norðurlöndunum 

fimm. Þeir skilgreindu öryggisanda sem „sameiginleg viðhorf samstarfshóps til 

öryggistengdra verklagsreglna, starfshátta og stefnumótunar stjórnenda og samstarfsmanna“ 

(Kines o.fl., 2011). 

NOSACQ-50 skiptist í sjö þætti öryggisanda (e. safety climate dimensions) sem 

samanstanda af 50 staðhæfingum. Þar af eru 22 atriði sem meta aðferðir, stefnu og starfshætti 

stjórnenda og 28 atriði sem meta upplifun starfsmanna á öryggisanda (Kines o.fl., 2011). 

Sjö þættir öryggisanda sem spurningalistinn metur eru eftirfarandi: 1) Forgangsröðun, 

skuldbinding og hæfni stjórnenda í öryggismálum. 2) Áhrif starfsmanna á öryggismál og 

hvatning stjórnenda til þátttöku í þeim. 3) Réttlæti stjórnenda í öryggismálum. 4) 

Skuldbinding starfsmanna í öryggismálum. 5) Forgangsröðun starfsmanna í öryggismálum og 

neitun á þátttöku í áhættusömum verkefnum. 6) Þjálfun, samskipti, traust og hæfni 

samstarfsmanna til öryggismála. 7) Traust starfsmanna til þeirra öryggiskerfa sem notast er 

við (Kines o.fl., 2011). 

Höfundar spurningalistans komust að þeirri niðurstöðu að tæki sem mældi öryggisanda 

myndi fanga betur upplifun og aðstæður er snúa að vinnuöryggi, ásamt hvata einstaklingsins 

til öruggrar hegðunar. Mælivíddir öryggisanda fyrir NOSACQ-50 voru því samdar innan 

þessa fræðilega ramma. Einnig töldu þeir að mælingar á öryggisanda myndu ná betur utan um 

sameiginlega upplifun starfsfólks á öryggisháttum og ættu þættir listans því ekki að innihalda 

aðrar sálfræðilegar smíðar eins og öryggisviðhorf (e. Safety attitudes). Miðað væri við að 

svarandi væri talinn til áhorfanda og til skýrslugjafar um sameiginlega upplifun þessa 

fyrirbæris, það er. skynjun á öryggisanda við svörun spurningalistans (Kines o.fl., 2011).  

Í NOSACQ-50 er notaður fjögurra punkta Likert-kvarði. Þrátt fyrir að meðaltal 

kvarðans, 1-2-3-4- sé 2,5 er meðaltal undir 2,7 talið slæmt, enda er um öryggi starfsfólks að 

ræða.Við túlkun gagna er gott að hafa eftirfarandi viðmið í huga: Stig yfir 3,3 gefa til kynna 

góða öryggishætti sem ætti að viðhalda og þróa áfram. Stig milli 3,0-3,3 gefa til kynna 

nokkuð góða öryggishætti þar sem þörf er á smá úrbótum. Stig milli 2,7-2,99 gefa til kynna 

nokkuð slaka öryggishætti þar sem þörf er á úrbótum. Stig undir 2.7 gefa til kynna slaka 
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öryggishætti þar sem mikil þörf er á úrbótum (National Research Centre for the Working 

Environment, 2013). 

 

Tilgangur rannsóknar 

Markmiðið með þessu verkefni er að gera útgerðarfélaginu grein fyrir því hvar það 

stendur varðandi öryggisanda á vinnustaðnum. Ætlunin er að upplýsa það um mikilvægi þess 

að búa við góðan öryggisanda og hjálpa því að koma auga á mögulega galla í öryggisstarfi 

sínu. Út frá niðurstöðum NOSACQ-50 spurningalistans ættu yfirmenn fyrirtækisins að geta 

séð hvað má betur fara. Þannig getur útgerðin áttað sig betur á hvernig fyrirtækið er statt í 

öryggismálum og hún mótað stefnu til að þróa öryggisstarf sitt enn frekar. Ákveðið var að 

nota NOSACQ-50 spurningalistann þar sem að hann er tiltölulega nýlegt mælitæki og hefur 

lítið verið notaður hér á landi. Listinn er talinn vera gott mælitæki til að meta öryggisanda 

bæði innan og á milli fyrirtækja og landa. Útgerðarfélagið varð fyrir valinu þar sem tíðni 

vinnuslysa hefur aukist á síðastliðnum árum í fiskiðnaðinum og þótti áhugavert að skoða 

hvort hægt væri að nýta listann við greiningu á öryggisanda á þessum vettvangi. Við gerð 

spurningalistans urðu ýmsar atvinnugreinar fyrir valinu við forprófun hans en engin útgerð 

eða fiskvinnsla. Því var útgerðarfélagið talið tilvalinn vettvangur til frekari prófunar á 

NOSACQ-50.  
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Aðferð 

 

Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru starfsmenn útgerðarfélags sem störfuðu ýmist á landi 

eða til sjós. Þátttakendur voru á aldrinum 20-65 ára og meðaldaldur var 43,2 ár. Úrtakið var 

122 manns og var 80 listum skilað inn. Svarhlutfallið var 65,6%. Við nánari skoðun á 

gögnunum kom í ljós að tveir aðilar sendu inn svör sín oftar en einu sinni og voru því auka 

svör þeirra tekin út. Einnig var einn þátttakandi sem skilaði inn listanum án þess að hafa 

svarað einhverjum af staðhæfingum NOSACQ-50 spurningalistans, því var ákveðið að taka 

þann þátttakanda einnig út. Raunverulegt svarhlutfalll var því 61,4% og voru notuð gögn frá 

75 starfsmönnum, 14 konum og 61 karli. Af þeim gegndu 2 konur og 28 karlar 

stjórnunarstöðu. Af þeim sem unnu til sjós voru 3 konur og 54 karlar, en 11 konur og 7 karlar 

unnu á landi. 

 

Mælitæki 

Notaður var NOSACQ-50 spurningalistinnn (sjá viðauka 2). Þátttakendur í þessari 

rannsókn voru jafnframt beðnir um að svara nokkrum bakgrunnsspurningum í upphafi listans. 

Í lokin voru þeir einnig beðnir um að tilgreina allt sem hefur valdið eða getur mögulega valdið 

slysi á vinnustaðnum eða ógnað öryggi þeirra á einn eða annan hátt (sjá viðauka 1). 

 

Framkvæmd 

Haft var samband við útgerðarfélagið og athugað hvort að áhugi væri á þátttöku í 

rannsókninni. Áhuginn var fyrir hendi og voru skrifstofustjóra félagsins því næst veittar 

hagnýtar upplýsingar um rannsóknina ásamt kynningarbréfi um hana. Skrifstofustjórinn sá 

svo um að koma því áleiðis til starfsmanna sinna. Því næst var netfanga starfsmanna aflað, 

sem fengu síðar spurningalistann sendan rafrænt á tölvupóstfang sitt. Spurningalistinn var 

sendur á 122 starfsmenn. Áður en þátttakendur svöruðu staðhæfingunum 50 var þeim greint 

frá tilgangi rannsóknarinnar í upphafi spurningalistans og þeim tilkynnt að ekki væri skylt að 

svara einstaka spurningum, flokki spurninga eða listanum í heild. Einnig var tekið fram að 

engar persónuupplýsingar væru kynntar í skýrslu og að öll svör væru trúnaðarmál. 
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Úrvinnsla 

Við úrvinnslu gagna var tölfræðiforritið SPSS statistics 20 og Excel forritið notað. Byrjað 

var á að skoða gögnin og leitað af tvítekningum í gögnunum. Í listanum eru 21 neikvæð 

staðhæfing, þannig að lágt skor gefur jákvæða niðurstöðu varðandi þau atriði. Til að fá réttar 

niðurstöður þurfti því að snúa skorgjöf neikvæðu staðhæfinganna við áður en útreikningar 

voru gerðir. Svar við neikvæðri staðhæfingu sem gaf skorið 4 fékk því skorið 1, svar sem gaf 

skorið 3 fékk skorið 2, svar sem gaf skorið 2 fékk skorið 3 og svar sem fékk skorið 1 gaf 

skorið 4. Eftir að skorgjöf neikvæðu staðhæfinganna hafði verið snúið við voru brottfallsgildi 

merkt. 

