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Forord 
 
Dette notatet er nummer tre i rekken om temaet ”oljekultur og 
sikkerhetskultur”. Hensikten er å lage et notat pr. år, der jeg ønsker å belyse 
utviklingen i norsk oljevirksomhet med særlig fokus på sikkerhetskulturen i 
bransjen. Det første notatet ble publisert i 2001, det andre i 2002 (se 
http://program.forskningsradet.no/hmsforsk/). 
 
Dette prosjektet er muliggjort gjennom midler fra  Norges forskningsråd, 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Oljedirektoratet (OD). En 
spesiell takk til medarbeiderne i OD`s prosjekt Risikonivå norsk sokkel 
(RNNS). Uten de data og den støtte jeg har fått gjennom dette prosjektet, hadde 
det ikke vært mulig å skrive dette notatet. 
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1. Innledning 
 

De siste årene er det skrevet og sagt mye om dårlig 

sikkerhetskultur i oljevirksomheten, og dessverre måtte OD våren 

2003 konstatere følgende: Risikoen for at en storulykke skal inntreffe 

på norsk sokkel, er økende. Utviklingen i antall uønskede hendelser 

knyttet til gasslekkasjer, brønnspark og skader på bærende 

konstruksjoner gir størst grunn til bekymring.1 Dermed var man 

tilbake til det negative resultatet fra 2001, etter en kortvarig lysning 

med positiv trend i 2002.2  

Som en oppsummering på de to første notatene skrev jeg at på 

tross av den negative utviklingen vi har sett, skal man være litt 

forsiktig med for bastante konklusjoner om sikkerhetskulturen i olja, 

fordi det meget vel kan være slik at mange ansatte (herunder også 

mange ledere og plattformsjefer) både tenker og arbeider på en trygg 

og sikker måte – på tross av en negativ utvikling i bransjen som 

helhet. Hvis vi legger OD`s paragraf om HMS-kultur til grunn, der det 

heter at den ansvarlige skal fremme en HMS-kultur som omfatter alle 

områder og at alle skal ta ansvar for HMS, så kan det faktisk være 

                                     
1 "Utvikling i risikonivå på norsk sokkel. Fase 3 – 2002". 
 
2 ”Utvikling i risikonivå – norsk sokkel” Fase 2 - 2001 OD-02-08 
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slik at ”den ansvarlige” ikke har hatt tilstrekkelig fokus på sikkerheten 

i en periode med store endringer, mens de fleste ansatte har vært seg 

sitt ansvar bevisst. Skal vi gi et entydig svar på denne 

problemstillingen trenger vi en mer grundig diskusjon av hva vi mener 

med begrepet ”sikkerhetskultur”– og for en mer grundig analyse av de 

data som foreligger. 

Det siste året er datamaterialet forsterket på flere områder. I OD`s 

risikoprosjekt har man igjen gjort intervjuer med nøkkelinformanter, 

man har analysert friteksten i spørreskjemaundersøkelsen og det har 

vært gjennomført flere workshops med de ansatte. OD har også 

iverksatt en egen konferanse der HMS-kultur er hovedtema, og 

næringen har fått et eget forskningsprogram, der ”HMS-kultur” utgjør 

et sentralt delprosjekt. Videre er det iverksatt flere samarbeidstiltak 

som helt klart vil ha en positiv innvirkning på sikkerhetskulturen. Men 

også  det siste året har vi dessverre hatt noen alvorlige hendelser som 

forteller oss at ikke alt er som det bør være i norsk oljevirksomhet. 

Her skal vi se nærmere på hva dette materialet sier oss om 

sikkerhetskulturen i olja. 

2. Dybdeintervjuer3 
 

                                     
3 Teksten i dette delkapittelet bygger i store trekk på rapporten  ”Utvikling i risikonivå – 
norsk sokkel” Fase 3 - 2002 OD 
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Som en del av den kvalitative kartleggingen i OD`s prosjekt ”RNNS” 

har jeg intervjuet representanter for partene. Intervjuene ble 

gjennomført i januar og februar 2003. Basert på problemstillinger som 

ble avdekket i pilotprosjektet, forsøkte vi å dekke følgende tema i 

intervjuene: 

 

1. Risikoutvikling siste år 

2. Spørreskjemaundersøkelsen: positive/negative resultater 

3. Innsparinger, omorganisering og nedbemanning  

4. Aldring, slitasje og helse 

5. Beredskap 

6. Vedlikehold 

7. Planlegging av nye prosjekter/konstruksjon 

8. Analyse av endringsprosesser 

9. Krav til ledere/plattformsjefer 

10. Krav til verneombud og HMS-personell 

11. Krav til myndigheter  

12. Logistikk (marine operasjoner & helikoptertransport) 

13. Løfteoperasjoner 

14. Rapportering av uønskede hendelser 

15. Sikkerhetskultur 

16. Samarbeid & tillit 



 8 

17. Annet 

 

For øvrig sto det informantene fritt å følge denne guiden og 

intervjuene var forholdsvis ”åpne”. Dermed kunne innformatene 

konsentrere seg om de punktene de hadde klare synspunkter på.  

  

Følgende personer ble intervjuet: 
 

Forbundssekretær Sonja Tinnesand og HMS-koordinator Ketil 

Karlsen fra Norges Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) 

2.nestleder Roy Erling Furre og organisasjonssekretær Halvor 

Erikstein fra Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS)  

Viseadm. direktør Per Otto Selnes og Senior HMS-rådgiver Carsten 

Bowitz fra Oljeindustriens Landsforening (OLF) 

HMS-direktør Stig Clementsen fra OLF/Baker 

Direktør Odd Magne Skei fra Norges Rederiforbund (NR) 

Oppsummering 

Her skal jeg først gi en kort oppsummering av synspunkter på de 

angitte tema, deretter skal jeg gå mer i dybden på hva informantene 

mener om sikkerhetskulturen. 
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1. Risikoutviklingen: Informantene mener at risikoen stort sett er 

den samme som i fjor, men at det er vanskelig å uttale seg om 

dette før man har klare tall fra OD. Ellers er det en viss 

bekymring å spore over at alt arbeidet som er nedlagt det siste 

året ikke har gitt mer konkrete resultater, og at nedgangstider kan 

resultere i negative konsekvenser for HMS-arbeidet. 

2. Spørreskjemaundersøkelsen: Fagforeningsrepresentantene 

mener at spørreskjema-undersøkelsen er viktig og har stor 

betydning. Tinnesand og Karlsen (NOPEF) peker på at 

undersøkelsen bekrefter mye av det man allerede har visst, 

nemlig at de ansatte trives på jobben, men at mange ikke har 

tiltro til systemer og prosedyrer, og at underrapportering er et 

problem. Furre og Erikstein (OFS) viser til at undersøkelsen 

avdekket en del uheldige forhold som at produksjon går foran 

sikkerhet og at mange er redde for å jobbe med HMS, fordi det 

kan gi negative konsekvenser for jobb og karriere. Et problem 

OFS påpeker med spørreskjemaundersøkelsen er at det koster for 

mye å få kjørt analyser og hypotesetesting.  Selnes og Bowitz 

(OLF) mener at spørreskjemaundersøkelsen ga noen interessante 

resultater, men at spørsmålene er noe negativt vinklet. Før neste 

runde bør man diskutere dette med OD og man bør justere en del 

av spørsmålene. I utvalget er det også for få representanter fra de 
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små kontraktørene, og selskapene får forholdsvis lite informasjon 

igjen for de pengene de investerer i særskilte analyser. Også Skei 

(NORGES REDERIFORBUND) mener at 

spørreskjemaundersøkelsen ga en del interessante resultater, men 

at undersøkelsen bør være mer konstruktiv, og dette bør man 

gjøre noe med før neste undersøkelse skal gjennomføres. 

