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Forord
Denne masteroppgaven er utarbeidet i forbindelse med avslutningen av det 2-årige
sivilingeniørstudiet i Helse, miljø og sikkerhet ved Norges tekniske og naturvitenskapelige
universitet. Oppgaven er skrevet i perioden mellom Januar og Juni 2019. Det har vært en lang
og utfordrende, men også en givende og interessant prosess.
Masteroppgaven har sitt teoretiske grunnlag i rapporten «Forutseende sikkerhetsindikatorer i
bygg- og anleggsbransjen», og fordypningsprosjektet «Kritiske suksessfaktorer i BAprosjekter». Oppgaven er en studie av grunnleggende kritiske suksessfaktorer i sjekklistene til
en forutseende sikkerhetsindikator, med mål både om å avdekke indikatorens interne
gyldighet, og å identifisere eventuelle mangler ved indikatoren. For oss, som HMS-studenter og
bygningsingeniører, er dette et spennende tema, som har gitt oss muligheten til å fordype oss
i hva som ligger til grunn for gode sikkerhetsprestasjoner i en av landets største næringer, og
hva man – i forskning og arbeidsliv – bør fokusere på for å forebygge fremtidige arbeidsskader
og dødsfall.
En spesiell takk til vår veileder ved NTNU Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse,
Eirik Albrechtsen, for gode innspill til struktur og innhold i rapporten, samt et stort bidrag til
forberedelser til datainnsamlingen. I tillegg vil vi takke alle som tok seg tid til å delta i intervjuer,
for å være så imøtekommende, og for å ha bidratt med innsiktsfull informasjon. En ekstra takk
til familiemedlemmer som har bidratt med innspill til strukturering, og korrekturlesing.

Henrik Nyeng

Magnar Bartnes Jaros
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Sammendrag
Formålet i denne masteroppgaven er å undersøke gyldigheten til den forutseende
sikkerhetsindikatoren «Grad av kontroll på ulykkesrisiko i fasene før oppstart av produksjon»,
presentert i rapporten «Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen» av
Albrechtsen, Kjellén, Kongsvik, Danielsen og Torp [1].
Vi undersøker både faktorene som indikatoren inneholder og indikatoren generelt. På denne
måten vurderes gyldigheten til indikatorens målinger av bygg- og anleggsprosjekters
sikkerhetsprestasjonen i produksjon.
Sammen med vurdering av gyldigheten til faktorene i sikkerhetsindikatoren, adresseres andre
relevante forhold i tidligfasene av prosjekter, som også bør dekkes. I tillegg undersøkes det i
denne masteroppgaven om det kan vises til en sammenheng hvor prosjekter som er gode på
generell ledelse og planlegging, også er gode på ledelse og styring av sikkerhet.
Undersøkelsene i masteroppgaven defineres av en problemstilling med tre tilhørende
forskningsspørsmål. Disse er besvart ved å samle inn data gjennom semistrukturerte personlige
intervjuer av personer med relevant erfaring innen ledelse av bygg- og anleggsprosjekter.
Respondentene representerer byggherre, prosjekterende og entreprenør. Det er utarbeidet tre
intervjuguider med fokus på tre ulike målepunkter for sikkerhetsindikatoren i prosjekters
livsløp. Innhentet informasjon fra intervjuene er transkribert, kodet, og analysert for å kunne
konkludere forskningsspørsmålene.
I masteroppgaven kommer det fram at det er en sammenheng mellom god generell ledelse og
planlegging, og god ledelse og styring av sikkerhets i bygg- og anleggsprosjekter.
Når det gjelder CSFene i sikkerhetsindikatoren, slik de presenteres i rapporten av Albrechtsen
m.fl. er de fleste relevante for måling av sikkerhetsprestasjon i produksjon og viktige å
inkludere i indikatoren. Det er også avdekket andre faktorer, som ikke ble presentert av
Albrechtsen m.fl. som kan være relevante for sikkerhetsprestasjon i produksjon, og som
dermed kan være relevante å ta med i sikkerhetsindikatoren, enten som selvstendige faktorer
eller som underpunkter til eksiterende faktorer. Noen av disse forholdene er:
«erfaringsoverføring» i alle målepunkter, «sikkerhetskultur», «tydelige målsetninger», og
«involvering av entreprenører i tidligfase». Funnene i masteroppgaven viser at en proaktiv, eller
forutseende, tilnærming til sikkerhetsstyring er verdifull.
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Abstract
The purpose of this dissertation is to investigate the validity of the leading safety indicator
“Degree of accident risk-control in the phases preceding the outset of production” presented
in chapter 4 of the report “Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen” by
Albrechtsen, Kjellén, Kongsvik, Danielsen and Torp [1].
This research considers both the specific critical success factors (CSFs) that make up the
indicator, and the indicator in general, in order to assess its validity for predicting safety
performance in the production phase of building- and construction projects.
In addition, this thesis addresses other conditions, or factors, which should be included in the
indicator’s framework. As well as specifically studying the validity of the indicator in terms of
measurement, this thesis also aims to identify a relationship showing that projects with good
overall project management also achieve good performance with regard to management of
safety.
The investigations made in this master thesis is defined by a thesis statement containing three
research questions. These questions are answered by collecting data through semi-structured
personal interviews of personnel with relevant experience in management of building- and
construction projects. The respondents in this study are divided into three groups; construction
clients, designers, and contractors. Three interview guides were developed for these groups,
where each guide is aimed at a different point in time of the early phases of the project lifecycle.
The resulting data is presented, after a process of transcription, coding and analysis, in order
to answer the three research questions.
In this thesis we conclude that there is an apparent relationship between good general project
management, and good safety management in building- and construction projects.
Most of the CSFs, as they are presented in the report by Albrechtsen et al., are relevant for
measuring safety performance in production, and are, as a result, important to include in the
leading safety indicator. Some new factors, not mentioned by Albrechtsen et al., have also been
identified. These factors and conditions are relevant for inclusion in the indicator as either selfcontained factors, or as supplements to the descriptions of existing factors. Examples of these
new factors are: “experience transfer” in all measured project phases, “safety culture”, “distinct
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project goals”, and “early involvement of contractors”. All these findings show that a proactive,
or leading, approach to safety management is valuable.
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Forkortelser
APM

