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Tema

Hva er sikkerhets- og 
rapporteringskultur?

Hva påvirker 
rapporteringsgrad?

Hva kan man gjøre for å 
stimulere til rapportering?



Sagt om sikkerhetskultur i intervjuer
«…det handler om måten 
vi gjør ting på hos oss» 

Evt.

– «…det handler om 
måten vi gjør ting på hos 
oss når ingen ser på!»

«Jeg bruker å sammenligne det med fjøslukt. 
Når du kommer inn i et fjøs,  så merker du lukta 
godt for å si det sånn. Men så blir du vant og 
merker den ikke lenger.  Når du kommer ut 
igjen blant folk, så merker derimot ANDRE hvor 
du har vært.»



Avledet fra Bang (2011):

Sikkerhetskultur er de sett av felles verdier, 
normer og virkelighetsoppfatninger som 
utvikler seg om sikkerhet i en virksomhet når 
medlemmene samhandler med hverandre og 
omgivelsene

Arbeidsdefinisjon



Hvordan utvikle en god 
sikkerhetskultur?

• James Reason: Engineering a safety 
culture
• En sikkerhetskultur består av noen 

viktige komponenter 
• Disse komponentene kan 

konstrueres og påvirkes av ledelsen 
(og også andre)

• I en god sikkerhetskultur utgjør 
komponentene en helhet som 
understøtter en sikker 
arbeidspraksis.



Komponentene

Informert 
kultur

Rapporterende 
kultur

Rettferdig 
kultur

Fleksibel 
kultur

Lærende 
kultur



Hvordan 
bygger man 
en 
rapporterend
e kultur?

Noen grunnprinsipper:
• Den som rapporterer skal holdes 

«skadesløs» (ingen straff) så langt det 
praktisk lar seg gjøre

• Rapporteringen skal være konfidensiell 
eller anonymiseres

• Tilbakemeldingen til de som 
rapporterer skal være rask, nyttig, 
tilgjengelig og forståelig

• Rapporten skal være lett å lage



Hvordan 
bygger man 
en rettferdig 
kultur?

§ Hvordan unngår man en 
«syndebukkmentalitet»?

§ Utarbeide prinsipper for å skille uforsvarlige 
regelbrudd fra systemutløste feil

§ Stedfortredertesten (knyttet til en konkret 
hendelse): 
• Ville en annen person med samme 

kompetanse og erfaring handlet på 
samme måte i situasjonen? 

§ «Beslutningstre» for å skille akseptabel og 
uakseptabel praksis



Var 
handlingen 
intendert?

Tidligere historie 
med risikofylte 

handlinger?

Ikke-autorisert 
medisinbruk, 

alkohol, stoffer?

Brutt prosedyrer 
med viten og vilje?

Bestås 
«stedfortreder-

testen»?

Systemutløst 
regelbrudd

Mulig 
uforsvarlig 
regelbruddMedisinbruk-

formildende 
omstendigheter

Sabotasje, 
intendert 
skade etc.

Alkohol-/ stoff-
misbruk uten 
formildende 

omstendigheter

Mulig 
skjødes-
løshet

System-
utløst 

regelbrudd

Feil uten 
skyld. Behov 
for trening/ 
veiledning?

Feil 
uten 
skyld

Ble 
konsekvensene 
som intendert?

Ja

Ja

Nei

Medisinsk 
tilstand?

Ja

Nei

Ja

Nei

Var prosedyrene 
tilgjengelige, 
forståelige, 

gjennomførbare,  
korrekte?

Nei Ja

Mangler i trening, 
utvelgelse, 
erfaring?

Ja Nei

NeiJa

Ja
Nei

Nei
Ja

Nei

Avtakende  grad av 
personlig ansvar

Hvor går grensen mellom 
akseptabel og uakseptabel praksis?



Hvordan bygger man en fleksibel kultur? 

§ Tar utgangspunkt i HRO-tekningen: 
En fleksibel kultur er i stand til å 
endre seg i krevende situasjoner
• Fra hierarki til flatere strukturer
• Situasjonen håndteres av de som er 

best egnet
• Krever respekt for ferdigheter og 

erfaring
§ «Mindfulness» (Weick & Sutcliffe

2001)
• Stor vekt på læring og feilsøking
• Sensitivitet for mulige negative 

konsekvenser av arbeidsoperasjoner
• Verdsetting av fleksibilitet og 

kompetanse

Reasons «byggesteiner»:

§ Trene førstelinjeledere i situasjoner 
som krever improvisasjon

§ Sette sammen grupper med 
personer med ulik bakgrunn

§ Stimulere til direkte 
kommunikasjon



Hvordan bygger man en lærende kultur?

§ Reason: Den vanskeligste 
komponenten å bygge

§ Handler om kvaliteten på 
informasjonen man har, 
kompetansen til å trekke de 
riktige slutningene og vilje til å 
iverksette endringer

Observere

Analysere

Planlegge

Handle



Hvorfor rapportere uønska hendelser?

• Sette inn tiltak for å forhindre (nye) ulykker
• Målrette ressurser og tiltak
• Tilfredsstille myndighetskrav
• Utvikle beste praksiser

Læring

• …manglende rapportering eller registrering av ulykker, nesten-ulykker eller avvik 
som i henhold til myndighetskrav og/eller selskapsinterne krav skulle vært 
rapportert eller registrert.

• Mellom 50 og 90 % underrapportering i arbeidslivet

Underrapportering



Under-
rapportering

System-
egenskaper

Selskaps-
størrelse

Manglende 
tilbakemelding

Sikkerhetskultur

Høye 
effektivitetskrav

Kunnskaps-
mangler

Frykt for 
represalier 

Frykt for negativ 
oppmerksomhet

Profesjons-
identitet

Årsaker til underrapportering – fra 
litteraturen



Rapportering i Norges Luftsportforbund

§ Utviklet OBSREG for rapportering av avvik
§ Erfaringsdeling og obligatorisk rapportering til Luftfartstilsynet
§ Stor økning i rapportering – nå over 200 rapporter årlig

§ Hva kan forklare den store økningen i rapporter?
§ Er det noe som kan gjøres for å ytterligere stimulere til rapportering i 

NLF?



To generelle prinsipper 
for å øke rapportering

• Dekker («Just culture»)
• At man gjør rapportering så

praktisk enkelt og tilgjengelig som
mulig, 

• At man reduserer engstelsen
knyttet til rapportering så mye som
mulig



Tiltak fra forskningslitteraturen

§ Utvikle gode tekniske løsninger
§ Trening, kursing, utdanning, informasjon
§ Bonusordninger og kontrakter som bidrar 

til god rapportering
§ God tilbakemelding
§ Kompatible registre
§ Tillit mellom aktørene

§ Underliggende: Styrke 
sikkerhetskulturen



PATOLOGISK
Hvem bryr seg så lenge vi ikke blir 

tatt?

REAKTIV
Sikkerhet er viktig, det får mye 

oppmerksomhet hver gang vi har 
en ulykke

KALKULERENDE
Vi har systemer på plass for å 

håndtere alle mulige farer

PROAKTIV
Sikkerhetsledelse og verdier er 

grunnlaget for kontinuerlige 
forbedringer

GENERATIV
HMS er grunnlaget for all vår 

virksomhet

Økende grad av 
informasjon og 
kommunikasjon

Økende grad av tillit 
og ansvarsfølelse

Modell for sikkerhetskultur: Den kulturelle 
stigen



Spørsmål eller kommentarer?