Clementsen (BAKER/OLF) mener at spørreskjemaundersøkelsen 

er nyttig, og at enkelte av resultatene var skremmende, men han 

etterlyser en mer grundig diskusjon om hvordan man skal tolke 

resultatene. 

3. Innsparinger, omorganisering og nedbemanning: Alle 

informantene mener at dette er et problem og at man fremdeles 

ser effekter av forskjellige innsparingstiltak og av fusjoner. I 

tillegg fører nedgangstider til stor usikkerhet, dermed er det 

arbeidsplasser og jobbtrygghet som kommer i fokus – ikke HMS. 

Et problem som spesielt trekkes frem er rigger som går i opplag. 

Man mister viktig kompetanse og dårlig økonomi gir liten fokus 

på HMS. Skei nevner eksempler på kontrakter hvor HMS ikke 

inngår som en del av den planlagte aktiviteten, og er redd for at 

HMS-aktivitetene blir konkurranseutsatt. 

4. Alder, slitasje og helse: Informantene er bekymret for at 

gjennomsnittsalderen blant de ansatte er høy. Clementsen mener 
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at nedgangstider forsterker eldrebølgen, de som hives ut er de 

unge og dette ødelegger for rekrutteringen. I regi av OLF er det 

et prosjekt som forsøker å finne løsninger (ref. rapport fra RF), 

men fagforeningene mener at det skjer lite på dette området og 

det gjenstår å se hva som kommer ut av dette. 

5. Beredskap: Det er fremdeles mye diskusjon og til dels uenighet 

om beredskapen, spesielt nytten av Standby-fartøy. Både 

NOPEF, OFS og NORGES REDERIFORBUND mener at 

områdeberedskapen er noe lettvint behandlet. 

6. Vedlikehold: Samme problemstillinger som i fjor: 

Fagforeningene hevder at det er mye etterslep på vedlikeholdet. 

OLF og NORGES REDERIFORBUND viser til enkelte positive 

tiltak som renovering av boretårn. 

7. Design/konstruksjon: Når det gjelder planlegging av nye 

prosjekter og ombygning, så nevner alle informantene at man 

sliter med å få til god nok medvirkning fra ansatte og brukere på 

et tidlig stadium. Dårlig kommunikasjon og erfaringsoverføring 

mellom fabrikanter, leverandører og brukere nevnes også som et 

problem. 

8. Analyser av endringsprosesser: Alle informantene mener 

at slike analyser er mangelvare. NOPEF og OFS mener også og 

at selskapene er lite åpne og inkluderende i slik prosesser. (Sitat: 
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”Det vanlig er at selskapene først setter opp målene – så gjør de 

kanskje en analyse.” OFS). 

9. Krav til ledere/plattformsjefer: Alle informantene mener 

at det er viktig med fokus på ledere og plattformsjefer. Særlig 

plattformsjefene trenger mer autoritet og makt. Men fra 

fagforeningene side blir det hevdet at mange ledere og 

plattformsjefer har mest fokus på egen karriere og på 

omstillingsprosesser. (Sitat: ”Dermed blir de mer plagsomme enn 

nyttige, og de er til liten støtte og hjelp for vanlige ansatte” OFS.) 

NORGES REDERIFORBUND mener at det er uheldig når 

enkelte plattformsjefer ikke har offshoreerfaring før de tiltrer en 

slik stilling.  Denne jobben blir da kun et trinn på en 

karrierestige. Både NORGES REDERIFORBUND og OLF 

mener at ledere og plattformsjefer må bli gitt myndighet, men de 

må også tørre å ta et slikt  ansvar, og at de må ”Walk the talk”. 

10. Vernetjenesten: NOPEF mener at verneombudsordningen 

fungerer rimelig greit, men at enkelte selskap viser en total 

mangel på respekt og kunnskap om norsk lovverk og kultur, og at 

OD bør ta disse selskapene mye hardere enn de gjør i dag. OFS 

mener i tillegg at det er vanskelig å være verneombud, og at 

HMS-stabene i stor grad ”fungerer som fasadepussere for 

toppledelsen”. Arbeidsgiversiden mener at verneombudene er en  
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viktig ressurs med et stort ansvar, men at det lett kan bli for mye 

fagforeningsarbeid og politikk. 

11. Myndigheter/tilsyn: Fagforeningene mener at at både OD 

og departementet må bli mer synlige og at de må gi bøter når 

bedrifter ikke vil samarbeide. OLF er skuffet over OD og mener 

at det blir mye politikk og lite revisjoner, og at OD må bli mer 

synlige offshore. NORGES REDERIFORBUND stiller 

spørsmålstegn med noen av OD`s fortolkninger av regelverket. 

12. Logistikk: Alle informantene mener at de andre selskapene 

kan lære mye av Statoils” Fartøyprosjektet”. SfS`s 

”Retningslinjer for ankerhåndtering” og "Retningslinjer for 

sikker samhandling mellom base, fartøy og innretning" nevnes 

også som viktige. I disse prosjektene har det vært 

brukerinvolvering på alle nivåer, og man har bare fått positive 

tilbakemeldinger. NOPEF påpeker at helikoptertransporten utgjør 

en stor risiko og at det er uheldig at man flytter på tilsynet. 

13. Løfte/kranoperasjoner: Alle informantene er skuffet over 

utvikling på dette område. Uenighet i fagmiljøet har ikke bidratt i 

positiv retning. Det er nå tatt et initiativ mellom partene for å få 

til en samordning av aktivitetene. 

14. Rapportering av uønskede hendelser: Fagforeningene 

mener at rapportering av uønskede hendelser er et 
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problemområde og at en del ansatte og verneombud ikke tør å si 

fra. OLF viser til at det er igangsatt et prosjekt for harmonisering 

av definisjoner m.h.t. rapportering av uønskede hendelser, og at 

det viktig at OD først snakker med næringen før de uttaler seg til 

media om trender. NORGES REDERIFORBUND mener at det 

er mye fokus på antallet rapporter, mens det er kvalitet på 

rapportene og potensialet i hendelsene som er viktig. (Sitat: ”Her 

må næringen få øynene opp og få rett fokus.”) 

15. Sikkerhetskultur: Alle som ble intervjuet mener at en god 

sikkerhetskultur er viktig, men det er også forskjeller mellom 

partene i hva man mener med en god sikkerhetskultur, samt 

hvilke tiltak som skal til for å skape en slik kultur. OFS mener at 

her må OD være tydeligere, og at det er pinlig når Statoil hyrer 

inn ”Behavior Based Safety (BBS)” konsulenter fra Dupont, det 

viser at man har liten tro på egne krefter. OLF mener at næringen 

har et stort forbedringspotensiale, og understrekker at man må 

jobbe med mange faktorer og på flere nivåer for å skape god 

sikkerhetskultur. Skei peker på at nå må gode holdninger 

omsettes i konkret adferd - først da vil resultatene komme. 