Tíðnigreining var gerð á breytunum kyni, stjórnunarstöðu og starfsvettvangi. Skoðaður 

var fjöldi þeirra starfsmanna sem vinna úti á sjó og þeirra sem gegna stjórnunarstöðu og 

hlutfall kynja. Áður en meðaltöl hvers þáttar voru reiknuð, var fundinn út heildarfjöldi atriða 

sem hver þátttakandi svaraði innan hvers þáttar. Aðeins mátti taka svör einstaklinga með inn í 

reikninginn ef þeir höfðu svarað 50% eða fleiri atriðum innan hvers þáttar. Í ljós kom að 

aðeins 1 þátttakandi hafði svarað færri en 50% atriða innan þáttar 7 sem snýr að trausti til þess 

öryggiskerfis er ríkir innan vinnustaðarins. Í hinum þáttunum sex voru því öll svör 

þátttakenda tekin með í reikninginn. Því næst var lýsandi tölfræði notuð fyrir hverja 

staðhæfingu og svo hvern þátt. Til að athuga hvort að munur væri á mati öryggishátta eftir 

kyni, starfsvettvangi eða stöðu var því næst gert t-próf á meðaltölum þáttanna sjö. 

Innri áreiðanleiki (cronbach‘s alpha) hvers þáttar var svo athugaður, annarsvegar fyrir 

almenna starfsmenn og hinsvegar stjórnendur. Áreiðanleiki er talinn lélegur ef alfastuðull er 

undir 0,7. Áreiðanleiki með alfastuðul á bilinu 0,7-0,8 er talinn ásættanlegur og áreiðanleiki 

með alfastuðul yfir 0,8 er talinn góður (National Research Centre for the Working 

Environment, 2012).  
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Niðurstöður 

Almennt er öryggisandi innan vinnustaðarins nokkuð góður en þörf er á smá úrbótum. 

Heildarmeðaltal allra þáttanna er 3,17. Enginn af þáttunum fékk skor undir 2,7 sem er gott en 

það hefði gefið til kynna mikla þörf á úrbótum (National Research Centre for the Working 

Environment, 2013). Aðeins tveir af þáttunum sjö náðu þó skori yfir 3,3 sem segir okkur að 

varðandi alla hina fimm þættina sé þörf á úrbótum samkvæmt greiningarviðmiðum 

matslistans. Eins og sjá má í töflu 1 var þáttur fimm, Forgangsröðun starfsmanna í 

öryggismálum og vitneskja um hættur, lakasti þátturinn með meðaltalið 2,98. Svo lágt skor 

gefur til kynna nokkuð slaka öryggishætti sem þarfnast úrbóta. Þættirnir Traust til þess 

öryggiskerfis er ríkir innan vinnustaðarins og Skuldbinding starfsmanna í öryggismálum 

komu hinsvegar best út með meðaltalið 3,39 og 3,33 sem gefur til kynna góða öryggishætti 

sem fyrirtækið ætti að viðhalda og þróa áfram. Meðalskor þáttanna fjögurra sem ekki hafa 

verið nefndir gefa til kynna nokkuð góða öryggishætti þar sem þörf er á smá úrbótum.  

 

Tafla 1.  

Þættirnir sjö sem meta öryggisanda innan vinnustaðarins. 

Þættir 
Fjöldi 

svarenda 
Meðaltal Staðalfrávik 

Skuldbinding, forgangsröðun og hæfni stjórnenda 

í öryggismálum. 
75 3,07 0,49 

Valdefling starfsmanna í öryggismálum. 75 3,07 0,52 

Réttsýni stjórnenda í öryggismálum. 75 3,16 0,55 

Skuldbinding starfsmanna í öryggismálum. 75 3,33 0,50 

Forgangsröðun starfsmanna í öryggismálum og 

vitneskja um hættur. 
75 2,98 0,52 

Fræðsla, þjálfun, samskipti og nýsköpun er varðar 

öryggi. 
75 3,23 0,49 

Traust til þess öryggiskerfis er ríkir innan 

vinnustaðarins. 
74 3,39 0,47 

 

Við nánari athugun á hverjum þætti fyrir sig má sjá hvar úrbóta er helst þörf og hvar 

eigi að viðhalda góðum öryggisháttum. Hver þáttur verður því nú skoðaður fyrir sig. 
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Skuldbinding, forgangsröðun og hæfni stjórnenda í öryggismálum. 

Þáttur eitt kom þokkalega út en heildarmeðaltal hans var 3,07 sem gefur til kynna nokkuð 

góða öryggishætti þar sem þörf er á smá úrbótum. Skor þessa þáttar var þó næst lægst ásamt 

skori í þætti tvö, Valdefling starfsmanna í öryggismálum.  

Staðhæfingin Stjórnendur leggja fyrst áherslu á öryggi svo framleiðslu kom verst út af 

öllum staðhæfingunum og eru þar með taldar allar staðhæfingar á spurningalistanum en ekki 

einungis innan þessa þáttar. Eins og sjá má í töflu 2 er meðaltal þeirrar staðhæfingar 2,78 sem 

gefur til kynna nokkuð slaka öryggishætti og að þörf sé á úrbótum. Þegar þessi staðhæfing er 

skoðuð nánar kemur í ljós að 32,4% starfsmanna eru ósammála þessari staðhæfingu. 

Staðhæfingarnar Stjórnendur tryggja að öryggisvandi sem finnst við eftirlit er lagfærður 

um leið og Stjórnendur sætta sig við að starfsmenn taki áhættu þegar tímaálag er mikið voru 

einnig með skor sem gefa til kynna nokkuð slaka öryggishætti þar sem þörf er á úrbótum. 

Seinni staðhæfingin er neikvætt orðuð og gefur lágt gildi hennar til kynna að stjórnendur séu 

tilbúnir að sætta sig við áhættuhegðun og líta undan ef tímaálag er mikið. Þegar svör 

starfsmanna eru skoðuð nánar kemur í ljós að 1/3 starfsfólks er sammála þessari staðhæfingu. 

Staðhæfingin Þegar hættur koma í ljós, horfa stjórnendur fram hjá því án þess að 

bregðast við kemur þó best út með meðaltalið 3,32 en 90% starfsmanna eru einmitt ósammála 

þessari staðhæfingu. Þessi staðhæfing er neikvætt orðuð og gefur hátt gildi hennar til kynna 

að stjórnendur bregðist strax við þegar hætta kemur í ljós, sem er mjög mikilvægt og gefur til 

kynna góða öryggishætti sem ætti að viðhalda og þróa áfram innan útgerðarinnar.  
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Tafla 2.  

Staðhæfingar innan þáttar eitt sem metur skuldbindingu, forgangsröðun og hæfni stjórnenda í 

öryggismálum. 

 Staðhæfingar 
Fjöldi 

svarenda 
Meðaltal Staðalfrávik 

Stjórnendur leggja fyrst áherslu á öryggi svo framleiðslu 74 2,78 0,78 

Stjórnendur sætta sig við að starfsmenn taki áhættu þegar 

tímaálag er mikið 
73 2,82 0,79 

Stjórnendur tryggja að öryggisvandi sem finnst við 

eftirlit er lagfærður um leið 
74 2,85 0,79 

Stjórnendur tryggja að upplýsingar um öryggismál séu 

öllum vel kynntar. 
75 3,04 0,69 

Stjórnendur horfa framhjá því ef einhver er kærulaus í 

öryggismálum 
74 3,12 0,72 

Við sem störfum hér höfum trú á getu stjórnenda til að 

tryggja öryggi 
75 3,20 0,68 

Stjórnendur skortir getu til að taka vel á öryggismálum 75 3,23 0,71 

Stjórnendur hvetja starfsmenn til að vinna í samræmi við 

öryggisreglur - jafnvel þegar verkáætlun er stíf 
75 3,24 0,61 

Þegar hættur koma í ljós, horfa stjórnendur fram hjá því 

án þess að bregðast við 
75 3,32 0,68 

 

Valdefling starfsmanna í öryggismálum. 

