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Rapporten fra NOFS 2002 består av to deler: I første del er foredragene gjengitt og redigert i 
kortversjon. Andre del inneholder foredragene slik de forelå på konferansen, in extenso. 
I tillegg bringer vi også transparenter og annet materiell som kan ha interesse for leserne. 

Referatene i første del er ikke forelagt foredragsholdere, innledere eller deltakere. Disse står for 
redaksjonskomiteens regning. 

Redaksjonen har bestått av Sverre Røed-Larsen, Johan Lund, og Svein G. Nyblin. 
Redaktør er fagsjef  Svein G. Nyblin, Norske Sivilingeniørers Forening 

Fotografiene fra konferansen og av foredragsholderne er tatt av er tatt av Jan Hovden og  
Svein G. Nyblin. De øvrige fra Trondheim av Knut A. Rosvold.  

NOFS’ 02 - Nordiska Olyckfalls Forskar Seminaret
er forumet der ulykkesforskere og sikkerhetspersonell utveksler 
erfaringer og forskningsresultater, samt knytter og 
vedlikeholder et verdifullt nordisk nettverk. Gjennom sin lange 
levetid har det nordiske forumet etablert seg som et verdifullt 
bidrag til utviklingen av ulykkesforskningen. Søndag vies 
nettverksbygging blant gamle og nye venner i NOFS. 
Programmet mandag og tirsdag bygges opp av presentasjoner av 
forskningsresultater, ledet an av prof Jan Hovden (medlem av 
Sårbarhetsutvalget) som i sin åpning setter fokuset på det 
faktum at vårt samfunn er mer sårbart enn tidligere. ”Det er 
sannsynlig at noe usannsynlig vil skje” formulerte Aristoteles. En 
svikt i noen få avgjørende funksjoner kan virke lammende på 
samfunnet. Noen områder har et potensial for katastrofale 
følger av slike svikter. Blant disse er IKT, kraftforsyning, 
transport, petroleumsvirksomhet samt følgene av organisert 
kriminalitet, terror og sabotasje. 

Ulykkesforskning innenfor områdene Arbeid, trafikk, hjem- og 
fritidsulykker og naturkatastrofer er stikkord for programmet. 
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HVORFOR NOFS 2002? 
Prosjektleder Sverre Røed-Larsen,  Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo. 

Dette er den 14. samlingen av nordiske 
ulykkesforskere, av forskningsforvaltere og 
av praktikere innenfor det 
skadeforebyggende arbeidet! NOFS kan vise 
til en lang rekke med faglig spenstige og 
sosialt fine seminarer; dette må ikke bli det 
siste! 
NOFS’ tradisjoner 
Selv om kimen til NOFS ble lagt noen 
sommerkvelder på et nordisk seminar i 
Finland i 1989, så regnes samlingen på 
Strand Hotell på Sola utenfor Stavanger i 
1980 som den første virkelige NOFS-
samlingen. 
Særpreg ved NOFS 
NOFS har en rekke særpreg. De kan 
sammenfattes – slik jeg ser dem – i noen få 
punkter: 
•Forskerkontakt på tvers av ulykkesarenaer 
•Forum for forskere – forvaltere – praktikere 
•Aktiv nettverksbygging 
•Kunnskapsspredning på et tidlig stadium 
•Kanal for nye forskere og for dristige 
synspunkter 
•Formidling av nye forskerperspektiver 
•Organisering: Nordisk rotasjon 

•Tett kontakt: årlige seminarer fram til 1995 
•Dugnadsånd og frivillighet/non-profit 
Dette er gode og viktige egenskaper ved det 
nordiske samarbeidet som vi syns er altfor 
verdifulle til å bli avsluttet og ende opp som 
en historisk parentes i det 20. århundres 
skadeforebyggende historikk. NOFS må 
altså bli videreført. 
Hvorfor NOFS 2002 ? 

Det er mange gode grunner til å satse energi, 
tid og penger på å gjenopprette det 
periodiske seminaret for nordiske 
ulykkesforskere - NOFS. I mine øyne er det 
særlig fem grunner som gjør at en norsk 
gruppe har tatt initiativet til denne 
samlingen: 
• Vi må opprettholde tradisjonen, 

videreføre og videreutvikle det nordiske 
samarbeidet, som NOFS gjennom en 
årrekke har vært eksponent for 

• Vi må gjenopprette og fornye nettverket 

• Vi må videreføre kunnskap om 
forskerresultater og –prosjekter innenfor 
forebyggingsarenaen 

• Vi er redd for konsekvensene av en 
langvarig stillstand – foreløpig fra 1995 
….Kontakten og samarbeidet kan 
forvitre

• Vi har tro på verdien av nordisk kontakt 
og samarbeid i lys av europeiske 
integrasjonsbestrebelser og 
globaliseringens utfordringer.

Den norske arrangementskomiteen ser 
positivt på framtida og håper NOFS
klarer utfordringen i møtet mellom 
tradisjon og fornyelse. 
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Head of Information and 

Communication 

Elisabeth Lagerløf, 

European Foundation for the 

Improvement of Living and Working 

Conditions:

Globale trusler og europeiske 
erfaringer 

Synlige effekter av 11. september 2001:  
• Mindre reiser. (1/3 av turistene uteblir). 

Dette gir færre jobber og raskere 
utvikling av IKT. 

• Økt flyplass-sikkerhet. 
• Færre skyskrapere. 
• ”Den ikke fungerende stat” – Skal staten 

garantere sikkerheten? 

• Krav om mer sikkerhet. 
• Trussel mot demokratiet. 
• Trussel mot menneskerettene. 
• Overvåking av ansatte 

EU har utarbeidet en Action Plan som bl.a. 
inneholder politisk og juridisk samarbeid, 
flyplassikkerhet og beredskap. 

Det er skjedd forandringer på 
arbeidsmiljøsiden i EU. Bl.a. økt intensivitet, 
økt fleksibilitet og nye former for 
organisering av arbeidet. 

Videre informasjon kan finnes på 
hjemmesidene til European Foundation for 
the Improvement of Living and Working 
Conditions: 
www.eurofound.ie
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Professor Jan Hovden 

NTNU 

Norges teknisk- naturvitenskapelige 

universitet

Det sårbare samfunn. 

Marit Nybakk (AP) i VG 20. nov. 2001:
”I dag er trusler som konvolutter med 

bakteriologisk innhold, knuste reagensrør på 

en stappfull idrettsarena eller passasjerfly 

som brukes som bombefly, mye mer reelle 

scenarier enn en mannsterk invasjon”

SSåårrbbaarrhheettssuuttvvaallggeett::

NOU 2000:24 Et sårbart samfunn. 
Utfordringer for sikkerhets- og beredskaps-
arbeidet i samfunnet. (“Willoch-utvalget”) 
Arbeidet parallelt med Forsvarspolitisk 
utvalg 
MMaannddaatteett:: risikoforhold og trusler: 
Risiko defineres som en funksjon av 
sannsynlighet og konsekvens. Utvalget har 
konsentrert seg om fenomener med  lav 
sannsynlighet og store konsekvenser.  

Murphys lov om alt som kan gå galt …. 
Dvs. at de mange enkeltulykker i trafikk, 
arbeid, hjem og fritid, hverdagskriminalitet, 
ol er utelatt 

Dagens samfunn er mer sårbart enn 
tidligere: En svikt i noen få avgjørende 
samfunnsfunksjoner kan føre til at store 
deler av samfunnet får omfattende 
problemer.  
Svikt i energiforsyning og informasjons- og 
kommunikasjonssystemer kan virke spesielt 
lammende på samfunnet. 

Et sårbart samfunn: vviikkttiiggee kkoonnkklluussjjoonneerr::
Sikkerhet og beredskap er for lite prioritert, og 
sikkerhets- og beredskapsarbeidet er for 
fragmentert og hendelsesbasert 
Samfunnet må møte de nye sårbarhets- og 
sikkerhetsutfordringer, og er blitt svært 
avhengig av stabil og pålitelig informasjons- 
og kommunikasjonsteknologi. Det er risiko for 
nye former for sabotasje og terrorisme. 

NNYYEE UUTTFFOORRDDRRIINNGGEERR FFOORR
SSAAMMFFUUNNNNSSSSIIKKKKEERRHHEETTEENN
Det er store endringer i samfunnet; 
datanetteverk, bruk av ny teknologi, 
deregulering, internasjonalisering og  
gjensidig avhengighet mellom ulike 
samfunnsfunksjoner 
Det er sårbarhet for brudd i datasystemer som 
følge av teknisk svikt eller informasjons-
operasjoner,  store ulykker og katastrofer  
(inkl. ekstremt vær), terrorisme, spionasje, 
organisert kriminalitet og nye former for 
våpensystemer, og masseødeleggelsesvåpen 
Det er en gråsone mellom krig fred (inkl. 
Cyber War) og Norges rolle som 
energistormakt og vårt internasjonale 
engasjement for fred kan være en utfordring for 
sikkerheten.
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Følgende områder med et potensiale for 

katastrofale følger for samfunnet ble valgt: 
• Informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi 
• Kraftforsyning 
• Transport av mennesker 
• Varedistribusjon 
• Transport av farlig gods 
• Petroleumsvirksomheten 
• Smittevern 
• Matvaretrygghet/næringsmiddelberedskap 
• Vannforsyning 
• Masseødeleggelsesvåpen og atomtrusler 
• Massetilstrømning av flyktninger 
• Informasjonssikring 
• Organisert kriminalitet, terror og 

sabotasje 
• Tilfluktsrom, varsling og evakuering 

SSåårrbbaarrhheettssuuttvvaallggeettss ffoorrssllaagg oogg
aannbbeeffaalliinnggeerr::
Sektorvise forslag
• Organisatoriske og forvaltningsmessige 

forslag, dvs. Samfunnets organisering av 
sikkerhets- og beredskapsarbeidet 

• Juridiske forslag 
• Forskning og utdanning 
Prinsipper bak forslagene: 
• Uavhengighet og konsentrasjon 
• God organisatorisk og politisk 

forankring 
• Virkemidler tilpasset morgendagens 

globale og deregulerte samfunn 

Samling av sikkerhet og beredskap i EETTTT
DDEEPPAARRTTEEMMEENNTT
• Ett departement må ha et overordnet 

ansvar for å ta initiativ, være en pådriver, 
korridenere og kontrollere 
samfunnssikkerheten. Det bør etableres 
et eget departement med sikkerhet og 
beredskap som hovedfunksjon 

• I og under dette departementet bør det 
samles flest mulig instanser med ansvar 
for samfunnets sikkerhet 

• Dette vil gi nødvendig fokus og prioritering 
av sikkerhetsarbeidet 

• Dette betyr ikke nødvendigvis flere 
departementer - departements- og etats-
stukturen bør saneres.  

Arbeid på gang: 
• Regjeringenes fornyelsesprogram for 

staten. 
• Stortingsmelding om samfunnssikkerhet og 

beredskap, pluss masse utrednings-arbeid 
innen ulike sektorer. 

Hva er farligst – trusselen eller frykten? 
Angst – engstelse
• Diffus, kaos, muligheter –  
• myter, historier – skape mening. 
Frykt 
• Konkret (fare), retter seg mot noen (fiende, 

syndebukk), nødvendighet (enten-eller) 
Risiko - kalkulerende 
• Statistisk, vurderer alternativer, søker 

kontroll og forutsigbarhet, søker å skape 
tillit 

Hva gjør frykten med samfunnet? 
• Skaper samhold – en ytre fiende 
• Skaper fiendskap og et unyansert 

fiendebilde og situasjonsforståelse, - kan gi 
utslag i bl.a. rasisme og annen intoleranse. 

DEMOKRATIETS DILEMMA: 

• Hvor langt skal vår frihet og toleranse 
strekke seg overfor religiøs/politisk 
fanatisme og annen ekstremisme som 
bryter med og truer  demokratiske 
grunnverdier og norsk levemåte 

• Kan demokratiet utvise ”null-toleranse” 
overfor intoleranse? – sikkerhet verus    
frihet ? 
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Professor Ragnar Anderson, 

Universitetet i Karlstad.

Det trygge lokalsamfunn.

Historiske utviklingstrender: 
Andelen av hjem- og fritidsulykker øker 
mens flertallet skadekategorier minsker i 
absolutte tall, men visse skadetilfeller øker. 

Samfunnets strategier mot ulykker og 
skader:
I industri og næringsliv stilles krav til god og 
motiverende ledelse. 

I trafikken er ”Nullvisjonen” en forholdsvis 
ny strategi. 

I hjem og fritid arbeides det for en stadig 
bedre produkt- og forbrukersikkerhet. 

The Safe Community Network 
Har 56 medlemsland. I Norge er 5-6 
kommuner medlem i den nasjonale 
satsningen. 

Ideologisk og vitenskapelig bakgrunn for 
SafeCommunity:
En global bevegelse med bakgrunn i 60/70 
årenes politiske radikalisering med 
engasjement for underpriviligerte og 
undertrykte grupper. Engasjerer innen sosialt 
arbeide, folkehelse og arbeidsliv. 
Metodologiske forbilder:
Community Intervention, Community 
Mobilization, Community Action, , 
Community Development osv. 
Aktuelle moteord:
Empowerment, Health (and Safety!) og 
Promotion. 

Hva menes med  “en trygg og sikker 
kommune” (a safe community.)? 
• Det skal finnes en tverrsektoriell gruppe 

som har ansvar for skadeforebyggende 
arbeid. 

• Programmet skal involvere lokale 
organisasjoner og nettverk. 

• Programmet skal involvere alle aldere, 
miljøer, situasjoner og områder. 

• Det skal tas særskilt omsorg for 
høyrisikogrupper og høyrisikomiljøer. 
(Likhetsprinsippet) 

• Det skal være et system for å dokumentere 
og følge opp forekomst av skader og 
årsaker. 

• Programmet skal være langsiktig, ikke et 
tidsbegrenset prosjekt. 

Kommunenes tradisjonelle 
sikkerhetsansvar: 
• Intern beskyttelse:  Bygninger og anlegg, 

kommunens økonomi, generelle handlinger 
og ansatt personale. 

• Samfunnsansvar: Sosiale problemer, miljø 
og helse, ulykker osv. 

• Sivilforsvar m.m. 

Det er et klart behov for en modell for 
skadeforebyggende arbeide på kommunal 
basis - Safe Community er en slik modell. 
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Seniorforsker Carin Sundstrøm-Frisk, 

Arbetslivsinstitutet i Stockholm. 

Det sårbara människan 

Usårbarhetens illusjon:   
”Det hender ikke meg” 

Grunnlaget for all ulykkesforebygging er 
aktørenes risikovurdering, og synet på 
årsaken til ulykkene. 

Hvem ligger ansvaret hos?  
Alle har et ansvar: 
• Fra robotiserte ”knappetrykkere” til 

problemløsere. 
• Fra kontroll til egen innflytelse. 
• Fra kontroll til opplæring. 

Usårbarhetens illusjonen ”Det hender ikke 

meg” er en nødvendig forsvarsmekanisme 
for mennesker menneskene. 

De fleste av oss mennesker har positive 
erfaringer fra å ta risiko. Ting går raskere, 
det er bekvemmere og det øker 
produktiviteten. 
Og vi klarer oss som regel fordi vi skjerper 
oss når vi er oppmerksomme på risikoen. 
Men blir det til en vane å ta risiko mister vi 

skjerpelsen, og ulykker skjer. 

I hverdagen klarer risikotagere seg for det 
meste – og selv forsiktige mennesker 
kommer ut for ulykker. 

Lærer vi av feil? 
Ulike individer trekker ulike lærdommer ut 
fra samme fakta, og kunnskap blekner over 
tid.

Vi trekker ulike lærdommer ut fra samme 
fakta.  Eksempler:

Etter å ha fått sladd på bilen (Ingen ulykke): 
Bilfører nr 1:

Hvilken kick. Jeg klarte det. 
Det er ingen fare å kjøre på isete underlag. 

Bilfører nr 2:

Hjelp så ubehagelig. Jeg mistet kontrollen. 
Jeg må være forsiktigere. 

Etter Three Mile Island- ulykken:
Kjernekraftmotstander:

Vi hadde rett. Det som ikke kan hente, hente. 
Kjernekraft er farlig og må avvikles. 

Forkjemperne for kjernekraft:

Vi hadde rett. Det ble ingen nedsmelting. Det 
var ikke så farlig som motstanderne sier. Bygg 
flere kjernekraftverk. 

Det moderne Homo Sapiens: 
Mennesket forandrer seg langsomt, mens den 
tekniske utviklingen er meget rask. 
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Civ. ing. PhD Kirsten Jørgensen, 

Arbejdstilsynet, Danmark. 

Visjonen
NULL ARBEIDSULYKKER 

NULL ARBEIDSULYKKER er et 
kampanjesamarbeide mellom Arbejdstilsynet 
og industriens Branchearbeidsmiljøråd 
koordinert av AT, DI og CO-I. 

Det er karakteristisk for sikkerhetsarbeidet at 
det spenner vidt i en virksomhet, og berører 
alle ledd i organisasjonen. 
Sikkerhet er et ledelsesansvar som kun kan 
gjennomføres i samarbeide mellom 
arbeidsgiver, arbeidsledere og arbeidstagere. 

Sikkerhetsarbeidets 10 områder: 
1. Sikkerhetsledelse og politikk. 
2. Intern sikkerhetsdokumentasjon og 

gjennomgang. 
3. Økonomisk vurdering av sikkerhet. 
4. Sikkerhetskultur. 
5. Læring av ulykker. 
6. Medarbeiderinvolvering. 
7. Sikkerhetstrening. 
8. Identifisering av risiki. 
9. Krav til leverandører. 
10. Beredskap. 

De fire første områdene er mer overordnede og 
ledelsesorienterte. De bidrar til styringen, 
dokumentasjonen og beslutningsgrunnlaget. 

De siste seks områder angir sikkerhetsarbeidets 
viktigste aktiviteter. 

De 30 metoder.
Kampanjen NULL ARBEIDSULYKKER har 
samlet 30 metoder til forebyggelse av 
arbeidsulykker. 
Metodene utgis både som trykte hefter og som 
filer som kan lastes ned fra kampanjens 
hjemmeside: 
www.Nul.Arbejdsulykker.dk

De 30 forebyggende metoder har vært anvendt 
i danske og utenlandske virksomheter. 
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Seksjon 1. Arbeidsulykker. 

Søren Spangenberg og Johnny  

Dyreborg, Arbeidsmiljøinstituttets

Enhed for Forskning i Arbeidsulykker 

(EFAU), København

Factors Contributing to the 
difference in work related 
injury rates between Danish and 
Swedish Construction workers – 
Results from the Øresund Case 
Study.

Powerpoint-presentasjonen er vedlagt 
på side 92.  

Marianne Döös og Thomas Bäckström, 

Arbetslivsinstituttet,

Organisasjonsutveckling och lärande, 

Stockholm

Construction workplace safety 
through control and learning – 
conflict or compatibility? 

En introduksjon er vedlagt på side 104. 
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Seksjon 2:
Trafikkulykker og
hjem- og fritidsulykker.

Professor Markku Salusjärvi 

ATRAIN Advice Oy, Finland

Human Impacts of New 
Technologies (HINT) 
Information and the operator.

Manuskript vedlagt på side 105. 

Prosjektleder Sverre Røed-Larsen, 

Arbeidsforskningsinstituttet

Gransking av storulykker – 
modeller og erfaringer 

Nøkkelord for foredraget var: 
Ulykke, undersøkelse, gransking, kommisjon, 
risiko, sikkerhet og transport. 
Manuskript vedlagt på side 113 
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Sesjon 3: Katastrofer.

Rådgiver/prosjektleder Roger Steen, 

Direktoratet for sivilt beredskap

Samfunnsrisiko et produkt av 
svak samfunnsplanlegging. 
DSBs fokus på å styrke arbeidet 
med samfunnssikkerhet. 

Direktoratet for sivilt beredskaps 
målsetting:

At vi gjennom alle former for 

samfunnsplanlegging og 

samfunnsutbygging forebygger og 
begrenser faren for tap av: 

• Liv

• Helse

• Miljø

• Samfunnsviktig infrastruktur 

Powerpoint-presentasjonen er vedlagt 
på side 128.  
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Hva skjer av nytt i 
sikkerhetsmiljøene i Trondheim

Hva skjer ved NTNU ? 
Professor Jan Hovden, 

NTNU, Institutt for industriell økonomi 

og teknologiledelse. 

Faggruppe for Helse, miljø og 

sikkerhet.

Powerpoint-presentasjonen er vedlagt 
på side 138.  

Informasjon kan også finnes på filene 
www.ipk.ntnu.no/rams/
www.ipkt.ntnu.no/mcts/
www.iot.ntnu.no/fag/

Hva skjer ved SINTEF ? 
Seksjonsleder, seniorforsker Ranveig 

Kviseth Tinmansvik, SINTEF. 

Powerpoint-presentasjonen er vedlagt 
på side 146.  

Informasjon kan også finnes på filen 
www.sintef.no

Hva skjer ved 
SAFETECH Nordic ?
Sales and Marketing Manager, M.Sc. 

Frank Vollen 

Powerpoint-presentasjonen er vedlagt 
på side 153.  
Informasjon kan finnes på filen 
www.corrocean.com
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Hva skjer ved 
Sydvest Programvare AS ? 
General Manager Ragnar Aarø 

Powerpoint-presentasjonen er vedlagt 
på side 163.  
Informasjon kan finnes på filen 
www.sydvest.com

Nytt fra sikkerhetsarbeidet i 
Finland.
Forsker Jouni Kivistö-Rahnasto, 

VTT AUTOMATION 

Risk Management, Finland. 

Powerpoint-presentasjonen er vedlagt 
på side 166.  

Nasjonale 
forskningsprogrammer innen 
sikkerhet i de nordiske land, 
samt deltakelse i EU-
programmer. 
Professor Jan Hovden, 

NTNU, Institutt for industriell økonomi 

og teknologiledelse. 

Oversikt, status og utvikling, Det strategiske 
prosjektet ”Risiko og usikkerhet” 
(www.riskforsk.no) , Nytt program innen 
transportsikkerhet, Nytt program innen HMS i 
petroleumsbransjen og Nytt program for 
forskning om IKT risiko og sårbarhet. 

Powerpoint-presentasjonen er vedlagt 
på side 168.  



NOFS 2002 - Det sårbare samfunn og mennesket
--------------------------------------------------------------- 

______________________________________________________________________________ 

18

Diskusjon om behov for ny giv i 
det nordiske samarbeidet. 

Diskusjonsleder:
Prosjektleder Sverre Røed-Larsen, 

Arbeidsforskningsinstituttet

Det ble en bred diskusjon om berettigelsen av 
NOFS, og om hvordan en eventuell 
videreføring burde gjennomføres. 

Deltakernes anbefalinger gikk entonig ut 
på at NOFS må fortsette, og Jan 
Schylander og Ragnar Andersen påtok seg 
ansvaret for å gjennomføre  NOFS 2003 i 
Sverige. 

Det var enighet om følgende momenter for 
veien fremover for NOFS: 

• Det opprettes en kontaktgruppe som 
møtes i Oslo for å drøfte opplegg for 
NOFS 2003. Tidlig avklaring av tid, sted 
og tema.  

• Registrering av deltakere med  
E-postadresser etableres av Norske 
Sivilingeniørers Forening. 

• Det opprettes en idebank for innsendelse 
av ideer og forslag til videre aktiviteter i 
NOFS.

• Det planlegges en evalueringsstudie/ 
effektstudie av NOFS-kontakt over tid. 
Mulig studentoppgave? 

Språket: 
Språket i NOFS skal være nordisk. Dette er 
ikke til hinder for at finnene kan bruke 
engelsk som tidligere. 

Målgrupper:
Målgruppen er forskere, brukere og 
formidlere av forskning om ulykker og 
sikkerhet i bred forstand. Offentlig 
forvaltning er også en viktig målgruppe. 