Clementsen mener at det er en depresjon i næringen, og dette får 

uheldige følger for HMS-kulturen. 
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16. Samarbeid og tillit: Alle informantene mener at  

samarbeidet og tilliten har blitt bedre. Utfordringen ligger i å 

følge opp alt dette. (Sitat: ”Om vi  består eksamen vil vi først få 

svaret på når selskapene har implementert og tatt i bruk de 

forskjellige anbefalingene som kommer fra SfS.” Skei, NORGES 

REDERIFORBUND.) 

17. Annet: Av tema som ble berørt under dette punktet var: 

Rigger i opplag (alle informantene). Større fokus på 

”fatigue”/trøtthet (OFS). Utviklingen med et felles lovverk 

mellom Norge og UK (NOPEF). 

 

Resultatet av årets intervjurunde kan i grove trekk oppsummeres på 

følgende måte: 

• Risiko på samme nivå som i fjor 

• Spørreskjemaundersøkelsen var nyttig, men kan forbedres 

• Bekymring for rigger i opplag 

• Bekymring for ’kran & løft’ 

• Diskusjon om innholdet i HMS-kulturbegrepet 

• Bra samarbeid og tillit 

• Bekymring for implementering av tiltak og anbefalinger 
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Sikkerhetskultur, samarbeid og tillit 

Her skal vi gå mer spesifikt inn på hva innformatene sa om 

sikkerhetskultur, samarbeid og tillit: 

 

NOPEF ved Sonja Tinnesand og Ketil Karlsen: 

Sikkerhetskultur eller HMS-kultur er viktig og det er mange gode 

tiltak på gang. Nå er dette et obskurt begrep, og vi mener at man like 

gjerne kan bruke begrepet ”kultur”. Fortrolighet og tillit gir en positiv 

kultur. Det som er vanskelig, er å unngå en oppsplitting i A- og B-lag. 

Samarbeidet og tilliten har blitt bedre. ”Samarbeid for sikkerhet” (SfS) 

fungerer bra. Dette gir en positiv kultur som alle har fordel av. I dag 

har vi et luksusproblem, vi drukner i samarbeidsprosjekter. 

Utfordringen ligger i å følge opp alt dette. 

Det største problemet i dag er alle riggene som nå går i opplag.  Dette 

er dramatisk. I tillegg til at folk mister jobbene, vil dette sannsynligvis 

også føre til alvorlig ulykker, fordi man nå har mindre fokus på HMS 

ved kontraktsinngåelser. Myndigheter og selskap bør etterstrebe et 

jevnt letenivå. Utviklingen med et felles lovverk mellom Norge og 

UK kan også være et problem. 
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OFS ved Roy Erling Furre og Halvor Erikstein 

God sikkerhetskultur er viktig, men det store spørsmålet blir hva man 

legger i begrepet. Her er det stor uenighet. Noen går bombastisk ut og 

snakker bare om adferd og holdninger. Andre er mer søkende og 

dyptgående. Vi trenger en god diskusjon om hvilke elementer som 

skal inngå i begrepet og hvor vi skal legge lista. Her må OD være 

tydeligere. Ellers er det pinlig at Statoil hyrer inn ”Behavior Based 

Safety (BBS)” konsulenter fra Dupont, det viser at man har liten tro på 

egne krefter og evner til godt HMS arbeid. 

Når det gjelder samarbeid og tillit mellom partene, så  har det blitt 

bedre. Det er mange prosesser og møter, og vi er usikre på det 

endelige resultatet. Størst vekt legger vi på Sikkerhetsforum, men det 

kan virke som om det arbeidet som gjøres her, ikke blir gjort kjent og 

spredt ut i næringen. 

I fremtiden bør vi ha større fokus på ”fatigue” (trøtthet-slitenhet). 

Dette er årsak til mange ulykker. OFS har lenge vært opptatt av dette 

området, og har nå fått fullt gjennomslag for dette arbeidet. Det er trist 

å se at selskaper som kjører hardt på med rusmiddeltester ikke er 

opptatt av trøtthet som en følge av ”hot-beding”, deling av lugar og 

skiftordninger. Det gir liten troverdighet, når man ellers ønsker å 

fremstå som et selskap med god sikkerhetskultur. 
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Når det  gjelder løfteoperasjoner, har utviklingen vært skuffende. 

Nå er det et felles prosjekt på gang, men det er viktig å påpeke at 

nedbemanning og omorganisering gir dårlig sikkerhet. Ett eksempel 

på dette så vi ved dødsulykken på Gyda-plattformen hvor BP fikk 

slakt for dårlig sikkerhetskultur. Sikre løfteoperasjoner krever gode 

rammebetingelser. 

 

OLF ved P. O. Selnes og C. Bowitz  

Det er viktig å forbedre sikkerhetskulturen. Ulykker som den vi hadde 

på Gyda-plattformen viser at det gjøres mange feil og at næringen har 

et stort forbedringspotensiale. Ett tiltak er å  få inn folk fra andre 

selskap eller bransjer som kan gjøre revisjoner og som tør å komme 

med kritikk, slik man gjør det innen kjernekraftindustrien. Men det er 

også viktig å understreke at man må jobbe med mange faktorer og på 

flere nivåer for å skape god sikkerhetskultur. Dette tar tid. 

Samarbeidet og tilliten har blitt bedre, det meste skjer på basis av 

et 3-partssamarbeid. Dette tar tid, men det gir et felles eierskap til de 

tiltak som iverksettes. Vi kan være faglig uenige på en del punkter og 

det kan forekomme  noen utblåsninger, men vi har et robust 

samarbeid. Det at vi stadig møtes ansikt til ansikt inngir tillit. Ærlighet 

er et sentralt stikkord. 
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Norges Rederiforbund  (NR) ved Odd Magne Skei 

Sikkerhetskultur er viktig. I dag har de fleste som arbeider innenfor 

næringen gode holdninger til sikkerhetsarbeid, problemet er handling. 

Holdninger må omsettes i konkret adferd. Først da vil resultatene 

komme (ref Statoils "Fartøyprosjekt" og SfSs "Fallende gjenstander 

innen B&B").  Nedbemanning er en utfordring når en tenker 

sikkerhetskulturen. Sannsynligvis vil vi etter hvert også få en større 

andel av ansatte på sokkelen som ikke snakker norsk. Dette blir en ny 

utfordring som selskapene må ta høyde for når en utarbeider 

aktivitetsplaner for å videreutvikle sin sikkerhetskultur.      

Samarbeidet og tilliten er bra. SfS er utvidet og fungerer godt, 

men situasjonen er fremdeles skjør og  personavhengig. Det er 15 

forskjellige delprosjekter  som vil komme med sine anbefalinger i 

løpet av 1. halvår 2003. Om vi  består eksamen vil vi først få svaret på 

når selskapene har implementert og tatt i bruk de forskjellige 

anbefalingene som kommer fra SfS.  Her er det viktig at vi har 

Topplederforum og myndighetene gjennom AAD, OD og 

Sjøfartsdirektoratet med i implementeringsprosessen.   

 

OLF/BAKER ved Stig Clementsen  

Det er depresjon i næringen, og dette får uheldige følger for HMS-

kulturen. Fokus er ikke på HMS, vi er inne i en negativ spiral. 
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Næringen preges av dette. Samarbeidet har aldri vært bedre, men det 

er de samme folkene som går igjen. Det er uheldig. 