Association for Project Management

BA-prosjekter

Bygg- og Anleggsprosjekter

BCM

Bid-Clarification Meetings

CSF

Critical Success Factors

FDV

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

HMS

Helse, Miljø og Sikkerhet

HSE

Health, Safety and Enviorment

ISO

International Organization for Standardization

KP

Koordinator Prosjektering

KPI

Key Performance Indicator

KU

Koordinator Utførelse

MP1

Målepunkt 1

MP2

Målepunkt 2

MP3

Målepunkt 3

NORSOK

Norsk Sokkels konkurranseposisjon (NORSOK-Standard)

PDRI

Project Definition Rating Index

PP

Potential Pitfalls

PSA

Petroleum Safety Authority

REPA

Risk and Emergency Preparedness Analysis

ROS-analyse

Risiko- Og Sårbarhetsanalyse

SHA

Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø

SMORT

Safety Management and Organisation Review Technique
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Del 1
Bakgrunn, problemstilling og teori
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1 Bakgrunn
Bygg- og anleggsbransjen og partene i arbeidslivet har i fellesskap signert en HMS-charter med
en nullvisjon for antall skader og ulykker i næringen [2].
Arbeidet med reduksjon av skader og ulykker i bygg- og anleggsbransjen er utfordrende fordi
virksomheten hovedsakelig foregår i prosjektformat, altså i midlertidige organisasjoner.
Midlertidige organisasjoner er avhengige av samarbeid mellom aktører fra forskjellige bedrifter
som har ulike prioriteringer og forutsetninger [3]. Utfordringene dette medfører skal løses i
prosjekter som ofte er komplekse og dynamiske [4]. På toppen av dette er aktørene i bygg- og
anleggsprosjekter ofte utsatt for tidspress som skaper økt usikkerhet og risiko for ulykker [5].
At virksomheten befinner seg i denne konteksten gjør forebyggingen av skader og ulykker i
bygg- og anleggsbransjen både utfordrende og viktig. Disse utfordringene gjenspeiles også i
ulykkesstatistikken for bransjen.
Sammenlignes skadehyppighet per tusen ansatte i bygg- og anleggsbransjen med
landsgjennomsnittet, har Arbeidstilsynet de siste årene (2014-2017) rapportert et høyere
gjennomsnitt av skader for virksomheter i bygg og anlegg enn i andre næringer. Antall dødsfall
er ikke tatt med i denne statistikken. For bygg- og anleggsbransjen var det i 2017 syv tilfeller av
dødsfall, noe som innebærer at bygg- og anleggsbransjen står for 26 % av alle omkomne i
arbeidsulykker for gjeldende år. Denne prosentandelen har i perioden 2011 til 2016 vært
mellom 18 % og 32 %. Det er åpenbart et behov for tiltak som kan senke antall så vel som
prosentandel dødsfall, i tillegg til at det fortsatt er et betydelig arbeid som gjenstår i veien mot
bransjens null-visjon [2]. Sikkerhet i bygg- og anleggsbransjen er et svært relevant og viktig
tema og det jaktes kontinuerlig på marginer som kan bringe bransjen mot dens mål.
Forutseende indikatorer i tidligfaser i bygg- og anleggsprosjekter har stort potensiale for å bidra
til å sikre effektiv iverksettelse av endringer i prosjekter, slik at også sikkerheten med hensyn til
arbeidsulykker blir ivaretatt.
En sentral teori innen ledelse av prosjekter er at desto lenger man venter med å ta beslutninger,
desto høyere vil kostnadene av eventuelle endringer som følge av disse beslutningene være.
Dette gjelder altså risikoen for uønskede utfall på alle områder. Effekten av eventuelle
endringer vil også være lavere i senere prosjektfaser enn i de tidlige fasene, siden innflytelsen
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er lavere enn i tidligere faser [6]. Dette innebærer at dersom man har en dårlig håndtering av
risiko og usikkerheter i tidlig planlegging vil det føre til kostbare endringer i senere faser [6].

Figur 1 Kurver for grad av innflytelse, og kostnaden av endringer, over prosjekters livsløp

En forutseende sikkerhetsindikator vil være nyttig for å sikre at faktorer som har en påvirkning
på usikkerhet og risiko i senere faser vil bli tatt hånd om allerede i tidige faser, før de oppstår,
og før mer kostbare og ineffektive korrigerende tiltak blir nødvendige. Forskningen i denne
masteroppgaven skal bidra til at kvaliteten til en slik indikator blir vurdert og ivaretatt.
I denne masteroppgaven studerer vi gyldigheten av ulike kritiske suksessfaktorer som utgjør
den utvalgte forutseende sikkerhetsindikatoren: «Grad av kontroll på ulykkesrisiko i fasene før
oppstart av produksjon». Denne forutseende sikkerhetsindikatoren ble først presentert i
rapporten «Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen» av Albrechtsen,
Kjellén, Kongsvik, Danielsen og Torp [1]. Indikatoren skal måle forhold i tidlige faser av bygg- og
anleggsprosjekter som kan ha en innvirkning på hvor stor grad av kontroll man vil ha på
ulykkesrisikoen i produksjonen, altså prosjektfasen hvor bygget eller anlegget utføres. Som
nevnt er denne indikatoren bygget opp av et sett underliggende faktorer, som utgjør sjekklister
for måling av relevante forhold i tre målepunkter i prosjekters livsløp. Vi skal undersøke om
denne indikatoren måler forhold som faktisk har en innvirkning på det indikatoren skal måle.
For å finne ut av dette har vi formulert tre forskningsspørsmål, som gjennomgås i neste kapittel.
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2 Problemstilling
Problemstillingen i denne masteroppgaven er å undersøke om den forutseende
sikkerhetsindikatoren «Grad av kontroll på ulykkesrisiko i fasene før oppstart av produksjon»
vil produsere internt gyldige [7] målinger, dersom den skulle anvendes i virkeligheten.
Problemstillingen skal utredes og besvares gjennom innsamling av empiri fra personlige
dybdeintervjuer. Intervjuene gjøres med erfarne respondenter i lederroller i norsk bygg- og
anleggsbransje. For å besvare denne problemstillingen har vi formulert disse tre
forskningsspørsmålene:
1. Kan det vises til en sammenheng hvor prosjekter som er gode på generell ledelse og
planlegging også er gode på ledelse og styring av sikkerhet?
I kapittel 4 i «Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen», fra Albrechtsen
m.fl., legges det til grunn en hypotese om at indikatoren for «Grad av kontroll på ulykkesrisiko
i fasene før oppstart av produksjon» er valid. Denne hypotesen er som følger:
«(…) prosjekter som er god på generell styring og ledelse også er god på styring og
ledelse av sikkerhet.» [1:24]
Gjennom forskningsspørsmål 1 ønsker vi å teste denne hypotesen.