Heildarmeðaltal þessa þáttar var 3,07 sem gefur til kynna nokkuð góða öryggishætti 

þar sem þörf er á smá úrbótum. Í töflu 3 má sjá að staðhæfingarnar Stjórnendur reyna að 

fremsta megni að tryggja að allir á vinnusvæðinu séu vel þjálfaðir með tilliti til öryggis og 

áhættu og Stjórnendur hafa starfsmenn með í ákvörðunum um öryggismál komu verst út. 

Meðalskor þeirra, 2,96 og 2,97, gefa til kynna nokkuð slaka öryggishætti þar sem þörf er á 

úrbótum. Staðhæfingin sem kom best út var Stjórnendur taka aldrei til greina tillögur 

starfsmanna hérna í öryggismálum. Þetta var eina staðhæfingin sem var með skor yfir 3,3 í 

þessum þætti og gefur það til kynna góða öryggishætti sem ætti að viðhalda og þróa áfram. 

Þar sem þetta er neikvætt orðuð staðhæfing gefur hátt gildi hennar til kynna að stjórnendur 

hlusti á tillögur starfsmanna en aðeins 6,7% starfsmanna telja að stjórnendur taki aldrei til 

greina tillögur starfsmanna í öryggismálum. 



17 

 

 

Tafla 3.  

Staðhæfingar innan þáttar tvö sem metur valdeflingu starfsmanna í öryggismálum. 

 Staðhæfingar 
Fjöldi 

svarenda 
Meðaltal Staðalfrávik 

Stjórnendur reyna af fremsta megni að tryggja að 

allir á vinnusvæðinu séu vel þjálfaðir með tilliti til 

öryggis og áhættu 

74 2,96 0,65 

Stjórnendur hafa starfsmenn með í ákvörðunum um 

öryggismál 
75 2,97 0,70 

Stjórnendur spyrja aldrei starfsmenn um álit þeirra 

áður en ákvarðanir eru teknar í öryggismálum 
75 3,03 0,79 

Stjórnendur tryggja að allir geti haft áhrif á bætt 

öryggi í vinnu sinni 
75 3,04 0,62 

Stjórnendur hvetja starfsmenn til að taka þátt í 

ákvörðunum sem lúta að öryggi þeirra 
74 3,04 0,71 

Stjórnendur reyna af fremsta megni að hanna 

öryggisvenjur sem eru skynsamlegar og virka 

raunverulega 

75 3,09 0,55 

Stjórnendur taka aldrei til greina tillögur 

starfsmanna hérna í öryggismálum 
75 3,39 0,70 

 

Réttsýni stjórnenda í öryggismálum  

Meðaltal þessa þáttar var 3,16 sem er nokkuð gott. Eins og sjá má í töflu 4 er engin 

staðhæfinganna með skor undir 3,0 sem gefur til kynna nokkuð góða öryggishætti þar sem 

aðeins er þörf á smá úrbótum. Staðhæfingin sem kom verst út var Stjórnendur leita orsaka, 

ekki sökudólga, þegar slys verða með meðalskorið 3,04, en 17,3 % starfsmanna var ósammála 

þeirri staðhæfingu. Staðhæfingin sem skoraði hæst var Þegar liggur við slysi er það ekki 

tilkynnt vegna hræðslu starfsmanna hérna við neikvæð viðbrögð stjórnenda, með 3,33. Þetta 

er neikvætt orðuð staðhæfing og bendir því hátt skor hennar til þess að starfsfólk sé óhrætt og 

hiki ekki við að tala við stjórnendur ef liggur við slysi. Hlutfall starfsmanna sem var sammála 

þessari staðhæfingu var 11%. 
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Tafla 4. 

Staðhæfingar innan þáttar þrjú sem metur réttsýni stjórnenda í öryggismálum. 

 Staðhæfingar 

Fjöldi 

svarenda Meðaltal Staðalfrávik 

Stjórnendur leita orsaka, ekki sökudólga, þegar slys 

verða 
75 3,04 0,71 

Stjórnendur safna nákvæmum upplýsingum í 

slysarannsóknum 
74 3,09 0,67 

Stjórnendur hlusta vandlega á alla sem lent hafa í 

slysaatburði 
75 3,13 0,70 

Stjórnendur koma réttlátlega fram við starfsmenn 

hérna sem lenda í slysum 
75 3,15 0,65 

Stjórnendur skella alltaf skuldinni á slysinu á 

starfsmenn 
75 3,23 0,75 

Þegar liggur við slysi er það ekki tilkynnt vegna 

hræðslu starfsmanna hérna við neikvæð viðbrögð 

stjórnenda 

73 3,33 0,78 

 

Skuldbinding starfsmanna í öryggismálum 

Samkvæmt greiningarviðmiðum er meðalskorið fyrir þátt fjögur mjög gott en 

meðalskor þáttarins er 3,33. Það gefur til kynna að skuldbinding starfsmanna í öryggismálum 

sé í góðum farvegi sem fyrirtækið eigi að viðhalda og þróa áfram. Í töflu 5 má sjá að meira en 

helmingur staðhæfinganna er með meðalskor yfir 3,3 og engin þeirra er með skor undir 3,0. 

Staðhæfingin Við sem vinnum hérna höfum ekki áhuga á öryggi hver annars kemur best út í 

þessum þætti. Þetta er neikvætt orðuð staðhæfing og bendir því hátt skor hennar til þess að 

starfsfólki sé umhugað um öryggi samstarfsfólks síns. En aðeins 7% starfsfólks var sammála 

þessari staðhæfingu. Staðhæfingarnar sem komu hvað verst út í þessum þætti voru Við sem 

vinnum hérna hjálpum hvort öðru við að vinna örugglega og Við sem vinnum hérna forðumst 

að taka á hættum sem koma í ljós. Við nánari skoðun sýndu niðurstöður að 11% starfsmanna 

voru sammála síðari staðhæfingunni.  
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Tafla 5. 

Staðhæfingar innan þáttar fjögur sem metur skuldbindingu starfsmanna í öryggismálum. 

Staðhæfingar  

Fjöldi 

svarenda Meðaltal Staðalfrávik 

Við sem vinnum hérna hjálpum hvort öðru við að 

vinna örugglega 
75 3,12 0,61 

Við sem vinnum hérna forðumst að taka á hættum 

sem koma í ljós 
75 3,19 0,73 

Við sem vinnum hérna leggjum hart að okkur til að 

tryggja sem best öryggi 
75 3,36 0,61 

Við sem vinnum hérna er ekki umhugað um öryggi 

hvers annars 
75 3,40 0,81 

Við sem vinnum hérna berum sameiginlega ábyrgð á 

að halda vinnustaðnum snyrtilegum 
75 3,41 0,68 

Við sem vinnum hérna höfum ekki áhuga á öryggi 

hvers annars 
75 3,48 0,70 

 

Forgangsröðun starfsmanna í öryggismálum og vitneskja um hættur 

Þáttur fimm sem snýr að forgangsröðun starfsmanna í öryggismálum og vitneskju um 

hættur kemur verst út af öllum þáttunum sjö. Meðalskor hans er 2,98 og er eini þátturinn sem 

er með meðalskor undir 3,0 sem gefur til kynna nokkuð slaka öryggishætti og að hér sé þörf á 

úrbótum. Í töflu 6 má sjá að aðeins tvær staðhæfingar eru með meðalskor yfir 3,0. Það er, 

fimm af sjö staðhæfingum eru með meðalskor undir 3,0 sem gefur til kynna nokkuð slaka 