NOFS skal inneholde nytt fra: 
• Forskere, også yngre forskere 
• Konsulenter 
• administrasjon 

Eget nettsted for NOFS 
Det var enighet om at NOFS burde ha sitt 
eget, permanente nettsted som kunne fungere 
uavhengig av arrangørland og 
arrangørgruppe,  
Norske Sivilingeniørers Forening har tilbudt 
seg å være vertskap for NOFS på sine 
hjemmesider. 
Det kan da opprettes et eget domene for 
NOFS, med direkte link til hjemmesidene. 

Aktuelle informasjonselementer på en
hjemmeside:
• Informasjon om kommende konferanse; 

referat fra foregående og også fra tidligere 
konferanser.

• Oversikt over nordiske doktorander og 
dr.grads-oppgaver. 

• Kurstilbud. 
• Linker. 
• Andre NOFS aktuelle elementer. 
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Forsker Johan Lund, Universitetet i 

Oslo, Institutt for samfunnsmedisin og 

Professor Jan Hovden, NTNU, 

Institutt for industriell økonomi og 

teknologiledelse. 

Lar sikker adferd seg overføre 
mellom ulykkesarenaer? 

Det er blitt hevdet at sikkerhetsprogram på 
arbeidsplassen vil ha effekt også på 
sikkerheten utenfor arbeidsplassen. Data fra 
arbeidere i tre høy-risiko bedrifter med 
omfattende sikkerhetsprogram ble studert for 
å utforske denne påstanden. De ansatte 
arbeidet på  oljeinstallasjoner i Nordsjøen, på 
et oljeraffineri og på et smelteverk. På 
smelteverket hadde det i en to-årsperiode vært 
et tilleggsprogram for å påvirke de ansattes 
sikkerhetsatferd hjemme og på fritiden. Ved 
hjelp av et spørreskjema ble sikkerhets- og 
beredskapsatferd til arbeiderne hjemme og på 
fritiden målt i en kontrollert studie. Arbeidere 
fra lav-risiko bedrifter med lite søkelys på 
sikkerhet var kontrollgrupper.  
Resultatene indikerer at det er ingen 
overføring av sikkerhetsatferd hos arbeidere i 
to av de tre høy-risiko bedriftene fra 
arbeidslivet og til hjemme- og fritidsarenaen. 
Påvirkningen av arbeidernes holdninger og 
sikkerhetsbevissthet ser ikke ut til å være så 
dyp eller omfattende at atferd på andre 
arenaer blir påvirket. Overføringen av 
sikkerhetsatferd blant menn i den tredje 
studien (smelteverket) kan forklares ved det 
spesielle to-årige programmet som var rettet 
inn nettopp mot hjem- og fritidsulykker. Mens 
sikkerhetsatferden ikke ble overført, ble 
beredskapsatferd overført i alle tre bedriftene. 
Dette kan tyde på at beredskapsatferdene på 
forskjellige arenaer deler overflate- og 
strukturkomponenter (Kimball and Holyoak 
2000). 
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Sivilingeniør Torvald Sande, 

leder Etisk Råd, 

Norske Sivilingeniørers Forening 

Et etisk perspektiv på 
sikkerhetsarbeid og forskning.

Etikk 
Når det gjelder forskningsetikk tenker de 
fleste på redelighet i forskningsprosessen. 
Forskningsetikk går også på å forske på rette 
tema, - der en kan bidra mest i samfunnet, - 
dvs. å være en ansvarlig forsker i samfunnet 
og for samfunnet. 
Etikk er likevel noe mye mer enn ”å være 
redelig” og ”å bidra til samfunnet”. 
Etikk er å ha innsikt i medmennesket og 
medmenneskets behov for omsorg. 
FNs menneskerettserklæring er et 
grunnleggende dokument for utviklingen av 
det gode samfunn. Men det er ikke 
tilstrekkelig. I tillegg kommer pliktene. 
Rettigheter og plikter er to sider av samme 
sak. Innsikt i etikk er en forutsetning for å 
forstå viktigheten av både rettigheter og 
plikter. 
Å snakke om plikter i vårt nytelsessyke 
samfunn er ikke særlig takknemlig. Men, - 
den som har forstått sin etikk, vil oppdage at 
handlekraft i forbindelse men medmenneskers 
behov er en ”plikt” som gir mer igjen enn 
noen annen ”investering”. Den 
medmenneskelige varmen som kommer 
gjennom ekte fundert tillit, er ikke til salgs for 
penger, - den er kun oppnåelig gjennom 
”medmenneskelig innsikt” og medhørende 
”handlekraft”. 
Derfor er etikk viktigere enn noe annet. Å 
vise medmenneskelig verdighet i praksis er 
fundamentet for alt menneskeverdig liv. 

Etikk som medmenneskelig dimensjon vil 
kunne få en større effekt på sikkerheten enn 
alle andre innsatsfaktorer til sammen. I tillegg 
- - som bivirkning - - kommer gleden, og 
derigjennom effektiviteten og kreativiteten, 
dvs alle de faktorene som ligger til grunn for 
forskningskapasiteten og samfunnsbyggingen. 
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Avslutning 
Fagsjef  Svein G. Nyblin takket på vegne av 
Norske Sivilingeniørers Forening og 
arrangementskomiteen foredragsholderne og  
deltakerne for aktiv  medvirkning; 

Jeg vil takke både nye og gamle NOFSere 
som helhjertet har medvirket til at dette har 
blitt en god gammeldags  NOFS-samling - det 
bevises ved at NOFS fortsetter i Sverige i 
2003. 

På vegne av  Norske Sivilingeniørers 
Forening (NIF) vil jeg takke for at dere har 
vært med på å utvide rammen for Kursdagene. 
NIF setter stor pris på at NOFS har vært en 
del av årets kursdager ved NTNU - Norges 
teknisk- naturvitenskapelige universitet. 
For 44 gang samler NTNU og NIF det norske 
teknologimiljøet til erfaringsutveksling og 
nettverksbygging. Årets meny av varierte 
kurs, konferanser og seminarer omfatter et 
bredt spekter av industrielle og 
samfunnstekniske problemstillinger. Temaene 
varierer fra bredbånd til vindkraft, fra 
strategier til stålplate og fra vann til NOFS 
med tema Det sårbare samfunn og mennesket. 

Kursdagene er den største teknologiske 
møteplassen i Norge. Gjennom kursdagene 
knyttes det verdifulle bånd mellom 
undervisningsmiljøene, forvaltning og 
næringslivet. 
Kontakter har vi fått i rammen av kulturelle 
og sosiale begivenheter; Søndag besøk i 
Nidarosdomen og vandring i Midtbyen og 
Baklandet. Mandag aften var vi sammen med 
de andre kursdeltagerne i Studentersamfundet 
og tirsdag hadde vi muligheten til å delta i en  

felles kursdagsdebatt om hva vi må gjøre de 
nærmeste årene for å sikre nødvendig tilgang 
på teknologisk kompetanse. 

Norske Sivilingeniørers Forening vil gjerne 
bidra til å bringe NOFS videre, blant annet 
ved å være vertskap for en internettside - for 
eksempel www.nofs.net.

Vi ønsker Jan Schyllander og Ragnar 
Andersson lykke til med NOFS 2003 i 
Sverige, og vi i Norge vil gjerne gi vårt bidrag 
i gjennomføringen. 

Tusen takk for denne gang – 
og på gjensyn i 2003. 
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Overrekkelse av NOFS-stafetten 

På vegne av den norske arrangementskomiteen overrakte Jan Hovden NOFS-stafetten 
til Jan Schyllander, Reddningsverket, Sverige og Ragnar Andersson, Universitetet i 
Karlstad.

Jan Schyllander bringer NOFS-
stafetten med hjem til Karlstad.
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DELTAKERE  NOFS 2002 
Andersson Ragnar, Karlstads Universitet, SVERIGE 
Arild Anne-Helene Statens Inst for forbruksforskning, LYSAKER 
Backstrøm Tomas Arbetslivsinstitutet,  SVERIGE 
Beck Erik  Arbeidstilsynet 2 Distrikt, OSLO 
Bentzen Inge 
Blikra Lars H Norges Geologiske Undersøkelse, TRONDHEIM 
Brynestad Jens Direkt for Arb Tilsynet, OSLO 
Bråfelt Olle IPSO Classification Control AB, SVERIGE 
Dyreborg Johnny Arbeidsmiljøinstituttet, SVERIGE 
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Elkjær Knut Direktoratet for Arbeidstilsynet, OSLO 
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Frøysland Stig Norsk Hydro ASA Bergen, BERGEN 
Gravseth Hans Magne Oslo Legevakt, OSLO 
Grunnan Tonje Direkt for Sivilt Beredskap, OSLO 
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Hvor deltakerne kom fra 

Sverige 8 Personer

Danmark 2 ”

Finland 2 ”

Norge 32 ”

Irland 1 ” 

Deltakernes vurderinger 
14 av deltakerne leverte inn det utdelte vurderingsskjemaet. 
Flertallet uttalte at ”Utbytte av foredragene” lå på  ”Stort utbytte” og ”meget stort utbytte”.  
Vurderingene av ”Pedagogikk og fremføring” lå på  ”god” og ”meget god”. 
Samtlige svarte at de ville anbefale NOFS for andre. 

Blant emner man mente det kunne brukes mer tid på var case studier og forskningsresultater. 
Emner som deltakerne mente burde vært med var  hvordan ta ”tempen på” sikkerhetsnivået i 
bedrift/industri – bruk av databaseverktøy etc. og erfaringer med det. Man ønsket også mer 
produktrelaterte og konkrete forskningsresultater. Det ble også ytret ønske om foredrag med 
utgangspunkt i filosofi, og sikkerhet. Det ble savnet innspill fra brukere av forskning 
og utvikling. Videre ble det uttrykt at maritim sektor manglet i programmet. 
Til slutt ble det påpekt at programmet var for tett med liten tid til diskusjon etter hvert foredrag. 
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NOFS fra 1980 til 2003 

NR
LAND STED TIDSROM ÅR ANTALL

1 NORGE Sola 24. – 28.08 1980 26 

2 SVERIGE Västra Langö 18. – 20.08 1981 40 

3 DANMARK Gilleleje 07. – 10.09 1982 40 

4 FINLAND Rovaniemi 04. – 06.04 1984 41 

5 NORGE Wadahl 28. – 30.08 1985 82 

6 SVERIGE Örenäs slott 01. – 03.09 1986 46 

7 DANMARK Skagen 15. – 18.05 1988 44 

8 FINLAND Bomba 07. – 10.08 1989 73 

9 NORGE Svalbard 31.07 – 06.08 1990 43 

10 SVERIGE Gotland 27. – 29.08 1991 84 

11 DANMARK Vingsted 19. – 22.10 1992 58 

12 FINLAND Espoo 28.11 - 01.12 1993 39 

13 NORGE Geilo 10. – 12.05 1995 50 

14 NORGE Trondheim 07. – 09.01 2002 45 

I perioden 1980 – 1995 var det med et par unntak samlinger hvert år. Ansvaret roterte mellom 
frivillige arrangementsgrupper i de nordiske land. Deltakelsen var mellom 26 – 84 personer. Det 
ble utarbeidet egne seminarrapporter fra samlingene. 
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Organisasjonskomité:
Prosjektleder Sverre Røed-Larsen, Arbeidsforskningsinstituttet 
Professor Jan Hovden, NTNU 
Forsker Johan Lund, UiO, Institutt for samfunnsmedisin 
Fagsjef Svein G. Nyblin, Norske Sivilingeniørers Forening. 

Nordisk Programkomite:
Prosjektleder Sverre Røed-Larsen, Arbeidsforskningsinstituttet 
Professor Jan Hovden, NTNU 
Forsker Johan Lund, UiO, Institutt for samfunnsmedisin 
Sivilingeniør Torvald Sande, leder Etisk Råd i Norske Sivilingeniørers Forening 
Spesialrådgiver Lars Bak, Lilleaker Consulting, leder ESRA-Norge 
Fagsjef Svein G. Nyblin, Norske Sivilingeniørers Forening 
Civ.ing. PhD Kirsten Jørgensen, Arbejdstilsynet, Danmark 
Professor Ragnar Andersson, Universitetet i Karlstad, Sverige 
Forsker Jouni Kivistö-Rahnasto, VTT AUTOMATION, Risk Management, Finland 
Professor Markku Salusjärvi, ATRAIN Advice Oy, Finland  
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DEL 2: 

Den 14. Nordiske Konferanse For Ulykkesforskere 
NOFS 2002 

Det sårbare samfunn og mennesket 

NIF Kursdager 2002 NTNU 
6. – 8. januar 2002, Gløshaugen, Trondheim 

PROGRAM

MANUS/DOKUMENTASJON/FOREDRAG 
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DEL 2 Side

Program NOFS 2002 30
Besøk i Nidarosdomen og vandring i Midtbyen og Baklandet 34

Kopi av manuskripter, foiler osv.:
Hvorfor NOFS 2002? 
Prosjektleder Sverre Røed-Larsen, Arbeidsforskningsinstituttet 35
Det sårbare samfunn 
Professor Jan Hovden, NTNU 37
Det trygge lokalsamfunn 
Professor Ragnar Anderson, Universitetet i Karlstad 50
Det sårbare mennesket? 
Seniorforsker Carin Sundstrøm-Frisk, Arbetslivsinstitutet i Stockholm 59
Visjonen NULL ARBEIDSULYKKER
Civ.ing. PhD Kirsten Jørgensen, Arbejdstilsynet, Danmark 76

Sesjon 1: Arbeidsulykker
• Factors Contributing to the difference in work related injury 

rates between Danish and Swedish Construction workers – 
Results from the Øresund Case Study. 
Søren Spangenberg og Johnny Dyreborg, Arbeidsmiljøinstituttets 

Enhed for Forskning i Arbeidsulykker (EFAU), København 92
• Construction workplace safety through control and learning – 

conflict or compatibility? 
Marianne Döös og Thomas Bäckstrom, Arbetslivsinstituttet, 

Organisasjonsutveckling och larande, Stockholm 104

Sesjon 2: Trafikkulykker og hjem- og fritidsulykker
• Human Impacts of New Technologies. Information and the 

operator.
Professor Markku Salusjärvi, ATRAIN Advice Oy, Finland 105

• Gransking av storulykker – modeller og erfaringer
Prosjektleder Sverre Røed-Larsen, Arbeidsforskningsinstituttet 113
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Side
Sesjon 3: Katastrofer

• Samfunnsrisiko et produkt av svak samfunnsplanlegging. 
     DSBs fokus på å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet. 

Rådgiver/prosjektleder Roger Steen, Direktoratet for sivilt beredskap  128
Hva skjer av nytt i sikkerhetsmiljøene i Trondheim:

• NTNU Professor Jan Hovden, NTNU 138
• SINTEF Seniorforsker Ranveig Kviseth Tinmansvik 146
• SAFETEC Nordic Sales and Marketing Manager, M.Sc. Frank 

Vollen

153

• SYDVEST  PROGRAMVARE   General Manager Ragnar Aarø 163
Nytt fra sikkerhetsarbeidet i Finland 
Forsker Jouni Kvisto-Rahnasoto, VTT AUTOMATION,Risk Management, 

Finland
166

Nasjonale forskningsprogrammer innen sikkerhet i de 
nordiske land, samt deltakelse i EU-programmer. 
Professor Jan Hovden, NTNU 168
Lar sikker adferd (beteende) seg overføre mellom 
ulykkesarenaer? 
Forsker Johan Lund, Universitetet i Oslo, Institutt for samfunnsmedisin 178
Et etisk perspektiv på sikkerhetsarbeid og forskning. 
Sivilingeniør Torvald Sande, leder Etisk Råd, Norske Sivilingeniørers Forening 190



NOFS 2002 - Det sårbare samfunn og mennesket
--------------------------------------------------------------- 

______________________________________________________________________________ 

30

Den 14. Nordiske Konferanse for 
Ulykkesforskere – NOFS 2002 

Det sårbare samfunn og 
mennesket

ULYKKER SIKKERHET

INDIVID

SAMFUNN

NIF Kursdager 2002 NTNU 
Oppdatert program finner du på www.nif.no/kursdager

Opplysninger: svein.nyblin@nif.no
Påmelding:

Norske Sivilingeniørers Forening, Servicekontoret, Postboks 2312 Solli 0201 Oslo.
Tlf.: 22 94 75 60/61 Fax.: 22 94 75 02/44
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Den 14. nordiske Konferanse for Ulykkesforskere - NOFS'02 
Det sårbare samfunn og mennesket 
Kjelhuset, Gløshaugen, Trondheim, 6.-8. januar 2002

PROGRAM 
søndag 06.01.02

12.00 Lunsj 

13.00 Besøk i Nidarosdomen og vandring i Midtbyen og 
Baklandet

17.00 NOFS fra 1980 til i dag 
(Kåseri, lysbilder, fotografier, NOFS-materiell)

19.00 Middag og uformelt samvær med nettverksbygging 

mandag 07.01.02

10.00 Hvorfor NOFS 2002?
Prosjektleder Sverre Røed-Larsen, Arbeidsforskningsinstituttet

10.15 Globale trusler og europeiske erfaringer
Head of Information and Communication Elisabeth Lagerløf, European Foundation for 

the Improvement of Living and Working Conditions

11.00 Det sårbare samfunn
Professor Jan Hovden, NTNU

11.45 Spørsmål og diskusjon 

12.00 Lunsj 

13.15 Det trygge lokalsamfunn
Professor Ragnar Andersson, Universitetet i Karlstad

14.00 Den sårbara människan? 
Seniorforsker Carin Sundstrøm-Frisk, Arbetslivsinstitutet i Stockolm

14.45 Visjonen NULL ARBEIDSULYKKER - Utfordringer og problemer
Civ.ing. PhD Kirsten Jørgensen, Arbejdstilsynet, Danmark

15.15 Pause 

15.45 Tre parallelle sesjoner med presentasjon av deltakernes forskningsresultater 
SESJON 1: ARBEIDSULYKKER
Sesjonsleder: Johnny Dyreborg, Arbejdsmiljøinstituttets Enhed for Forskning i 

Arbejdsulykker (EFAU), København 

Forskningsprogram og Forskningsstrategi for Center for Forskning i ArbejdsUlykker 
og Arbejdsmiljøinstituttets Enhed for Forskning i ArbejdsUlykker 
Johnny Dyreborg og Søren Spangenberg 
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Factors Contributing to the difference in work related injury rates between Danish and 
Swedish construction workers - Results from the Øresund Case Study 
Søren Spangenberg og Johnny Dyreborg 

SESJON 2: TRAFIKKULYKKER OG HJEM- OG FRITIDSULYKKER
Sesjonsleder: Professor Markku Salusjärvi, ATRAIN Advice Oy, Finland 

Gransking av storulykker - modeller og erfaringer 
Prosjektleder Sverre Røed-Larsen, Arbeidsforskningsinstituttet 

Høye overflatetemperaturer på husholdningsapparater - utdrag fra EU-finansiert 
forskningsprosjekt: "Risk problems with high surface temperatures on consumer 
products" (A study of small electrical åppliances together with relevant standards and 
a survey in U.K, Spain and Norway) 
Anne Helene Arild, Statens institutt for forbruksforskning - SIFO 

SESJON 3: NATURKATASTROFER
Sesjonsleder: Forsker Lars Harald Blikra, Norges geologiske undersøkelse - NGU 

Risiko for store skredulykker i Norge - behov for en integrert nasjonal satsing 
Forsker Lars Harald Blikra, Norges geologiske undersøkelse - NGU

17.15 Slutt for dagen 

19.00 Aften i Studentersamfundet 

tirsdag 08.01.02

09.00 Hva skjer av nytt i sikkerhetsmiljøene i Trondheim; 
Jan Hovden, NTNU, Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF, Frank Vollen, SAFETEC 
Nordic, Ragnar Aarøe, SYDVEST. 

10.00 Nytt fra sikkerhetsarbeidet i Finland
Forsker Jouni Kivistö-Rahnasto, VTT AUTOMATION, Risk Management, Finland

10.30 Pause 

10.50 To parallelle sesjoner med presentasjon av deltakernes forskningsresultater fortsetter 
SESJON 1: ARBEIDSULYKKER
Constructing workplace safety through control and learning - conflict or 
compatibility? 
Marianne Döös og Tomas Bäckström, Arbetslivsinstitutet, Organisationsutveckling och 

lärande, Stockholm 

Arbeidsulykker i Oslo. En tre måneders registrering av arbeidsskader behandlet ved 
Oslo legevakt og Ambulansetjenesten i Oslo 
Lege Hans Magne Gravseth, Oslo legevakt 

SESJON 2: KATASTROFER
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SESJON 2: KATASTROFER 
Sesjonsleder: Rådgiver/prosjektleder Roger Steen, Direktoratet for sivilt beredskap  

Samfunnsrisiko et produkt av svak samfunnsplanlegging! - DSBs fokus på å styrke 

arbeidet med samfunnssikkerhet. 
Rådgiver/prosjektleder Roger Steen, Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) 

Bruk av risikoinformasjon på digitale kart - et bidrag til å redusere konsekvensene for 

mennesker og samfunn som følge av naturkatastrofer 
Førstekonsulent Tonje Grunnan, Direktoratet for sivilt beredskap (DSB)

12.00 Lunsj og debatt 
Kursdagsdebatt

13.30 Nasjonale forskningsprogrammer innen sikkerhet i de nordiske land, samt 
deltakelse i EU-programmer 
Professor Jan Hovden, NTNU, Norge 

Associate professor, PhD Marianne Tørner, Arbetslivsinstitutet Väst, Sverige 

Civ.ing. PhD Kirsten Jørgensen, Arbejdstilsynet, Danmark

14.10 Diskusjon om behov for ny giv i det nordiske samarbeidet 
Prosjektleder Sverre Røed-Larsen, Arbeidsforskningsinstituttet

14.20 Lar sikker adferd (beteende) seg overføre mellom ulykkesarenaer? 
Resultater fra studier ved tre bedrifter i Norge
Forsker Johan Lund, Universitetet i Oslo, Institutt for samfunnsmedisin

14.50 Et etisk perspektiv på sikkerhetsarbeid og forskning
Sivilingeniør Torvald Sande, leder Etisk Råd, Norske Sivilingeniørers Forening

15.15 Avslutning v/ fagsjef Svein. G. Nyblin, Norske Sivilingeniørers Forening. 
Overrekkelse av NOFS-stafetten 
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Besøk i Nidarosdomen og vandring i Midtbyen og Baklandet 

Den 14. Nordiske Konferanse for Ulykkesforskere – NOFS 2002 i Trondheim - Det sårbare samfunn og mennesket.
Norske Sivilingeniørers Forening, Postboks 2312 Solli 0201 Oslo. Telefon: 22 94 75 00    E-post: generalsek@nif.no

Foto: Knut A. Rosvold og Svein G. Nyblin
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HVORFOR NOFS  2002 ? 
Velkommen! 
Den norske arrangementskomiteen ønsker dere vel møtt i Trondheim.  
Dette er den 14. samlingen av nordiske ulykkesforskere, av forskningsforvaltere og av 
praktikere innenfor det skadeforebyggende arbeidet! NOFS kan vise til en lang rekke 
med faglig spenstige og sosialt fine seminarer; dette må ikke bli det siste! 