Dersom hypotesen

bekreftes vil det styrke indikatorens validitet. Da kan vi si at indikatoren måler det forholdet
som man ønsker å måle.
2. Hvilke faktorer i sjekklistene har tilstrekkelig grad av validitet for å inkluderes i en
forutseende indikator for grad av kontroll på ulykkesrisiko?
Videre skal vi undersøke hver enkelt delfaktor som sjekklistene i indikatoren bygges opp av for
å se hvor gyldige disse er. Dette spørsmålet bygger på en annen hypotese fra Albrechtsen m.fl.
som sier:
«(…) det kan forventes at det finnes karakteristikker i ulike prosjektfaser før oppstart av
produksjon som gir indikasjoner på om prosjektet kan forventes å oppnå en god
sikkerhetsprestasjon i produksjonsfasen eller ikke» [1:24]
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Vi skal undersøke om alle faktorene i sjekklistene til indikatoren har en påvirkning på
sikkerhetsprestasjonene i prosjekter. Når vi besvarer forskningsspørsmål 2 vil det være et enda
bedre grunnlag for å avgjøre om indikatoren er tilstrekkelig valid.
3. Hvilke andre faktorer er relevante for å inkluderes i en forutseende indikator for grad av
kontroll på ulykkesrisiko?
Til slutt skal vi vurdere om det er noen andre kritiske suksessfaktorer som ikke allerede er
inkludert i sjekklistene, og hvorvidt disse nye faktorene er gyldige nok til å tas med i indikatoren.
Gjennom besvarelse av forskningsspørsmål 3 skal vi sørge for at sjekklistene for indikatoren
inneholder alle de viktigste faktorene som gjør indikatoren gyldig.

2.1 Oppgavens avgrensning og innhold

Videre i rapporten introduseres relevant teori, som er sentral for forståelse og drøfting av
empirien som vi presenterer og diskuterer senere. I del 2, etter teorikapittelet, gjennomgås
forskningsdesignet i masteroppgaven. Her redegjøres det for metodevalgene og empiriens
reliabilitet og validitet diskuteres, sett i lys av metodevalgene. Deretter presenteres resultatene
i den rekkefølgen som er relevant for å besvare forskningsspørsmålene. I del 3 følger
diskusjonskapittelet hvor vi drøfter verdien av forskningen, og indikatoren, og gjør overordnede
vurderinger av resultatene i lys av forskningsspørsmålene og teorigrunnlaget. Rapporten
oppsummeres med en overordnet konklusjon av funnene, hvor forskningsspørsmålene tas i
betraktning. Helt avslutningsvis kommer anbefalinger om videre forskningsarbeid som bør
gjøres i forbindelse med den forutseende indikatoren.
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3 Teori
Her presenteres de modeller, teorier og verktøy som er viktige for å ha en teoretisk forståelse
av masteroppgaven, og som samtidig vil benyttes i diskusjon av resultatene. Det innledes med
å snakke mer overordnet om prosjekt- og sikkerhetsledelse, deretter gås det inn på temaet
suksess i prosjekter, med fokus på kritiske suksessfaktorer, vanlige dimensjoner for suksess, og
forutseende sikkerhetsindikatorer. Videre presenteres to rapporter som er forløpere til dette
prosjektet, og avslutningsvis vises det til teorigrunnlag for en suksessfaktor som tas med i
datainnsamlingsprosessen i tillegg til kunnskapsgrunnlaget fra de to tidligere rapportene.

3.1 Rammeverk for sikkerhetsstyring
Følgende underkapittel, «Rammeverk for sikkerhetsstyring», er basert på et tidligere fordypningsprosjekt av studentene

Illustrasjonen som finnes på side 8 og i vedlegg 4 viser et rammeverk som bygger videre på en
ulykkesmodell fra Kjellén og Albrechtsen [8]. Illustrasjonen viser blant annet hvordan resultater
fra et prosjekt fremkommer, og hvordan disse resultatene oppnås. Rammeverket er en
konseptuell modell som ble utviklet under fordypningsprosjektet [9] før denne
masteroppgaven. Rammeverket er ment å vise hvordan det vi har studert i denne oppgaven
relaterer til ledelse og styring av prosjekter.
Input i prosjekter vises i form av planleggingsaktiviteter og medvirkende faktorer. Overordnet
ønsket tilstand i et prosjekt vises i grønt, mens ulykkesmodellen – som er en uønsket tilstand –
er farget grå. De røde elementene i figuren er barrierer eller tiltak som iverksettes gjennom
«management control». Barrierene implementeres for å opprettholde ønsket tilstand, samt for
å stanse utvikling av ulykkesforløp.
I figuren brukes begrepet «management control». Med dette menes en form for styring av
prosjektet som innebærer følgende punkter [10]:
1) Sette standarder for prestasjon
2) Måle prestasjoner ved hjelp av indikatorer
3) Iverksette korrigerende tiltak
I tillegg til input, ønsket tilstand, og ulykkesforløp viser figuren til ulike former for output fra
prosjektet. Dersom normaltilstand opprettholdes over hele prosjektforløpet vil det si at output
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svarer til de målene man har satt seg i prosjektets oppstart. Output fra ulykkesmodellen vil
være tap av en eller annen art, altså noe man ønsker å unngå.
Management control med en forutseende sikkerhetsindikator vil innebære å måle faktorene
som forekommer i input-fasen av figuren på neste side; faktorer som det er bevist at har en
innvirkning på ønsket måloppnåelse i senere faser, i dette tilfellet produksjonsfasen. Målet i
prosjektene som måles med en slik indikator må være å opprettholde en produksjon hvor man
unngår de avvikene som har utløp i ulykker. Man kan også styre sikkerheten i prosjektet
gjennom indikatorer basert på historiske data, og da handler det om å gjennomføre måling og
styring i selve ulykkesmodellen, altså å f. eks. studere ulykkesstatistikk og barrierer for å unngå
utvikling av nye ulykker. Forskjellen mellom de to perspektivene; å gjennomføre forutseende
kontroll i tidlige faser, og å gjennomføre kontrollen inn i selve ulykkesforløpet fremkommer i et
senere kapittel om «Safety I og II"-perspektivene på sikkerhet.
Input-boksen i rammeverket viser til de tidlige fasene i prosjektet, hvor all planlegging og
prosjektering skjer. Det er ofte her de viktigste, og mest avgjørende valgene i prosjektet blir
tatt. Det er mye som gjøres i tidligfasen som kan ha betydning for hvor gode resultater man får
i de senere fasene. Det er disse input-fasene som studeres nærmere i denne oppgaven.
Normal produksjon, samt ulykkesforløp, omfatter fasene i produksjon og bygging i prosjektet.
Det er her ulykkene skjer og eventuelle tap oppstår. I oppgaven antar vi at en form for måling
og styring av prestasjoner og aktiviteter i input-fasene skal ha noe å si for hvor ofte man unngår
ulykker, og avvik fra normal produksjon. Ved hjelp av dette rammeverket kan man dermed se
hvordan en forutseende sikkerhetsindikator relaterer til prosessene og fasene som inngår i et
prosjekt. Man trenger å sette standarder for ønsket prestasjon (suksess), måle de riktige
forholdene i de tidlige fasene ved hjelp av en indikator satt sammen av suksessfaktorer, og ut
ifra de dataene som indikatoren produserer, iverksette tiltak og barrierer for å begrense, og
ideelt stoppe, hendelsesforløp som ender i tap for prosjektet.
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Figur 2 Rammeverk for sikkerhetsstyring i prosjekter