öryggishætti þar sem þörf er á úrbótum. Engin þeirra er þó með meðalskor undir 2,7 sem 

myndi gefa til kynna mikla þörf á úrbótum samkvæmt greiningarviðmiðum. Staðhæfingin Við 

sem vinnum hérna sættum okkur við hættulega hegðun á meðan engin slys verða kemur lang 

best út og er sú eina sem er með meðalskor yfir 3,3 sem gefur til kynna góða öryggishætti sem 

skuli viðhalda og þróa áfram. Sú staðhæfing sem kemur hinsvegar verst út er við sem vinnum 

hérna, teljum að starf okkar henti ekki gungum og er með skorið 2,80 en 35% starfsmanna eru 

sammála þeirri staðhæfingu. Önnur staðhæfingin af þremur lægstu er Við sem vinnum hérna 

lítum á hættur sem óumflýjanlegar, sem er með skorið 2,84. Hlutfall starfsmanna sem eru 

sammála þessari staðhæfingu er 31%. Staðhæfingin Við sem vinnum hérna lítum á 

minniháttar slys sem hluta af venjulegum vinnudegi er hluti af þremur lægstu staðhæfingunum 

og er hún einnig með meðalskorið 2,84. Hlutfall starfsmanna sem eru sammála þessari 

staðhæfingu er 28%. Hlutfall þeirra sem voru ósammála staðhæfingunni Við sem vinnum 
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hérna, samþykkjum ekki að teknar séu áhættur jafnvel þegar tímaálag er mikið, er 32%. 

Niðurstöður þessa fjögurra lægstu staðhæfinga gefur til kynna nokkuð slaka öryggishætti þar 

sem þörf er á úrbótum. 

 

Tafla 6. 

Staðhæfingar innan þáttar fimm sem metur forgangsröðun starfsmanna í öryggismálum og 

vitneskju um hættur. 

Staðhæfingar  

Fjöldi  

Svarenda Meðaltal Staðalfrávik 

Við sem vinnum hérna, teljum að starf okkar henti ekki 

gungum 
74 2,80 0,83 

Við sem vinnum hérna lítum á hættur sem 

óumflýjanlegar 
74 2,84 0,78 

Við sem vinnum hérna lítum á minniháttar slys sem 

hluta af venjulegum vinnudegi 
75 2,84 0,70 

Við sem vinnum hérna samþykkjum ekki að teknar séu 

áhættur jafnvel þegar mikið tímaálag er 
74 2,86 0,78 

Við sem vinnum hérna sættum okkur við áhættur sem 

menn taka í vinnunni 
74 2,92 0,77 

Við sem vinnum hérna hunsum öryggisleiðbeiningar til 

þess að ljúka verki á tíma 
75 3,24 0,67 

Við sem vinnum hérna sættum okkur við hættulega 

hegðun á meðan engin slys verða 
75 3,32 0,66 

 

Fræðsla, þjálfun, samskipti og nýsköpun er varðar öryggi 

Heildarmeðaltal þáttarins er 3,23 sem gefur til kynna nokkuð góða öryggishætti þar sem þörf er á 

smá úrbótum. Engin af staðhæfingunum fær skor undir 3,0 eins og sjá má í töflu 7, en lægsta skorið 

fær staðhæfingin Við sem vinnum hérna, höfum mikla trú á hvert öðru til þess að tryggja öryggi 

með meðalskorið 3,11. Staðhæfingin sem kemur best út er Við sem vinnum hérna reynum ef einhver 

bendir á öryggisvandamál að finna lausn á því með meðalskorið 3,31 sem gefur til kynna góða 

öryggishætti sem skal viðhalda og þróa áfram. 96% starfsmanna voru sammála þessari staðhæfingu. 
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Tafla 7.  

Staðhæfingar innan þáttar sex sem metur fræðslu, þjálfun, samskipti og nýsköpun er varðar öryggi. 

Staðhæfingar  

Fjöldi 

svarenda Meðaltal Staðalfrávik 

Við sem vinnum hérna, höfum mikla trú á hvert 

öðru til þess að tryggja öryggi 
74 3,11 0,59 

Við sem vinnum hérna ræðum alltaf um 

öryggismál þegar tilefni eru til 
75 3,12 0,66 

Við sem vinnum hérna finnum okkur örugg 

þegar við vinnum saman 
75 3,17 0,50 

Við sem vinnum hérna getum talað frjálslega og 

með opnum huga um öryggismál 
75 3,25 0,64 

Við sem vinnum hérna lærum á reynslunni að 

fyrirbyggja slys 

 

75 3,27 0,58 

Við sem vinnum hérna tökum skoðanir og 

tillögur starfsmanna varðandi öryggismál 

alvarlega 

75 3,28 0,58 

Við sem vinnum hérna heyrum sjaldan talað um 

öryggismál 
75 3,28 0,71 

Við sem vinnum hérna reynum ef einhver bendir 

á öryggisvandamál að finna lausn á því 
74 3,31 0,60 

 

Traust til þess öryggiskerfis er ríkir innan vinnustaðarins 

Þessi þáttur kom best út af öllum þáttunum sjö en heildarskor hans var 3,39. Eins og sjá má í töflu 8 

voru aðeins tvær staðhæfingar sem fengu skor undir 3,3 en það voru staðhæfingarnar Við sem 

vinnum hérna álítum að það hafi lítil áhrif á öryggi að taka öryggismál með við fyrstu 

skipulagningu á verki og Við sem vinnum hérna álítum að góðar öryggisnefndir 

(öryggistrúnaðarmenn, öryggisverðir eða sambærilegt) gegni mikilvægu hlutverki í að fyrirbyggja 

slys. 86% starfsmanna var ósammála fyrri staðhæfingunni og 92% starfsmanna var sammála þeirri 

síðari. Niðurstöður þessa þáttar gefa til kynna góða öryggishætti sem skuli viðhalda og þróa áfram.  
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Tafla 8.  

Staðhæfingar innan þáttar sjö sem metur traust til þess öryggiskerfis er ríkir innan vinnustaðarins. 

Staðhæfingar  

Fjöldi 

svarenda Meðaltal Staðalfrávik 

Við sem vinnum hérna álítum að það hafi lítil áhrif á 

öryggi að taka öryggismál með við fyrstu 

skipulagningu á verki 

71 3,10 0,61 

Við sem vinnum hérna álítum að góðar öryggisnefndir 

(öryggistrúnaðarmenn, öryggisverðir eða sambærilegt) 

gegni mikilvægu hlutverki í að fyrirbyggja slys 

74 3,27 0,65 

Starfsmenn álíta að eftirlit með öryggismálum hafi lítil 

áhrif á öryggi 
74 3,32 0,66 

Við sem vinnum hérna álítum að eftirlit með 

öryggismálum sé hjálplegt í að finna alvarlegar hættur 
75 3,32 0,57 

Við sem vinnum hérna álítum að öryggisþjálfun gegni 

mikilvægu hlutverki í að fyrirbyggja slys 
74 3,42 0,57 

Við sem vinnum hérna teljum skýr markmið í 

öryggismálum mikilvæg 
75 3,59 0,57 

Við sem vinnum hérna álítum að öryggisþjálfun sé 

tilgangslaus 
74 3,65 0,56 

 

 

Áreiðanleiki og meðaltalsmunur milli hópa 

Skoðaður var meðaltalsmunur þátta eftir kyni, stöðu og starfsvettvangi. Eins og sjá má 

í töflu 9 var mjög lítill munur á upplifun starfsmanna á öryggisháttum eftir kyni, þótt karlarnir 

væru yfirleitt með aðeins hærra meðaltal í þáttunum. Notað var t-próf til að athuga hvort að 

um marktækan mun milli hópa væri að ræða. Niðurstöður sýndu að ekki væri um 

raunverulegan mun að ræða milli hópa, þar sem p > 0,05, miðað var við alpha gildið 0,05.  