NOFS’ tradisjoner 
Selv om kimen til NOFS ble lagt noen sommerkvelder på et nordisk seminar i Finland i 
1989, så regnes samlingen på Strand Hotell på Sola utenfor Stavanger i 1980 som den 
første virkelige NOFS-samlingen. Oversikten viser følgende arrangementer: 

NR LAND STED TIDSROM ÅR ANTALL

1 NORGE Sola 24. – 28.08 1980 26 
2 SVERIGE Västra Langö 18. – 20.08 1981 40 
3 DANMARK Gilleleje 07. – 10.09 1982 40 
4 FINLAND Rovaniemi 04. – 06.04 1984 41 
5 NORGE Wadahl 28. – 30.08 1985 82 
6 SVERIGE Örenäs slott 01. – 03.09 1986 46 
7 DANMARK Skagen 15. – 18.05 1988 44 
8 FINLAND Bomba 07. – 10.08 1989 73 
9 NORGE Svalbard 31.07 – 06.08 1990 43 

10 SVERIGE Gotland 27. – 29.08 1991 84 
11 DANMARK Vingsted 19. – 22.10 1992 58 
12 FINLAND Espoo 28.11 - 01.12 1993 39 
13 NORGE Geilo 10. – 12.05 1995 50 
14 NORGE Trondheim 07. – 09.01 2002 45 

I perioden 1980 – 1995 var det med et par unntak samlinger hvert år. Ansvaret roterte 
mellom frivillige arrangementsgrupper i de nordiske land. Deltakelsen var mellom 26 – 
84 personer. Det ble utarbeidet egne seminarrapporter fra samlingene. 

Særpreg ved NOFS 
NOFS har en rekke særpreg. De kan sammenfattes – slik jeg ser dem – i noen få 
punkter: 

•Forskerkontakt på tvers av ulykkesarenaer
•Forum for forskere – forvaltere – praktikere 
•Aktiv nettverksbygging 
•Kunnskapsspredning på et tidlig stadium 
•Kanal for nye forskere og for dristige synspunkter 
•Formidling av nye forskerperspektiver 
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•Organisering: Nordisk rotasjon 
•Tett kontakt: årlige seminarer fram til 1995 
•Dugnadsånd og frivillighet/non-profit 

Dette er gode og viktige egenskaper ved det nordiske samarbeidet som vi syns er altfor 
verdifulle til å bli avsluttet og ende opp som en historisk parentes i det 20. århundres 
skadeforebyggende historikk. NOFS må altså bli videreført. 

Hvorfor NOFS 2002 ? 
Det er mange gode grunner til å satse energi, tid og penger på å gjenopprette det 
periodiske seminaret for nordiske ulykkesforskere - NOFS. I mine øyne er det særlig fem 
grunner som gjør at en norsk gruppe har tatt initiativet til denne samlingen: 
• Vi må opprettholde tradisjonen, videreføre og videreutvikle det nordiske 

samarbeidet, som NOFS gjennom en årrekke har vært eksponent for 
• Vi må gjenopprette og fornye nettverket 
• Vi må videreføre kunnskap om forskerresultater og –prosjekter innenfor 

forebyggingsarenaen 
• Vi er redd for konsekvensene av en langvarig stillstand – foreløpig fra 1995 

….Kontakten og samarbeidet kan forvitre 
• Vi har tro på verdien av nordisk kontakt og samarbeid i lys av europeiske 

integrasjonsbestrebelser og globaliseringens utfordringer 

Hvor går NOFS i 2003 ? 
Blir 2002-seminaret et nostalgisk blaff eller er det en revitalisering av en levedyktig 
nordisk tradisjon?  Vi som utgjør den norske arrangementsgruppa, satser på at NOFS vil 
bli videreført – basert på tradisjonelle verdier men supplert med nye utfordringer og nye 
skadeforebyggere. Jeg vil særlig framheve følgende forhold: 
o Det er behov for et nordisk sikkerhetsnettverk på tvers av arenaer 
o Det er nødvendig med nyrekruttering 
o Det er videre nødvendig med fornyelse/innovasjon: 
o Faglig innhold: nye problemstillinger/ny temainndeling 
o Ny form ? 
o Annen frekvens: 2. hvert år ? 
o Tettere samarbeid: samordne europeisk/nordisk samling 
o Arbeide mer med kontakt mellom seminarene/etablere mininettverk 
o Beholde de viktigste særpreg ved NOFS-institusjonen! 
o Bør vi satse mer på å få med islandske kollegaer?

Den norske arrangementskomiteen ser positivt på framtida og håper NOFS klarer 
utfordringen i møtet mellom tradisjon og fornyelse.  

Velkommen til det 14. nordiske seminaret for forskning på og forebygging av ulykker! 
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DET SÅRBARE SAMFUNNDET SÅRBARE SAMFUNN

Utgangspunkt i NOU 2000:24 
Hva er sårbarhet?
Trusselbildet
Hoved-
konklusjoner
11. september

Professor Jan Hovden
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Hva forstår vi med sårbarhet?

Uttrykk for de problemer et system får 
med å fungere når det utsettes for en 
uønsket hendelse, samt de problemer 
systemet får med å gjenoppta sin 
virksomhet etter at hendelsen har 
inntruffet.
”Lita tue velter stort lass”
”Great events have small beginnings”
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OmOm sårbarhetsårbarhet::

Willoch-utvalget
Det er sannsynlig 

at noe usannsynlig vil skje
(Aristoteles, 384-322 f.Kr.)

LYKKE og ULYKKE
(Hans Børli)

Lite er det som skiller.
I språket er det bare en bokstav

som skiller mellom lykke og ulykke.
I livet enda mindre.
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Dynamiske, komplekse sosiotekniske 
høyrisikosystemer

Et sårbarhetsperspektiv: definisjoner
SÅRBARHET:

er et sett av kjennetegn 
ved et åpent system som 
begrenser dets evne til å 
overleve og utøve sin 
misjon når det blir utsatt 
for påkjenninger som 
systemet ikke var designet 
for, konstruert for, eller 
utviklet for.

PÅLITELIGHET:
er et systems evne til å 
utøve påkrevde funksjoner 
under spesifikke forhold 
over et gitt tidsrom

ROBUSTHET:
er et systems evne til å 
overleve og utøve sin misjon 
når det blir utsatt for ytre 
påkjenninger som systemet 
ikke var designet eller 
konstruert for å tåle.

BESLUTNINGSDILEMMA:
PÅLITELIGHET 

versus
ROBUSTHET
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C. Perrow:
Tette koplinger versus løse koplinger

TETT KOPLING:
forsinkelser i prosessen er 
umulig
bare en metode for å nå 
målet, gitt sekvens av 
oppgaver
liten slakk ifm leveranser, 
utstyr og personell
barrierer og redundans er 
innebygd/utelatt
få/ingen alternativer mht 
leveranser, utstyr og personell

LØS KOPLING:
forsinkelser er mulig
alternative metoder er mulig. 
Rekkefølgen av oppgaver kan 
endres

slakk i ressurser er mulig

barrierer og redundans er til 
stede
erstatninger/alternativer er 
rikelig tilstede
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C. Perrow:
Komplekse versus lineære systemer

KOMPLEKSE SYSTEMER:
nærhet
fellesfeilforbindelser
avhengighet mellom
delsystemer
begrensede handlingsvalg
tilbakekoplingssløyfer
mange sammenkoplede 
kontrollfunksjoner
indirekte informasjon
begrenset totalforståelse

LINEÆRE SYSTEMER:
geografisk atskillelse
tilegnede forbindelser
atskilte delsystemer

mange handlingsvalg
få tilbakekoplingssløyfer
atskilte, få kontrollfunksjoner

direkte informasjon
utstrakt forståelse av 
systemet
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C. Perrow:
Interaksjons-/koplingsmatrise

INTERAKSJONlineær kompleks

KOPLING

tett

løs

Dammer

Jernbane

Sjøfart

Luftfart

Kjernekraft

Kjemisk 
anlegg

Romfart

Samle-
båndsprod.

Vareprod.

Håndtverk

Universitet

Konsulent

Gruvedrift
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De nye utfordringer
Marit Nybakk (AP) i VG 20. nov. 2001

”I dag er trusler som konvolutter med 
bakteriologisk innhold, knuste reagensrør på 
en stappfull idrettsarena eller passasjerfly 
som brukes som bombefly, mye mer reelle 

scenarier enn en mannsterk invasjon”

Kjemiske og biologiske terrorangrep
Cyber War
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EtEt sårbart samfunnsårbart samfunn
Utfordringer for sikkerhets- og 

beredskapsarbeidet i samfunnet
(“Willoch-utvalget”)

NOU 2000:24
i bokhandel eller på internett

http://www.dep.no/jd/norsk/publ/utredninger/NOU/012001-020005/index-dok000-b-n-a.html

Arbeidet parallelt med Forsvarspolitisk utvalg
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SårbarhetsutvalgetSårbarhetsutvalget
NOU 2000:24 Et sårbart samfunn

Leder: Direktør Kåre Willoch
Informasjonssjef Bjørnar Olsen, AP
Husmor Karen Margrethe Mjelde, FRP
Admiral Egil Jørgen Eikanger, H
Konsulent Kåre Harila, KRF
Bonde Solveig Blækkan, SP
Informasjonsrådgiver Lisbet Rugtvedt, SV
Direktør Torild Skogsholm, V
Brigader Jan Erik Larsen, FO-S
Overvåkningssjef Per Sefland, POT
Direktør Helen Bøsterud, DSB
Ekspedisjonssjef Hilde Caroline Sundrehagen, Helsedept.
Professor Jan Hovden, NTNU
Daglig leder Fredric Hauge, Bellona

Utvalgets

sammensetning
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Hendelser under arbeidets 
gang (sept. 1999 – juli 2000)

Sleipner ulykken (hurtigbåt)
2000-års-skiftet – IKT-sikkerhet
Åsta-ulykken (tog)
ILoveYou-viruset
Lillestrøm-nesten-katastrofen (transport 
farlig gods)
Bortfall av telekommunikasjon 
(kabelbrudd på Sørlandet)
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Tilsiktet hendelseTilsiktet hendelse
TerrorismeTerrorisme
SabotasjeSabotasje
SpionasjeSpionasje

KriminalitetKriminalitet
VandalismeVandalisme

SelvdestruktiveSelvdestruktive
handlinger/atferdhandlinger/atferd

MAKROMAKRO--verdierverdier
PolitiskPolitisk
MilitærtMilitært

ØkonomiskØkonomisk
ØkologiskØkologisk

SosialtSosialt
TekniskTeknisk

MIKROMIKRO--verdierverdier
Fysiske ogFysiske og

materielle forholdmaterielle forhold
Vern (ytre)Vern (ytre)

Pers. mestringPers. mestring
TrygghetsfølelseTrygghetsfølelse

Utilsiktet hendelseUtilsiktet hendelse
NaturkatastroferNaturkatastrofer

StorulykkerStorulykker
Vanlige/hyppigeVanlige/hyppige

ulykker ulykker -- ulike sektorerulike sektorer
Feil håndteringFeil håndtering

FeilfunksjoneringFeilfunksjonering

Nasjonal
trygghet
NasjonalNasjonal
trygghettrygghet

SecuritySecuritySecuritySafetySafetySafety

Individ
trygghet
IndividIndivid

trygghettrygghet

SårbarhetSårbarhetSårbarhet
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SårbarhetSårbarhetSårbarhet
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© Hovden

Fagfeltets 
omfang og 
mangfold

SIKKERHET SIKKERHET 
&&

BEREDSKAPBEREDSKAP

PerspektivPerspektiv
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Mandatet:Mandatet: risikoforhold og trusler

Risiko defineres som en funksjon av sannsynlighet og 
konsekvens. Utvalget har konsentrert seg om fenomener 
med  lav sannsynlighet og store konsekvenser.
Murphys lov om alt som kan gå galt ….
Dvs. at de mange enkeltulykker i trafikk, arbeid, hjem og 
fritid, hverdagskriminalitet, ol er utelatt

log frekvens

log konsekvens

høy

lav lav høy
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Dagens samfunn er 
mer sårbart enn tidligere

NOU 2000: 24 Et sårbart samfunnNOU 2000: 24 Et sårbart samfunn

En svikt i noen få avgjørende 
samfunnsfunksjoner kan føre til at store 
deler av samfunnet får omfattende 
problemer. 
Svikt i energiforsyning og informasjons-
og kommunikasjonssystemer kan virke 
spesielt lammende på samfunnet.
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Et sårbart samfunn:
viktige konklusjonerviktige konklusjoner

Sikkerhet og beredskap er for lite prioritert
Sikkerhets- og beredskapsarbeidet er for 
fragmentert og hendelsesbasert
Samfunnet må møte de nye sårbarhets- og 
sikkerhetsutfordringer
Samfunnet er blitt svært avhengig av stabil 
og pålitelig informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi
Risiko for nye former for sabotasje og 
terrorisme
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NYE UTFORDRINGERNYE UTFORDRINGER
FOR SAMFUNNSSIKKERHETENFOR SAMFUNNSSIKKERHETEN

� Store endringer i samfunnet; datanetteverk, bruk av ny 
teknologi, deregulering, internasjonalisering

� Gjensidig avhengighet mellom ulike samfunnsfunksjoner
� Sårbarhet for brudd i datasystemer som følge av teknisk svikt 

eller informasjonsoperasjoner
� Store ulykker og katastrofer,  (inkl. ekstremt vær)
� Terrorisme, spionasje, organisert kriminalitet
� Nye former for våpensystemer, og masseødeleggelsesvåpen
� Gråsonen mellom krig fred (inkl. Cyber War)
� Norges rolle som energistormakt og vårt internasjonale 

engasjement for fred
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Følgende områder med et potensiale for 
katastrofale følger for samfunnet ble valgt:

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Kraftforsyning
Transport av mennesker
Varedistribusjon
Transport av farlig gods
Petroleumsvirksomheten
Smittevern
Matvaretrygghet/næringsmiddelberedskap
Vannforsyning
Masseødeleggelsesvåpen og atomtrusler
Massetilstrømning av flyktninger
Informasjonssikring
Organisert kriminalitet, terror og sabotasje
Tilfluktsrom, varsling og evakuering

EtEt meget bredt mandatmeget bredt mandat
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LÆRDOM FRA STORULYKKER LÆRDOM FRA STORULYKKER 
OG KATASTROFER:OG KATASTROFER:

Ledelse og ansvar
Koordinering
Kommunikasjon
“Teste grenser”, press på 
sikkerhets-marginer
Uoversiktlighet,
samtidighet
Distribuerte beslutninger, 
usikkerhet
Deregulering og 
internasjonalisering

Systemer i ubalanse
vedlikehold, reparasjon, 
oppstart, nedstengning, 
testing

Svikt i barrierer og 
redundans
Svikt i kunnskap, holdninger 
og ferdigheter
Unnlatelser og feilhandlinger
Svikt i beredskapsapparatet

planlegging og operasjon
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“TUT OG KJØR” “TUT OG KJØR” mentalitetetmentalitetet
skaper ulykker (VG, 12.1. 2000)

Skjerpet konkurranse og økt krav til inntjening
Tidspress og profittjag 
Hyppige lederskifter
Nye eierformer i næringslivet
Teknologiutvikling i rasende tempo
Mangel på redundans og barrierer gjør at 
menneskelige feil fører til ulykker - unødvendig
Glemmer mennesket som ressurs
Sikkerhet er ikke på politikerenes dagsorden 
annet enn etter at det har skjedd en storulykke.

februar 2002 NIF: Jan Hovden, NTNU 20

“MODERNE” STORUYKKER

Transportsektoren
dominerer:
Luftfart
Sjøfart
Togtrafikk og annen 
landtransport

vegtunneler
transport av farlig gods

Norge: 80-90 % av alle dødsfall 
i storulykker gjelder 
transportsektoren

(ALK ulykken holdt utenfor)

Men også:
Olje og petrokjemisk 
industri
Næringsmiddel

Informasjons- og 
kommunikasjons-
sektoren (IKT)
Menneskeskapte
naturkatastrofer,
m.m.
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SårbarhetsutvalgetsSårbarhetsutvalgets
forslag og anbefalingerforslag og anbefalinger::

Sektorvise forslag
Organisatoriske og forvaltningsmessige 
forslag, dvs. Samfunnets organisering av 
sikkerhets- og beredskapsarbeidet
Juridiske forslag
Forskning og utdanning

Prinsipper bak forslagene:
Uavhengighet og konsentrasjon
God organisatorisk og politisk forankring
Virkemidler tilpasset morgendagens globale og 
deregulerte samfunn
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Samling av sikkerhet og beredskap i 
ETTETT DEPARTEMENTDEPARTEMENT

Ett departement må ha et overordnet ansvar for å ta 
initiativ, være en pådriver, korridenere og kontrollere 
samfunnssikkerheten. Det bør etableres et eget 
departement med sikkerhet og beredskap som 
hovedfunksjon
I og under dette departementet bør det samles flest 
mulig instanser med ansvar for samfunnets sikkerhet
Dette vil gi nødvendig fokus og prioritering av 
sikkerhetsarbeidet
Dette betyr ikke nødvendigvis flere departementer -
departements- og etatsstukturen bør saneres 
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Hvordan rydde i “tilsynsjungelen”?

Arbeid på gang:
Regjeringenes fornyelsesprogram for staten
Stortingsmelding om samfunnssikkerhet og beredskap, 
pluss masse utredningsarbeid innen ulike sektorer

Prinsipielle betraktninger:
Uavhengighet av nærings- og særinteresser, tillit og 
troverdighet, kommunikasjon om risiko og usikkerhet
Samordning og konsentrasjon, forenkling og oversiktlighet
Politisk forankring med tydelig ansvarsplassering
Styrket fagkompetanse - ikke bare “systemrevisorer”
Makt, autoritet og myndighet til å utøve sin funksjon

februar 2002 NIF: Jan Hovden, NTNU 24

Reaksjoner og tiltak 
etter 11. september

Terrorisme innbyr til uro og frykt. 
Myndighetenes rolle er å dempe unødvendig 
frykt, samtidig som de motiverer til årvåkenhet 
og fornuftig ”føre-var” tenkning
En rekke tiltak er igangsatt etter 11. september 
– objektsikring, overvåkning, m.m.
Kriseberedskapen har vært, er fortsatt under 
omstilling 
En Stortingsmelding om SAMFUNNSIKKERHET
OG BEREDSKAP er underveis (febr./mars 2002)
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Hva er farligst 
– trusselen eller frykten?

Angst – engstelse
Diffus, kaos, muligheter –
myter, historier – skape mening

Frykt
Konkret (fare), retter seg mot noen (fiende, 
syndebukk), nødvendighet (enten-eller)

Risiko - kalkulerende
Statistisk, vurderer alternativer, søker kontroll og 
forutsigbarhet, søker å skape tillit

kriser

februar 2002 NIF: Jan Hovden, NTNU 26

Hva gjør frykten 
med samfunnet?

Skaper samhold – en ytre fiende
Skaper fiendskap og et unyansert fiendebilde 
og situasjonsforståelse, - kan gi utslag i bl.a. 
rasisme og annen intoleranse

DEMOKRATIETS DILEMMA:
Hvor langt skal vår frihet og toleranse strekke seg 

overfor religiøs/politisk fanatisme og annen 
ekstremisme som bryter med og truer
demokratiske grunnverdier og norsk levemåte
Kan demokratiet utvise ”null-toleranse” overfor 
intoleranse? – sikkerhet verus frihet ?
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Det trygge lokalsamfunn

Ragnar Andersson

NOFS 2002

Trondheim, 6-8 Januar 2002

Skadepanorama typiskt för 
Norden och Västvärlden

Trafik

Arbete

Hem/fritid

Källa: Dödade i olyckor, Sverige 1999
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Historiska utvecklingstrender

• Andelen hem/fritidsskador ökar

• Flertalet skadekategorier minskar i absoluta 
tal, men vissa ökar

Aktuella utvecklingstrender

• Trafik

• Arbete

• Barn

• Äldre

• Suicid

• Våld

• Alkohol- & drogförgiftning

• Annat
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Samhälleliga strategier mot 
olycksfall/skador

• Industri, arbetsliv, m m: Styrning, ledning

• Trafik: Nollvisionen

• Hem/fritid: Produkt/konsumentsäkerhet; 
Safe Communities

SafeComm: Ideologisk och 
vetenskaplig bakgrund

• 60/70-talens politiska radikalisering. Engagemang 
för underpriviligierade och förtryckta grupper

• Intresse för participatoriska ansatser inom socialt 
arbete, folkhälsa och arbetsliv

• Metodologiska förebilder: Community 
Intervention, Community Mobilization, 
Community Action, Community Development, 
etc.

• Aktuella modeord: Empowerment, Health (and 
Safety!) Promotion
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Vad menas med ”en trygg och 
säker kommun” (a safe comm.)?

• Det ska finnas en tvärsektoriell grupp som 
ansvarar för skadeprevention

• Programmet ska involvera lokala organisationer 
och nätverk

• Alla åldrar, miljöer och situationer/områden

• Särskild omsorg om högriskgrupper och 
högriskmiljöer (jämlikhetsmål)

• Mekanism för att dokumentera och följa upp 
skadors förekomst och orsaker

• Långsiktigt program, ej tidsbegränsat projekt
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Underliggande modell: ”The 
Public Health Approach”

• Kartlägga problemet och dess determinanter

• Skapa koalitioner och utforma en strategi

• Genomföra strategin/programmet

• Utvärdera, vidareutveckla samt sprida 
programmet

• Global rörelse: 62 ”communities” utnämnda

• Gedigen evidensbas: stor potential påvisad

• Lyft fram vardagens riskpanorama

• Påvisat behovet av samverkan över 
sektorsgränser

• Problem med integration, uthållighet och 
professionalisering (institutionalisering)

Safe Communities -
landvinningar och begränsningar
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• Safe Communities: en tvärsektoriell 
befolkningscentrerad ansats. Bakgrund inom 
hälsosektorn och vardagsolyckor.

• Kommunal riskhantering: en
inomsektoriell expertcentrerad ansats. 
Bakgrund inom räddningstjänst och 
storolyckor. 

Två modeller för lokalt 
säkerhetsarbete

Kommuners traditionella 
säkerhetsansvar

• Internt skydd
– Byggnader och anläggningar

– Kommunens ekonomi

– Allmänna handlingar

– Anställd personal

• Samhällsansvar
– Oordning och social misär

– Miljö och hälsa

– Olyckor

• Civilförsvar m m
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Vi har alltså en lagstiftning som 
kräver lokalt skydd mot

• Oordning och social misär

• Miljöförstöring

• Ohälsa

• Olyckor

… och som ser dessa problem som 
”sidordnade” (oönskade bieffekter)

Men det man egentligen 
eftersträvar är att skapa:

• Trygghet (ekonomisk och social)

• God och hållbar miljö

• Hälsa

• Säkerhet

… vilket är precis vad kommuner förväntas 
ägna sig åt!
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Allt hänger ihop!

Ekonomi, näringsliv
& utbildning

Social stabilitet,
välfärd

Trygghet, säkerhet,
hälsa, trivsel

Naturen

HMS, en linjefråga inom 
kärnverksamheten!

• Mål, policy

• Problembeskrivning och analys

• Organisation, kompetens, ekonomi

• Handlingsplaner och genomförande

• Uppföljning och systemrevision
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Hinder och systemfel

• Nuvarande lagstiftning definierar 
folkhälsoarbete som ett ansvar för landsting 
snarare än för primärkommuner

• Nuvarande kommunal förvaltningsstruktur 
utgår från ett reaktivt synsätt, inte proaktivt

Slutsatser

• Det finns ett klart behov av en kommun-baserad 
modell för skadeförebyggande arbete, typ 
SafeComm

• Modellen behöver följas upp och stödjas av en 
lagstiftning som klargör kommunernas samlade 
ansvar för lokalt säkerhetsarbete

• Utvecklingsinsatser behövs för att ”gifta ihop” de 
båda modellerna för lokalt säkerhetsarbete och 
främja en mer proaktiv förvaltningstradition
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NOFS´02 Trondheim
“Det sårbare samfunne og 

mennesket”

Den sårbara människan??