 

Oppsummering: 

Alle som ble intervjuet mente at det er viktig med en god 

sikkerhetskultur, men fremdeles er det forskjeller mellom partene i 

hva man mener med en god sikkerhetskultur, samt hvilke tiltak som 

skal til for å skape en slik kultur. Da det er en del uklarheter, 

misforståelser og forskjellige oppfatninger mht ”sikkerhetskultur”, bør 

det være en sentral målsetning å få avklart innholdet i dette begrepet 

nærmere. 

De sentrale aktørene synes å mene at samarbeidet mellom partene 

er bra, men det påpekes også at dette samarbeidet fort kan gå i stykker 

og det skal lite til før tilliten ødelegges. Og det siste halvåret har vi 

også sett tendenser til uenighet og konflikter - etter at intervjuene ble 

gjennomført har for eksempel OFS gått ute av SfS. 

Hva mener så de ansatte om sikkerheten i bransjen? Her skal vi 

se nærmere på resultatene fra friteksten i spørreskjemaundersøkelsen 

som ble gjennomført i forbindelse med OD`s risikoprosjekt (RNNS). 

 

  

Comment:  
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3. Analyse av fritekst i spørreskjema4 

 
I spørreskjemaundersøkelsen ble det gitt anledning til å komme med 

kommentarer eller synspunkter.  På ca.700 skjemaer var det påført 

kommentarer eller synspunkter under fritekstspørsmål 26. Fritekstene 

avdekker mange ulike aspekter, dermed fremstår det også som et 

problem med tanke på sammenfatning og fremstilling av materialet. 

Her er ordet fritt og det er opp til den som fyller ut skjemaet å velge 

emne. Lengden på tekstene varierer, her er det korte kommentarer, 

synspunkter og spørsmål og i enkelte skjemaer er det tekster som 

strekker seg over flere sider. Mange har valgt seg en problemstilling 

som ligger tett opp til den aktuelle kontekst eller det arbeidssted som 

informanten befinner seg på. Eksempelvis vil en sjukepleier, en 

boredekksarbeider, en stillasmontør og en som jobber innenfor 

catering ta opp ulike problemstillinger. Flere faktorer nevnes i 

sammenheng og fremstår som problemkomplekser.  

 

Sammendrag: 

                                     
4 Analysen av friteksten er i hovedsak gjort av forsker Lars Eklo, TIK-senteret UiO. Dette 
er et sammendrag redigert av forsker Knut Haukelid, TIK-senteret 
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Økonomi 

Mange påpeker at betingelser for HMS - arbeid og ivaretakelse av 

HMS er nært knyttet til økonomi. Her blir det referert til at det 

snakkes mye om sikkerhet og skader på sikkerhetsmøter, men at dette 

forholdet i praksis kan reduseres ned til å være ett spørsmål om  

penger. Det kan virke som at det er en gjengs oppfatning blant 

arbeidstakere ute i næringa at HMS er en merkostnad og mye av 

kritikken rettet mot ledelsen består i at de også oppfatter det slik. 

 

Omorganisering og nedbemanning 

Det blir også påpekt at omorganisering medfører uro og leder 

oppmerksomheten vekk fra selve jobben, og at redusert bemanning 

fører til mer ”tvungen” overtid, økt slitasje, frustrasjon og stress.  

 

Vedlikehold 

Flere informanter gir utrykk for bekymring vedrørende vedlikehold og 

påpeker at dette særlig gjør seg gjeldende på eldre installasjoner. Her 

blir det fremlagt synspunkter som går på det at det er for sterk fokus 

på enkeltpersonulykker og at dette går på bekostning av fokus og 

investeringer i forebyggende vedlikehold som potensielt kan resulterer 

i storulykker. 
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Ny teknologi 

Manglende kjennskap til ny teknologi blir fremstilt som et ankepunkt. 

Risikomomenter blir eliminert, men til en viss grad erstattes de av 

nye.  

 

Sikkerhetssystemer, prosedyrer  og standardisering 

Flere etterlyser en standardisering av sikkerhetssystemer og påpeker at 

det er tungvint med forskjellige rutiner/regler og opplegg  fra 

installasjon til installasjon. Andre igjen påpeker at forskjellige 

systemer tvinger fram en offensiv holdning i henhold til å sette seg inn 

i systemene fra den ene installasjonen til den andre og følgelig vil det 

ha en positiv innvirkning på sikkerheten. Men det er også en del som 

stiller spørsmålstegn ved nytten av mange prosedyrer og omfattende 

systemer som Synergi, RUH, SAP og lignende. 

 

Beredskap 

Noen peker på underbemanning som et problem i henhold til å ivareta 

beredskapsfunksjonen og å gjennomføre beredskapsøvelser. Det blir 

også fremstilt motsatte synspunkter ved at for mange ansatte utgjør en 

sikkerhetsrisiko. Dette blir fremsatt som ett problem ved at oppgaver i 

beredskapsorganisasjonen er fordelt på flere personer og at for mange 

er på ”feil” side av brannveggen ved en eventuell hendelse.    
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Rapportering og forhold til ledere 

Flere informanter opplever det som problematisk å påpeke / rapportere 

farlige forhold. Det blir i forbindelse med vegring for rapportering vist 

til at dette handler om problemstillinger som vedrører krav til ledere. 

Det blir i denne anledning også vist til at tidligere fagsjefer er blitt 

erstattet med administrative ledere som ikke har samme innsikt og 

kjennskap til prosess og utstyr.  

 

Helse 

Problemstillinger knyttet til aldring er fremtredende i ovenstående 

materiale. Flere påpeker at det er nødvendig å senke pensjonsalderen 

for offshoreansatte, en yngre informant hevder at de eldste som jobber 

ute begynner å bli litt ”senile” og representerer en fare for sikkerheten. 

Eldre informanter med lang fartstid offshore påpeker at 

skiftarbeid/natt skift over flere år representerer en belastning og fører 

til nedsatt helse. De etterlyser mer fleksible pensjonsordninger og 

muligheter for redusert arbeidstid. Mange fører opp ”pensjonsalder 

ved fylte 50 år” som ett eget punkt.  
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Myndigheter/tilsyn 

Flere informanter oppfatter OD`s regelverk som upresist med hensyn 

til ordlyd, og etterlyser strengere håndhevelse og sanksjonering fra 

OD`s side. Flere påpeker nødvendigheten av at OD må foreta 

uanmeldte inspeksjoner.  

 

Overtid 

Enkelte informanter påpeker at det spekuleres i og foregår mye ulovlig 

overtidsarbeid og at planlagt overtid kamufleres i ”fast 

overtidsordning”. Her blir det også påpekt at beredskapstrening, 

øvelser og møter blir lagt til etter arbeidstid og at kursing og 

fagsamlinger blir lagt til friperioder. 

 

Skiftordning 

Det er flere som tar opp ordningen med rene nattskift og i denne 

forbindelse blir det påpekt søvnproblemer og omstillingsproblemer 

idet en kommer hjem. Dette går utover familieliv. Her blir det påpekt 

at dette ikke blir registrert av bedriften ved at dette vedrører fritid og 

ikke arbeidstid. Mange påpeker at rotasjon eller svingskift oppleves 

som mye bedre - for eksempel 7 nattskift og 7 dagskift innenfor en 

fjorten dagers periode.     
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Lugarforhold  

 ”Snorkeproblemer” er en gjenganger under spørsmål 26. 

Enkeltmannslugar virker positivt på trivsel og har betydning for 

sikkerheten. ”Sam-soving” eller to personer på samme lugar oppfattes 

som uverdig. Forstyrrelser i innsovingsperioden, det å bli vekket opp 

på grunn av at det kommer fremmede inn på lugaren skaper uro og det 

tar tid å falle i søvn. Behov for avkobling etter arbeidstid, snorking, 

ulik døgnrytme og vaner går ut over trivsel og gir søvnunderskudd. 