Meðaltalsmunur þátta eftir stöðu var nokkur, en heildarmeðaltal þátta hjá stjórnendum 

var 3,29 en heildarmeðaltal þátta hjá almennum starfsmönnum var 3,09. Notað var t-próf til 

að athuga hvort að um marktækan mun væri að ræða og sýndu niðurstöður að svo væri ekki 

þar sem p > 0,05, miðað við alpha gildið 0,05. Sem segir okkur að þessi munur sem við sjáum 

gæti verið tilkominn vegna tilviljunar. Það er við vitum ekki hvort að um raunverulegan mun 

er að ræða eða hvort að hann er það lítill að hann mælist ekki tölfræðilega marktækur.  

Mjög lítill munur var á heildarmeðaltali þátta eftir starfsvettvangi eins og sést í töflu 9. 

Notað var t-próf til að athuga hvort að marktækur munur væri á meðaltali sjómanna og þeirra 

sem vinna í landi og sýndu niðurstöður að svo væri ekki þar sem p > 0,05 miðað við alpha 

gildið 0,05. 
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Tafla 9.  

Meðaltal þátta eftir kyni, stöðu og starfsvettvangi. 

Þættir 

Meðaltal 

karla 

Meðaltal 

kvenna 

Meðaltal 

stjórnenda 

Meðaltal 

almennra 

starfsmanna 

Meðaltal 

þeirra er 

vinna til sjós 

Meðaltal 

þeirra er 

vinna í landi 

Heildarmeðaltal þátta 3,19 3,12 3,29 3,09 3,18 3,15 

Skuldbinding, 

forgangsröðun og hæfni 

stjórnenda í öryggismálum 

3,08 3,03 3,18 2,99 3,08 3,04 

Valdefling starfsmanna í 

öryggismálum 
3,10 2,98 3,25 2,96 3,08 3,06 

Réttsýni stjórnenda í 

öryggismálum 
3,17 3,11 3,31 3,06 3,15 3,17 

Skuldbinding starfsmanna 

í öryggismálum 
3,35 3,24 3,43 3,26 3,37 3,19 

Forgangsröðun 

starfsmanna í 

öryggismálum og 

vitneskja um hættur 

2,94 3,11 3,10 2,89 2,92 3,13 

Fræðsla, þjálfun, 

samskipti og nýsköpun er 

varðar öryggi 

3,26 3,08 3,32 3,16 3,26 3,13 

Traust til þess 

öryggiskerfis er ríkir 

innan vinnustaðarins 

3,42 3,27 3,46 3,34 3,41 3,30 

 

Áreiðanleiki prófniðurstöðu gefur til kynna hversu nákvæm og stöðug mælinging er. 

Ef að mikil samkvæmni er milli endurtekinna eða jafngildra mælinga ætti það próf eða 

mælitæki því að hafa góðan áreiðanleika. Miðað við viðmið listans þá pössuðu gögnin úr 

þessari rannsókn vel við þau viðmið. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að innri áreiðanleiki 

prófsins er mjög góður á öllum þáttum fyrir almenna starfsmenn eins og tafla 10 sýnir. Hjá 

almennum starfsmönnum er hann bestur í þætti tvö, Valdefling starfsmanna í öryggismálum 

(α=0,93), og lægstur í þætti fjögur (α=0,86) sem er þó talið mjög gott. Hinsvegar er 

áreiðanleiki stjórnenda misgóður milli þátta. Þættirnir Skuldbinding, forgangsröðun og hæfni 

stjórnenda í öryggismálum, Valdefling starfsmanna í öryggismálum og Skuldbinding 

starfsmanna í öryggismálum, eru með lágan áreiðanleika (α=0,61 – α=0,63) og þáttur þrjú, 

Réttsýni stjórnenda í öryggismálum, er með ásættanlegan áreiðanleika. Þættirnir 
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Forgangsröðun starfsmanna í öryggismálum og vitneskja um hættur, Fræðsla, þjálfun, 

samskipti og nýsköpun er varðar öryggi og þátturinn Traust til þess öryggiskerfis er ríkir 

innan vinnustaðarins voru með góðan áreiðanleika (National Research Centre for the 

Working Environment, 2012). Möguleg ástæða fyrir því að áreiðanleiki hjá stjórnendum sé 

minni gæti verið vegna lítils úrtaks, en það voru til dæmis eingöngu 30 stjórnendur sem 

svöruðu en 45 almennir starfsmenn. 

 

Tafla 10. 

Áreiðanleiki fyrir þættina sjö sem meta öryggisanda innan vinnustaðarins. 

Þættir 
Almennir 

starfsmenn 
Stjórnendur 

Skuldbinding, forgangsröðun og hæfni stjórnenda í öryggismálum. 0,91 0,63 

Valdefling starfsmanna í öryggismálum. 0,93 0,62 

Réttsýni stjórnenda í öryggismálum. 0,89 0,79 

Skuldbinding starfsmanna í öryggismálum. 0,86 0,61 

Forgangsröðun starfsmanna í öryggismálum og vitneskja um hættur. 0,83 0,82 

Fræðsla, þjálfun, samskipti og nýsköpun er varðar öryggi. 0,92 0,92 

Traust til þess öryggiskerfis er ríkir innan vinnustaðarins. 0,89 0,86 

 

Í lok spurningalistans voru þátttakendur beðnir um að taka fram allt það sem hefur 

valdið eða gæti valdið slysum á vinnustað þeirra eða ógnað öryggi þeirra á einn eða annan 

hátt. Það sem var helst nefnt var stress og fljótfærni, slæm umgengni starfsmanna, 

áhættuhegðun þeirra sem stjórna lyfturum og öðrum tækjum, mannlegi þátturinn, það er fólk 

hegðar sér ekki í samræmi við öryggisreglur, til dæmis sinnir ekki eftirliti eins og vera skal. 

Einnig áhugaleysi vinnuveitenda á öryggismálum, sem kemur til dæmis fram í því hvernig og 

hversu hægt útgerðin bregst við tillögum öryggisnefnda, sem hefur svo áhrif á áhuga 

starfsmanna á öryggismálum (Sjá má öll svör í viðauka 1). 
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Umræða 

 

 Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að öryggisandi innan vinnustaðarins sé 

almennt nokkuð góður. Þrátt fyrir það voru aðeins tveir af þáttunum sem náðu skori yfir 3,3 

sem segir okkur að á hinum þáttunum fimm sé rúm til úrbóta. Hinsvegar var enginn þáttanna 

sem skoraði undir 2,7 en það hefði gefið til kynna mikla þörf á úrbótum. Af þessu má þó ráða 

að þörf er á örlitlum breytingum til að efla öryggisandann og verður hér farið yfir þau atriði 

sem útgerðin ætti að skoða betur. 

Þáttur eitt sem metur skuldbindingu, forgangsröðun og hæfni stjórnenda í 

öryggismálum, var með næst lægsta skorið af öllum þáttunum sjö ásamt skori á þætti tvö, 

Valdeflingu starfsmanna í öryggismálum. Stjórnendur ættu því að veita þessum þáttum 

sérstaka athygli, ásamt þætti fimm, Forgangsröðun starfsmanna í öryggismálum og vitneskja 

um hættur sem var með lægsta skorið af öllum þáttunum.  

 Út frá niðurstöðum innan þáttar eitt virðist sem 1/3 starfsmanna telji stjórnendur leggja 

fyrst áherslu á framleiðslu og öryggið komi svo þar á eftir. Jafnframt telja 33% starfsmanna 

að það sé í lagi að hegða sér á óöruggan hátt ef tímaálag er mikið. Hér þarf að grípa inn í en 

það er ekki ásættanlegt að 1/3 starfsfólks telji slíka hegðun í lagi, þrátt fyrir að tímaálag sé 

mikið. Þetta er eitthvað sem útgerðin ætti að skoða vel en þegar kapp er lagt á verk tekur fólk 

frekar áhættu, styttir sér leið og slys sem hægt hefði verið að sporna við eiga sér stað. 