3.2 Hva er prosjektledelse?
Her ser vi nærmere på begrepet prosjektledelse, hva som legges i det i litteraturen, blant annet
hvilke typer aktiviteter det inkluderer, hvilke begrensninger aktivitetene berøres av, og hvem
som legger disse begrensningene. Det er hentet fire ulike definisjoner fra faglitteraturen, som
viser hvordan begrepet har blitt definert gjennom de siste 40- 50 årene.
Richard Paul Olsen, i sin artikkel til Project Management Quartely i 1971, definerer
prosjektledelse slik:
«Project management is the application of a collection of tools and techniques (…) to
direct the use of diverse resources toward the accomplishment of a unique, complex, one-time
task within time, cost and quality constraints. Each task requires a particular mix of these tools
and techniques structured to fit the task environment, and life cycle (from conception to
completion) of the task.» [11:2]
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Olsen presenterer en hensiktsmessig bred og omfattende definisjon av begrepet, for å kunne
inkludere alle typer prosjektledelse uavhengig av prosjekttype [11]. Det er verdt å bemerke at
her behandles prosjektet som én stor kompleks oppgave, og begrensningene på oppgaven
knyttes til den velkjente prosjekttrekanten1. Olsen vektlegger at tilpasning av metoder og
verktøy til bestemte oppgaver er viktig, men det er uklart hvorvidt han mener oppgaver som i
prosjekter, eller som underliggende aktiviteter i prosjektene.
Association of Project Management i Storbritannia produserer jevnlig noe som kalles «Body of
Knowledge», en sammenfatning av kunnskapen rundt temaet prosjektledelse. I disse
publikasjonene definerer de også begrepet. Den følgende definisjonen av prosjektledelse er
hentet fra 2. utgave av denne publikasjonen, revidert i 1995:
«The planning, organisation, monitoring and control of all aspects of a project and the
motivation of all involved to achieve the project objectives safely and within agreed time, cost
and performance criteria. The project manager is the single point of responsibility for achieving
this.» [12]
Her nevnes flere spesifikke overordnede aktiviteter, som «organisering, måling og kontroll», i
kontrast til den første definisjonen som bare nevner «bruk av metoder og teknikker». Med
ordlegging som «alle aspekter av et prosjekt» blir definisjonen noe diffus, da det ikke avklares
hva de overordnede aspektene i prosjekter er.
I likhet med Olsens definisjon går denne også inn på prosjekttrekanten, men avviker fra den
kjente modellen gjennom et større fokus på sikkerhet og prestasjon/ytelse fremfor kvalitet.
Dette er også den eneste av de fire nevnte definisjonene i dette kapittelet som nevner sikkerhet
som en sentral faktor for god prosjektledelse. Her angis altså sikkerhet som en karakteristikk,
uavhengig av de andre forventningene interessenter har til prosjektets sluttprodukt. Det er
også verdt å nevne at APM har oppdatert sin definisjon av prosjektledelses-begrepet flere
ganger i nyere tid [13].
Anthony Walker legger fram følgende definisjon i sin nest siste utgave av boken «Project
Management in Construction» fra 2007:

1

Denne modellen redegjøres for senere, i kapittel 3.4.3
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«The planning, co-ordination and control of a project from the conception to completion
(including commissioning) on behalf of a client requiring the identification of the client’s
objectives in terms of utility, function, quality, time and cost, and the establishment of
relationships between resources, integrating, monitoring, and controlling the contributions to
the project and their output, and evaluating and selecting alternatives in the pursuit of the
client’s satisfaction with the project outcome.» [14:5]
Walker gjør et poeng ut av at hans definisjon bruker begrepet «ressurser», og at han med dette
mener både penger, materialer, utstyr og, ikke minst, mennesker [14]. Walker, i likhet med
Olsen i 1971, benytter «kvalitet» som en dimensjon for målsetninger som styrer
prosjektledelse. Samtidig bruker Walker ordet «nytte» som annen dimensjon. Walker nevner
senere i en redegjørelse av definisjonen at disse dimensjonene må inkluderes, og at disse må
defineres bredt og med hensyn til et lengre tidsperspektiv [14]. Begrunnelsen ligger i at han
definerer prosjektledelse med hensyn til en definisjon av prosjektsuksess2 som favner om
«tilfredsstillelse av kunden og andre interessenter» i like stor grad som dimensjonene i den
tradisjonelle prosjekttrekanten.
En enda nyere definisjon av prosjektledelse kommer fra Norsk Standard 21500:2012,
Veiledning i prosjektledelse. Standarden fra 2014 er en norsk oversettelse av den engelske ISOstandarden 21500:2012 «Guidance on project management» [15]:
«Prosjektledelse er anvendelse av metoder, verktøy, teknikker og kompetanse på et
prosjekt. Prosjektledelse omfatter integrasjon av de forskjellige fasene i prosjektets livsløp (…)
Prosjektledelse gjennomføres i prosesser. Prosessene som velges for å gjennomføre prosjektet,
bør henge sammen som en helhet. Hver fase av prosjektets livsløp bør ha bestemte leveranser.
Disse leveransene bør jevnlig vurderes i løpet av prosjektet slik at de oppfyller kravene fra
prosjektsponsoren, kundene og andre interessenter.» [15:7]
ISOs definisjon av begrepet skiller seg fra de tre andre ved at det ikke viser til bestemte kriterier
for hva man skal oppnå, eller tilfredsstille gjennom prosjektledelse. Vi ser at her, slik som i
definisjonen til Walker og APM, omfatter begrepet de hensyn som må tas til interessenter og