Carin Sundström-Frisk

Arbetslivsinstitutet

e-mail: frisk@niwl.se

Osårbarhets-illusionen

”Det händer inte mig ”

-

NOFS´02 Carin Sundström-Frisk
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Grundbulten i all 
prevention är aktörernas 

riskvärdering

och syn på olyckornas 
orsaker

NOFS´02 Carin Sundström-Frisk

från enfaktor-förklaringar
till orsaksmönster

från individ - egenskaper 

till situations- egenskaper

från aktiva beteenden

till latenta beteenden

NOFS´02 Carin 
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Vems beteende?

driftschefens?
myndighetens?

VD:s?
underhållets?

planerarnas?

inköparnas?
 tillverkarnas?

 designernas?
 utbildarnas?

 kundernas?

NOFS´02 Carin Sundström-Frisk

från robotiserad knapptryckare
till problemlösare

från kontroll 

till egen-inflytande 

från kontroll 

till lärande

NOFS´02 Carin
Sundström-Frisk
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Osårbarhets-illusionen
”Det händer inte mig ”

- nödvändig försvarsmekanism

 modifierad via inlärning

NOFS´02 Carin Sundström-Frisk

NOFS 2001  Carin Sundström-Frisk

- “sannolikhetslärande”
macro- contra microperspektiv
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Vardagslärande

De flesta av oss har positiva
erfarenheter av risktagning

• snabbare
• bekvämare
• produktivitetshöjande

NOFS´02 Carin Sundström-Frisk

Vi klarar oss oftast, eftersom vi skärper 
oss då vi är medvetna om risken  

Men blir det till en vana förlorar vi skärpan

”Framgångsrikt” risktagande 

överskattning av egen kontrollförmåga

underskattning av risken

NOFS´02 Carin Sundström-Frisk
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Vardagslärande:slutsats

risktagare klarar sig för det mesta

även försiktiga råkar ut för 

och olyckor 

Lär vi av misstagen?

vad lär vi oss?
olika individer drar olika slutsatser

utifrån  samma fakta
vem lär sig vad?

om vissa nyckelpersoner inte lär sig eller 
drar “fel” slutsatser om händelsen, blir 
vinsten liten

för hur lång tid?
kunskap bleknar över tid
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Efter Three Mile Island-olyckan

Kärnkraftmotståndarna:

Vi hade rätt. Det som inte kan hända, hände.
Kärnkraften är farlig. Avveckla!

Förespråkarna:

Vi hade rätt. Det blev ingen härdsmälta. Det var inte 
så farligt som motståndarna säger. Bygg ut!

Vi drar olika slutsatser 

utifrån samma fakta:

NOFS´02 Carin Sundström-Frisk

Bilförare nr 1:

Vilken kick. Jag klarade det.

Ingen fara köra fort på isigt underlag

Bilförare nr 2:

Hjälp så obehagligt. Jag tappade      
kontrollen.

Måste vara försiktigare.

Efter sladd på bilen (ingen olycka)
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attributionsforskning och
lärande

riskperception

felhandlingar

beteende-påverkan

NOFS´02 Carin Sundström-Frisk

Från olycksfågel till 
säkerhetskultur

Människan M

Tekniken T

Organisationen O

MTO-analys

Carin
S d i k
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produkten av allas 

värderingar och beteenden

“så här gör vi hos oss”

“det sitter i väggarna”

Säkerhetskultur

Carin Sundström-Frisk

det finns olyckor

och olyckor. . . 
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Attributions-forskning
(hur vi förklarar olyckor)

observatör  eller aktör

self-serving bias

utbildningsbakgrund

upprepning

en-faktors tendens

Carin Sundström-Frisk

att tänka på:

att sändaren skall vara trovärdig

att utgå från mottagarens föreställning   

att mottagaren skall kunna identifiera      
sig med målgruppen

att identifiera och åtgärda “kostnader“
för beteendeförändringar
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The self-serving -bias
(ego-defensive)

The fundamental attribution error 
(Jones & Nisbett 1971)

NOFS´02 Carin Sundström-Frisk

“the white male effect”

power and control explain more of 
variances in risk perception than 

- gender

- rationality

- education

- race Slovic -99
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Ogenomskinliga system

Människan kan inte direktuppleva 
risken

Måste antecipiera i ett abstrakt  
tänkande

kontrollförlust

expertberoende

Att förändra beteenden

tvinga
(design, regler)

belöna

träna

informera

underlätta

participation
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- vems?

- vilken typ av beteende?

problemlösning?

vanebeteende

Carin Sundström-Frisk

felhandlingar

Performance-shaping factors
(Swain-63)

Internal factors

• training/experience

• current skill

• personality and
intelligens variables

• motivation, attitudes

• physical condition

• group identification
•

External stressors

• job and task 
instructions

• physiological

• pychological

• task and equipment 
characteristics

• situational 
characteristics
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performance

perceptual requirements

sensory deprivation

feedback

machine pacing

calculational requirements
decision making complexity

noise

task criticality

distractions

motor requirements

inconsistent cuing

long, uneventful vigilance periods

monotonous and meaningsless work

radiation

duration of stress
temperatur

movement constriction vibration

pain

alarms and warnings

shop practices

inadequate communication

work hours

rewards

instructions

actions by supervisors

Based on Swain-63

design of tools, 
machine etc

Riskperception
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DenDen omodernaomoderna Homo SapiensHomo Sapiens
evolutionsbiologiskt perspektivevolutionsbiologiskt perspektiv

�

snabb                människan
teknisk              förändras
utveckling           långsamt

�

DenDen omodernaomoderna Homo SapiensHomo Sapiens
evolutionsbiologiskt perspektiv evolutionsbiologiskt perspektiv fortsforts

�

ingen evolutionärt utvecklad 
förmåga att uppfatta nya risker

föråldrade överlevnadsstrategier
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“det finns risker och risker”

Risker som signalerar direkt till våra 
sinnesorgan och  sätter igång 
nedärvda skyddsreaktioner 
(utan att vi behöver tänka) 

ex höjder,
plötsliga ljud
obehagliga djur

“det finns risker och risker”

Risker som inte sänder signaler direkt
till våra sinnesorgan d v s risker vi inte 
kan se, lukta, höra eller känna

- åka fort i fin bil på slät väg

- elektricitet

- “förgiftad” mat

- kärnkraft

Bedömningen kräver en medveten tankeprocess 
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      Riskperception;
   “normal”-population

sannolikhet
  konsekvens
  riskens egenskaper
  indignationsfaktorer
  kostnader för prevention

NOFS´02 Carin Sundström-Frisk

Ex på risk-karaktäristika

ökar acceptans minskar acceptans

frivillig påtvingad

 kontrollerbar ej  kontrollerbar 

 gammal, känd ny, okänd

 drabbar mig drabbar barn            

 jag får fördelarna någon annan 
 av aktiviteten tar hem vinsten

75



1

Risk Analysis, Results and Implementation from the Authority’s Point of View 
K.Jørgensen, National Working Environment Authority, Denmark 

Introduction

The contents of this document focus more on the results and implementation of a prevention 
strategy rather than a real risk analysis. However, the prevention strategy is, of course, based on a 
risk analysis of the occurrence of occupational sicknesses and diseases, and is therefore based on 
a knowledge of risk control. 

The prevention strategies being discussed here are also primarily aimed at preventing 
occupational accidents rather than industrial sicknesses, even though elements of them can be 
applied to both areas. 

The Danish incidence of occupational injuries, their development and level 

On a yearly basis, under 50,000 occupational accidents and 15,000 occupational diseases are 
reported in Denmark. Only a limited number of these occupational injuries are recognised by the 
Industrial Injury Insurance as injuries where there is a liability to pay damages. 

The incidence of reported occupational accidents is around 19 per 1000 employees. In Denmark 
there is undoubtedly an underreporting of especially minor accidents. This is estimated to be a 
good 50%. This means we estimate the real number to be around 40 per 1000 employees (DWEA
2000)

   
There are between 70 and 80 fatal occupational injuries each year in Denmark, which equals an 
incidence rate of 2.5 fatal injuries per 100,000 employees. It appears that during the last 20 years it 
has not been possible to change this incidence. 

Figure 1, Incidens for notified accidents at work total and for serious injuries pr 1000 employee 1980-2000 
and incidens for accidents at work treated at hospitals pr 1000 employee 1990-2000 
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The number of serious injuries i.e. those resulting in amputations or broken bones, total between 
5,000 and 5,500 a year, which is equal to 2 per 1000 employees. Also here it seems there has 
been little change during the last 20 years. 

If one looks at the level of occupational injuries in Europe in general, the USA and the rest of the 
world, the Danish level is clearly very low. Despite this however, on a national level Denmark finds 
it unacceptable that it is so hard to clearly trace the effects of the many initiatives taken over the 
last 20 years on the actual incidence of occupational injuries. 

The traditional initiatives 

However, if you deduct amputations from the analysis, it is possible to detect a change as this form 
of injury has significantly declined during the period (DWEA 1980-2000). As shown in figure 2. 

Significant changes can be also seen among the other types of injuries. For example, the number 
of cuts has declined considerably, while the number of sprains has risen notably, shown in figure 3.

Figure 2, Incidens for notified fatal accidents and accidents with amputations pr 100.000 employee, 
1980-2000

0

5

10

15

20

25

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

Incidensrate for fatal Accidents

Incidens for amputations

Figure 3, Incidens for notified accidents at work with open wounds and sprain and strains pr 1000 
employee 1980-2000
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Furthermore, if this is seen in conjunction with the developments in employment - where the 
number of people employed in industry and agriculture has waned, while the number of people 
employed in the service sector has increased - then there has been a change in the risk for 
occupational injuries. 

Today the total number of sprains and back injuries far exceeds the number of cuts and lacerations 
which were otherwise the most common types of injuries back in 1980. 

Initiatives involving machines and technical equipment, which traditionally have been the focus of 
accident prevention in terms of regulation, legislation and control, can also be shown to have had 
an effect when one looks at what has caused the injuries. 

The last 20 years have seen an increased automation and safeguarding of technology. An 
abundance of technological safety regulations and requirements for machine safety have been laid 
down in statutes. Controlling the safety on the workplaces has mainly been focused on making 
machines and technical facilities safe. This is also reflected in the figures for reported occupational 
injuries and especially for the occupational accidents. The number of wound injuries and amputa-
tions have decreased consistently during the last 20 years as shown above and similarly, we see a 
fall in the total number of injuries caused by using stationary machines as shown in figure 4. 

Despite this we must acknowledge that new types of injuries have emerged, and there is clearly a 
need to change the strategy to achieve a higher degree of prevention. 

Despite this we must acknowledge that new types of injuries have emerged, and there is clearly a 
need to change the strategy to achieve a higher degree of prevention. 

Figure 4, N otified accidents at w ork  happened in the use of stationary m ashinery, processes w ith 
m ore pr 1000 em ployee in  1982-1987 and 1993-2000
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A new strategy 

In 1997 a new overall strategy was therefore developed for work involving accident prevention in 
Denmark.

The goal of the new strategy was especially aimed at preventing fatalities and serious accidents, 
but it also included prevention for all types of actions that could lead to such events. Because a lot 
of accidents that result in much less serious injuries are often caused by the same type of actions, 
the strategy became a general one for occupational injuries, but with a special focus on those with 
very serious consequences. 

The strategy was built up around 2 themes: 

1. To gather the necessary knowledge and experience about methods for establishing the causes 
of accidents and preventing them. 
2. To ensure that people in the field of working environments were able to access this knowledge 
and experience, as well as motivating them to use it. 

The plan was made up of the following 10 main points: 

1. Be targeted at causes in the working environment that most frequently result in 
many accidents, especially serious ones.  
2. Ensure that knowledge and experiences based on recorded accidents are spread 
to all relevant players so they can act individually.  
3. Ensure that well-known and successful preventive methods are spread to all 
relevant players so they can take individual actions. 
4. Intensify research into accident causes and accident prevention.  
5. Extend the field of education by including issues like safety in the workplace and 
accident prevention.  
6. Motivate the employees to adopt a more professional attitude towards safety at the 
workplace and therefore raise the level of safe behaviour at the workplace. 
7. Motivate employers, supervisors and other decision makers in order to streamline
safety procedures and make safety a natural quality parameter at the enterprises. 
8. Motivate job designers to more often include safety in new job profiles and to make 
adjustments if a job profile proves not to be safe enough 
9. The strategy ensures that the advisors in the health and safety field have sufficient 
knowledge about both accident analysis, risk identification, risk assessment and 
accident prevention. 
10. Besides supervision, the authorities should function as an information centre of 
accident prevention, i.e. pass on knowledge and thus serve as a catalyst for the start 
of new initiatives in the field of accident prevention.

This plan involves all actors in the working environment system, employers as well as employees, 
suppliers and producers, other job designers, the National Working Environment Authority, 
researchers and the professional working environment advisors. 
Since the Working Environment Council (a body including representatives from the labour market 
organisations) adopted this plan in 1998, the area has come markedly more into focus form all 
sides.

At the same time as the Working Environment Council adopted this strategy and plan of action, a 
committee was formed under the Working Environment Council that should ensure the strategy 
was put into practice and co-ordinate the different initiatives. 
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It was important for the strategy to ensure that everyone was involved in the work and 
implementing the plan of action. 

In connection with this, the financial resources were secured for both research and development by 
both the various partners and the authorities. 

The Authority’s role and initiatives 

The plan that was devised by the Danish Working Environment Authority was based on the 
following 5 goals: 
• To promote good methods for the accident prevention work 
• To strengthen accident prevention activities in business 
• To strengthen and support the two activities planned for introduction in 1999 and 2000-2001 
• To strengthen and support the accident prevention activities of external players in the field of 

work environment
• To help the Danish Working Environment Authority function as a catalyst, motivator and 

mediator

The two planned activities involved: 
1. Helping safety organisations to investigate their own occupational accidents more thoroughly 

and thereby learn from them and in this way foster prevention. 
2. To gather information about known prevention methods, have them described in a user-friendly 

form and distribute them to businesses. 

Accident Investigation 
The first campaign contains a new developed and tested tool, which the safety organisation can 
apply to investigate accidents occurring in their company, and in this way shed light on the 
underlying causes. The goal is that the individual company should learn from their own 
occupational accidents and initiate basic prevention. 
This tool was much needed and the interest at professional seminars and courses has been 
considerable. The tool has been distributed by the Working Environment Authority as well as by 
the labour market organisations and the professional advisors, who saw an opportunity to get new 
assignments in the companies. As a consequence of this campaign there is an increased 
awareness that accidents are not only due to clumsiness, but that something can actually be done 
to prevent them. 

The campaign materials were: 
• a tool that could used again and again 
• a guide that explained in detail how to use the tool, accompanied by good examples 
• a diskette that could be used for electronically recording accident investigations 
• a video film that could illustrate how the tool worked 
• a software program for registering details for statistical purposes, and 
• a sales folder 

Starting in October 1999, 1000 free examples of the tool were distributed, and since then over 
5,000 tools have been sold. A folder about the tool was sent to all companies that had registered 
occupational accidents during the last six months. Training was conducted by work environment 
advisors and controllers, as well as by safety representatives and safety managers etc. And an 
extensive campaign of national and local information meetings was implemented. In this way, a 
process was started that caused a lot of people to focus on accident investigation and the 
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underlying causes of accidents. A number of companies established damage control groups, and 
projects were commenced within professional organisations, employee health services as well as 
in private businesses. 

Accident Prevention 

The second campaign on the good prevention methods contains a collection of 30 methods 
developed over the last 10 years and successfully applied in Scandinavia. The methods have been 
made available and operational for the enterprises and the safety organisation. Furthermore, 
posters and messages have been elaborated with the purpose of getting employees to think about 
their own safety and in this way engage themselves positively in an improvement. 
Once again the elaboration of material and the implementation of the actual campaign has been 
based on a co-operation between the authority and the labour market organisations for the 
Industrial Sector. 

The good methods 
An open invitation was made to consultants, researchers and other players in both Denmark, 
Scandinavia in general and the other European countries to participate by contributing their own 
specific method. The invitation was based on a catalogue that carefully outlined the types of 
methods that were sought. Over 70 different models were submitted and 30 of these were 
approved to make up the selection that would later form the campaign aimed at businesses. 

The 30 methods were all different, but covered in various ways the following 10 important elements 
of good safety work: 

The 30 methods covered the following subjects: 
1) Safety policy and safety management 
2) The internal safety documentation 
3) The economic benefit of safety 
4) Safety culture 
5) Learning from accidents 
6) Safety programs with employee involvement 
7) Safety training 
8) Risk identification 
9) Safety demands on suppliers etc 
10)  Emergency readiness 

The first four areas are more general and management-oriented. They involve control, 
documentation and the basis for decision making. The last six areas focus on the most important 
aspects of safety work.
It was not intended that each individual business should apply all 30 methods, or that they needed 
to slavishly adhere to the methods. Instead, the intention was to demonstrate the breadth of work 
on safety that needs to be done if success is to be achieved in this area. 
All experience shows that safety begins with management. It is the management's involvement 
and prioritisation of safety that ultimately determines what results are achieved. The reason for this 
is simple: it is the management that determines the physical framework, buys the production 
equipment, plans the organisation of the work and the employees, and trains the employees. In 
addition, employees generally do what they think the management values most - for example, 
working quickly, even if it means breaking a few safety rules. 

Safety and safe behaviour are often perceived as an individual problem that involves each 
individual being responsible for their own actions. There is also a personal responsibility for one's 
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own life. But there is much that can be done to make working conditions as safe as possible. A lot 
can also be done to motivate people, and to nurture the ability and will among individual 
employees so that safe behaviour and consideration for one's own safety and that of others are 
high priorities. 

A chief characteristic of safety work is that it is relevant throughout a company and involves 
everyone in the organisation. Safety is the responsibility of the management, but it can only be put 
into practice with the co-operation between employers, management and employees. 

Here is a very brief introduction to the 30 methods. 

Safety policy and safety management 
Safety management involves decisions, controls and consequences. This means that 
management, in conjunction with the safety organisation, must make a clear decision on what level 
of safety there should be in the company, and how this level should be achieved. 

All the other areas of safety work are effected by safety management and the decisions that must 
be made, controlled and followed up on. Methods for internal safety documentation, economic 
evaluation and safety culture are especially relevant. 

The four methods below approach safety management from different angles, but they all begin by 
emphasising that it is the management's prioritisation and support for safety work that determines 
its success. 

1.1 Safety management and safety policy
This method presents a series of basic management principles that should form the foundation for 
loss prevention work. It examines the central activities and methods in safety management with the 
focus on risk identification and technical solutions, as well as influencing people in the 
organisation. (INRS).

1.2 Safety management - elements and forms of work
This method describes three fundamentally different attitudes that a company's management can 
have to a safety problem: passive, relative and proactive. It also deals with a basic principle that 
continuous improvement in safety management can only be achieved through planning and 
execution, follow up controls and implementing new measures.

1.3 Change management and orchestration
This method spotlights how to create change and promote safety work so that one can achieve the 
qualities described in the two previous methods. 

1.4 Controlling goals and goal dialogue
This method focuses on how a business’ overall policies and goals in the areas of safety penetrate 
and permeate the entire organisation.

Internal safety documentation  
The purpose of internal safety documentation is to support both the management's prioritisation 
and decisions as well as employees' knowledge of goals and plans, risks, procedures, analyses 
and so on. 

The four methods chosen provide inspiration about which areas it can be relevant to include in an 
internal documentation of safety conditions, and what factors determine good documentation. 
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The first two methods describe which areas it is important to ensure are well documented, while 
the last two describe how to gather and use documentation about the actual level of safety. 

2.1 Internal safety documentation
The goal of the company's safety documentation is to record and maintain data about results, 
decisions, rules and procedures. This method provides very comprehensive directions about which 
areas should be included in the internal documentation of a total safety concept. 

2.2 The company's use and maintenance of safety documentation
This method describes how to document sources of danger, risk factors, accidents and work 
procedures i.e. documentation that is linked to specific risks.

2.3 ISOBAR - internal safety examination
This method provides practical instructions for examining the safety procedures and standards in a 
company where the underlying causes for undesired incidents are being investigated.

2.4 "The model work place" method for internal safety documentation 
This method is a practical one that is designed for gathering information about safety conditions 
and reporting the information back to both management and employees. The method can be used 
in a number of areas involving both production and service. 

All of these methods require a certain level of knowledge about other areas of safety work, in 
particular risk identification and learning from accidents. 

Economic evaluation of safety 
Very few companies try to determine the financial implications of accidents and other such 
incidents. Such costs are, as a rule, hidden in various production overheads, and often it is only the 
total number of days absent from work that is the only visible loss recorded.

As part of the management's decision-making framework, it is important to tally up the overall 
financial expenses for occupational accidents, sicknesses and diseases. It is also important that 
businesses are aware of the delayed costs of occupational injuries that first become apparent after 
a period of time. 

Many risk-creating factors and actions can appear to be making everything easier and cheaper, 
when in the long term they are actually having the opposite effect. 

3.1 Evaluating current costs
This method describes a process for determining the true expenses for a company resulting from 
an actual work accident. The procedure is based on the ABC model (Activity Based Costing). 

3.2 Evaluating delayed effects
This method is a procedure for evaluating the economic effects of accidents that first appear over a 
period of time, and effects that are difficult to put a price on e.g. the loss of reputation. The 
procedure is inspired by the Balanced Scorecard. 

The method of learning from accidents can be helpful in identifying the financial costs of an actual 
accident. The same goes for the internal safety documentation of an accident’s consequences.
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Safety Culture 
The term “safety culture” is sometimes used in such broad terms that it includes all safety factors. 
However in this instance it is used to describe conditions that are important for safety but which 
can't be described technically or organisationally.

4.1 Changing the safety culture
This method defines safety culture as common values, assumptions and behaviour patterns with 
respect to safety. There are often different safety cultures within the same organisation, each of 
which can be identified and developed or changed. This method describes how to influence the 
safety culture using a series of different actions and activities.

4.2 Analysis of safety culture
This method defines safety culture in a company as those values, habits and assumptions that 
influence how management and employees react to prevention, risks and accidents. The method 
enables the individual companies to analyse these cultures i.e. identify and describe them.

Both methods support methods for safety management and overlap other areas of safety work 
such as employee involvement, safety training and learning from accidents. 

Learning from accidents 
The goal of safety work is to ensure that accidents don’t happen. But when an accident does 
occur, it is important to learn from it. The following declaration about companies safety and health 
work is taken from the Danish legislation involving the working environment: 

“Accidents should be investigated to determine their immediate cause, their underlying causes, as 
well as the changes that should be implemented to avoid their repetition. Especially the underlying 
causes that repeatedly contribute to accidents should be identified and eliminated.” 

It is a common mistake that accident investigations are brought to a halt as soon as the immediate 
cause has been found. No one learns anything from this that can be used for effective prevention. 

The three methods presented below are not alternatives, but complement each other. All three 
include accident analysis with the help of so-called cause-effect tree. 

5.1 Cause of loss model
The description of this method refers to investigations that show that most accidents are due to the 
lack of controls instituted on behalf of management. An effective cause analysis should help to 
describe what happened, determine the real causes, evaluate the risks, develop measures for 
control and define trends. 

5.2 Tripod – method for learning from accidents
This method provides a structured approach to the analysis of accidents. It adds understanding to 
the underlying causes of the accident and is a tool for understanding where in the organisation it is 
necessary to introduce fundamental improvements for safety. 
5.3 Safety organisations’ tool for learning from accidents
The first part of this method presents an accident model and analysis method that forms the basis 
for a practical tool. The second part provides good advice on the tool’s practical application, based 
on the experiences from a number of organisations. The third part shows how companies can use 
the data from accident investigations for statistical purposes. 
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These three methods for learning from accidents are linked to all areas of safety work in that 
accident analysis shows where safety has not been sufficient and therefore where it should be 
improved.

Employee involvement  
Safety in a company is a joint effort between management and employees. To effectively prevent 
accidents the management must be committed to safety, and the employees must be engaged and 
responsible for implementing the decisions and activities involving safety. 