Mikilvægt er því að stjórnendur líti í eigin barm og leggi áherslu á að öryggi sé alltaf í 

forgangi og sýni það í verki. Stjórnendur ítreki mikilvægi öryggis og hvetji starfsmenn til að 

fylgja öryggisreglum, jafnvel þegar mikið liggur við. Einnig er mikilvægt að stjórnendur passi 

sig á því að hvetja ekki til óöruggrar hegðunar eða refsi fyrir að taka lengri tíma í verkið af 

því að gætt var að öryggisreglum. Rannsóknir hafa sýnt að öryggisandinn getur orðið betri 

með því að efla starfsmenn og virkja þá til þátttöku í öryggismálum og skipulagningu þeirra. 

Hér væri því æskilegt að fá alla, bæði stjórnendur og almenna starfsmenn til að setjast niður 

og ræða málin. Skoða saman hvernig bæta og breyta megi þessum vinnuháttum þannig að 

hægt sé að vinna verkin á öruggan en áhrifaríkan hátt.  

 Áhugavert er að staðhæfingin Þegar hættur koma í ljós, horfa stjórnendur fram hjá því 

án þess að bregðast við, með meðaltalið 3,32, skuli skora þetta miklu hærra heldur en 

staðhæfingin Stjórnendur tryggja að öryggisvandi sem finnst við eftirlit er lagfærður um leið, 

sem fékk skorið 2,85. Mögulega mætti túlka þetta á þann hátt að stjórnendur bregðist hratt við 
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ef augljós hætta er til staðar en ekki eins hratt við ef öryggisvandi kemur upp sem ekki 

endilega leiðir til slyss á hverri stundu. Þetta gæti bent til þess að á vinnustaðnum ríki 

öryggisandi þar sem meiri áhersla er lögð á viðbrögð við slysum eða „næstum því slysum“ og 

hvaða úrbóta er þörf ef slys eiga sér stað, heldur en að leggja áherslu á forvirkar aðferðir í 

öllum öryggismálum. Þetta er eitthvað sem útgerðin ætti að skoða mjög vel.  

Eins og fyrr sagði var þáttur tvö, Valdefling starfsmanna, með næst lægsta skorið af 

öllum þáttunum sjö ásamt skori á þætti eitt. Út frá niðurstöðum mætti álykta að starfsfólki 

finnist það kannski ekki eins vel þjálfað og undibúið og það gæti verið þegar kemur að 

öryggisháttum. Jafnframt er hægt að draga þá ályktun að starfsmenn hafi lítið um öryggismál 

að segja innan fyrirtækisins. Hér mætti útgerðin skoða hvernig hún geti séð til þess að allir fái 

viðeigandi þjálfun og hvernig hún geti passað upp á að starfsmenn viti til hvers sé ætlast af 

þeim. Hægt væri að halda öryggisnámskeið reglulega og jafnvel tvinna það inn í þjálfun 

nýliða. Þannig væri unnt að ganga úr skugga um að enginn fari illa eða óþjálfaður til vinnu. 

Síðar mætti vera með reglulegar æfingar eða upprifjun á verklagsreglum og öryggisháttum 

innan útgerðarinnar og stuðla þannig að góðum öryggisanda. 

Staðhæfingin Stjórnendur taka aldrei til greina tillögur starfsmanna hérna í 

öryggismálum kom best út innan þáttar tvö. Þar sem hún er neikvætt orðuð gefur hátt gildi 

hennar til kynna að stjórnendur hlusti á tillögur starfsmanna, sem er frábært. Stundum taka 

starfsmenn eftir einhverju sem stjórnendur gera ekki. Einnig geta starfsmenn fengið góðar 

hugmyndir að umbótum sem stjórnendur fá ef til vill ekki þar sem þeir sinna ekki sömu 

störfum en geta verið mjög mikilvægar. Út frá þessum niðurstöðum mætti álykta að 

stjórnendur séu tilbúnir til að hlusta en þegar taka á ákvarðanir í öryggismálum sé álit 

almennra starfsmanna ekki eins mikilvægt. Mikilvægt er að hafa starfsmenn með í ráðum svo 

að hópurinn upplifi sameiginlega ábyrgð á öryggi. Öryggið er ekki aðeins mál stjórnenda eða 

aðeins þeirra sem vinna í kringum mestu hætturnar, heldur allra sem vinna í fyrirtækinu. Ef 

hugsunin er sú að öryggi sé aðeins á ábyrgð stjórnenda eða aðeins á ábyrgð almennra 

starfsmanna, er líklegt að hóparnir bendi á hvor annan og fyrri sig þannig ábyrgð. 

Þáttur þrjú sem metur Réttsýni stjórnenda í öryggismálum kom nokkuð vel út. Þrátt 

fyrir það telur rannsakandi að hlutfall þeirra sem voru ósammála staðhæfingunni Stjórnendur 

leita orsaka, ekki sökudólga, þegar slys verða, þyrfti að vera lægra. Það voru 17,3% 

starfsmanna ósammála þessari staðhæfingu. Mikilvægt er að fólk finni að komið sé fram við 

það af sanngirni og að það sé í lagi að gera mistök. Því verður að líða vel með að tilkynna slys 
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og „næstum því slys“ því þau geta eflt forvarnir. Það er mjög mikilvægt að allt sé tilkynnt og 

skráð niður en góðan árangur innan flugiðnaðarins má að miklu leyti þakka góðri 

atvikaskráningu. Aftur á móti er mikilvægt að stjórnendur haldi uppi aga og refsi þeim sem 

brjóta öryggisreglurnar með ætlun. Að refsa ekki þeim sem brjóta öryggisreglur vísvitandi 

gerir álíka mikið gagn og að refsa þeim sem gera heiðarleg mistök. Útfrá niðurstöðum allra 

staðhæfinganna innan þáttarins mætti draga þá ályktun að þrátt fyrir að stjórnendur séu ef til 

vill ekki að leita sökudólga þegar slys eiga sér stað, gætu þeir einbeitt sér ögn meira að því að 

finna orsök slysa og að söfnun nákvæmra upplýsinga sem geti hjálpað við að fyrirbyggja 

önnur slys eða hættur. Hér er lykilatriðið að skrá allt niður. 

Samkvæmt greiningarviðmiðum kom þáttur fjögur mjög vel út. Út frá meðalskori 

staðhæfinga innan þáttar fjögur og hvernig þau raðast, mætti álykta að starfsfólki sé umhugað 

um öryggi hvert annars og leggi mikið upp úr öryggi á annað borð. Starfsfólk gæti samt sem 

áður verið duglegra að benda hvert öðru á hvað megi betur fara og hvað sé vel gert sem varðar 

öryggishegðun. Ellefu prósent starfsmanna voru þó sammála staðhæfingunni Við sem vinnum 

hérna forðumst að taka á hættum sem koma í ljós. Þetta bendir til þess að hluti starfsmanna 

upplifi að starfsmenn og/eða stjórnendur séu kærulausir þegar kemur að öryggismálum. Þrátt 

fyrir að 11% virðist ekki vera mikið, getur svona hugsunarháttur fárra starfsmanna verið 

dýrkeyptur og haft áhrif á öryggisandann. Hér þyrfti að virkja alla starfsmenn enn betur og 

gera þeim sem og stjórnendum grein fyrir því að ávallt þurfi að bregðast strax við. Það sé ekki 

hægt að treysta á það að starfsmenn séu öruggir fyrir tilviljun, enda sé verið að spila með 

öryggi starfsfólks með því að bregðast ekki strax við hættum þegar þær koma i ljós. Stundum 

þarf ekki nema einn sem fylgir ekki öryggisreglum eða smá öryggisgalla til að slys eigi sér 

stað. Hér væri æskilegt að virkja starfsfólk í að veita hvert öðru endurgjöf í starfi, bæði með 

það sem er vel gert og það sem má betur gera. Þannig má byggja upp og viðhalda góðum 

öryggisanda.  

