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Et enkelt (?!?) eksempel...

RØD = FARLIG = STOPP

RISIKO = KONSEKVENS * SANNSYNLIGHET

Hvilke sikkerhetskultur er bedre?

Etterlevelse eller risikobevisst? 

Bedre? Nivåer? Faser? ...?



Kultursjokk for en utlending...



Regler – For hvem?

Påstand: 

Å lage mye regler er en god løsning 

for omgivelser hvor det finnes mange 

dumme eller asosiale mennesker, 

eller mennesker som synes at å tenke 

er et kjempeteit aktivitet.

(Weggeman, 2007)



Tja...



Hva kjennetegner en 

sikkerhetskultur?

Informert Kjenner til problemer

Forsiktig Forventer det uventete, bevisst at feil 

ikke alltid kan forebygges 

Rapportering Det sies ifra, uhell og nesten uhell 

rapporteres

Rettferdig Søker ikke syndebukken, klare 

retningslinjer hva som er akseptert og 

hva ikke (”just culture”)

Fleksibel Justerer seg ved behov

Lærer Implementerer nødvendige 

forbedringer
James Reason



PATHOLOGICAL
Who cares as long as we’re not 

caught

REACTIVE
Safety is important, we do a lot 

every time we have an accident

CALCULATIVE
We have systems in place to 

manage all hazards

PROACTIVE
We work on the problems that 

we still find

GENERATIVE
Safety is how we do business 

round  here

Increasing 

Trust

Increasing 

informedne

ss

Sikkerhetskulturstige

Patrick Hudson

prosedyrer 

som ”damage 

control”

prosedyrer 

som tiltak etter 

ulykker

prosedyrer som 

barriere

+ erstattes med 

kompetanse

prosedyrer som beste 

praksis

+- fjerning av vanskelige

involvering, tillit, tydelig 

fravik, kontinuerlig 

optimalisering
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Handling

Atferd

Fakta

Detaljer

Logikk

Struktur

Språk

Sansing

Helhet

Sammenheng

Kreativitet

Perspektiv

Kraft

Vilje

Intensjon

Mål

Filtrerer informasjon fra bark og 

stamme gjennom underforståtte 

sannheter og rammer

Sammenfatter informasjon og gjenkjenner 

isomorfi (“samme form”)

Forhandler og beslutter handling



Dilemmaer med etterlevelse og 

regler

• Regler: mål eller verktøy?

– Etterlevelse er ikke et mål, men konsekvens!

• Dårlig etterlevelse: årsak, symptom eller 

konsekvens?

>>>

• Vil vi virkelig at folk etterlever alt?

– ETTOing >>>

– Work-to-rule

• Leverer vi de rette rammene med reglene?



Kulturarbeidet i JBV -

• Åpen

• Engasjert

• Profesjonell

• Og ledelsen går foran med å:

– sette retning

– gi handlingsrom

– ta ansvar

– inspirere



Kulturarbeidet i JBV - områder

• Sikkerhetskultur >>>

• Nøyaktighetskultur >>>

• Resultatkultur >>>

• Samarbeidskultur >>>



Kulturarbeidet i JBV - Læring

• Erfaringsoverføring

• Bevisstgjøring

• Forbedring



Kulturarbeidet i JBV - JA!



Avslutningsvis...

• Takk for oppmerksomhet!

• Spørsmål?

• Kommentar?