A series of methods have been shown to give results because they bring employees and 
management together for a common discussion of what is lacking in a company’s safety. This 
results in a common understanding and agreement on how safety should be taken care of in the 
future.

The four methods described below describe different ways of involving employees, but all are 
based on a concrete evaluation of safety which then forms the basis for an ongoing process 
involving both employees and management. 

6.1 Safety element method
This method is a tool that companies can use for an internal examination and evaluation of their 
own safety work, conducted by a work group made up of representatives from different levels and 
functions in the organisation, including employees, management and safety organisation. 

6.2 ERFO – involving employees in the prevention of accidents
The underlying concept for ERFO is to involve employees’ experiences in how the company 
prevents occupational accidents – based on that premise that it is the employees who best know 
where the problems lie. The method is primarily used to highlight risk situations in everyday work 
processes. In this way new light is thrown on conditions that are normally taken for granted, and 
which those involved understand. 

6.3 RIV – involving employees in accident prevention 
This method is aimed at work involving automated machinery and installations. It involves the 
operators who use the machines daily and who therefore have the best insight as to where and 
when risk situations can arise. This method contains a tool for identifying the risks and involves a 
number of technical evaluations.

6.4 Systematic order and tidiness, 5S
This method targets one of the biggest safety issues in many companies – messiness and poor 
hygiene.

Involving employees is essential for changing the safety culture in any company. Employees 
should be involved in, for example, formulating safety policies, establishing safety information, 
learning from accidents, safety training, identifying risks, and formulating demands to suppliers and 
prevention.

Safety training 
Safety training should promote knowledge about prevention, influence attitudes to safety in the 
organisation and increase motivation to introduce systematic safety work. 
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A common trait of the following three methods in that they present a safety concept based on 
education and training courses. They are also all oriented towards initiating improvements as an 
integrated part of the training. 

7.1 Safety training for management
This method describes a system for safety training for management and other key personnel who 
have a special responsibility for safety in an organisation. 

7.2 Systematic safety training in a company
This method is an education concept that is designed for training all the employees in a company 
to observe and be able to anticipate dangerous situations before they arise and before accidents 
occur.

7.3 Safety training with focus on organisational behaviour 
This method presents a concept for safety training for management, employees and safety 
organisations.

Safety training covers many elements from other areas of safety work with the goal of training 
people, for example, about preventative methods, safety policies, learning from accidents and so 
on.

Risk identification 
A decisive element in safety work is identifying dangerous moments and risk situations. This is 
difficult even in simple work situations because it demands that one can anticipate every technical 
problem that can rise and which human actions will be taken in response. 

Some sources of danger are easy to identify, while others are hidden and first become apparent 
only under special circumstances. Similarly, some risks will vary at different points in the work 
process and depend on external forces that are not always possible to control. 

The first of the following four methods is aimed at the work assignment, while the last three are 
aimed at machines, processes and technical aids. 

8.1 Working safety analysis
This method follows step-by-step the path of a specific work assignment, analysing each individual 
operation to reveal any signs of danger or risk situations, with the goal of finding the safest way of 
performing the job. 

8.2 Risk evaluation of machines and technical aids.
This method is designed to be used before the company begins using a machine or a technical aid 
to ensure the work can be performed without risk. 

8.3 Guide to risk analysis
This guide is aimed at enabling non-safety professionals to analyse technical system that they 
know. The system can be an entire installation, a single machine or a work process. The guide 
describes five methods that can be included in a risk analysis. 

8.4 Identifying sources of danger and evaluating the risk of accident 
This method is based on Hazop, which is one of the best methods for the systematic examination 
of process equipment and of working methods involving more complicated installations. The use of 
Hazop demands a degree of technical understanding of the technology being evaluated. 
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Knowledge derived from earlier undesired actions – i.e. experience from methods for learning from 
accidents – is important for identifying risks. Risk analysis is also important when setting demands 
for suppliers of new equipment. 

Demands to suppliers
Safety in a company is not based solely on internal decisions and work processes. Safety levels 
are also determined by a series of external factors, some of which involve a company’s suppliers. 

As in other areas, it is also relevant to set demands for the safety of machines and other technical 
tools. Often these demands will make the machinery or tools easier and more effective to use 
because they will force the manufacturer to design them with the end user firmly in mind with a 
view to maximising that person’s safety. This consideration will often also have the additional 
benefit of producing equipment that is easier to use correctly and which therefore makes the user 
more productive. 

Similarly, demands should be made to external service providers who come into a company and 
work alongside the company’s own employees. If the company’s own safety policies and goals are 
to have integrity and be motivating, external service providers should be required to observe the 
same demands as the company’s own employees. 

The methods below focus on the levels of safety set for machines and technical tools that are 
being purchased, as well as the safety level that is set for external service providers. 

9.1&2 The demands to machines and technical tools set by a company’s working environment. 
These two methods are published in the same folder, and describe how companies can make work 
environment demands on new machinery and technical tools. 

9.3 Customer demands to service providers’ safety work
This method is a guide to how companies, in their capacity as customers, can set demands to the 
safety levels observed by service providers, and how service providers can document that they live 
up to the demands. 

The decision to make safety demands to suppliers is part of the company’s overall safety 
management and policies. Qualifying the demands and controlling their observance involves 
methods for risk identification, among other things. 

Emergency readiness  
The most important factor in safety work is to anticipate every possible potentially dangerous 
action and prevent that they occur. At the same time, it is necessary to take precautions to limit the 
damage if an accident does occur. 

10.1 Planning for emergency – including emergency plans for crisis help.
This is a guide that a company’s safety organisation can use to examine and improve existing 
emergency procedures, or to develop a new emergency plan. It also gives directions for planning 
how to handle crisis help, thereby ensuring a company’s response to a crisis is direct and effective 
where no one is in any doubt about who is responsible for what. 

Emergency readiness must be based on an evaluation of the risks, as well as the involvement of 
the employees. Even the decision to establish an emergency plan is part of the overall safety 
management and policy, while safety documentation should contain details and standards of the 
emergency plan. 

87



13

An attitudinal investigation 

At the same time as information about different methods of accident prevention were being 
assembled, a comprehensive investigation of Danish attitudes to the causes of accidents and their 
prevention was initiated. The goal was to gather the information needed for determining how best 
to communicate the message and successfully influence the target group. 

Again an open invitation was made to find the communication consultants best suited for the 
assignment.

The attitudinal investigation was based on qualitative studies of targeted focus groups, followed by 
a quantitative investigation involving telephone interviews with 3,500 people. 

The telephone interviews were performed so that the results could be analysed for responses from 
different branches, different sized companies and for where in the company hierarchy the 
respondent was placed i.e. employers, safety management, middle management and employees. 

Here are some of the most important results: 

• There was the widespread attitude that occupational accidents are society’s problem (50%)
• A large majority – approx. 2/3 – had the attitude that occupational accidents can not be avoided 
• There were very few – max. 10% - that perceived occupational accidents as a problem at their 

place of work. These were things that effected other people working elsewhere. 
• Many had the attitude that it was difficult to perform their work if one also had to observe safety 

regulations at the same time (40% - 60%) 
• Nearly all agreed that time pressure meant more accidents (80% - 90%) 
• A large majority believed that preventing occupational accidents was the responsibility of 

management
• A large majority also believed that each individual was responsible for their own safety 

It is especially important to take the first three results into consideration. People believed that 
accident prevention was necessary, but at the same time they believed that there wasn’t any real 
risk where they themselves worked. They also believed that accidents in general couldn’t be 
avoided. It is also important to remember the attitude of how difficult it was to observe all the safety 
rules and still get work done.

These results show that one of the tasks was to communicate the fact the accidents do happen at 
actual work places, and describe the degree of injury and their consequences. The goal should be 
to make safety more relevant and real for people as individuals. 

Another result that needed to be derived from the attitudinal investigation was who was right 
person to communicate messages about safety. 

Employees clearly wanted to receive safety information from their own management and safety 
organisations, while employers and safety management preferred to receive information from the 
authorities rather than safety organisations, but most of all from all three groups in agreement. 

This became the decisive factor in formulating the final campaign strategy. The investigation of 
attitudes showed that communication with employees should be done through company 
management.
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It was also evident that while one could easily use written forms of communicating for management 
and safety organisations, communication from management to employees should be more 
emotional and visual. 

Information kits were therefore developed for the management with information about the 
attitudinal investigation and the best methods of prevention, as well as materials for using in 
internal communication. 

This material consisted of a series of posters designed to stimulate discussion and thought in the 
companies about safety and the risk of accident, and thereby create the basis for constructive 
change.

There were six posters featuring different motifs and information, designed to communicate the 
consequences of accidents at Danish work places, mixed with a good portion of black Danish 
humour.

The images for the posters were thoroughly tested to see how effective they would be in initiating 
debate. These tests showed that tough measures were needed before the subject could be taken 
seriously. This explains that stark humour that was used, some of which evoked strong and 
sometimes negative responses. However, it’s important to remember that no one who saw the 
posters could fail to take a stance on their message. 

Campaign for accident prevention 

The campaign began in March 2001 when 15,000 information kits were sent out to companies in 
Danish industry challenging them to improve occupational safety by using the materials and being 
inspired by the sample methods. 

The campaign NO WORK ACCIDENTS published the 30 methods both in printed format and as 
files that could be downloaded from the campaign’s web site: www.nul.arbejdsulykker.dk.

Courses and information meetings were held around the country to increase awareness of the 
materials and their application. The response to this part of the campaign however, was slower to 
trace. The campaign material was perceived as being very comprehensive and therefore difficult to 
absorb. This indicated it would take longer for the information to penetrate into the companies and 
to have it accepted as something important for their daily operation. 

The case studies of companies where it was possible to create a high level of safety were an 
important tool for selling the message. Another successful tactic was to use the good methods and 
the results achieved to develop future guidelines and demands for the prevention of occupational 
accidents. A new set of guidelines based on the essence of the 30 methods and guidelines has 
already been developed by the Danish Working Environment Authority. 

The preliminary results 

Analysing the number of accidents at the work place since 1998, it is possible to detect a decline, 
but it is probably too early to believe in lasting success. A longer period is needed to confirm the 
change, and more initiatives will be needed if there is to be any hope of a long-term positive effect. 
The work must not stop yet. 
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On the other hand, it is clearly a sign of success to see the scope of activities that have been set in 
motion among the various players on the work market and the other people involved in working 
environment. There is a boom of new initiatives and projects around the country on both a local 
and national level. 

It looks like the snow ball that was started in 1998 is now rolling happily downhill and growing 
steadily in both size and momentum. 
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Contents – Øresund case study

The effect of a multi-faceted safety 
campaign

Comparison of Swedish and Danish
injury incidences

The Øresund Link Project
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The Contents of the Multi-faceted 
Øresund Safety Campaign
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Effect of Injury Prevention Programs

Type of program Number Effect

Poster campaign 2             14%

Technological interventions 4 29%

Behaviour modification 6             39%

Ref: Guastello, safety Science, 1993

National Level: Comparison of Swedish and 
Danish injury incidences
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National Level: Fatalities in Denmark and 
Sweden
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Øresund Setting I: Concrete Element 
Factories in Denmark and Sweden
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Øresund Setting I: Concrete Element 
Factories in Denmark and Sweden

Lost-time injury rate ratio:

Danes in Denmark / Swedes in Denmark:
4.7 (95% CI: 1.9-11.5)

Øresund Setting I: Concrete Element 
Factories in Denmark and Sweden

Lost-time injury rate ratio:

Danes in Denmark / Swedes in Denmark:
4.7 (95% CI: 1.9-11.5)

Swedes in Sweden / Swedes in Denmark:
0.95 (95% CI: 0.36-2.47)
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Øresund Setting II: Danish and 
Swedish Land Works

Danish Land Works       Swedish Land Works

Øresund Setting II: Danish and 
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Øresund Setting II: Danish and 
Swedish Land Works

Lost-time injury rate ratio:

Danish land works / Swedish land works:
3.6 (95% CI: 2.3 – 5.6)

Possible Contributing Factors

Macro level : Societal factors 

Meso level  : Company factors  

Micro level : Group / Individual factors
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Possible Contributing Factors

Macro level : 

National waging practice during sick leave
(karensdag)

Work environment legislation

Socio economic structure of the industry

Work Environment Legislation

Denmark:

Safety representative 
elected among the 
workers

Site owner free from 
legal responsibilities
(until 2001)

Sweden:

Safety representative 
nominated by trade 
union

Site owner legally 
responsible
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Possible Contributing Factors

Meso level :

Employment practices

Planning and preparation of work

Employment Practices

Denmark:

Temporarily 
employed

Sweden:

Permanently 
employed

101



Possible Contributing Factors

Micro level :

Education, training and learning

Attitude towards safety

Education, Training and Learning

Denmark:

Public schooling

On-site experience

Few with formal 
education

Sweden:

High school

Apprenticeship

Many with formal 
education
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Lost-Time Injury Rates
for Age Groups
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Conclusion

a fourfold difference between Danish and Swedish lost-
time injury rates

factors that usually confound comparisons between 
countries were eliminated in this study

factors on the micro-level (group and individual level) 
were important for the explanation of the significant 
difference in LTI-rates
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Constructing workplace safety through control and learning – 
conflict or compatibility? 

Marianne Döös and Tomas Backström, National Institute for Working Life, SE-112 79 

Stockholm, Sweden. 

In recent years, Swedish working life has arrived at a situation where demands for control on 
the one hand, and demands for learning and acting competently on the other, appear to come 
into conflict—for organizations, their managers, and their members. Many companies in 
Sweden and elsewhere act in a market in which the critical competitive and success factor is 
not only competence but also its development and renewal. Firms must, therefore, try to 
organize an entire business and its daily activities so as to promote learning and competence 
development. Individuals and work teams are increasingly supposed to function with 
responsibility and autonomy, interpreting internal and external signals in order to change 
ways of working. These kinds of changes require that safety is increasingly constructed in the 
day-to-day performance of work tasks, encompassing aspects that cannot be taken care of 
through targeted safety work alone. Business-related and production demands for learning

call for thought and reflection: posing one’s own questions, pondering and taking the 
initiative, doing active experimentation, challenging problems, and forgiving error. The 
occupational safety of firms is, however, still managed through the principle of control. In 
contrast to learning, control requires and creates a certain kind of culture of obedience, built 
on a foundation of rule-following, fixed routines, negative feedback loops, regular activities, 
and repetition. The worker is caught between conflicting demands for quite different abilities, 
actions, and ways of thinking and functioning. 

This conflict has – concerning Risk Management – been described by Döös & Backström in a 
contribution to the anthology: Berner, B & Summerton, J (Eds.) The social construction of 
risk. Routledge (forthcoming).

mdoos@niwl.se & tbacks@niwl.se
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HUMAN IMPACTS OF NEW TECHNOLOGIES 

Information and the operator*

According to HINT project programme the objectives of WP4 (Information and the 
Operator) is “to examine current research on the interaction between the operator (defined 
as pilot, driver, etc.) and information related to new technologies. 

In order to reason the focus of this literature study, and to give the reader an overview 
on the differences between the tasks of the operators in different modes, we start the 
report by a short description of the tasks of the operators of an aeroplane, ship, train 
and car. 

Of the four traffic modes only the task of aircraft pilot and that of the officer in watch 
of a vessel remind each other. Their tasks include plus the movement of the vehicle, 
navigation, communication, management and monitoring tasks.  Tasks of the 
locomotive driver concern mainly the vehicle motion itself. Unlike the three other 
modes in road traffic there seldomly are other operators involved but the driver.  That 
is why his or her tasks cover both strategic, tactical, and operational decisions. 

Not only the approaches but also the information available in literature differ between 
the modes. There is only few published reports concerning driver and information in 
maritime and train mode. That is not the situation in air and road mode where the 
amount of literature makes it necessary strongly to focus the literature search. 

TASKS OF THE OPERATORS 

Aviation: Tasks of the pilot 

• Aviate
flight system controls 

• Navigate
route planning and route changes 

• Communicate 

                                                          
*   Salusjärvi, M., (ed), Carver, E., Janssen, W., Tzieropoulos, P., Human Impacts of New 

Technologies. Deliverable 6. Information and the operator, 35 p. 1999.
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with on board systems, ground based systems, flightcrew, cabin crew, airline, 
passengers

• Manage
functions concerned with system operation to enable “aviate” 

Maritime: Tasks of the officer in watch 

Passage (Travel) 

navigation, manoeuvring, collision avoidance 

• Communicate 
• Maintain platform 
• Monitor and maintain cargo, crew, and passengers 
• Anticipate

Rail: Tasks of the locomotive driver concern mainly the vehicle motion itself. They 
are principally of Control (versus Strategical or Tactical) nature. The information the 
driver deals with may be categorised as follows: 

• Off-line information 
dealing with the regulations, knowing the rolling stock, knowing the line 

• Last minute information 
temporary speed restrictions, forming the train and brake test 

• The duty roster 
setting halt stations and departure time, passing time of major points on the line, 
permissible speed of the train, crossing and overtaking points along the line 

• The automatic vigilance device (dead-man’s handle) 
• Signalling

trackside, and cab 

• Train-ground communications 
traffic control, special procedures, and other 

Road: Tasks of the car driver 

Three levels of tasks: 

• Strategic level “how to reach the destination” 
decision whether and when to travel, choice of mode and route 

• Tactical level “to keep the vehicle on the road without colliding with other vehicles” 
• Operative level “carry out the operations needed”  

Driver’s sources of information 

• Vehicle (operative level) 
movement, position of gear and pedals 

• Traffic environment and signs (tactical) 
signposts, alignment, intersections, assumed behaviour of other road users, signs 
and signal regulation 
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• Physical conditions (strategic, tactical, and operative)  
weather conditions, friction available 

• Other road users (operative) 
mechanical, perceptual, and cognitive filters of information 

FOCUS OF THE STUDY 

Air traffic 

The requirement to cover the interaction between the pilot and information relating to 
new technologies is a very broad remit, and could cover the following areas:  

• The information itself:  
• Display/presentation/clutter/complexity 

• Information processing: 
• Decision making/ mental workload (perceptual and cognitive) 

• When things go wrong: 
• Error/misunderstanding/overload/cognitive failure 

• Automation feedback 
• human monitoring the system and vice versa 
• response of the system to confirm automated actions 

• Reliance on automation 
• reliability of information 
• confidence in system 

• Global metrics of  the effectiveness of information processing 
• Situation awareness 

• Particular technologies which have implications for information 
handling:

• Datalink
• New graphic displays e.g. electronic approach plates 

• New ways of flying resulting from new technologies  
• 4D flying, ‘free’ flight  

This is a very large area to cover in a limited time scale, so selections have been made 
and it is not claimed that the literature review is comprehensive. The literature review 
concentrates more on the research into effects on information provision of automation 
levels than on the assessment of specific systems,  either at a prototype or concept 
stage.  Research into specific systems will be covered in more detail in workpackage 
7. Attention is also paid to current problems and concerns with existing systems, since 
it is from these systems that future technologies and applications  will develop. 
Taxonomies for automation, information and for error have also been included 
because it is felt that  they provide a useful ‘shorthand’ for the issues involved.

The maritime mode 

In the ‘Maritime’ section of Deliverable 1 (Draskoczy, 1997) the motives behind the 
introduction of new technology aboard ships have been identified. Briefly, what is 
hoped for is that technology may permit more economical, yet at the same time: safer, 
ways of operating. There is a growing awareness, however, that in order to achieve 
this the technology should in some way be appropriately tuned to its user, i.e., the 
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operator. If this is not done properly new technology may produce more harm than 
benefits. Certain principles of human information processing should, therefore, be 
kept in mind.  

The literature search that we have performed was directed towards finding these 
essentials as far as they are relevant to the maritime mode. A problem is that most of 
the really interesting research is performed within European Projects whose results 
are not yet public (not even to participants in other, related, European projects). 

The effort that is put into describing operator information processing when employing 
new technology in the maritime mode is still nowhere the magnitude that it is for, in 
particular, the road traffic mode: this became immediately clear from the literature 
search. There is lots of new technology, but empirical investigations of operator 
behaviour in the form that is now almost routinely performed in the road traffic mode 
is still rare. What you see is mostly anecdotal evidence. The reason for this, I suspect, 
is that ‘operator error’ in this relatively traditional mode is always seen as part of a 
legalistic approach: if you make an error you are at fault, because - by definition - you 
did not stick to prescribed procedures (otherwise the incident would not have 
happened).

In the anecdotal evidence, case histories, etc. you may, nevertheless, see an awareness 
of what the human factors issues are. There are a number of topics that are mentioned 
repeatedly and consistently in the maritime literature. These I will describe here. Later 
in this chapter, descriptions of those bits of empirical-behavioural investigations that 
are publicly obtainable will be added. The maritime sector is often seen as somewhat 
conservative and traditional, compared to aviation or road traffic. It remains to be 
seen whether anything of this will remain noticeable when it comes to the 
introduction of new technology. 

Rail traffic 

There is a scarcity of published research on the topic of the information and the 
driver, related to the railway specifics. It is therefore necessary to extend investigation 
beyond pure literature search, in order to provide a more complete coverage. Starting 
with the inventory of current or recent European research projects that may be related 
to this topic, by some of their aspects at least, the research followed 3 parallel axes: 

• a literature search has been conducted, using existing search engines in public 
libraries, through the Web, and also through expert knowledge in specialised 
libraries; the results are summarised in a specific paper; 

• an accident analysis of known cases, for which there are publicly available data, 
has been used to pinpoint major causes of accidents; this analysis confirmed that, 
due to the peculiar “simplicity” of railways drivers’ handling tasks, most accidents 
are related to information troubles; this analysis confirmed also, that the 
information typology is more suitable for railways than a task-based analysis; this 
work is summarised in a second paper; 

• a case study has been used to demonstrate how minor failures in the information 
chain, when cumulated and combined, may lead to pretty serious situations; the 
November 1996 fire aboard a lorry shuttle in Eurotunnel has been analysed 
through, mainly, the official report; this case study is summarised in a third paper. 
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Road traffic 

The amount of literature concerning driver information in road traffic is large. The 
IRRD database during 1988 - 1997 covers some 4500 references when search profile 
INFORMATION and DRIVER  was used. 

After an initial search a list of applications that could be found in the literature were 
listed according to application category. The categories were formed according to the 
decisions driver makes along the dimension strategic - tactical - operative. In addition 
“Traffic management and road pricing” and some special aspects were handled. The 
last mentioned were  

• user needs 
• workload, and 
• elderly drivers 

The primary applications the search was focused on were as follows: 

• Strategic decisions before the trip 
• advanced traveller information 
• route planning 

• Tactical decisions during the trip 
• route guidance 
• navigation
• parking guidance 

• Operative decisions during the trip 
• driver support systems 
• smart vehicle 
• intelligent cruise control 
• automatic driving 
• speed management 
• collision avoidance 

• Operative information to the driver 
• in-vehicle information systems, general 

• driver interface 
• head up displays 

• in-vehicle event information 
• in-vehicle signing 
• roadside information systems, variable message signs 

In cases where the number of records exceeded 100 a further focusing was made by 
adding the search profile that consisted of DRIVER and INFORMATION  plus the 
name of the application words IMPACT or EFFECT in order to reduce the number of 
records to be handled to a more realistic level. 

During the last decade the literature  covers tens of applications, with numerous 
motives. More often than not the motive even changes during the process: feasibility 
study,  laboratory experiments, prototypes,  and field experiments. 

The literature study for road traffic is focusing in two aspects: 
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• giving an impression about the development reflected in the literature 
for applications that are arranged according to the main purpose of 
each applications as explained above 

• giving more detailed information about literature where the effects of 
new technology have been studies on 

• congestion
• behaviour
• safety

as well as literature where human 

• factors
• impacts 
• requirements or 
• guidelines

are discussed. 