Þáttur fimm sem kannar Forgangsröðun starfsmanna í öryggismálum og vitneskja um 

hættur kom verstur út af öllum þáttunum og sá eini sem fékk meðalskor undir 3,0. 

Niðurstöður gefa til kynna að þrátt fyrir að fólk sætti sig ekki við hættulega hegðun, þá virðist 

nokkuð margir taka undir að hættur séu óumflýjanlegar. Áhættur séu teknar og þá sérstaklega 

þegar tímaálag er mikið. Þrátt fyrir að flestir taki undir að þeir sætti sig ekki við hættulega 

hegðun, eða 92% starfsmanna, eru 31% sem telja minniháttar slys vera hluta af venjulegum 

degi. Svo virðist sem starfsfólkið vilji vinna á öruggan hátt en upplifi sig mögulega í þeim 
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aðstæðum að það viti ekki hvernig eigi að hegða sé þegar á reynir og telji þar af leiðandi að 

minniháttar slys séu partur af vinnunni. Hér virðist útgerðin þurfa að skoða málin aðeins betur 

og ættu stjórnendur að ræða við og opna á samskipti við starfsfólk sitt. Spyrja það af hverju 

rúm 30% starfsmanna séu sammála því að minniháttar slys séu hluti af venjulegum vinnudegi 

og hvernig hægt sé að bregðast við því.  

Þessar niðurstöður eru nokkuð í takt við meðalskor staðhæfinganna Stjórnendur leggja 

fyrst áherslu á öryggi svo framleiðslu og Stjórnendur sætta sig við að starfsmenn taki áhættur 

þegar tímaálag er mikið í þætti eitt. Hér er greinilegt að úrbætur þurfa að eiga sér stað á 

öryggisháttum sem snúa að áhættuhegðun og sérstaklega á álagstímum. Jafnframt þarf 

útgerðin að spyrja sig frekari spurninga um það hvernig hún geti látið fólk finna fyrir öryggi í 

vinnu sinni og hvernig megi koma í veg fyrir hættur. Niðurstöður innan þessa þáttar benda 

aftur til þess að á vinnustaðnum ríki öryggismenning þar sem meiri áhersla er lögð á viðbrögð 

við slysum og „næstum því slysum“ heldur en að lögð sé áhersla á forvirkar aðferðir í 

öryggismálum.  

Þáttur sex sem metur Fræðslu, þjálfun, samskipti og nýsköpun er varðar öryggi kemur 

nokkuð vel út. Staðhæfingin sem kom best út var Við sem vinnum hérna reynum ef einhver 

bendir á öryggisvandamál að finna lausn á því en 96% starfsmanna voru sammála henni, sem 

er mjög gott. Miðað við niðurstöður fyrri staðhæfinga mætti álykta að fólk sé af vilja gert til 

að benda á og taka eftir vanköntum á öryggismálum innan útgerðarinnar. Hinsvegar virðist 

ekki alltaf brugðist nógu hratt við, samanber niðurstöður staðhæfingarinnar Stjórnendur 

tryggja að öryggisvandi sem finnst við eftirlit er lagfærður um leið innan þáttar eitt. Þar voru 

33% starfsmanna sem voru ósammála þessari staðhæfingu. Hér ættu stjórnendur, almennir 

starfsmenn og útgerðin að leitast eftir leiðum til þess hvernig megi minnka þetta bil. Jafnframt 

þarf að skoða hvað veldur því að stjórnendur séu svo seinir að bregðaðst við ábendingum. 

Þáttur sjö sem metur Traust til þess öryggiskerfis er ríkir innan vinnustaðarins kom 

best út af öllum þáttunum sjö. Niðurstöður gefa til kynna að starfsmenn útgerðarfélagsins geri 

sér vel grein fyrir mikilvægi öryggisþjálfunar og öryggismála í vinnu sinni. Þó svo að 

mögulega megi virkja betur öryggisnefndir og leggja megi meiri áherslu á að öryggið sé ofar 

öllu, gefa niðurstöður þessa þáttar til kynna góða öryggishætti sem útgerðin ætti að viðhalda 

og þróa áfram.  

 Í lok spurningalistans voru starfsmenn beðnir um að tilgreina allt það sem hefur valdið 

eða gæti valdið slysum á vinnustað þeirra eða ógnað öryggi þeirra á einn eða annan hátt. Það 
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sem er áhugavert er að margar athugasemdir þeirra ríma mjög vel við niðurstöður NOSACQ-

50 spurningalistans.  

Svör þeirra gefa einmitt til kynna að hraði og álag séu áhrifaþættir sem geti ógnað 

öryggi þeirra. Stjórnendur bregðast ekki nógu hratt við öryggisvanda og viðhald á tækjum og 

búnaði er lélegt. Starfsfólk hefur áhuga á öryggismálum og vill hegða sér á öruggan hátt en 

áhugaleysi stjórnenda virðist draga úr því. Óvarkárni þeirra starfsmanna sem vinna við vélar 

og lyftara er einnig eitthvað sem margir nefna. Síðast en ekki síst, að lítið sé um forvirkar 

aðgerðir í öryggismálum. Annað sem starfsfólk nefndi, og útgerðin getur svo sem ekki 

stjórnað, er vont veður og sjólag. Það er svo sem eðlilegt að menn upplifi slíkt sem ógn við 

öryggi sitt enda hafa þeir ekki stjórn á því. Þetta gæti skýrt hátt hlutfall þeirra sem voru 

sammála því að þeir líti á hættur sem óumflýjanlegar og hlutfall þeirra sem töldu starfið ekki 

henta gungum. Gaman var að sjá að ánægja var með Slysavarnaskólann og átak í breyttu 

viðhorfi sjómanna til slysavarna, ásamt átaki í skráningu slysa og „næstum því slysa“. 

 Heildar niðurstaða er sú að öryggismál séu almennt í góðum farvegi en þörf sé á 

úrbótum. Það er mat rannsakanda að hér sé vinnustaður þar sem rúm er til að efla 

öryggisandann og að það muni jafnvel ekki reynast eins erfitt og mætti halda. Innan 

útgerðarinnar virðist vera starfsfólk sem vill vinna á öruggan hátt og það eitt og sér er mjög 

mikilvægur þáttur í því að byggja upp góðan öryggisanda. Þetta er þó að því gefnu að 

stjórnendur líti í eigin barm og vilji virkilega leggja sig alla fram í að efla öryggisandann. 

Miðað við niðurstöður er hægt að ímynda sér að stjórnendur telji sér trú um að öryggið sé 

alltaf í fyrsta sæti og tali svo um það þannig, en hegði sér ekki í samræmi við það þegar mikið 

liggur við. Líkt og greint var frá í inngangi hafa rannsóknir sýnt að stjórnendurnir hafa mestu 

áhrifin á það hvernig öryggisandinn er innan fyrirtækisins. Því er mikilvægt að stjórnendur 

byrji í svolítilli sjálfsvinnu og skoði öryggishættina út frá niðurstöðum listans og spyrji sjálfa 

sig hvernig þeir geti raunverulega haft áhrif til að stuðla að bættum öryggisanda. 