2

Se kapittel 3.4.2 for definisjon av prosjektsuksess
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kunder, men i motsetning til de to overnevnte vises det ikke til konkrete krav med hensyn til f.
eks. tid, kostnad og kvalitet i ISOs definisjon.
I alle definisjonene beskrives prosjektledelse som ledelse av prosjekter i henhold til generelle
kriterier som ligger innenfor gitte dimensjoner, og/eller i henhold til forventninger som stilles
til prosjektet av interessenter. I denne masteroppgaven skal vi ta tak i aspekter ved
prosjektledelsesbegrepet slik det har blitt definert. Mer spesifikt skal vi se på prosjektledelsen
slik den foregår fra ferdigstilt utarbeiding av prosjektets konsept fram til oppstart av prosjektets
produksjonsfase. Prosjektledelsesbegrepet i denne masteroppgaven er derfor begrenset til de
faktorene som har innvirkning på mål og forventninger som stilles av og for aktørene som
jobber aktivt i denne delen av prosjektets livsløp. Vi ser altså ikke på prosjektledelse i et like
stort omfang som f. eks. Walker, da tidsperspektivet vårt er langt mer begrenset.

3.3 Fasemodell – Bygg21 Neste Steg
Følgende underkapittel, «Fasemodell – Bygg21 Neste Steg», er basert på et tidligere fordypningsprosjekt av studentene

Bygg21 – en samarbeidsorganisasjon mellom norsk bygg- og eiendomsnæring og statlige
myndigheter [16] – har laget «Neste Steg» som et felles rammeverk for prosjekter i norsk bygg, anlegg-, og eiendomsbransje. Formålet er at de forskjellige aktørene benytter lik
prosjektinndeling slik at kommunikasjonsproblemer unngås i løpet av prosjektets livsløp.
Dermed får bransjen felles forståelse av prosjekters faseinndeling og tilhørende terminologi
ved bruk av «Neste Steg». I bygg-, anleggs-, og eiendomsbransjen er dette nyttig fordi flere
aktører samarbeider ved produksjonen av ett produkt [17].
Alle mulige gjennomføringsmodeller skal kunne benyttes innenfor dette rammeverket. Stegene
i rammeverket er ikke låst i en rekkefølge av faser, og kan gjerne fusjoneres eller fragmenteres.
Formålet er å belyse hvilken informasjon og hvilke beslutninger som er nødvendige i hvert steg.
I tillegg skal «Neste steg» øke forståelsen for aktørenes ulike perspektiver ved beslutningstaking
[17].
Bygg21 tar for seg fire perspektiver. De to første perspektivene, eier- og brukerperspektivet,
kommer av at byggeprosessen er et investeringstiltak som skal tilfredsstille et behov. Det er i
eierperspektivet at det etter en utredning skal besluttes om tiltaket skal avsluttes eller
iverksettes som et prosjekt. Etter definering av omfang og beslutning om iverksettelse utvelges
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også utførende aktør. At prosjektet utføres innenfor definerte lover og grenser sikres gjennom
det offentlige perspektivet. Det siste er det utøvende perspektivet. De utøvende skal sikre at
prosjektet gjennomføres med best mulig produktivitet og effektivitet [17]. I tillegg skal de
sammen med prosjekteiere håndtere risiko og sikkerhet gjennom prosjektets faser [17].
I det utøvende perspektivet ansees tiltaket som en organisasjon. Denne organisasjonen er satt
sammen for å oppnå det ønskede resultatet på en effektiv måte ved utnyttelse av tilgjengelige
ressurser. Aktørene i dette perspektivet er vanligvis prosjekterende og leverandører. Et godt
samspill og god informasjonsflyt er essensielt for at de utøvende skal oppnå ønsket resultat
[17].
Informasjonsflyten er også sentral for å bevege seg mellom stegene. «Neste steg» vektlegger
riktig informasjon i hvert steg ved å fastsette nødvendig input og output for begynnelse og
avslutning. Output fra det avsluttede steget benyttes som input i steget som skal påbegynnes.
I det utøvende perspektivet består input og output av informasjon om hva som trengs for
tilrettelegging av produksjonsprosessen, og organisering og mobilisering av ressurser [17].
Bygg21 fokuserer på informasjonsflyten og en felles informasjonsstruktur i prosjekter fordi
dette er elementer som er avgjørende for produktiviteten og effektiviteten i resultatutviklingen
[17]. Hva som foregår i de forskjellige stegene og hvordan informasjonsflyten går mellom dem
skal vi se nærmere på. Dette med fokus på det utøvende perspektivet og eierperspektivet.

Figur 3 Stegene i Bygg21s fasemodell for prosjekter
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3.3.1 Steg 1 – Behov
Eierperspektivet er sentralt i steg 1. Eierens målsetninger, forretningsrammer, og
forretningsplan er input til dette steget, dersom det ikke primært er brukerens behov eller
problem som skal løses. Inputen fører til iverksettelse av et tiltak, som eieren legger en
forretningsplan for. I det utøvende perspektivet gjøres det en prioritering av markeder, og en
vurdering av prosjekter og gjennomføringsevne. I begge perspektivene er det en viktig
hjelpeprosess å hente inn erfaring fra tidligere tilsvarende prosjekter [17].
For å bevege seg videre fra steg 1 må det bestemmes om man skal iverksette tiltaket eller om
det er nødvendig med utredninger for å avklare problemer. Det må vurderes om det finnes et
tiltak som er økonomisk forsvarlig, og om handlingsrommet er tilstrekkelig [17]. I tillegg til
Bygg21 sin vektlegging av økonomi, tid, og ressurser i dette steget kan sikkerhetsbetraktninger
fra oljebransjen benyttes. Ledelsesforskrift PSA 2015b stiller krav til utvikling av akseptkriterier
og risikovurderinger. Det er ønskelig å beskytte seg mot alle farer i utformingen av prosjektet
[8]. Å unngå disse farene kan begynne allerede i steg 1. Dermed vil sikkerhetsaspektene i de
mulige tiltakene vurderes og muligens reduseres så tidlig som mulig. Samtidig kan man ikke
gardere seg mot alle farer i utforming og planlegging. Utnyttelsen av ressurser til sikkerhet må
fortsatt fordeles mellom planleggingsfasene og utførelsesfasen [8].
Etter de ovennevnte prosessene er det ønskelig å kunne ha en begrunnet vurdering av om det
er fornuftig å utrede og gjennomføre tiltaket innenfor de identifiserte rammene og
overordnede målene. Denne outputen fra steg 1 legger grunnlaget for videre arbeid og er
inputen i steg 2 [17].
3.3.2 Steg 2 – Konseptutvikling
Prosjektets eier må i Steg 2 videreføre utredningsarbeidet ved å vurdere muligheter og
forutsetninger ved gjennomføring. En overordnet gjennomføringsplan lages, og prosjektets
mål, rammer og suksesskriterier konkretiseres. De utøvende må grovt definere omfanget og
utvikle første rammeplan for gjennomføring. Dette innebærer blant annet kostnadsestimater,
vurdering av alternative konsepter, utvikling av samfunns-, effekt- og resultatmål, og
strategiske valg for anskaffelse, gjennomføring, kommunikasjon og risikohåndtering [17].
Disse strategiske valgene og vurderingene benyttes i skissering og presentasjon av de
alternative konseptene. De legger også et grunnlag for samhandling med eieren og valg av
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entrepriseform. En eventuell samarbeidsentreprise bør derfor vurderes i dette steget. I tillegg
identifiseres og vurderes handlingsrommet og den økonomiske forsvarligheten til de
forskjellige konseptene [17].
En lignende vurdering av gjennomførbarheten gjøres i tidligfasene i prosjektmodellen til Norsk
Olje