MAIN RESULTS 

The results of the four literature reviews are summarised according to five human 
factors principles, which are: 

• change in the structure of task 
• workload
• situation awareness 
• mode awareness, and 
• training

From four different transport modes we draw following main conclusions 

Future flightdeck designers  will have to demonstrate that human factors and human 
performance have been considered within the design process. That is why 

• operator workload 
• ease of use and understandability of system operating modes and logic 
• access to flight controls 
• flightcrew ability to view and to understand displays 
• acceptability of feedback and mode awareness 
• error potential and

• design consistency 

should be included as part of the certification process.

For the maritime mode the following conclusions present themselves: 

1 The introduction of task automation will lead to forms of task restructuring, both 
intended and non-intended, that have to be anticipated upon very carefully and 
explicitly, since some of them may actually become counterproductive. 
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2 Similarly, the degrees of operator overload as well as underload induced by 
automation may be considerable, so that careful a priori analysis as well as empirical 
research is required in order to anticipate upon the ensuing consequences. 

3 The issues of situation and mode awareness, although often raised in the maritime 
domain, have not really received the attention they deserve. Less effort is invested in 
studying their implications than in the aviation mode, although they are at least of 
equal importance. 

4 On the other hand, the classical approach in the maritime sector - to consider operator 
training as the solution for every problem that may be caused by changes in the task 
or the task environment - may have reached its limits when it comes to the 
introduction of technological applications. 

The experiences from rail traffic suggest: 

1) Do not overkill with information and technology profusion. Use technology with 
parsimony. Optimise every single step, before adding a supplemental layer. 

2) Versatility may become counter-productive. Versatility of controls offers the 
promise of more optimised performance, but may lead to confusion. Be aware of 
sophistication in handling systems and commands. Enhance repetitive training of 
simplified emergency procedures. Utterly simplify requested emergency behaviour 
(“Press the RED button” philosophy). 

3) Provide clear decision structures. Having information available, but not knowing 
what to do with it, does not help to anything. 

4) Train to counteract human tendencies, especially the one consisting to give no 
credit to announcements of catastrophes. Technologically advanced and less 
transparent systems tend to increase this human bias. 

5) Keep emergency simple. Standard rules for emergency planning apply especially to 
new technologies: make it simple, keep it simple, train and re-train until you are sure 
that reaction becomes quasi-automatic. 

6) Allow to override stupid orders of automatic devices, but carefully. Unless being 
sure of having analysed every possible state or combination of states, possibility must 
be given to override commands issued by any automatic device. 

For road traffic we draw the conclusion that there are tendencies

from tactical (route guidance, navigation) towards strategic (advanced traveler 
information) information 

integration of information from various sources 

to tailor the delivery of specific information only while it applies 

from reducing congestion to improving safety 

Our most essential finding from the study is the need to filter, shape, integrate and 
present the information to the driver.  The functional requirements for a system which 
will bring information from roadway signs, signals, and pavement markings into the 
vehicle for presentation to the driver. Information filter functions will assure that 
only messages dispayed are those which are important to the driver and which apply. 
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Display functions will optimize the presentation of the message to ambient 
conditions, driver preferences, the number of simultaneous messages, and the urgency 
of the message. Timing functions will display a sign as soon as it is needed, for the 
entire time that it applies, and only while it applies. 
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GRANSKING AV STORULYKKER – MODELLER OG ERFARINGER 
NOFS 2002 – Nordisk ulykkesforskerseminar, 7. januar 2002, Trondheim  

Prosjektleder Sverre Røed-Larsen, 
Arbeidsforskningsinstituttet,  (Norwegian Work Research Institute) 
P.O.Box 8171 DEP, NO-0034 OSLO, Norge 
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E-post: lasv@afi-wri.no

Nøkkelord: Ulykke, undersøkelse, gransking, kommisjon, risiko, sikkerhet, transport 

Sammendrag
Moderne samfunn er komplekse, høyteknologiske, mobile og svært sårbare. Katastrofer og 
storulykker får lett omfattende konsekvenser med store tap av menneskelig og materielle 
verdier. Sårbare samfunnssektorer kan finnes innenfor mange aktivitetsområder og kan 
spenne fra naturlige forhold, via prosessindustri, storbranner og kollektivtransport til sabotasje 
og terrorisme. Storulykkene tolereres ikke lenger. Både etterlatte og skadde, massemedia, 
politikere og opinionen aksepterer ikke at ulykker bare skjer og krever at årsakene avdekkes 
og at tilsvarende ulykker forebygges. Kravet til risikoreduksjon og forebyggende tiltak er 
omfattende etter hver ulykke, og det fremmes også mer kontinuerlig fra forskere og 
skadeforebyggere.

Havarikommisjoner eksisterer i dag i mange land, men utgjør ingen homogen gruppe: de 
spenner fra bedriftsinterne grupper via sektorbaserte permanente kommisjoner til brede, 
tverrsektorielle transportkommisjoner og til nasjonale, felles havarikommisjoner.  Innlegget 
beskriver utviklingen av ulike former for granskingskommisjoner og peker på sentrale trender 
i den internasjonale utvikling,. bl.a. tendensen til å etablere permanente kommisjoner framfor 
ad hoc-kommisjoner. Erfaringene fra nasjonale, sektorielle og bedriftsbaserte 
havarikommisjoner i en rekke land trekkes fram.  

Innlegget konkluderer med å peke på flere paradokser som sikkerhetsforskning og 
sikkerhetsledelse i bedrifter står overfor. Det gjelder dels muligheten av å lære av ulykker, 
som viser nødvendigheten av økt vekt på bedre modeller for årsaksanalyser ved storulykker 
og på betydningen av gjennomføring av foreslåtte risiko- eller skadereduserende tiltak. Det 
andre paradokset er knyttet til muligheten av å generalisere lærdom høstet fra sjeldne ulykker.  
Avslutningsvis pekes det på betydningen av å bevare og utvikle kunde- eller brukertillit til 
sikkerhetshåndteringen i næringsliv og offentlig sektor. 

RISIKO
Risiko er knyttet til alle aktiviteter i det moderne samfunn. Bedrifter, konserner, bransjer, 
organisasjoner og offentlige foretak og myndigheter er sårbare. Bevisstheten om sårbarheten 
er økende, og tiltak for både å forebygge trusler mot sårbarheten og å redusere konsekvensene 
av katastrofer og ulykker blir videreutviklet og tatt i bruk innenfor både privat og offentlig 
sektor. Denne prosessen er jeg opptatt av, dels på grunn av mitt verdistandpunkt, min 
yrkesmessige bakgrunn og dels på grunn av mitt pågående forskningsprosjekt. 

I dag er jeg prosjektleder for et større forskningsprosjekt knyttet til Arbeidsforskningsinsti-
tuttet i Oslo om bruken av resultater fra granskinger utført av havarikommisjoner innenfor 
luftfart, sjøfart og jernbanetrafikk i perioden 1990 – 2000. I hovedsak konsentrerer jeg meg 
om utviklingen i Norge, men jeg sammenlikner denne både generelt og innenfor de ulike 
transportformer med utlandet, spesielt med utviklingen i Sverige, Danmark, Nederland og 
England. Jeg analyserer utviklingen både på bedriftsnivå, på tilsyns- og kommisjonsnivå og 
på riksnivå. Min yrkesbakgrunn er erfaringer høstet både fra næringsliv  og offentlig
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forvaltning: jeg har vært helse-, miljø- og sikkerhetssjef i Norges Statsbaner (NSB BA) 1993-
1998, og leder i ulike stillinger for arbeid med forbruker- og produktsikkerhet i forskjellige 
departementer og direktorater 1975-1993. Jeg leder i dag Tverrfaglig Sikkerhetsforum i Den 
Polytekniske forening i Norge, er styremedlem i Skadeforebyggende forum, sitter i den 
europeiske sikkerhetsorganisasjonen ESReDAs ekspertgruppe for ulykkesgransking og er 
knyttet til ledelsen av The International Emergency Management Society (TIEMS). Av 
utdanning er jeg magister i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Siden forskningsprosjektet er i 
sin innledende fase, så er faktainnhenting, analyser og vurderinger preget av det. 

RISIKOPROFIL OG RISIKOAKTIVITETER 
Vi lever med følgende paradoks: katastrofene inngår i vår kollektive bevissthet – tenk bare på 
Titanic-ulykken, som nærmest inngår i vår globale forestillingsverden om ulykker – mens vi 
faktisk rammes sjelden. De fleste av oss kommer aldri ut for en storulykke.  

Samtidig vokser risikoen for at en ulykke – når den først inntreffer – kan få omfattende og 
grufulle konsekvenser: det moderne samfunn har en del innebyggede, sårbare dimensjoner. 
Samfunnet er komplekst, transporten skjer med høy hastighet og teknologien er til dels svært 
avansert. Selv med stadig mer avansert sikkerhetsledelse og utbygging av mange barrierer 
mot en usikker utvikling, så skjer det storulykker i Europa: storbranner, som i Gøteborg, 
eksplosjoner,
som i Tou-
louse, natur-
katastrofer,
som skred-
ulykkene i 
Sveits,
transport-
katastrofer,
som fly-
ulykken i 
Milano; dette 
er bare noen få 
av mange 
tragiske
eksempler fra 
de siste årene. 

Risikoen for 
en ulykke er 
imidlertid ikke 
jevnt fordelt, 
verken på 
samfunns-
funksjoner
eller sam-
funnsgrupper.
Og våre 
personlige
oppfatninger
om hva som er 
farlig aktivitet er sjelden i samsvar med de statistiske data. Det er vanskelig å tegne et entydig 
risikobilde. Et eksempel fra transport-området belyser dette: Det europeiske 
transportsikkerhetsrådet (ETSC) framstilte i 1999 i et transportrisikodiagram. (se fig.),  som 
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illustrerer EU-passasjerenes risiko ved bruk av veitransport, skipsfart, jernbanetransport eller 
flytransport. Som en kan se av figuren, så er risikoen for dødsulykker i transporten  avhengig 
av både reiselengde og reisetid. Luftfarten utmerker seg ved lav risiko målt etter reiselengde, 
men høy risiko målt på grunnlag av reisetid hvis en sammenlikner med de øvrige 
transportformene. Veitrafikken ligger derimot høyt både på reiselengde og reisetid. Som 
trafikanter handler vi imidlertid ikke rasjonelt: etter den store togulykken ved Åsta 4. januar 
2000 i Norge, hvor 19 personer ble drept, svarte et flertall personer som ble spurt i en norsk 
surveyundersøkelse at de hadde til dels liten tiltro til jernbanens sikkerhetsstyring og derfor 
heller foretrakk å reise med sin private bil!  

Vår egen risikoprofil på transportområdet er sjelden så enkel at vi bare bruker ett 
fremkomstmiddel; det måtte være at vi brukte privatbil som dør-til-dør-transportmiddel. 
Vanligvis kombinerer vi flere reisemidler i vår hverdagstransport, f. eks.  ved arbeidsreisene. 
Vi kan være fotgjenger, busspassasjer, togpassasjer og kanskje trikkepassasjer før vi avslutter 
reisen som fotgjenger igjen.  Risikoen for en transportulykken er da et sammensatt mål for 
lengde og varighet ved de ulike transportmidlene som vi benytter. Det er en reell reisemåte 
som transportforskningen i liten grad har studert. Mye av forskningen om transportrisiko har 
vært sektorbasert. 

ULYKKER OG SYKDOMMER 
Et annet aspekt som sjelden kommer fram i transportforskningen er forholdet mellom ulykker 
og sykdommer. En storulykke ett sted (for eksempel Tsjernobyl) som skjer raskt, dramatisk 
og med store umiddelbare konsekvenser, kan få langtidsvirkninger et helt annet sted (tiltak i 
Norge for å forhindre for store konsentrasjoner av radioaktivitet i enkelte næringsmidler).  Det 
som var en ulykke med mange dødsfall i Tsjernobyl i 1986, kan ha som konsekvens en 
langtidssykdom (ubehag, i verste fall kreft) for en utsatt befolkning i et annet land mange år 
seinere.  En slik årsakskjede kan være symptomatisk for visse typer storulykker, men også på 
dette området er det få forskningsresultater å vise til. 

KOMMISJONSGRANSKING SOM METODE 
Alle fatale ulykker – enten de er katastrofer, storulykker eller ulykker – er tap av menneskeliv. 
De medfører brå død. I tillegg medfører mange ulykker personskader som  invalidisering, 
andre varig mên, langtidsskader og psykiske påkjenninger. De menneskelige lidelsene er 
store. Mange ulykker kunne ha vært forebygget. De som skjer, må gi oss innsikt og lærdom 
slik at de ansvarlige kan sørge for at hendelsen ikke skjer igjen. En metode som benyttes for å 
frivriste ulykkene sine årsakshemmeligheter, er systematisk gransking, analyse og 
rapportering. Ofte skjer det i form av egne granskingsgrupper, havarikommisjoner, 
ulykkesutvalg eller lignende – den organisatoriske enheten kan ha mange navn. Et 
grunnleggende skille er mellom ad hoc-oppnevnte kommisjoner og permanente kommisjoner, 
slik det er tradisjon for innenfor luftfarten og i en del større transportforetak. 

Et første forsøk fra min side på en klassifikasjon av ulike typer ulykkeskommisjoner (UK) på 
ulike nivåer er følgende oppstilling: 

• Internasjonale organer (ITSA) 
• Bi-/trilaterale UK (Eks.: Estonia) 
• Regjeringsoppnevnte ad hoc-kommisjoner (Norge: Sleipner ’99, Åsta ’00) 
• Permanente, nasjonale UK (Sverige, Finland) 
• Felleskommisjoner innenfor transport (USA, Canada, New Zealand) 
• Uavhengige sektorkommisjoner (luft, jernbane, sjø, Finland: vei) 
• UK integrert i tilsynsorgan 
• Bransjebaserte UK (Skipsredere, dykkere, bilforsikringsselskaper) 
• Bedriftsintern UK (Volvo, Statoil, SAS)
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Hvis en ser utviklingen av nasjonale eller tverrsektorielle havarikommisjoner innenfor 
transportsektoren, kan en identifisere tre markante faser i den internasjonale utvikling: 
FASE NASJONAL TRANSPORT (Multi-modal) 

1. Fase: 
 1967 – tidlig 
start

 US: National Transportation Safety 
Board

2. Fase: 
1989-1990

SE: Statens havarikommisjon 
FIN: Havarikommisjonen 

3. Fase:  
1999 – 2002 (?) 

 NL: Dutch Transport Safety Board 
NO: Felles luft- og banekommisjon. 
Utredning om felles havarikommisjon 

Bildet er ikke klart, men det synes å være en internasjonal trend – som går i bølger  -  i retning 
av å organisere granskingen i mer overordnede former på permanent basis. Virkeområdet er 
enten alle nasjonale ulykker over  en viss størrelsesorden eller alle ulykker innenfor ett 
område, her transportområdet. 

I tillegg til utvikling av organisasjonsmønsteret er det en rekke andre særtrekk som 
karakteriserer utviklingen av moderne havarikommisjoner: 

• Uavhengighet Innenfor det offentlige området synes utviklingen å ha 
gått fra gransking integrert i  sentralforvaltning 
(departement/direktorat), via tilsynsorgan til en egen, 
uavhengig granskingsinstitusjon. Også innenfor bedrifters 
egen gransking synes spørsmål knyttet til uavhengighet/ 
integritet/objektivitet å  bli tillagt større betydning. 

• Ingen syndebukkjakt Ingen jakt etter ”den skyldige”, som er formålet med 
politietterforskning. Snarere vekt på årsakskartlegging og 
anbefalinger av forebyggende tiltak 

• Kontinuitet Istedenfor å nedsette egne ad hoc-utvalg ved gransking av 
større ulykker synes trenden å gå i retning av å etablere 
permanente, flersektorielle kommisjoner 

• Kompetanse Kravet til både generell risikokompetanse og 
spisskompetanse til personalet ved havarikommisjoner 
synes å være økende 

• Flersektorielle Offentlige kommisjoner synes å omfatte stadig flere 
sektorer, særlig innenfor transportområdet 

• Systemperspektiv Granskingsmetodikken har gått fra å være individrettet og 
fokusert på tekniske tilstander til å vurdere 
ledelsesforhold og styringssystemer 

• Sikkerhetsgransking Representerer en endring fra havarigransking til 
sikkerhetsstudier med vekt på å identifisere sikkerhets-
avvik, analyse av gjentatte hendelser som kan ha likartede 
årsaker og anbefalinger av forebyggende tiltak 

• Nye oppgaver Nye oppgaver, som informasjon, kommunikasjon og 
omsorg for ofre og pårørende, blir tillagt kommisjoners 
tradisjonelle oppgaver. 

Kilde: Basert på Kahan, van Dorp, Frinking, Stoop, van der Horts: ”Safety Board 
Methodology”, men utvidet. 
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GRANSKINGENS BEGRENSNINGER SOM FOREBYGGING 
Ulykkesbegrepet dekker et vidt spekter av hendelser. En tradisjonell inndeling er i: 

• Uønskede hendelser – inkl. tilløp/nestenulykker 
• Ulykker
• Storulykker
• Katastrofer

Den danske forskeren 
Jens Rasmussen har 
argumentert for at 
datatilfang og strategisk 
sikkerhetsledelse er 
avhengig av 
karakteristiske trekk ved 
risikoen: basert på de to 
dimensjonene – ulykkers 
hyppighet og 
alvorligheten ved ulykker 
– har han laget følgende 
figur (kilde: Jens 
Rasmussen/Inge Svedung 
(2000), Proactive Risk 
Management in a 
Dynamic Society. 
Karlstad:
Räddningsverket.)

Ut fra et 
forebyggingsperspektiv
egner ikke metoden med 
kommisjonsgransking 
seg like godt  for alle 
typer ulykkesdata. 
Tusener av uønskede 
hendelser kan bedre analyseres statistisk, mens katastrofepotensialet ved visse typer industri 
(kjernekraft/dambrudd) må basere seg hovedsakelig på  sannsynlighetsteori og 
barrierestrategier. Men det forhindrer ikke at hvis det først skjer et alvorlig tilløp eller en 
ulykke ved for eksempel et kjernekraftverk, så må den også granskes. 

Selve granskingen kan ha ulike siktemål. Historisk startet det med reaktive hendelsesbaserte 
undersøkelser som etter hvert ble erstattet av retrospektive sikkerhetsstudier. I dag brukes 
enten  retrospektive sikkerhetsstudier eller proaktiv sikkerhetsgransking som hovedform (se 
også beskrivelse i James P. Kahan m.fl..: Safety Board Methodology).  

LÆRDOMMER FRA STORULYKKER OG KATASTROFER 
Ulykker, storulykker og katastrofer gir i etterhånd gjennom en moderne gransking  et vell av 
innsikter og erfaringer. Kunnskapstilfanget omfatter nå en langt bedre beskrivelse av 
konsekvensene av ulykken, hvor en rekke forhold blir kartlagt. Det gjelder personskader, 
materielle skader, skader på det ytre miljøet, produksjonstap, og – etter hvert også – goodwill 
og renommé. Årsakskjeden er også blitt langt bedre klarlagt, fra umiddelbare årsaker, via 
mellomliggende årsaker til kjerne- eller systemårsaker. En mer nyansert årsaksavklaring har 
også gitt grunnlag for langt mer spesifikke tiltaksforslag for forebygging. 
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 Professor Jan Hovden, NTNU i Trondheim, har samlet opp en rekke lærdommer fra 
storulykker og katastrofer1. Han har systematisert erfaringene i 12 generelle kategorier. De 
omfatter: 

• Ledelse og ansvar 
•   Koordinering
•   Kommunikasjon
•   “Teste grenser”, press på sikkerhetsmarginer 
•   Uoversiktlighet, samtidighet 
•   Distribuerte beslutninger, usikkerhet 
•   Deregulering og internasjonalisering
•   Svikt i barrierer og redundans 
•   Svikt i kunnskap, holdninger og ferdigheter 
•   Unnlatelser og feilhandlinger 
•   Svikt i beredskapsapparatet 

–planlegging og operasjon 
•   Systemer i ubalanse 

–vedlikehold, reparasjon, oppstart, nedstengning, testing 

Det er ikke nå anledning til å kommentere de enkelte kategorier, men oversikten viser tydelig 
hvordan erfaringer høstes fra og angår et bredt register av funksjoner innenfor et foretak eller 
offentlig sikkerhetskontroll. 

PERSPEKTIVER
Forskningen om  og bruken av granskingskommisjoner og offentlig og privat regi møter noen 
paradokser. Det klassiske – og avgjørende – paradokset er knyttet til problemstillingen om vi 
kan unngå ulykker i framtida ved å lære av ulykker som allerede har skjedd. Hittil har det 
vært en tendens til å gi et ukritisk bekreftende svar – uten å konkretisere hvilke typer ulykker 
og hvilke kategorier data som egner seg for gransking, under hvilke forhold gransking kan gi 
overførbar lærdom til framtidige forebyggingstiltak og hvilke forutsetninger som må være 
tilstede for at ulykkesinnsikt skal kunne være anvendbar kunnskap for bedre 
sikkerhetsstyring.

Et annet paradoks er knyttet til lærdommers bruksverdi. Kan vi generalisere lærdom høstet fra 
sjeldne ulykker til mer allmenn ulykkesforebygging? En enkelt ulykke gjentar seg ikke  
identisk i alle ledd. Et godt svar må struktureres langs to dimensjoner: dels den geografiske. 
Selv om en alvorlig togulykke skjer sjelden i Norge, så er forekomsten av alvorlige 
jernbaneulykker på verdensbasis hyppigere. Svakheten ved baugporten på Estonia var 
registrert en rekke ganger – på andre skip og i andre databaser. Spørsmålet er derfor heller om 
tilgjengeligheten til ulykkesregistreringer og rapportering av granskingsfunn kan forbedres 
betydelig – på tvers av landegrenser og sektorgrenser. Den andre dimensjonen gjelder 
overførbarhet – kan erfaringer fra luftfartsulykker brukes til å forebygge risikable 
jernbanehendelser? Det kan de. Vi må bare være villig til å innse forutsetninger og 
begrensninger i overføringsverdien. Men på noen områder – for eksempel når det gjelder 
human-factor-forskningen, eller MTO-orienteringen (menneske-teknologi-
organisasjonsrelasjonene) – kan utvilsomt viktig innsikt kunne anvendes på tilsvarende 
områder innenfor andre bransjer. 

Avslutningsvis vil jeg trekke fram to viktige forhold ved skadeforebygging: Det ene er den 
verdiødsling som fatale ulykker er. Slike ulykker gir tap av liv – som er fortapte liv; dvs. tap 

1 Professor Jan Hovden: Innledningsforedrag på første møte i det norske havariprosjektets referansegruppemøte 
28. november 2001 i Norges Forskningsråd. Gjengitt i referatet. 
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av mange leveår som kunne brukes konstruktivt og til glede for mange. Slik sett er mangel på 
ulykkesforebygging en kynisk og inhuman prioritering – når vi vet at det kan gjøres.  Det 
andre aspektet er knyttet til foretakets renommé og overlevelsesevne: foretak er avhengig av 
sine kunders tiltro – ikke minst når det gjelder sikkerhet. Brukertillit til forsvarlig 
sikkerhetshåndtering er faktisk en forutsetning for både fortjeneste og overlevelse innenfor en 
del viktige bransjer.
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roger.steen@dsb.dep.no

Samfunnsrisiko et produkt av 
svak samfunnsplanlegging! -

DSBs fokus på å styrke arbeidet 
med samfunnssikkerhet

Roger Steen
Rådgiver

Direktoratet for 

sivilt beredskap

Den 14. nordiske Konferanse for 
Ulykkesforskere - NOFS'02

Det sårbare samfunn og mennesket

roger.steen@dsb.dep.no

Kommuner

Fylkesmenn

Direktoratet for sivilt beredskap
DSB

Justisdepartementet
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Aktiviteter i DSB!