 Áhugavert væri að endurtaka rannsóknina eftir eitt ár og skoða hvort að starfsfólk 

útgerðarinnar hafi unnið úr niðurstöðum rannsóknarinnar innanhúss og reynt að bæta það sem 

betur má fara. Þá væri æskilegt að athuga hvort öryggisandinn hafi breyst og bera niðurstöður 

saman við tíðni slysa, meiðsla og „næstum því slysa“ hjá útgerðinni. Einnig væri áhugavert að 

gera öryggisúttekt á sama tíma og bera saman niðurstöður hennar við nýjustu niðurstöður 

NOSACQ-50 spurningalistans. Mögulega fengist jafnvel betri þátttaka og fólk yrði spenntara 

yfir því að sjá hvernig úr hefði ræst á árinu. 
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Svarhlutfallið í þessari rannsókn var 61,4%. Það er rétt innan þeirra marka að teljast 

ásættanlegt svarhlutfall. Þrátt fyrir að 60-70% svarhlutfall sé almennt talið gott þá er 

upprunalega úrtakið það lítið að það gæti haft áhrif á niðurstöður. Þetta lága svarhlutfall gæti 

einnig bent til þess að lítill áhugi sé á öryggismálum. Það að tæp 40% hafi ekki haft áhuga eða 

fundið sig knúið til að taka þátt í að sjá hvernig gengur í öryggismálum innan síns fyrirtækis 

er umhugsunarvert. Mögulega hafa einhverjir hreinlega bara gleymt því að svara eða 

rannsóknin ekki verið kynnt nógu vel, en engu að síður má spyrja sig þeirrar spurningar hvort 

að þeir sem hafa svarað spurningalistanum hafi haft meiri áhuga á öryggismálum en þeir sem 

svöruðu ekki og þar af leiðandi gætu niðurstöður verið eitthvað skekktar. Hættan sem fylgir 

því að nota spurningalista er svo alltaf sú að fólk svari ekki heiðarlega, ýki eða sýni betri hlið 

en raunin er. Það gæti einnig haft áhrif á niðurstöður. Ákjósanlegt svarhlutfall hefði verið 

80% starfsmanna, og hver veit nema að marktækur munur hefði þá fundist á milli hópa. 

Það er ósk rannsakanda að útgerðin skoði niðurstöðurnar vel, noti þessar dýrmætu 

upplýsingar og hefjist handa. Að breyta öryggisanda innan fyrirtækis er eitthvað sem ekki 

gerist á einni nóttu. Því vil ég hvetja ykkur til að láta ekki deigan síga þó að úrbætur taki sinn 

tíma.  
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Viðauki 1 

 Hér að neðan má sjá beina eftirritun af svörum þátttakanda þegar þeir voru beðnir um að 

tilgreina allt það sem hefur valdið eða gæti valdið slysum á vinnustað þeirra eða ógnað öryggi 

þeirra á einn eða annan hátt. 

 Nánast allt getur valdið slysi eða ógnað öryggi um borð í skipi.  

 Grindur á gólfum misháar, skortur á hnífastatífum, staðsetning krana fyrir frost á tæki 

(þarf að príla upp á tæki til að skrúfa frá) pönnuband stíflast of auðveldlega (menn 

klemmast við að laga) vantar lýsingu t.d. undir kör (menn reka haus utan í við þrif 

,staðsetning á prentara 2 hættulegt að vinna þar þegar er verið að slá úr, víklaburður. 

úrsláttur í brælu eftir að það eru bara 2 öskjur í kassa 3 askja laus á borði stjórnlaus, 

beygja á færibandi í lest brúnir kassar stíflast menn geta klemmst við að losa menn í 

yfirþyngd hættulegir í brælu þegar hreyfing er mikil ef þeir t.d. detta á mann, vinna í 

lest getur verið varasöm ef hreyfing er mikil.  

 Hvernig útgerðin dregur lappirnar í öllu sem að 'öryggisnefndir' leggja fram og flest er 

ekki í boði eða skoðun. Það sem er að í öryggismálum er leti útgerðarinnar sem að 

smitast yfir á mannskapinn og drepur allan móral og meira til.  

 Ónýtur léttabátur og lélegur viðeigandi búnaður getur valdið alvarlegum slysum.  

 Veltingur (slæmt sjólag, mikil keyrsla í slæmu veðri). Slæm umgengni hjá 

starfsmönnum.  

 Vírar slitna, lásar botna, óvarkárni, brjálað veður, færibönd, illa gengið frá hlutum, 

sláttur á vírum, brattir stigar i brælu.  

 1. Óvarlega farið með stjórnun skips, hvort sem er á veiðum eða á keyrslu. 2. Að flýta 

sér um of. 3. Stress.  

 Mjög vont veður, bleyta á gólfi í slæmri birtu.  

 Gluggapóstur í sjónlinu vaktformanns þegar hann er við stjórntæki uppi í brú sem 

skyggir á mennina sem eru að vinna niðri á dekki.  

 Veður-sjólag-lélegt viðhald-litlar fyrirbyggandi varnir-kæruleysi-  

 Á mínu svæði er hætta á að falla um gólfgrindur, skera sig á hnífum í brælu aðallega, 

hál gólf og misstíga sig í lest, vegna mishæða kassa og poka.  

 Mannleg mistök og vont veður. Búnaðarbilanir.  

 Það sem helst getur eða hefur valdið slysum um borð er mannlegi þátturinn, þ.e. 

athugunarleysi og ekki nógu gott eftirlit með búnaði. En núna í seinni tíð hefur verið 

gert mikið og markvisst átak í slysavörnum og slysa/nærri því slysa skráningu að 

ógleymdum þætti Slysavarnaskóla sjómanna sem hefur gerbreytt hugarfari sjómanna 

til slysavarna.  
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 1. að vatnslagnir frá vöskum, uppvöskunarvél og allar rafmagnstengingar séu í lagi. 2. 

loftræstikerfi sé í góðu lagi.  

 Ég tel mikilvægt að stjórnendur fyrirtækisins hlusti á hvað mannskapur hefur að segja 

og bregðist við þeim athugasemdum sem koma, það hefur skort á það.  

 Það hefur verið reynt skv. áætlun fyrirtækisins að skilgreina allar hættur sem valdið 

geta slysum. Það ferli er í stöðugri endurnýjun.  

 Áhugaleysi vinnuveitanda hefur áhrif.  

 Stress,ákafi.  

 Við allar hífingar. Sjósetningu MOB-báts. Slá úr tækjum í brælu, röðun í lest í brælu. 

Badeermenn eru með flugbeitta hnífa. Labba niður stiga í brælu. Bera sig rétt að í 

þrifum og blöndun þeirra.  

 Það er helst það að verða ekki undir traktornum frá löndunarfyrirtækinu Djúpakletti 

þegar hann kemur á 45 kílómetra hraða fyrir horn á móttökusvæðið fyrir gáma 

afturábak með aftanívagn. Stórhættulegur andskoti.  

 Bleyta á gólfum skapar hálku.  

 Fólk er ónærgætið fyrir lyftaraumferð  

 1)Lyftarar eru mjög varasamir 2) Kör sem lyftarar flytja til um húsið; ef slíkt fellur á 

starfsmann getur það valdið stórslysi. Stundum er of stutt á milli starfsmanna og 

lyftaranna. 3) Færibönd sem eru opin í endana og hægt er að flækja sig í 4) Hál gólf 5) 

Stífir vöðvar og röng líkamsbeiting, þreyttur starfsmaður og illa upp lagður.  

 Vatnsslöngur og rafmagnsleiðslur á gólfum, klaki. Hnífar sem er ekki haldið rétt á 

þegar verið er að ganga um.  

 Ef er rusl á gólfi, auðveldlega hægt að renna til á því.  

 Skera i fingur, detta á blautum gólfum, klemma sig á færiböndum.  

 Klemma sig, fara fyrir lyftara, fá á sig kar, fá klór í andlit, skera sig, renna í bleytu.  

 Vélarnar, hnífar, stigar, bleyta, slor á gólfi.  

 1. Óviðunandi hegðun á tækjum 2. Erfitt aðgengi að réttindanámskeiðum á vinnutæki. 

3. Lélegt viðhald á vinnuvélum. 4. Of lítið vinnupláss, þ.e.a.s. of mikið af tækjabúnaði 

á of litlu plássi.  

 Fall, blaut gólf, sár/skurðir (unnið með hnífa og við vélar), lyftaraumferð. Þurfum að 

vera meðvituð um vinnusvæðið hverju sinni.  
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