&

Gass.

Her

vurderes

den

tekniske,

økonomiske

og

sikkerhetsmessige

gjennomføringsgraden. I tillegg skal valg av lokasjon, ressurser og løsninger unngå å medføre
at gjennomføringen av prosjektet bryter med økonomiske og sikkerhetsmessige krav.
Dokumentasjon av gjennomførbarheten til de valgte alternativene må foreligge ved endt fase
[8]. Anskaffelse av tilstrekkelig kvalifisert HMS-personell og risikovurderinger bidrar til å gjøre
denne dokumentasjonen tilstrekkelig. Styringsdokumenter av tilstrekkelig kvalitet må også
foreligge [8]. Formålet med Steg 2 er å bekrefte at tiltaket er gjennomførbart og velge den mest
hensiktsmessige prinsippløsningen. Konklusjonen av dette er Steg 2 sin output og dermed input
til Steg 3 [17].
3.3.3 Steg 3 - Konseptbearbeiding
Når prinsippløsningen er valgt og gjennomføringsstrategi med tilhørende styringsdokumenter
er fastsatt kan prosjekteieren begynne å kartlegge tiltakets konsekvenser. Dette skal legge
grunnlag for endelig beslutning om investering. Byggestrategi og byggbarhet skal vurderes. Til
dette kan tredjeparts konsulenter eventuelt kontraheres [17].
Den utøvende entreprenøren skal i dette steget konkretisere og godkjenne rammer og
gjennomføringsplaner. Dette innebærer å skissere løsning for byggemetode og legge tekniske
føringer. Den utøvende aktøren utvikler prosjektet i felleskap med eieren dersom det er en
samspillsentreprise. Ved totalentreprise blir entreprenøren kontrahert etter dette steget,
basert på nevnte aktiviteter. Dette steget er også grunnlaget for valg av entrepriseform eller
eventuelt om samhandlingen skal fortsette. Muligheten for å avbryte prosjektet forsvinner
normalt sett ved valget om å gå videre far Steg 3 til Steg 4 [17].
Å gå videre fra Steg 3 betyr at det er besluttet at tiltaket skal iverksettes og finansieres.
Grunnlaget for beslutningen legges ved å definere endelig omfang av løsningen ved å utvikle
realistiske strategier og planer for tiltaket. Dette innebærer prinsipper for tekniske løsninger,
kostnadsoverslag, og en konkret gjennomføringsplan. Alt dette blir presentert i et
forprosjektdokument [17].
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Før beslutning om iverksettelse, finansiering og kontraktinngåelse i planlegging og
prosjektering stilles det, i prosjektmodellen til Norsk Olje & Gass, noen sikkerhetskrav. Dette er
blant annet at alle signifikante farer skal identifiseres [8]. Mot disse farene må det iverksettes
og dokumenteres gjennomførbare tiltak slik at man møter akseptkriteriene [8]. Ved å utføre en
spesialstudie og en REPA, Risk and Emergency Preparedness Analysis, sørges det for å velge
konseptet med den laveste praktiske ulykkesrisikoen. Spesialstudiens formål er å identifisere
store kjente risikoer og vurdere om de nødvendige tiltakene er for kostbare [8].
Konseptene som passerer spesialstudien ansees som gjennomførbare [8]. Disse gjennomgår en
REPA, utført av en ekstern konsulent i henhold til NORSOK Z-013. Analysen innebærer en
kvantitativ risikovurdering og en beredskapsvurdering. Risikovurderingen inneholder en
systembeskrivelse