Utvikling av metoder og verktøy innen 
følgende områder:

– Risikoanalyser

– GIS/AREALIS

– BIS

– Kriseplanlegging

– Krisehåndtering

– Øvelser - kommuner, fylker og 
statsforvaltning

– Informasjonsberedskap

– Tilsyn og kvalitetssikring

– Kurs, konferanser og utdanning

Målgrupper:
– kommuner, fylker og statsforvaltning

Mer informasjon på vår internet side

roger.steen@dsb.dep.no

Vår målsetning

At vi gjennom alle former for 

samfunnsplanlegging og

samfunns utbygging forebygger

og begrenser faren for tap av: 

– liv

– helse

– miljø

– samfunnsviktig infrastruktur
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• “Kommunene utgjør 
fundamentet i samfunnets 
kriseberedskap.
Kommunenes  ansvar 
omfatter planlegging for å 
forebygge og begrense
skader ved uønskede 
hendelser samt håndtere 
kriser som oppstår.”

Kommunen

roger.steen@dsb.dep.no

“Et planleggingsverktøy” !
BIS
Beredskapsmessige hensyn 

i samfunnsplanleggingen.

Mål: Robuste samfunn

Kriseplan

Mål: Skade reduksjon

ROS-ANALYSER
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Risiko- og 
sårbarhetsanalyser

METODE

• GROVANALYSE

• IDENTIFISERE UØNSKEDE OG 
FARLIGE FORHOLD

• KARTLEGG:
– ÅRSAK

– HYPPIGHET

– SANNSYNLIGHET

• VURDER KONSEKVENSER

roger.steen@dsb.dep.no

Risiko- og sårbarhetsanalyse

...hensikten med utarbeidelse 
av risiko- og sårbarhets-
analyser er å fremskaffe et 
grunnlag for å redusere 
sårbarheten, og at risiko- og 
sårbarhetsforhold blir 
innpasset i den ordinære 
samfunnsplanlegging...”

131



roger.steen@dsb.dep.no

Totale ROS-analyser

BRANN VANNSTRØM

KOMMUNIKASJON

TELE

HELSE MILJØ

INFRASTRUKTUR

FORURENSNING

TRAFIKK
SKOLE

ARBEIDSPLASS

IT

AREALPLANLEGGING

roger.steen@dsb.dep.no

Risiko- og 
sårbarhetsanalyser

• Systematisk oversikt over 
risiko- og sårbarhetsforhold

• Grunnlag for å prioritere 
mellom tiltak
› Effektive skadeforebyggende 

tiltak

› Iverksette skadebegrensende  
tiltak

Hensikten er å planlegge og iverksette 
tiltak for å forebygge eller kunne 
håndtere de mest aktuelle eller 
farligste typer av kriser i fred og krig
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Etterpåklok på forhånd

• FLOM på Østlandet

• ORKAN på Nord-Vestlandet

• FORURENSET drikkevann

• BRANN i helseinstitusjoner

• GASSULYKKE i Trondheim

• GASSBRANN på Lillestrøm

• SNØSKRED i Troms og 
Finnmark 

• SNØSKRED i Odda

• STRØMBRUDD

roger.steen@dsb.dep.no

GIS

Geografiske informasjonssystem

• Legg inn risikoegenskaper i
digitalekartet.

• Båndlegging av områder 
(fareområder)

• Kan også brukes som redskap i 
kriseplanlegging, krisehåndtering 
og øvelser
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Beredskapsmessige
hensyn i 

samfunnsplanleggingen
“BIS”

Det å bygge et trygt samfunn, 
gjennom en god planlegging

Etterpåklokskap 
på forhånd!!

roger.steen@dsb.dep.no

BIS
•Ta hensyn til risiko- og 
sårbarhet i planleggingen

•Unngå å bygge inn ny 
sårbarhet i samfunnet

•Vurder risiko før
ny arealutnyttelse

Målet er å bygge et trygt og godt samfunn 
som er robust overfor alvorlige påkjenninger.

134



roger.steen@dsb.dep.no

Viktige momenter

• Ved planlegging av infrastruktur, 
bebyggelse og viktige 
samfunnsfunksjoner er det 
nødvendig å vurdere sikkerhet og 
beredskap i forbindelse med:

– lokalisering

–utforming

–utrustning

roger.steen@dsb.dep.no

Mange veier å gå...

Risikobilde
Plansituasjon 
Styring

Interne forhold
Aktører
Ledelseskultur

Eksterne forhold

Sikkerhets- og 
beredskapsmessige 
hensyn i 
planleggingen 

135



roger.steen@dsb.dep.no

Arealdel

Kommunedelplan
- Geografisk
-Tematisk

Enkelttiltak og prosjekter

Kommuneplanens 
kortsiktige del

Handlingsprogram

Kommuneplanens - langsiktige del
Mål og retningslinjer

Reguleringsplaner

Økonomiplan

Årsbudsjett

VP
Bebyggelses planer

roger.steen@dsb.dep.no

www.beredskapsnett.no

INTERNETT
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Hypoteser

• Samfunnsplanleggingens fokus 
på sikkerhet og beredskap 
svekkes på grunn av:
– Mobiliteten i samfunnet

– “Outsourcing” av planleggingen

– Høyere tempo i arbeidslivet

– Press fra utbyggerne

– For ”gode” forsikringsordninger

– For få risikovurderinger og at de 
risikovurderinger som er foretatt 
blir for sjelden tatt med i 
planleggingen 

– For liten bevissthet rundt risiko 
(Det skjer ikke meg!)

roger.steen@dsb.dep.no

Samfunnsplanlegging og kost-
effektive muligheter for å ta 

hensyn til forebygging

Muligheter for 
forebygging

Planleggingsstart Byggestart

Kostnad

Tid
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Hva skjer ved NTNU ?Hva skjer ved NTNU ?

SikkerhetsfagSikkerhetsfag
RisikoRisiko-- og sårbarhetsstudierog sårbarhetsstudier

HMSHMS--studierstudier

Professor Jan Hovden
Institutt for industriell økonomi 

og teknologiledelse
Faggruppe for Helse, miljø og 

sikkerhet
e-post: hovden@iot.ntnu.no

Mer informasjon finnes 
på disse Web-sidene:

www.ipk.ntnu.no/rams/
www.ipk.ntnu.no/mcts/
www.iot.ntnu.no/fag/

SL 2003 Jan Hovden; NTNU 2

Risiko- og sårbarhetsstudier (ROSS)
HMS-studier ved NTNU

Moduler i introduksjonsfag som dekker de fleste siv.ing. 
studenter
200-300 studenter tar minst et spesialiseringskurs i 
sikkerhet og pålitelighet hvert år
Omlag 60-80 studenter skriver sin prosjekt- og 
hovedoppgave innenfor sikkerhetsrelatere emner hvert år 
De fleste hovedfagsstudentene arbeider med anvendte 
sikkerhetsproblemer i nært samarbeid med næringsliv og 
forvaltning
Studentene er meget attraktive på arbeidsmarkedet 
Om lag 20 aktive doktorgradsstudenter
En vitenskapelig stab på mer enn 20 professorer har 
sikkerhet som en vesentlig del av sitt fagfelt (pluss amanuenser 
og stipendiater)

ROSS
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Akademisk stab ved NTNU

Prof. II 
Audestad

Telematikk

Prof Drottz 
Sjöberg, Psykologi 

Prof. II Haugen 
IPK

Prof. Helvik
Telematikk

Prof. Holen  
Elkraft

Prof. Hovden 
IØT/HMS 

Prof. Knapskog, 
Telematikk

Prof. Kristiansen 
Marintek

Prof. Lindqvist 
Matematikk

Prof. Moan 
Marintek

Sikkerhet, risiko- og sårbarhetsstudier

SL 2003 Jan Hovden; NTNU 4

Akademisk stab ved NTNU

Prof. Næss 
Matematikk

Prof. Onshus 
Kybernetikk

Prof. Rausand  
IPK

Prof. Rundmo
Psykologi

Prof. Stålhane 
Informatikk

Prof. II Vatn    
IPK

Prof. II Vinnem 
Marintek

Prof. II Kjellèn 
IØT/HMS

Prof. Lereim 
Medisin 

m.fl.

Sikkerhet, risiko- og sårbarhetsstudier
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Reliability Engineering and Risk
Analysis

Høyland, A. & M. Rausand: 
“System Reliability Theory:
Models and Statistical 
Methods”, Wiley, New York, 
1994

Is widely used by universities 
worldwide

New rewritten edition 
in 2003/2204

SL 2003 Jan Hovden; NTNU 6

Ny lærebok i 
SIKKERHETSSTYRING

Urban Kjellén:

Prevention of Accidents 
Through Experience
Feedback.

Taylor & Francis, 2000

En ”sekser” i internasjonal 
fagpresse
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Mine hovedoppgavestudenter:
levert sommeren 2002

Hunnes & Nyhus: MTO og sikkerhet i kontrollrom på 
oljeinstallasjoner
Lyngby: Fjernstyring av plattformer – En lek med sikkerheten?
Skogdalen: Fremtidens beredskapsorganisasjon offshore
Patt & Aasland: IKT security og sikkerhet; før, under og etter 
outsourcing av IKT tjenester
Kufås: Styringsprinsipper for håndtering av 
informasjonssikkerhet
Albrechtsen: Risikovurderinger i informasjonssikkerhet –
utløsende faktorer og oppfølging
Tobiassen: Sikkerhetsaspektet ved beslutningsprosesser ifm 
nye IT systemer i organisasjoner

Langeland: Beredskap i Norge etter 11. september 2001

EKSEMP

EL

SL 2003 Jan Hovden; NTNU 8

Some PhD Theses

L. Bodsberg: ”A vulnerability calculatiuon method for process safety 
systems”
S. Haugen: ”Probabilistic evaluation of frequency of collision between 
ships and offshore platforms”
J. Vatn: “Maintenance optimization models and methods”,
P. Holand: “Offshore blowouts, causes and trends”
R. Reinertsen: “Health condition and residual life of deteriorating 
technical systems”
S. Lydersen: ”Reliability testing based on deteriorating measurements”
T. Østerås: “Design for reliability, maintainability and safety:
Procedures and methods for conceptual design”
E. Onsøyen: ”Accelerated testing and mechanical evaluation of 
components exposed to wear”
M. Marley: ”Time variant reliability under fatigue degradation”
S.Einarsson: “Risk and vulnerability of complex industrial systems” 
K. Øien: “Living risk analyses - Risk indicators”
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Some more PhD Theses

M. L. Eknes: ”Escalation scenarios initiated by gas explosions on 
offshore installations”
Lin Chi: ”Design and evaluation methods for underwater control 
systems”
R.K. Tinmannsvik: ”The use of digagnosis tools in safety management”
K. Flagstad: ”The functioning of the internal control reform”
M. S. Husemoen: ”The encounter between practical and discipline-
based knowledge in offshore platform design”
K. Aase: ”Experience transfer in Norwegian oil and gas industry: 
Approaches and organizational mechanisms”
I.A. Wulff:” Implementing ergonomics in large-scale engineering 
design”
R. Rosness: ”Search for safety: The methodology and process of risk 
influence analysis”
B. Alteren: ”The safety element audit method: development, 
implementation and evaluations”

SL 2003 Jan Hovden; NTNU 10

Ordinære fag (2.5 Vt) ved
NTNU (I)

SIO3020 Industriell sikkerhet og pålitelighet
SIS1049 Sikkerhetsledelse
SIS1050 Metoder og verktøy i sikkerhetsstyring
SIE5015 Pålitelighet og ytelse ved simulering
SIE5025 Pålitelige systemer
SIE5040 Informasjonssikkerhet
SIF8054 Programvarekvalitet og 
prosessforbedring
SIF5075 Levetidsanalyser
SIN0544 Risikoanalyse og sikkerhetsledelse i 
maritim transport
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Ordinære fag (2.5 Vt) ved
NTNU (II)

SIB3050 Brannteknikk
SIB8020 Trafikksikkerhet og gatemiljø

SIE3075 Instrumenteringssystemer
SIG0555 HMS i tungindustri

SIO3050 Driftssikkerhet, vedlikeholdsstyring
SIS1041 HMS – Ikke-industrielle arbeidsplasser

SIS1045 HMS – Industrielt arbeidsmiljø
SIS1082 Miljø- og sikkerhetsledelse i forvaltning 
og næringsliv

SL 2003 Jan Hovden; NTNU 12

Fordypningsemner (1.5 Vt) ved
NTNU

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Miljøstyring og HMS i bygg og anlegg
Prosjektplanlegging under usikkerhet
Brannteknikk – prosjektering og brannmotstand
Pålitelighet av konstruksjoner
Trafikkavvikling og trafikksikkerhet
Leveringskvalitet og avbruddskostnader
Informasjonssikkerhet, videregående
Pålitelighet og tilgjengelighet i databasesystemer
Beslutningsstøttemodeller i marin sikkerhet
Driftssikkerhet- og vedlikeholdsoptimalisering
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Etter- og videreutdanningskurs
(EVU-kurs)

Risikoanalyse
Pålitelighetsanalyse
Sikkerhetsledelse (Safety Management)
Security: Analyse og ledelse
Vedlikehold og driftssikkerhet
Vedlikeholdsstyring; metoder og systemer
Risk and Reliability in Subsea Engineering (Rio, Brazil)
Risk; Analysis and Management (Xi'an, China)
Risikoanalyse - Beslutningsstøtte ved prioritering av tiltak 
innen transportsektoren 
Safety and Reliability of Subsea Production Systems
Dimensjonering av marine konstruksjoner - bruk av 
risikoanalyse
Trafikksikkerhet
Sikkerhetsstyring i vegsektoren

Spesialutdanning iSIKKERHET &PÅLITELIGHET

SL 2003 Jan Hovden; NTNU 14

Marie CurieMarie Curie Training SiteTraining Site inin
RelibililityRelibilility ,, SafetySafety && SecuritySecurity

StudiesStudies
(mainly for PhD students from EU countries)

from 2002

NTNU has achieved the status 
and money from EU of
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Utfordringer for studietilbudet i 
risiko og sårbarhetsfag ved NTNU

Fagområdet er spredd over mange institutt og flere 
fakultet: 

tilnærmet usynlig for ungdom som vurderer å studere ved NTNU

vanskelig å få oversikt over tilbudet for næringsliv og forvaltning

Behov for å gjøre tilbudet synligere og tydeligere 
Sluttføre arbeidet med å etablere en Mastergrad i risiko- og 
sårbarhetsstudier, pluss fornyelse av fagtilbudet generelt
Fagområdet har fått status som Marie Curie Training Site
(med tittel ROSSite). Dette gir ekstra behov for 
synliggjøring, både i Norge og EU
NTNU har (sammen med Sintef) høy internasjonal status, 
faglig bredde og tyngde  innenfor risiko- og sårbarhetsfag

ROSS = Risiko- og sårbarhetsstudier ved NTNU
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1Teknologiledelse

Sikkerhetsforskning i SINTEF
Ranveig Kviseth Tinmannsvik

http://www.sintef.no

NOFS’02, Trondheim, 6.-8. januar 2002

2Teknologiledelse

Sikkerhetsforskning inndelt i tre kategorier:

1. Metoder og modeller til bruk i risikoanalyse,  
sikkerhetsstyring og ulykkesgransking
(generiske metoder til bruk på ulike områder).

2. Bransjespesifikk sikkerhetsforskning 
(f.eks. vegtrafikk, sjøtransport, offshore).

3. Fenomenforskning
(f.eks. brann/ eksplosjon, konstruksjoners stabilitet).
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3Teknologiledelse

Sikkerhetsforskning i SINTEF

Mange miljøer; ulik fokus innenfor sikkerhetsforskning:

Risikoanalyse, sikkerhetsledelse, ulykkesgransking, etablering 
av robuste organisasjoner og systemer (SINTEF
Teknologiledelse)

Sikrings- og kontrollsystemer (SINTEF Tele og Data)

Trafikksikkerhet (SINTEF Bygg og miljø)

Sikkerhet innen skipsfart og offshoreinstallasjoner (MARINTEK)

Sikkerhet i fiskeri og havbrukssektoren (SINTEF Fiskeri og 
havbruk)

Utvikling av redningsdrakter, og drakter brukt i ekstreme miljøer 
(SINTEF UNIMED)

Brannutvikling, -slokking og brannetterforskning. (Norges 
Branntekniske Laboratorium).

4Teknologiledelse

SINTEF Teknologiledelse, Sikkerhet og 
pålitelighet (SIPÅ)

Utvikling av kunnskap, metoder, databaser og retningslinjer 
for bedre sikkerhet, pålitelighet, vedlikehold og kvalitet. 

Oppdragsforskning for industri (offshore, landbasert), 
transport og offentlig forvaltning.

Tverrfaglig kompetanse; de fleste ingeniørdisipliner, 
matematisk statistikk og samfunnsvitenskap.

20 forskere, 6 med doktorgrad.

Nært samarbeid med NTNU.
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5Teknologiledelse

Evaluate
effects

Implementation

Problem
description

Analyse
problem

Identify
alternative

actions

Propose
actions

Our perspectives

Society
Authority/government

Industry

Human Organisation

Technology

Vision
Safety and Reliability

prevent loss
increase profit

Our R&D process

SIPÅ - bildet

6Teknologiledelse

Oppdragsgivere SIPÅ
(Omsetning - %)

0 10 20 30 40

EU-program

Transport

Landbasert industri

Offshore industri

Tilsynsmyndigheter

Norges forskningsråd
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7Teknologiledelse

Forskningsområder - SIPÅ

Sikkerhetsstyring, sikkerhetsledelse og internkontroll

Menneskelige faktorer / robuste organisasjoner

Modellering av risikofaktorer 

Erfaringsdata - innsamling, analyse og anvendelse 

Sikkerhet og pålitelighet i produkt- og systemutvikling 

Vedlikeholdsstyring 

Ulykkesgransking.

8Teknologiledelse

Prosjekter innen transport

LUFTFART

- Helicopter Safety Study I & II

- Kvalitetssystem Luftfartsverket

- Safety Management System 
Helicopter Service

- Granskning Widerøe etter
Namsos-ulykken

- Granskning nestenulykke 
Meråker

- Bistand Sikkerhetsfilosofi -
Airlift

- Design guidelines helidekk.

VEITRAFIKK

- Kvalitetsforbedring: 
Vegkontoret i Vestfold.

JERNBANE

- Diverse prosjekter NSB

- Diverse prosjekter 
Gardermobanen

- REMAIN - EU-prosjekt.

SJØFART

- Risikostudie hurtigbåter: NFR

- Risikostudie innenlands ferger: 
Sjøfartsdirektoratet

- Risikostudie havgående 
hurtigferger: Sjøfartsdirektoratet.
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9Teknologiledelse

Prosjekter for departement og tilsynsetater

Arbeids- og administrasjonsdepartementet - konsept for helhetlige 
risikovurderinger på tvers av myndighetsområder

Oljedirektoratet - metodeutvikling, verifikasjon, tilsyn og 
tilsynsprinsipper

Arbeidstilsynet - utvikling av konsept for risikobasert tilsyn

Næringsmiddeltilsynet - modell for risikovurdering langs 
produksjonskjeden "Jord til bord"

Statenes Jernbanetilsyn - medvirkning til godkjenning av flytoget

Sjøfartsdirektoratet - risiko ved fergetrafikken.

Luftfartstilsynet - helikoptersikkerhet

Direktoratet for brann og eksplosjonsvern - akseptkriterier for farlige 
stoffer

7 tilsynsmyndigheter - treårig NFR-prosjekt vedr. evaluering av
internkontrollforskriften.

10Teknologiledelse

Ulykkesgranskninger ved SIPÅ

Kolbotn-ulykken 1986; tog

"Gissur Viking" 1987; fly

Nordstrand-ulykken 1994; tog

Sleipner A - havariet 1991; plattformkollaps

Widerøe-ulykken v/Namsos 1995; fly

Nødlanding Super Puma v/Sola 1997; fly

PartnerAir-ulykken 199x; fly

Nesten-ulykke over Meråker 1999; fly

M/S "Sleipner”- ulykken 2000; hurtigbåt

Ulykken ved Åsta st. 2000; tog. 
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11Teknologiledelse

• Vegutforming, sikkerhet og
      effektivitet

• Ulykkes og risikoanalyser
• Informasjonstiltak og kampanjer
• Trafikk og føreropplæring
• Lover, regler og trafikantatferd
• Helsekrav og testmetoder.

Trafikksikkerhet

12Teknologiledelse

Kjøresimulatoren ved SINTEF/ NTNU

Nasjonalt kompetansesenter for studier av samspillet 
mellom menneske - kjøretøy - veg 
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13Teknologiledelse

Helse, miljø og sikkerhet
i den norske fiskeflåten

Kontaktperson: Halvard Aasjord,

seniorforsker/dr.ing.

14Teknologiledelse

FoU-aktiviteter rettet mot fiskeflåten

HMS i fiskeflåten – diverse utredninger

Risikokartlegging – skader / ulykker

Sjøredning – sikkerhetsutstyr

HMS ombord – tiltaksrettet FoU-arbeid

Flåtefornying - fartøyutvikling 

Fartøysikkerhet – fartøydrift

Sikkerhetsopplæring for fiskere

Diverse nordisk samarbeid.
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CorrOcean 
customers 

have a 
competitive 

edge

CorrOcean ASA

Safetec Risk Management – hvem er vi?
Nytt om tjenester og kunder

Frank Vollen
Salg og markedsføring
Trondheim
Phone: +47 73 900 500
E-mail: Frank.Vollen@safetec.no
Web:  www.corrocean.com
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CorrOcean 
customers 

have a 
competitive 

edge

Organisasjon og forretningsområder

Regional Sales
Nordic

Regional Sales
UK, Europe

Regional Sales
Americas

Regional Sales
Middle East

Regional Sales
Asia, Pacific

CorrOcean
ASA

Advanced
Integrity
Services

SAFETEC
Risk

Management

Monitoring
Technology

Commercial
Services

Sales
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CorrOcean 
customers 

have a 
competitive 

edge

Et internasjonalt selskap

Datterselskap AgentHovedkontor 155



CorrOcean 
customers 

have a 
competitive 

edge

Maritim industri:
Redere
Verft
Ferjeselskaper

Myndigheter

Kunder

Aker Maritime

Oil and Gas industri:
Oljeselskaper
Rigg-operatører
Engineering
Utstyrsleverandører
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CorrOcean 
customers 

have a 
competitive 

edge

Transport og samferdsel:
Jernbane

Luftfart

Myndigheter

Kunder

Annen industri og myndigheter:
Kjemisk industri
Forsvaret
Helsetjeneste
Energi
Mat
Bygg og anlegg
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CorrOcean 
customers 

have a 
competitive 

edge

HMS-ledelse
Planlegging, implementering og oppfølging av HMS-
aktiviteter i prosjekter og organisasjoner
Ulykkesgranskning og analyse av uhell og nesten-
ulykker
Sikkerhetsrevisjoner og verifikasjon
Arbeidsmiljø og ergonomi vurderinger for 
kontrollromsdesign og utforming av 
arbeidsplasser
Beredskapsanalyser og planlegging for 
håndtering av ulykker og krisesituasjoner 
Sikkerhets-systemer og teknisk sikkerhet
Sikkerhetskultur
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CorrOcean 
customers 

have a 
competitive 

edge

Risikoanalyse
• Risikoanalyse (QRA, HAZOP...) (ORCA)
• Modellering av strømning og spredning (CFX...)
• Brann- og eksplosjonsmodellering (FLACS...)