Kravet om enkeltmannslugar blir satt opp som en siste skanse i 

henhold til å ha privat liv og det blir påpekt at  søvnmangel fører til 

redusert oppmerksomhet i jobbutførelsen. 

 

Oppsummering: 

Som vi ser, er de ansatte opptatt av mange forskjellige 

problemstillinger. Det som først og fremst er bekymringsfullt i forhold 

til sikkerhetskultur er at mange mener at ”ledelsen” betrakter HMS 

som en merkostnad og at sikkerhet ofte kan reduseres ned til å være et 

spørsmål om  penger. At det er forholdsvis mange som mener dette 

fremgår også av spørreskjemaundersøkelsen, der ca. 40% mente at i 

praksis går hensynet til produksjonen foran hensynet til HMS. Et 

annet problem i forhold til sikkerhetskultur er at det stilles 

spørsmålstegn ved nytten av mange prosedyrer og omfattende 
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systemer som Synergi, RUH, SAP og lignende. Også denne 

problemstillingen finner vi igjen i spørreskjemaundersøkelsen, der 

forholdsvis mange gir uttrykk for misnøye med prosedyrer og 

systemer. Det vil være svært interessant å se om disse resultatet har 

endret seg neste gang spørreskjema-undersøkelsen gjennomføres. 

 

4. Workshops og konferanser 
For å utdype resultatene fra spørreskjemaundersøkelsen og intervjuene 

gjennomførte OD høsten 2002 to workshops med ansatte fra grasrota. 

Deltakerne ble delt inn i smågrupper og ble bedt om diskutere en del 

sentrale funn/resultater fra spm.undersøkelsen som f.eks: 

 

• Bemanningen er tilstrekkelig til at HMS ivaretas på en god måte 

(29% uenige) 

• Mangelfullt vedlikehold har ført til dårligere sikkerhet (38% 

enige) 

• I praksis går hensynet til produksjonen foran hensynet til HMS 

(ca. 40 % er helt eller delvis enige) 

• Av og til arbeider jeg selv om jeg egentlig er for trøtt (44% 

enige) 
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Hensikten var altså å utdype og fortolke resultatene fra 

spørreskjemaene og intervjuene. Til forskjell fra intervjuene var 

deltakerne vanlige ansatte, og man fikk dermed en annen type 

informasjon. Workshops med vanlige ansatte sier oss noe om opplevd 

risiko og ikke minst: hva det er som skjer på ”gølvet” og om praksis er 

i tråd med prosedyrer og styringssystemer. Og workshopene ga mye 

og utdypende informasjon. For eksempel fikk man mange innspill på 

hva de ansatte legger i begrepet sikkerhetskultur. Stikkord i denne 

forbindelse var : 

 

o Tillit 

o Identitet 

o Trygghet 

o Informasjon 

o Sosiale relasjoner (bry seg om) 

o Hastverk er lastverk 

o Felles ansvar  

o Leder er kulturbærere! 

 

Workshopene var såpass vellykket at OD ønsket å avholde flere 

samlinger vinteren 2003 hvor også  boring, brønnservice og catering 

var med. Dette var større samlinger, med stort innslag av verneombud 
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og linjeledere. Disse samlingene var også vellykkede, men vi skal 

merke oss at mens diskusjonen i de to først workshopene med folk fra 

”grasrota” i stor grad dreide seg om mer praktiske og dagligdagse 

problemstillinger, var fokus mer på ”storpolitikk” (og OD`s rolle) i 

workshopene med mange verneombud. Særlig oppsummeringen i 

plenum bar preg av at det var mer ”profesjonelle” verneombud som 

tok ordet – og at det var mer overordnede problemstillinger som ble 

brakt på bane. 

Ser vi direkte på risikoforhold, ble det også i workshopene stilt  

spørsmålstegn ved nytten av mange prosedyrer og omfattende 

systemer. Ellers var det noe overraskende at ingen av deltakerne i de 

første workshopene kom opp med konkrete eksempler på at i praksis 

går hensynet til produksjonen foran hensynet til HMS. Men dermed er 

det ikke sagt at det er noe paradoksalt i at såpass mange ansatte mener 

dette. Det er fullt mulig å mene at organisasjonsendringer og 

innstramninger er tegn på at produksjonen går foran sikkerheten, uten 

at man kan vise til konkrete eksempler. Under de to siste workshopene 

kom imidlertid deltakerne også opp med flere eksempler på at 

produksjon går foran sikkerhet. Ett eksempel som ble nevnt var en 

episode på en plattform hvor man skulle ha skiftet gamle og slitte 

pakninger på en del ventiler, men ledelsen valgt å produsere videre 
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med gamle pakningene (se OD-rapport fra RNNS for en mer grundig 

oppsummering). 

 

OD`s ”HMS-kultur” konferanser 

Resultatene fra de to først  workshopene ble presentert for næringen 

på en større konferanse høsten 2002. Man kan si at denne konferansen 

fungerte som en stor workshop, der representanter fra hele bransjen 

fikk anledning til å komme med innspill om sikkerhetskulturen i olja, 

samt hva man bør legge i kulturbegrepet. Ett av formålene med denne 

konferansen var nettopp å la næringen selv reflektere rundt dette 

begrepet. Konferansen var vellykket og ble gjentatt høsten 2003. Her 

ble det understrekket at en god HMS-kultur forutsetter både gode 

rammebetingelser og fokus på den enkeltes atferd og holdninger.  

Konferansen var delt opp i seks sesjoner: 

 

• Det er menneskelig å feile  

• Rammebetingelser for god HMS-kultur  

• Sikkerhetskultur og ledelse  

• Helse og arbeidsmiljø  

• Norges forskningsråd – Aktuell HMS-forskning  

• Kulturaktiviteter i næringen 
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På konferansen fikk deltakerne servert mange ulike innfallsvinkler til 

HMS-kulturbegrepet, og hvordan en god HMS-kultur kan etableres og 

videreutvikles. I tillegg presenterte OD et nytt temahefte om HMS-

kultur. Temaheftet gir ingen fasit i forhold til hvordan man kan oppnå 

en god HMS-kultur, men er ment som et hjelpemiddel i næringens 

arbeid med dette. Konferansen ga næringen mange nye perspektiver 

og var absolutt vellykket. Den vil sannsynligvis bli arrangert som en 

årlig seanse.5 

 

Gjennom disse konferansene har myndighetene varslet økt fokus på 

selskapenes arbeid for å sikre en god HMS-kultur offshore. 

Myndighetene har også poengtert at det er et ledelsesansvar å påse at 

HMS-kulturen blir tatt på alvor i alle ledd,  og at helse og arbeidsmiljø 

bør få like stor oppmerksomhet i bransjen som sikkerhet tradisjonelt 

har hatt. Hvilken effekt dette vil ha på ”oljekulturen” i årene som 

kommer gjenstår å se. 

 

 

                                     
5 For en god oppsummering av  ”HMS-kultur” konferansene, samt temaheftet: 
se OD/Petil`s hjemmeside.  
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5. Alvorlige hendelser 
 

Siden jeg avsluttet forrige notat sist høst, har bransjen hatt en del 

alvorlige hendelser. Den som har fått mest mediafokus er dødsulykken 

på Gyda 1. november 2002. Oljeselskapet BP er operatør på feltet. Det 

var en medarbeider hos boreentreprenørselskapet Smedvig som mistet 

livet da han ble klemt mellom to containere i forbindelse med en 

løfteoperasjon. 