med

risikoutsatte

ressurser,

fareidentifisering,

konsekvens-

og

sannsynlighetsevaluering, og til slutt en sammenligning mellom evaluert risiko og risikoens
akseptkriterier [8]. Etter gjennomføring av eventuelle sikkerhetsaktiviteter og beslutning om
finansiering og kontraktinngåelse kan prosjektet fortsette til neste steg, detaljprosjektering.
3.3.4 Steg 4 – Detaljprosjektering
I detaljprosjekteringen skal eier av prosjektet få på plass nødvendige ressurser og kompetanse.
Dette skal sørge for at de nødvendige beslutningene undervegs tas, og at utviklingen av
prosjektet skjer i henhold til forretningsplanen. De utøvende må også mobilisere ressurser,
utføringen må klargjøres, og planer må legges for tid, gjennomføring, sikkerhet og kvalitet.
Dette innebærer risikohåndtering og strategi for rekkefølge av bygging. Byggherre oppdaterer
SHA-planen og gjennomfører tredjepartskontroll [17].
De nødvendige beslutningene og planleggingen er en del av underlaget for produksjonen. Det
er hovedsakelig rådgivere som er ansvarlige for dette i detaljprosjekteringen. Det er ideelt at
planleggingen, med tilhørende forklaringer og tegninger, er komplett og kan bygges etter uten
for store endringer. Dette gjelder spesielt i utførelsesentreprise for entreprenørens prising og
gjennomføring. Derfor kan BIM være et nyttig verktøy, selv om justering for entreprenørens
valg av utstyr og metode vanligvis gjøres. Ved samspillsentreprise og totalentreprise deltar
derimot entreprenøren i et tett samarbeid for å legge produksjonsgrunnlaget. En
totalentreprenør vil i tillegg få ansvar for koordineringen [17].
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Sikkerhetsansvaret til entreprenøren og byggherren med deres respektive konsulenter i Steg 4
sammenfaller med det som er beskrevet i Norsk Olje & Gass sin fase 3, «forberedelse for
utførelse». Ved avslutning av denne fasen må det tilfredsstilles noen sikkerhetskrav, blant annet
at dokumentasjon av at valgt konsept møter akseptkriteriene, og at sikkerhetskrav for
utforming, kontroll, og verifikasjonsaktiviteter defineres tilstrekkelig i kontrakten [8].
Tilfredsstillelse av akseptkriterier og sikkerhetskrav vurderes gjennom grovanalyser som
Preliminary Hazard Analysis og lignende. Siden arbeidsulykker ikke er et fokusområde i de
generelle risikovurderingene i de tidligere fasene må dette vurderes grundig nå i disse
analysene [8]. I tillegg til å gjennomføre risikovurderinger er det viktig å implementere
sikkerhetskrav og akseptkriterier i entreprenørens utførelse når de overtar ansvaret etter endt
Steg 4. Entreprenøren må også få mulighet til å modifisere konseptet da det ikke kan forventes
at alle sikkerhetsrelaterte utfordringer og uvissheter er løst. Disse modifikasjonene må likevel
ikke påvirke konseptets overordnede sikkerhetsfilosofi [8]. Dette skal muliggjøre utvikling av et
kvalitetssikret arbeidsgrunnlag og gi en tilstrekkelig detaljert plan for gjennomføring av
utførelsen i produksjonsfasen.
3.3.5 Steg 5 – Produksjonsfasen
Når grunnlaget i Steg 4 er lagt kan produksjonen begynne. For de utøvende innebærer dette å
administrere fremdrift, prosjektering og produksjon slik at den fysiske utførelsen leveres i
henhold til mål og rammer. Til dette skal byggherre sørge for å bistå med nødvendig ressurser
og kompetanse. Til slutt ferdigstilles leveransen etter forelagt byggestrategi og overleveres
med implementert overleveringsstrategi. [17].
Når produksjonen er gjennomført etter planen og tilfredsstiller avtalte kvaliteter, avsluttes Steg
5. I tillegg skal som-bygget-dokumentasjon og FDV-dokumentasjon leveres [17]. Det er
byggherre som er ansvarlig for å bekrefte at gjennomføringen er tilstrekkelig og i henhold til
forretningsplan. Entreprenør står for anskaffelser, kvalitetsoppnåelse, faktisk utforming, og
resultat. Likevel må byggherre vurdere ingeniørvirksomheten, anskaffelser, og produksjon, og
gjennomføre inspeksjoner og kvalitetskontroller for å ettergå de utøvendes arbeid. I
avslutningen av utførelsesfasen i Norsk Olje & Gass sin fasemodell gjennomfører byggherre en
visuell inspeksjon med sjekklister. Beslutningen om å gå videre til neste fase tas på grunnlag av
denne inspeksjonen, sjekklistene, og relevant dokumentasjon [8].
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3.3.6 Steg 6 – Overlevering
Ved grønt lys fra prosjekteier og dokumentering av komplett leveranse med rett
kvalitetsoppnåelse, kan overleveringen finne sted. Eieren overtar forvaltningsansvaret og
evaluerer prosjektets oppnåelse av prosjektmål. Ved mangel på aksept, eller avvik på kvalitet
eller prosjektmål må de utøvende iverksette korrigerende tiltak før kontrakten kan avskuttes.
Når prosjektet ansees som feilfritt eller blir gitt aksept overleveres det og kan tas i bruk [17].
3.3.7 Steg 7 – Bruk
I bruksfasen fortsetter arbeidet til de utøvende, enten om aktørene er skiftet ut eller ikke, med
å sikre optimal drift, kontrollere og teste etter enighetene i kontrakten. Eieren forvalter fortsatt
bygget og får realisert gevinsten for investeringen. De kan også foreta en evaluering av
resultatmål, effektmål, og samfunnsmål. Produktet driftes helt til det er behov for større
endringer eller avvikling. Ved større endringer starter man et nytt investeringstiltak fra Steg 1
med igangsettelse av behovsanalyse. Fortsettelse til Steg 8 skjer når produktet skal avvikles
grunnet salg eller fordi behov eller bæreevne opphører [17].
3.3.8 Steg 8 – Avvikling
Formålet i avviklingsfasen er å avslutte eierskapet eller byggets bruksperiode på en forsvarlig
og levedyktig måte. Dette inkluderer engasjering av rivefirma eller bistand til avhending.
Dokumentasjon for å ivareta levedyktigheten må gis ny eier. Dersom bygget skal fjernes er det
nødvendig med dokumentasjon på miljøeffekt og beskaffenhet. Når dette foreligger avsluttes
Steg 8 [17].

3.4 Suksess i prosjekter
Følgende underkapittel, «Prosjektsuksess», er basert på et tidligere fordypningsprosjekt av studentene