• Rømning og evakuering 
(EGRESS, LBL)

• Skipstrafikk / marin risiko
(COLLIDE, COAST)

• Kartlegging av 
miljørisiko og 
sårbarhet

(Sea-Net, MEHRAs)

• Analyse av ulykkeslaster og 
skadeomfang

Key: Route Colours

Bulk
Cargo
Ferry
LPG/LNG
RoRo
SBV
Supply
Chemical Tanker
Oil Tanker
Shuttle Tanker
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CorrOcean 
customers 

have a 
competitive 

edge

Asset Management

Pålitelighets- og tilgjengelighetsanalyse
Produksjonsregularitet (MIRIAM)
SIL og sårbarhetsanalyse
Pålitelighetsbasert vedlikehold (RCM)
Risikobasert inspeksjon (RBI)
Levetidskostanalyse (LCC)

OPEX

CAPEX

RISKEX

REVENUE

Prosjekt risikovurdering
Logistics Support analyser 
(LSA&ILS)
Utarbeidelse og oppfølging av 
R&M/ILS planer
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CorrOcean 
customers 

have a 
competitive 

edge

Investering i 
sikkerhet

Risiko

”Riktig” nivå
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CorrOcean 
customers 

have a 
competitive 

edge

Accidents and Safety Legislation

19701970 19751975 19801980 19851985 19901990 19951995 20002000
19741974

FlixboroughFlixboroughFlixborough

19761976

SevesoSevesoSeveso

19801980

Alexander
Kielland

AlexanderAlexander
KiellandKielland

19881988

Piper
Alpha
PiperPiper
AlphaAlpha

EU Seveso DirectiveEUEU SevesoSeveso DirectiveDirective

Risk Assessment Regs., NorwayRisk Assessment Risk Assessment RegsRegs., Norway., Norway

Safety Case Regs., UKSafety Case Safety Case RegsRegs., UK., UK

OPA 90, USOPA 90, USOPA 90, US

19891989

Exxon
Valdez
ExxonExxon
ValdezValdez
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1

Sydvest
Web: www.sydvest.com - E-mail: post@sydvest.com

Granåsveien 3, N-7048 Trondheim - Tlf: +47 73 89 48 50 - Fax +47 73 89 48 51

Sydvest Programvare AS

”Beskytter virksomheter mot risikoen ved 

ulykker, nestenulykker og feil”

Sydvest Programvare AS

� Dataverktøy
for analyse og styring av 
sikkerhet og pålitelighet

� Tjenester

• Rådgivning og innføring i 
bruker-organisasjoner

• Brukerstøtte

• Opplæring/seminar

• Tilpasning og skreddersøm
� Våre partnere

”Beskytter virksomheter mot risikoen ved 

ulykker, nestenulykker og feil”
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2

Sydvest
Web: www.sydvest.com - E-mail: post@sydvest.com

Granåsveien 3, N-7048 Trondheim - Tlf: +47 73 89 48 50 - Fax +47 73 89 48 51

Dataverktøy for analyse og styring

Styringsverktøy

� Kyrass

• Virksomhetens sikkerhets-

styringsverktøy

• Implementering og operativ 
oppfølging av systematisk 

arbeid med helse, miljø og 
sikkerhet

� Harnisk

• Styringsverktøy for sikkerhets -
og pålitelighetsrelaterte 

arbeidsoppgaver i produkt- og
systemutviklingsorganisasjoner

(under utvikling)

Analyseverktøy

� CARA-FaultTree

• Konstruksjon og analyse av 

feiltre

� Sabaton

• Verktøy for FMEA og 

FMECA analyser

� PDS-Tool

• Pålitelighetsanalyse av 

datamaskinbaserte
sikkerhetssystemer

Kyrass: Faregister

164



3

Sydvest
Web: www.sydvest.com - E-mail: post@sydvest.com

Granåsveien 3, N-7048 Trondheim - Tlf: +47 73 89 48 50 - Fax +47 73 89 48 51

Risikobilde for virksomheten
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NOFS 2002 Jan Hovden 1

Norske forskningsprogrammer Norske forskningsprogrammer 
innen sikkerhetinnen sikkerhet

Oversikt Oversikt –– status og utviklingstatus og utvikling

Det strategiske prosjektet ”Risiko og Det strategiske prosjektet ”Risiko og 
usikkerhet” (usikkerhet” (wwwwww.. risikoforskrisikoforsk..nono))

Nytt program innen transportsikkerhetNytt program innen transportsikkerhet

Nytt program innen HMS i Nytt program innen HMS i 
petroleumsbransjenpetroleumsbransjen

Nytt program for forskning om IKT Nytt program for forskning om IKT 
risiko og sårbarhetrisiko og sårbarhet

NOFS 2002 Jan Hovden 2
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NOFS 2002 Jan Hovden 3

SikkerhetsforskningenSikkerhetsforskningen
i Norgei Norge

fra SCRATCH og 
NOFS til et mer 

omfattende 
internasjonalt 

samarbeid

Jens Rasmussen 
(DK)

NOFS 2002 Jan Hovden 4

Background for the project
Earlier NFR based risk research:

• System Safe Ships (3S)(1970-80)

• Safety Offshore (1978-85)

• Occup. Accident Prevention 
(1984-87)

• A (small) major hazard program 
(1987-93)

• Evaluation studies of the internal 
control of SHE reform (1990-94)

• Applied risk and vulnerability 
analysis (ROS) (1994-97)

• Risk and Uncertainty 
strategic project (2000-)

New initiatives for 2002:

• A programme on ICT risk and 
vulnerability 

• A programme for risk research 
in transportation

• A programme for SHE research 
in the offshore oil and gas 
sector

• ???????????
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NOFS 2002 Jan Hovden 5

ProsjektetProsjektet

LEDELSE, FORSTÅELSE OG PRAKSISLEDELSE, FORSTÅELSE OG PRAKSIS

Et samarbeidsprosjekt mellom NTNU,
SINTEF, UiO-TIK senteret, HIS/RF

Initiert avNFR,KRD/AAD

SE INFORMASJON PÅ:

www.risikoforsk.no

NOFS 2002 Jan Hovden 6

The strategic project:

RISK AND UNCERTAINTYRISK AND UNCERTAINTY
management, understanding and adaptation

www.risikoforsk.no

Professor Jan Hovden, NTNU

project manager
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NOFS 2002 Jan Hovden 7

RISK and UNCERTAINTYRISK and UNCERTAINTY
MANAGEMENT, UNDERSTANDING AND ADAPTATION

Generic work
package

1. Risk and 
uncertainty

2. Resilient
organisations

3. Risk 
culture

HiS/
RF NTNU SINTEF UiO-

TIK

Project organisationProject organisation

NOFS 2002 Jan Hovden 8

Main objectives

• To establish a common, coherent framework of the various 
aspects of risk management as a basis for cross-disciplinary 
research and theory creation

• To promote the role of risk research and its application in an 
organisational and societal (political) context

• To improve the basis (concepts and methods) for applied risk 
research

• To contribute to improved university level education, i.e. 
Graduate and postgraduate studies at NTNU, UiO and HIS, -
publishing high-quality research articles, establish and develop 
working relations with international research partners within 
the project area.
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NOFS 2002 Jan Hovden 9

Some features of the project
• A basis for improved risk assessment and control, -

long-term, cross-sectional and cross-disciplinary

• Tension: the need for short-term satisfaction of 
demands from those financing the project

• A risky project:

– challenging established risk research paradigms and 
provoking the ”urban myths” of safety experts, 

– predictable problems of cross-sectional, cross-disciplinary, 
and cross-institutional collaboration

• A flexible project: - by step-vice dynamic planning and 
adaptation, dialogue with the stakeholders, etc.

• Communication and decision-making – an aspect of 
ALL subjects dealt with in the project

NOFS 2002 Jan Hovden 10

The research activities 1:

1. Risk and uncertainty assessment to support risk 

informed decision-making

– Review of different perspectives and methodologies 

– Methodology development

– An integrated platform for risk and uncertainty 
communication and decision support

– Dealing with facts, values and assumptions

Head of area 1: prof. Terje Aven; HIS
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NOFS 2002 Jan Hovden 11

The research activities 2:
2. Resilient organisations

– HRO theory development

– Org. and behavioural theory of decision-making

• Conflicting objectives between parties, levels, and the blunt and 
sharp end

– Theory of knowledge creation and group interaction

– Special issues:

• Dependability and resilience of enterprises in networks

• The vulnerability of new market structures - fragmentation

• Knowledge dependability and mobility

• The convergence of technologies, activities and organisations

Head of area 2: Senior Scientist Ragnar Rosness, SINTEF

NOFS 2002 Jan Hovden 12

Actors and decision loci

SHARP END

Close to hazard

BLUNT END

Removed from hazard

Political 
institutions

Staff

Company

Regulatory 
institutions

Management

L
E

V
E

L
 O

F
 A

U
T

H
O

R
IT

Y

Operations

Strategic
planning

Design Maintenance

Parliament
Government

Inspectorate

Company 
management

Captain

Project
management

Sectors, industrial 
domains, arenas
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NOFS 2002 Jan Hovden 13

Characteristic Decision Modes

Sharp end

Close to hazard

Blunt end

Removed from hazard

Political 
institutions

Staff

Company

Regulatory 
institutions

Management

L
E

V
E

L

Technostructure &
support staff

Experts

Routine 
operations

Strategic
management

Political
Crisis

handling

NOFS 2002 Jan Hovden 14

Rationale of the contingency model

Decision 
setting -
resources & 
constraints

Proximity 
to hazard

Authority 
level

Decision 
process

Decision 
outcome;
possible
short-
comings

External 
power
influence

Decision 
support

Politics 
& ethics

Decision 
criteria

Arena
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NOFS 2002 Jan Hovden 15

Comparision of Decision Modes

Defective coping if 
danger materialise

Avert catastrophic 
outcome. Avoid 
extreme stress

Stress. Time to 
obtain information 
and act

Hot cognition

Slips. Miss warnings. 
Local rationality. 

Smooth, efficient 
operation. Optimise 
workload

Work load

Situational 
awareness

Routine (normal) 
operations

Unrealistic assumptions. 
Deficient models.

Simple rationality

Comply with rules 
and standards. 
Optimising 
attributes

Hands-on
knowledge

Experts

Support staff

Inadequate problem 
definitions. Stick to SOP. 
Erosion of safety

An option that is 
good enough

(satisficing)

Information
processing capacity

Strategic 
management

Satificing

Inconsistency. Non-
optimal decisions.

Robust consensusConflicts of 
interests

Political

Typical problemDominant 
decision criteria

Dominant 
constraints

Decision mode

NOFS 2002 Jan Hovden 16

The research activities 3:

3. Risk Culture: - risk in time and space or beyond Beck

– Review and critique of Beck, Giddens, Luhman, 
Thomson, Pfaffenberger, Renn, et al

– Risk controversies and discourses as social dramas

– The connection between culture and cognition, and 
between the social and the individual

– Case studies from different risk domains, - cultural 
and national differences

Head of area 3: 

Researcher Knut Haukelid, TIK/UiO
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NOFS 2002 Jan Hovden 17

The research activities X:
• Generic work package:

– Co-ordination and bridging the subjects of 1, 2, 3

– Learning arena, web-info.

– Developing and testing new ideas and possible expansions of the 
project

Main activities so far:
– Establish co-operation between the different disciplines and 

institutions involved

– Seeking support from different ministries and sectors

– Follow-up on the Governmental report on ”A vulnerable 
society”

Head of generic work package:

Professor Jan HovdenNTNU

Intended eventsIntended events
TerrorismTerrorism
SabotageSabotage

EspionageEspionage
Crime (org.)Crime (org.)
VandalismVandalism

SelfSelf--destructivedestructive
acts/behaviouracts/behaviour

MACRO valuesMACRO values
PoliticalPolitical
MilitaryMilitary

EconomicEconomic
EcologicalEcological

SocialSocial
TechnicalTechnical

MICRO valuesMICRO values
Physical andPhysical and

material conditionsmaterial conditions
Protection Protection 

Personal copingPersonal coping
Feeling of securityFeeling of security

Unintended eventsUnintended events
Natural catastrophesNatural catastrophes
ManMan--made disastersmade disasters
Common, frequent Common, frequent 

accidents in accidents in 
different sectors different sectors 

Deviations & nearDeviations & near--missesmisses
Failure modesFailure modes

National
security
NationalNational
securitysecurity

SecuritySecuritySecuritySafetySafetySafety

Individual
security/

safety

IndividualIndividual
security/security/

safetysafety

VulnerabilityVulnerabilityVulnerability

T
h

re
a
t

T
h

re
a
t

T
h

re
a
t

VulnerabilityVulnerabilityVulnerability

T
h

re
a
t

T
h

re
a
t

T
h

re
a
t

© Hovden

The 
dimensions 
and diversity 
of risk 
research

RISK:RISK:
safety & safety & 
securitysecurity

PerspectivePerspective
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NOFS 2002 Jan Hovden 19

Real world challenges to this project

• Globalisation – the dynamics 
of a liberalised world economy 
and competition

• Regulation – and deregulation, 
- the crisis of the regulatory 
institutions designed for the 
industrial society in coping 
with the ”post-modern” society 
and the risks and threats 
crossing national borders

• The increased vulnerability of 
society, organisations and 
humans, - complexity, lack of 
transparency and 
predictability

• The need for flexibility,
adaptation and coping with 
change:
– Convergence of technologies 

and activities (risk arenas)

– Diversion and outsourcing – a 
specialisation of functions and 
activities
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Lar sikker atferd seg overføre mellom ulykkesarenaer?
Resultater fra studier ved tre bedrifter i Norge. 

Johan Lund, Universitetet i Oslo og Jan Hovden, Universitetet i Trondheim 
NOFS 2002 i Trondheim 

Sammendrag
Det er blitt hevdet at sikkerhetsprogram på arbeidsplassen vil ha effekt også på sikkerheten 
utenfor arbeidsplassen. Data fra arbeidere i tre høy-risiko bedrifter med omfattende 
sikkerhetsprogram ble studert for å utforske denne påstanden. De ansatte arbeidet på  
oljeinstallasjoner i Nordsjøen, på et oljeraffineri og på et smelteverk. På smelteverket hadde 
det i en to-årsperiode vært et tilleggsprogram for å påvirke de ansattes sikkerhetsatferd 
hjemme og på fritiden. Ved hjelp av et spørreskjema ble sikkerhets- og beredskapsatferd til 
arbeiderne hjemme og på fritiden målt i en kontrollert studie. Arbeidere fra lav-risiko 
bedrifter med lite søkelys på sikkerhet var kontrollgrupper.  

Resultatene indikerer at det er ingen overføring av sikkerhetsatferd hos arbeidere i to av de tre 
høy-risiko bedriftene fra arbeidslivet og til hjemme- og fritidsarenaen. Påvirkningen av 
arbeidernes holdninger og sikkerhetsbevissthet ser ikke ut til å være så dyp eller omfattende at 
atferd på andre arenaer blir påvirket. Overføringen av sikkerhetsatferd blant menn i den tredje 
studien (smelteverket) kan forklares ved det spesielle to-årige programmet som var rettet inn 
nettopp mot hjem- og fritidsulykker. Mens sikkerhetsatferden ikke ble overført, ble 
beredskapsatferd overført i alle tre bedriftene. Dette kan tyde på at beredskapsatferdene på 
forskjellige arenaer deler overflate- og strukturkomponenter (Kimball and Holyoak 2000). 
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”Hvis du forlanger            
et klokt svar,                   
må du også spørre            
fornuftig.” 

Johan Wolfgang          

 von Goethe 

Goethes ord handler om å kunne spørre.  
– Men, - hvilken kompetanse er det vi trenger for å kunne stille tilstrekkelig fornuftige 
spørsmål ? 
I tittelen på dette foredraget er også dimensjonen etikk tatt med. – Jeg tror det er 
fornuftig. Etikken stiller krav til oss som medmennesker og som samfunnsborgere. 
Goethes ord er klokt, men for kort til å inneholde forbehold. Det er greit at en trenger 
kompetanse for å kunne stille fornuftige spørsmål. Men, etter mitt syn, går denne 
kompetansen ikke bare på det å kunne stille et godt spørsmål, - det går også på å kunne 
motta og nyttiggjøre seg et klokt svar. Og den som er i stand til å kunne gi et klokt svar 
har ingen mulighet til å kunne nå fram uten at mottageren har et fornuftig fundament. 
Dette fundamentet røper spørreren allerede ved måten han stiller spørsmålet på. 

Kommunikasjon 
Er vi villige til å innrømme at vi har et kommunikasjonsproblem ? 
Alle vil ha sikkerhet og robusthet ! 
Men ingen vil ha risiko og sårbarhet !  
Her har vi et grunnleggende kommunikasjonsproblem: 

Det er risiko og sårbarhet vi må ha innsikt i   

for å kunne forstå sikkerhet og robusthet. 

Vi kan ikke trygge sikkerheten uten å forstå de viktigste risiki,  

og vi kan ikke bygge det robuste samfunn uten å ha innsyn i sårbarhet, - 

dvs. vi må ha innsyn i alle sårbarhetens elementer  

for å kunne være operativ. 

Sikkerhetsarbeid er omtanke.  
Å kunne tenke er en grunnleggende menneskelig egenskap. 
Omtanke er viktig for å kvalitetssikre vår tenkning. 
Omtanke i medmenneskelig forstand er forutsetningen for å skape tillit. 
Men:

- Omtanken har ingen hensikt dersom ikke mottakeren har evne og vilje til å    
motta denne omtanken.  

- Omtanke som ikke blir forstått vil automatisk bli mistenkeliggjort og 
misbrukt, - og da er vi allerede på ville veier. 
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Bestillerkompetanse for sikkerhet 
Å forstå sikkerhet krever innsikt i risiko. 
Men:

Hvem er det som har bestillerkompetanse innen risiko,  

- dvs. etterspør vitenskapelig innsikt i risiki ? 
Er det: 

politikere, - forvaltningen, - næringslivet, 

 - frivillige organisasjoner, - pressen ?? 
Gjennom lange tider har vi hatt :  

NESTEN INGEN 

MEN - - det er tegn som tyder på at det er i ferd men å oppstå en større åpenhet og en 
bedre tillit mellom forskere og forvaltere. Forskerne er blitt flinkere til å uttrykke 
usikkerhet i kvantitative termer, - og forvalterne er blitt flinkere til å håndtere 
vitenskapelig usikkerhet. 

Hvor ? 
Å forstå usikkerhet er en viktig forutsetning, men vi må videre. Å håndtere denne 
usikkerheten på en optimal måte er en integrert del av kvalitetsproblematikken. Å 
håndtere kvalitet er en grunnleggende forutsetning for det robuste samfunn. Det 
bærekraftige samfunn forutsetter robuste elementer. Dvs.: det er en ubrutt kjede mellom 
usikkerhet og bærekraft. Så snart vi forstår denne sammenhengen er vi på rett veg. 

På hvilken måte ? 
Sikkerhet basert på analyse av risiko er ikke godt nok. 
Vi må over på en helt annen bane. Vi må over til og inn i mennesket. Menneskets evne til 
å ta hensyn til andre mennesker, vår medmenneskelighet og vår omsorg for samfunnet, er 
den aller viktigste forutsetning for det bærekraftige samfunn. Etikk, - eller rettere : vår 
evne til etisk refleksjon.  
Grunnlaget for terrorisme er urettferdighet. Å skape rettferdighet og gi alle mennesker et 
fundament av menneskelig verdighet er noe helt annet enn å gi lover mot terror og 
undervisning i etikk. 

Et eksempel 
La oss også se på DuPont og den måten de har maktet å videreutvikle sin sikkerhet.  
Se vedlagte figur. 
Figuren viser at risikoen går betydelig ned fra ”Naturlige instinkter” til ”Styring og 
rettledning”. Etter dette ser vi at ”Egen kompetanse” bidrar til en ytterligere reduksjon. 
På dette grunnlag ble DuPont berømte som konsulenter i sikkerhet, - bl.a. for 
oljeselskapene.  
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Lagarbeid 
Men DuPont klarte å komme videre, - denne gangen ved å inspirere til ”Lagarbeid”.  
Det dette viser – etter mitt syn – er at når mennesket som sosialt vesen settes i sentrum, - 
da skjer det noe. Ikke bare skjer det noe med sikkerheten, - det skjer noe med 
produktiviteten og kreativiteten.  
Vi har utrolig store ressurser som venter på å bli utnyttet. 
For 200 år siden hadde Norge en betydelig industrireiser – Hans Nilsen Hauge - . Han var 
en pioner av den praktiske sorten. I moderne tid er det interessant å trekke fram Einar 
Thorsrud som en viden kjent teoretiker. Thorsrud var psykolog med interesse for friske 
menneskers bidrag til gode arbeidsplasser. Han satte sine teorier om mennesket inn i en 
administrativ og produksjonsrettet sammenheng. 
Både Hans Nilsen Hauge og Einar Thorsrud passer utmerket inn i teorien for moderne 
kvalitetsarbeid. 

Hvor står mennesket ? 
Allerede nå, på tampen av den gamle ”skorsteinsøkonomien” presenteres tall som sier at 
70% av nasjonens totalverdi er knyttet til mennesket (ref. Statistisk Sentralbyrå), dvs. 
menneskets kunnskaper og ferdigheter. Resten er bygninger og infrastruktur. Etter hvert 
som vi går lenger inn i ”symboløkonomien” og ”kunnskapssamfunnet”, vil denne 
prosentdelen øke. 
Vi ser også av kvalitetsteorien at 95% (+) av alle kvalitetsproblemer skyldes ”dårlige 
systemer” og ikke menneskets ”innebygde feil/svakhet/svikt”.  
Begge disse forhold tilsier at mennesket blir satt mer i fokus. Det er ikke lenger råvarer, 
kapital og energi som er knapphetsfaktorer, - det konstruktive og kreative mennesket er 
langt viktigere. 

Derfor kan vi bare komme videre ved å skape tillit, 

- tillit   til mennesket og tillit mellom menneskene. 

Tillit er en følelse. 

Vi kan ikke skape grunnlag for ønskede følelser 

uten å vite hva føleser er, 

og hvordan følelsene bidrar til å styre oss. 

Etikk 
Når det gjelder forskningsetikk tenker de fleste på redelighet i forskningsprosessen. 
Forskningsetikk går også på å forske på rette tema, - der en kan bidra mest i samfunnet, - 
dvs. å være en ansvarlig forsker i samfunnet og for samfunnet. 
Etikk er likevel noe mye mer enn ”å være redelig” og ”å bidra til samfunnet”. 
Etikk er å ha innsikt i medmennesket og medmenneskets behov for omsorg. 
FNs menneskerettserklæring er et grunnleggende dokument for utviklingen av det gode 
samfunn. Men det er ikke tilstrekkelig. I tillegg kommer pliktene. Rettigheter og plikter 
er to sider av samme sak. Innsikt i etikk er en forutsetning for å forstå viktigheten av både 
rettigheter og plikter. 
Å snakke om plikter i vårt nytelsessyke samfunn er ikke særlig takknemlig. Men, - den 
som har forstått sin etikk, vil oppdage at handlekraft i forbindelse men medmenneskers 
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behov er en ”plikt” som gir mer igjen enn noen annen ”investering”. Den 
medmenneskelige varmen som kommer gjennom ekte fundert tillit, er ikke til salgs for 
penger, - den er kun oppnåelig gjennom ”medmenneskelig innsikt” og medhørende 
”handlekraft”. 
Derfor er etikk viktigere enn noe annet. Å vise medmenneskelig verdighet i praksis er 
fundamentet for alt menneskeverdig liv. Etikk som medmenneskelig dimensjon vil kunne 
få en større effekt på sikkerheten enn alle andre innsatsfaktorer til sammen. I tillegg - - 
som bivirkning - - kommer gleden, og derigjennom effektiviteten og kreativiteten, dvs 
alle de faktorene som ligger til grunn for forskningskapasiteten og samfunnsbyggingen. 

Sikkerhetsforskere i alle land : skaff dere innsikt i etikk !! 

Takk for oppmerksomheten. 

Tilbakemelding ønskes til e-post : Torvald.Sande@rf.no 
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