ODs gransking viser at de viktigste årsakene til ulykken er mange 

og kollektive brudd på gjeldende prosedyrer. Ulykken ville ikke ha 

funnet sted dersom relevante prosedyrekrav hadde  blitt etterlevd, står 

det i rapporten. OD skriver videre at  omfanget og alvorlighetsgraden 

av observasjoner i forbindelse med granskingen indikerer en dårlig 

HMS-kultur i BPs landorganisasjon og i BPs og Smedvigs 

offshoreorganisasjon. Og OD har i brev til operatørselskapet BP og 

boreentreprenørselskapet Smedvig gitt begge selskap pålegg.  

  BP pålegges å gjennomgå sitt styringssystem. Granskingen har 

avdekket manglende oppfølging av identifisert risiko, og at selskapet 

har unnlatt å sette i verk korrigerende tiltak. BP pålegges også å 

gjennomgå sine system for oppfølging av entreprenørens etterlevelse 

av prosedyrer. 
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  Både BP og Smedvig pålegges å identifisere årsakene til 

prosedyrebruddene – og å iverksette tiltak for å hindre 

prosedyrebrudd. Det skal verifiseres at tiltakene virker etter hensikten. 

Denne prosessen skal kvalitetssikres av tredjepart. Pålegget retter seg i 

hovedsak mot selskapenes aktiviteter knyttet til løfteoperasjoner på 

alle innretninger der BP/Smedvig har slike operasjoner. Selskapene 

må også vurdere om dette arbeidet skal rettes mot andre aktiviteter på 

innretninger de opererer.6 

  Vi ser altså at OD her har valgt å bruke betegnelsen ”dårlig 

HMS-kultur” - og det er vel også første gang denne betegnelsen 

brukes i forbindelse med et pålegg. Konsernsjef  Kjell Jacobsen fra 

Smedvig hadde følgende kommentar i ”Sokkelspeilet” nr.1.2003:  

 

”OD-rapporten var saklig. Men vi reagerte sterkt på at Stavanger 

Aftenblad brukte rapporten til å henge ut både et selskap og en hel 

industri. Vi ble stemplet som juksemakere og fratatt vår integritet og 

vår moral. Det var vondt…” 

  

Andre alvorlige hendelser:  

  

                                     
6 Se pressemelding nr. 45/2002 fra OD 
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På Deepsea Delta fikk man en alvorlig klemskade av person som gikk 

mellom rekkverk til catwalk og monkey-tail idet monkey-tail var på 

vei tilbake til parkeringsposisjon. OD så på dette som en meget 

alvorlig hendelse, og OD og politiet reiste ut for å granske. OD har 

med bakgrunn i dette gitt Odfjell Drilling et varsel om pålegg. 

 

På Kvitebjørn løsnet en plate med vekt ca 21 kg etter kontakt mellom 

kran og boretårn. Platen falt først ned ca 40 m og deretter ytterligere 

20 m ned. Det var personell i nærheten ved begge fall. Ingen ble 

fysisk skadet, men OD vurderte det som stort potensial for alvorlige 

personskader. OD og politiet reiste ut for å granske. 

 

På Valhall falt en stillasarbeider 13,5 m under arbeid med å fjerne 

festepunkter i forbindelse med sjøtransport av Valhall-

injeksjonsplattform. Hendelsen etterforskes av politiet med bistand fra 

OD. 

 

Oljedirektoratet har gitt Stena Don AS to pålegg etter tilsyn med 

dynamisk posisjonering (DP) og kranoperasjoner på den flyttbare 

innretningen Stena Don. 
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Slike hendelser er dessverre med på å styrke inntrykket av at det er en 

dårlig sikkerhetskultur i oljevirksomheten. 

  

6. Viktige fora og viktige tema  
 

Som en respons på den negative utviklingen i næringen har vi de siste 

årene fått flere fora, der sikkerhet er det sentrale tema. De viktigste er 

Sikkerhetsforum og Samarbeid for Sikkerhet, 

og de problemstillinger som diskuteres her kan også si oss noe om 

sikkerhetskulturen. Noen eksempler på saker som har vært diskutert i 

Sikkerhetsforum  i den siste tiden er: 

 

• HMS som evalueringskriterium ved innkjøp: Det hevdes at 

HMS ennå ikke er likeverdig med pris som evalueringskriterium  

- selv om alle sier det. Anbydere som legger inn ekstra 

innsats/kostnader på HMS belønnes ikke – dette blir ofte fjernet.  

Dette er et problem som TBL nå skal gjennomgå med Statoil og 

Hydro. 

• Aldring og helse: Her er det iverksatt et eget prosjekt der 

visjonen for arbeidet er at ansatte på sokkelen skal ha evne og 

helse  til å jobbe til oppnådd pensjonsalder. Ellers har man 
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formulert en rekke delmål for å få ned sykefravær og uførerate og 

å utvikle en livsfasebasert personalpolitikk for alle. 

• Rus/trøtthet: OFS mener at det er en overdreven fokus på rus, og 

at ”Fatigue-problematikken” representerer en mye større risiko. 

Gransking viser at trøtthet alltid er inne som en kritisk faktor, ref 

ExxonValdes saken hvor utslitthet var problemet – ikke rus. 

Arbeidsgiversiden er uenig med OFS, og mener at man  bør ta 

sak for sak. Konklusjonen er at man er inne i et konstruktivt spor 

hvor prosessen er god selv om det er meningsforskjeller. 

 

Årskonferansen til Sikkerhetsforum ble arrangert i ODs lokaler i 

Stavanger 16. september med hovedtittel "Helse, miljø og sikkerhet i 

et tre-partsperspektiv". Ett av hovedmålene med konferansen var å 

spre kunnskap om arbeidet som nedlegges på denne sentrale 

trepartsarenaen i petroleumsvirksomheten, og om prosjekter og 

prosesser som Sikkerhetsforum gjennomgår. Konferansen tok opp 

forskjellige tema som HMS-målsetninger,  storulykker, nytt tilsyn, 

HMS-forskning, arbeidshelse, søvnproblematikk og ”Forum for beste 

praksis”. Statssekretær i Arbeids- og administrasjons-departementet, 

Lars Arne Ryssdal, orienterte om status og veien videre mot en 

ny stortingsmeldingen, som skal komme i 2005/2006. 

Sikkerhetsforum var medspiller og høringsinstans 
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for Stortingsmeldingen nr. 7 (2001-2002) Om helse, miljø og 

sikkerhet i petroleumsvirksomheten. 7 

 

Også det arbeidet som skjer gjennom Samarbeid for Sikkerhet  (lenke 

til SfS hjemmeside) er viktig for sikkerhetskulturen. I regi av SfS er i 

alt sju seminarer og konferanser gjennomført og 18 arbeidsgrupper er 

etablert.  I alt har SfS gitt ut 9 anbefalinger og erfarer at de fleste 

aktørene tar disse på alvor ved at disse implementeres i egne 

styringssystemer. Det foregår også en oppfølging mht industriens 

ivaretakelse av anbefalingene bl.a. gjennom tilsyn fra OD.  

 

Her er det viktig å påpeke at det alt er iverksatt mange tiltak i de 

enkelte selskap som helt klart vil få positive konsekvenser for 

sikkerhetskulturen. Av prosjekter som alt har gitt gode resultater er for 

eksempel ”Kran&løft” og ”Fartøyprosjektet” i Statoil. Og både 

Statoil, Hydro, ABB m.f. har nå iverksatt egne kulturprosjekter som 

det blir interessant å følge med på i fremtiden. 

 

Et tema som dessverre også bør nevnes og som har fått en voldsom 

mediadekning den siste tiden, er beskyldninger om korrupsjon. Først 

og fremst har dette rammet toppledelsen i Statoil, men også Hydro er 

                                     
7 Se OD`s web-side for et mer utførlig referat. 
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nevnt, og gjennom media kan man fort få det inntrykket at dette er noe 

som kjennertegner hele oljebransjen. Dette er uheldig, fordi moral og 

HMS er to sider av samme sak. Omdømme, troverdighet og tillit er 

sentrale stikkord for en god  HMS-kultur, og avisoverskrifter som 

”Bedre i teori enn i praksis”, ”Statoil er satt tre år tilbake” og 

”Korrupsjon og ukultur” er dårlige nyheter for bransjen.8 

 

Et annet tema som har fått mye oppmerksomhet det siste året er 

selvfølgelig opprettelsen av det nye Petroleumstilsynet. I følge OD`s 

web-side har Tilsynet følgende målsetning: ”… skal legge premisser 

for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt 

nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap og gjennom dette også 

bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.” 

 

Det nye Petroleumstilsynet etableres som resultat av behandlingen av 

Stortingsmelding nr. 17 (2002-2003) om statlige tilsyn, og skal 

utvides til å omfatte tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø 

på petroleumsanleggene og tilknyttede rørledningssystemer. Mange 

røster har stilt spørsmålstegn ved delingen av OD, og om det nye 

tilsynet har fått tildelt nok ressurser til å gjøre en god jobb. Hvilken 

effekt det nye tilsynet vil få på sikkerhetskulturen gjenstår å se. 
                                     
8 Se Aftenposten henholdsvis 6. og 26.10.2003, Dagbladet 10.11.2003 og NRK Nyheter 
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7. NFR-prosjektet ”HMS-kultur”  
 

I forskningsprosjektet ”HMS-kultur” jobbes det nå med flere av 

de problemstillingene som her har vært nevnt. For eksempel viser 

datamaterialet at vi fremdeles trenger en bred diskusjon om hva vi 

mener med sikkerhetskultur eller HMS-kultur.9 Her kommer en kort 

presentasjon av de tema man jobber med i dette prosjektet. 

 

1. Avklaringer  

Det er en rekke forskjellige teoretiske tilnærminger til kulturbegrepet, 

og det finnes også en rekke mer eller mindre presise definisjoner. 

Slike teorier og definisjoner blir nå belyst. En slik diskusjon er ikke 

bare av akademisk interesse, men har også klare praktiske 

implikasjoner. I og med at OD nå skal revidere selskapenes HMS-

kultur, er det av stor betydning at bransjen får en tilnærmet felles 

forståelse av hva det er som skal revideres. Likeledes er det av stor 

betydning at det som selskapene betegner som ”kultur-prosjekter” 

faktisk er det. 

                                                                                                                                
10.11.2003 

9 Rapporter fra dette prosjektet legges ut på Forskningsrådets web-side: 
http://program.forskningsradet.no/hmsforsk/  
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Etter at næringen nå har brukt en del tid på å reflektere rundt begrepet 

HMS/Sikkerhetskultur er det på tide å gi dette begrepet et mer konkret 

innhold. En forholdsvis enkel definisjon er: 

 

De verdier, normer, idéer og holdninger som preger en gruppe i 

forhold til HMS. 
 

Med verdier vil mange tenke på mer formelle og offisielle verdier 

som for eksempel et selskaps ”HMS-policy”, men vel så viktig er de 

uformelle verdiene vi finner i et selskap. De uformelle verdiene kan 

for eksempel handle om hva som belønnes gjennom lønn og 

forfremmelse. 

 

Med normer mener vi hvordan man  bør gjøre saker og ting. Hvis det 

er vanlig med ”shortcuts” - ja , da er det nettopp det som blir normen. 

 

Idéer eller anskuelser handler om hvordan vi tenker om verden. Hva 

som er rett eller gal måte å gjøre en jobb på, eller hvordan vi setter 

skiller mellom oss og ”de andre” (operatør/kontraktør, A-lag/B-lag, 

offshore/onshore, osv.). 
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Holdninger er også viktig, men holdninger er gjerne et resultat av de 

andre faktorene som alt er nevnt – og holdningskampanjer som ikke 

støttes av varige tiltak har liten effekt (ref. for eksempel kampanjer om 

trafikksikkerhet). 10 

2. HMS-kultur - organisasjonskultur - nasjonal kultur - 

globalisering  

En god HMS-kultur kan vanskelig betraktes løsrevet fra en mer 

overordnet organisasjonskultur. HMS bør utgjøre en naturlig og 

integrert del av en slik overordnet kultur, og i prosjektet vil det være 

viktig å belyse slike sammenhenger. HMS-kultur bør også belyses på 

bakgrunn av nasjonal kultur. Hvilke verdier og målsetninger er 

sentrale i en norsk kontekst? De senere år har også globalisering spilt 

en viktig rolle. Hvordan påvirker slike prosesser våre verdivalg, og 

hvilken betydning har de for HMS? 

3 .Nasjonale kulturforskjeller 

Det hevdes at oljeutvinningen i Thailand-Gulfen, med norske 

selskaper inkludert, finner sted betydelig mer effektivt enn i 

Nordsjøen, men med merkbart færre personulykker. Gitt at dette viser 

seg å være tilfelle, i hvilken grad og hvordan kan variasjoner i HMS-

kulturer forklare en slik variasjon? Gjennom en slik kulturell 

                                     
10 Se publikasjonen ”Kulturguide – HMS” på nevnte web-side for en utdyping av 
defininsjonen. 
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komparasjon vil man søke å avdekke kulturelle særtrekk som fremmer 

(eventuelt hindrer) en god HMS-kultur. Et seminar er avholdt om 

dette  (se NFR web-side). 

4. HMS-kultur og ledelse  

God ledelse er av stor betydning for en god HMS-kultur og ledelsen 

spiller en viktig rolle på flere nivåer. Ikke minst spiller ledelsen en 

sentral rolle når det gjelder å skape gode rammevilkår for HMS, samt 

bra omdømme og tillit.  

Ledelsen er ikke bare en premiss-leverandør for gode 

rammevilkår. Den enkelte leder spiller også en sentral rolle som 

foregangsfigur i det daglige arbeidet, men det er et åpent spørsmål 

hvilken rolle ledelsen bør spille i HMS-arbeidet. Dette spørsmålet bør 

adressere ulike ledelsesnivåer og ledelsens rolle både overfor linjen og 

relevante staber. 

En sentral antakelse i næringen er at det som ledelsen gir 

oppmerksomhet blir kultur. På et plan er dette riktig, men flere 

organisasjonsstudier viser at tiltak som iverksettes av ledelsen ofte 

møtes med motstand og sabotasje av de ansatte. Dermed er det skapt 

en motkultur. Likeledes synes det å være en rekke eksempler på at 

ledere kommer og går, mens bedriftskulturen består. Det er m.a.o. 

behov for en avklaring av ledelsens rolle, og ledelsesproblematikk vil 

være sentralt i neste års forskning. 
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5. Flere kulturer – gir konflikter ? 

En sentral målsetning med dette prosjektet er å skape en felles HMS-

kultur, men i de fleste selskap er det ikke èn, men flere kulturer. Det 

kan være en ledelseskultur kontra en grasrotkultur, eller det kan være 

forskjellige avdelinger eller enheter med hver sin kultur, og på en 

oljeplattform kan det også være kulturforskjeller mellom operatør og 

kontraktører. I utgangspunktet regnes slike forskjeller som 

konfliktskapende, og dermed uheldig for HMS-kulturen. 

Medvirkning, samarbeid, tillit og kommunikasjon på forskjellige plan 

er viktig for å unngå dette, og prosjektet belyser slike sammenhenger.  

6. Kultur - organisasjon - teknologi – økonomi - kontrakter 

En kultur eksistere ikke i et vakuum, men må alltid sees i forhold til 

en gitt teknologi og en gitt organisasjon med strukturer og systemer. 

Spørsmålet blir da hvilke teknologier, organisasjonsformer, strukturer 

og systemer er det som gir en god HMS-kultur? Og hvordan påvirker 

økonomiske rammevilkår, kontrakter og bonusordninger slike 

sammenhenger? Et annet sentralt spørsmål er om stor grad av 

”outsourcing” vanskeliggjør arbeidet med å skape en god HMS-kultur.  

7. Metodiske problemstillinger  

For å overvåke ”kulturen” bør det benyttes forskjellige metodiske 

innfallsvinkler (metodisk triangulering). Vi trenger også en mer 
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grundig diskusjon om hvilke metoder som egner seg til hva, og 

hvordan slike forskjellige metoder best kan utfylle hverandre. Her har 

man forfølgt de resultater og problemstillinger som allerede foreligger 

gjennom Hydros kulturkartleggingsprosjekt (ref. Bærekraftmodellen 

og Bærekraftindeksen), samt OD`s Risikonivå-prosjekt RNNS. Mye er 

allerede gjort gjennom disse prosjektene, men spesielt den kvalitative 

delen kan styrkes. 

8. Kulturrevisjoner  

Et sentralt spørsmål i forlengelsen av metodediskusjonen, er hvordan 

man skal gjennomføre revisjoner av HMS-kulturen i selskapene, enten 

det er snakk om myndighetsrevisjoner, eksterne konsulenter eller 

selskapsinterne revisjoner. Hvilke krav skal man sette til kompetanse 

og metoder? Og hvordan skal man kontrollere kontrollørene? I de siste 

årene har det vært en internasjonal debatt om nettopp dette (Ref. The 

Audit Society (Power 1997) og  Audit Cultures (Strathern 2000). Sett i 

lys av paragraf 11 i Rammeforskriften, er dette viktige avklaringer 

som bør gjennomføres. Innen prosjektet er det nå startet opp et 

doktorgradsarbeid som tar for seg en del av disse problemstillingene. 

 

9.Hvordan skape en god HMS-kultur 

Med utgangspunkt i konkrete prosjekter som er gjennomført i 

næringen den siste tiden, har man begynt å se nærmere på hvilke 
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faktorer som er med på å skape en god kultur. Stor grad av involvering 

og samarbeid på forskjellig plan mellom sentrale aktører synes å være 

fellesnevneren i flere av de prosjektene som har gitt gode resultater det 

siste året (ref. prosjekter i regi av Samarbeid for sikkerhet som 

”Fallende gjenstander”, eller ”Kran&løft” og ”Fartøyprosjektet” i 

Statoil, osv.)  

8. Avslutning 

Hva sier så alt dette oss om sikkerhetskulturen i bransjen - har vi 

å gjøre med en ”dårlig sikkerhetskultur”? Svaret kommer an på hva 

man legger i kulturbegrepet.11 Hvis man først og fremst legger vekt på 

ledelsens rolle, så ser vi at mange toppledere i dag er opptatt av HMS, 

men hovedfokus synes fremdeles å være på økonomi, 

omorganiseringer og nedbemanning. Faktisk har det aldri vært større 

endringer i næringen enn i 2003, og det er liten grunn til å tro at 

endringene vil bli mindre i årene som kommer. Dermed blir det en 

stor utfordring å holde fokus på HMS. 

Hvis man med sikkerhetskultur først og fremst tenker på 

prosedyrer og systemer, så er det bekymringsfullt at såpass mange av 

de ansatte stiller spørsmålstegn ved nytten av de mange prosedyrer og 

omfattende systemer som finnes i næringen. Dette er ingen garanti for 

en god sikkerhetskultur, noe også flere ledere har innsett. 
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Hvis vi med sikkerhetskultur legger vekt på hva storparten av de 

ansatte sier, så viser datamaterialet at man har en rimelig god 

sikkerhetskultur i bransjen. For eksempel viser resultatene fra 

spørreskjemaundersøkelsen at hele 96% sier at de melder fra dersom 

de ser farlige situasjoner og 95% sier at sikkerheten har første prioritet 

når de gjør en jobb. Nå vet vi fra andre undersøkelser at informantene 

har en tendens til overvurdere egen ”fortrefflighet”, men dette er 

solide tall. 

Hvis vi med sikkerhetskultur tenker på samarbeid og tillit, så er 

næringen på god vei. Intervjuene viser at samarbeidet mellom partene 

er bra, men det påpekes også at dette samarbeidet fort kan gå i stykker 

og det skal lite til før tilliten ødelegges. Og det siste året har vi også 

sett tendenser til uenighet og konflikter – men kanskje ikke mer enn 

det bør være. På tross av visse konflikter, synes det også  som om 

partene har en noenlunde felles virkelighetsforståelse - dette er 

positivt. 

Selv om vi i dag har et ganske godt og omfattende datamateriale, 

er det ikke mulig på basis av dette å trekke en bastant konklusjon om 

sikkerhetskulturen i næringen som helhet. Både resultatene fra 

spørreskjemaundersøkelsen og andre data viser at det er stor variasjon 

mellom selskap, felt, plattformer, avdelinger og grupper.  

                                                                                                                                
11 Se det første notatet i denne serien for en teoretisk utlegging av kulturbegrepet.  

Comment: 
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Hvis man i fremtiden ønsker mer entydige konklusjoner, må man 

gå mer direkte inn på de enkelte felt og plattformer, og da bør man i 

større grad bruke metoder som revisjoner og feltarbeid. Den siste 

metoden er spesielt viktig når man vil kartlegge sider ved kulturen 

som f.eks ”taus kunnskap”, altså kunnskap som er implisitt eller tatt 

for gitt av de ansatte. I dette kartleggingsarbeidet har OD eller Ptil en 

stor utfordring. Kombinert med mer tradisjonelle og kvantitative 

risikoanalyser av skader, ulykker og uønskede hendelser, vil dette gi 

oss et godt datagrunnlag.  

Selv om man ikke kan trekke for bastante konklusjoner om 

sikkerhetskulturen, så kan man med rimelig sikkerhet fastslå at 

bransjen har et stort forbedringspotensiale. I dag synes det å herske en 

felles enighet om dette mellom partene i virksomheten, og det er da 

også iverksatt en god del tiltak – ikke minst gjennom Samarbeid for 

Sikkerhet. Problemet nå ligger i å implementere alle tiltakene. Her 

hviler det et stort ansvar på ledelsen i de enkelte selskap. 
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