Før vi ser nærmere på de forutseende temaene «kritiske suksessfaktorer» og «forutseende
sikkerhetsindikatorer» skal det dannes et ryddig og oversiktlig bilde av relevante faglige termer
og perspektiver. Først skal vi se nærmere på begrepet suksess, og hvorfor dette er viktig å
kjenne for å kunne evaluere faktorer til en forutseende indikator.
3.4.1 Prosjektsuksess
De fleste vil ha en formening om hva som menes med begrepet suksess, men det kan være
utfordrende å konkretisere begrepet. Suksess i noen definisjoner vil være en arbitrær
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terskelverdi for positiv avkastning (i form av f. eks. penger/ renommé) fra en aktivitet eller et
prosjekt. Andre mener at man måler grad av suksess på en kontinuerlig skala, og at suksess ikke
er en gitt terskel for vellykkethet.
Det finnes en bred samling av litterære kilder på feltet «prosjektsuksess», og derfor, ikke
overraskende, en stor samling av ulike definisjoner på suksess. Noen mener at suksess, spesielt
i prosjekter, innebærer at man oppnår mye bedre resultater enn det som forventet innen
framdrift, kvalitet, sikkerhet, og tilfredsstillelse av interessenter [18]. Denne definisjonen kan
sees på som en noe uklar definisjon, siden det man mener med «mye bedre» kan være avhengig
av hvem som stiller disse kravene.
Andre legger mer dempede og realistiske rammer for suksess. Tuman definerer det som at alt
går som forventet, og at man har tilstrekkelige ressurser til å møte målene sine til rett tid [19].
En tilsvarende nøktern definisjon er at suksess måles ved – og avgjøres ved – grad av
konformitet til en prestasjonsstandard som er predefinert [20].
Sanvido m.fl. [21] legger fram flere ulike definisjoner på suksess i prosjekter, og oppsummerer
med at hva som bestemmer om man har oppnådd suksess eller ikke varierer fra prosjekt til
prosjekt. De kommer derfor fram til følgende definisjon:
«(…) Success for a given project participant is defined here as the degree to which project
goals and expectations are met. These goals and expectations may include technical, financial,
educational, social, and professional aspects. These expectations may be different for many
project participants (…)»
Et gjentagende aspekt ved suksess, som framkommer i mange ulike definisjoner, er at suksess
kan avgjøres gjennom klare forventninger, krav og faktorer. Dersom slike forhold kan gjøres
målbare, kan man med større grad av sikkerhet si noe om sannsynligheten for
suksessoppnåelse i prosjekter, med forbehold om at man anvender korrekte verktøy og
metoder.
3.4.2 Suksess i prosjektledelse
For å videre utdype hva som menes med prosjektsuksess ser vi nærmere på begrepet «suksess
i prosjektledelse» («project management success»), som behandles i en rapport av Lavagnon
A. Ika, «Project Success as a Topic in Project Management Journals». Ika skiller mellom
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begrepene «suksess i prosjektledelse» og «prosjektsuksess» [22]. Denne distinksjonen ble først
fremlagt av Baccarini i 1999 og forklares slik [23:26]:
1. Suksess i prosjektledelse fokuserer på prosjektprosessen og oppnåelse av målsetninger
knyttet til tids-, kostnads- og kvalitetsmålsetninger. Den tar også hensyn til måten
prosjektet blir gjennomført på.
2. Prosjektsuksess handler om effektene av prosjektets ferdige produkt
Man kan altså si at prosjektsuksess er noe som kan måles over et lengre tidsrom, også utover
prosjektets eget livsløp fordi det omfatter ringvirkningene prosjektet har på alle relevante
interessenter. Suksess i prosjektledelse er en mer kortsiktig form for suksess som omhandler
målsetningene for selve gjennomføringen av prosjektet.
Grunnen til at dette skillet mellom to typer suksess i prosjekter er viktig, er at én av
definisjonene viser til bestemte aspekter av suksess som skal studeres i denne
masteroppgaven. Faktorene som studeres i denne masteroppgaven omhandler i all hovedsak
det som ovenfor kalles suksess i prosjektledelse. Denne oppgaven ser nærmere på elementer
av prosjektene som berører ledelse, utforming, og planlegging av prosjekter, og utelater
faktorer som berører interessenter og det fysiske sluttresultatet av prosjektene.
Dersom man følger Ikas definisjon av faktorer, da med hensyn til kritiske suksessfaktorer; at
faktorer er forhold, omstendigheter eller påvirkninger som bidrar til et resultat [22], er det
åpenbart at faktorene – som denne oppgaven behandler – påvirker et resultat som befinner
seg godt innenfor rammene av et prosjekts levetid. Dette innebærer at faktorene ligger
innenfor prosjektets rammer i et tidsperspektiv og da sammenfaller med «suksess i
prosjektledelse».
Som man nå har sett i gjennomgangen av begrepet suksess i et prosjektperspektiv, så skal det
være mulig å konstruere et verktøy for å måle suksess. Fokuset i denne masteroppgaven vil
være på suksess i prosjektledelse, et område av suksess som avgrenses til kriterier som gis
innenfor tid, kostnad, kvalitet, og sikkerhet. Dette er områder hvor det skal være mulig å sette
klare målsetninger og kriterier for god måloppnåelse. Klare målsetninger, eller kriterier, er helt
nødvendige for å kunne etablere og benytte seg av kritiske suksessfaktorer [24]. I tillegg er det
viktig at det er en enighet om disse kriteriene og faktorene blant alle involverte parter [25].
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3.4.3 En kjent modell for måloppnåelse
En sentral modell for vurdering av suksess i
prosjektledelse er «Jerntrekanten» («The
iron triangle»), eller prosjekttrekanten.
Trekanten viser til tre kjernedimensjoner
for måloppnåelse i prosjekter; tid, kostnad,
og kvalitet [26].
Modellen illustrerer et bredt akseptert syn
[22,27] om at man i prosjekter alltid
arbeider for å oppnå en balanse mellom de
tre dimensjonene, og at en ubalanse, f. eks.

Figur 4 Prosjekttrekanten illustrert

at prosjektledelsen opplever høyt press fra kunden om kvaliteten på sluttproduktet, vil gjøre at
man må ofre god måloppnåelse innenfor de to andre dimensjonene [28]. Eksempelvis kan man
være nødt til å bruke mer penger på gjennomføring og utvide tidsrammene for ferdigstilling av
prosjektet. God håndtering av dimensjonene i prosjekttrekanten ansees som en sentral
medvirkende faktor for modenhet og suksess i prosjekter [26].
En styrke ved prosjekttrekanten, som ofte framkommer i litteraturen, er at kriterier som faller
under to av de tre dimensjonene lett kan kvantifiseres [22] . Dette betyr at man kan måle
prosjektet innenfor de ulike dimensjonene og sammenligne resultatene med kriteriene som er
satt; en sentral egenskap i forbindelse med kritiske suksessfaktorer, suksesskriterier, og
prestasjonsindikatorer [29]. Men det er en viss uenighet i prosjektledelseslitteraturen om
hvorvidt den tredje dimensjonen, kvalitet, er kvantifiserbar, siden kriterier innen kvalitet kan
sees på som subjektive. De kan f. eks. være kriterier som relaterer til tilfredsstillelse av
interessenter og kunder [22]. ISO definerer kvalitet slik:
«Degree to which a set of inherent characteristics of an object fulfils requirements.»
[30:18]
Denne definisjonen åpner for en grad av tolkning som gjør at selve begrepet kvalitet kan bli
«altomfattende». Begrepet «objekt» i standarden defineres som «alt som kan tenkes eller
oppfattes», f. eks. systemer, personer, organisasjoner, tjenester, og produkter [30]. Dersom
man ser på modellen og den nevnte definisjonen av kvalitet samlet belyses en svakhet ved
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prosjekttrekanten. Som tidligere nevnt er det relativt enkelt å knytte suksesskriterier og
målsetninger til to av tre dimensjoner i modellen, tid og kostnad. Men dersom man forholder
seg til kvalitetsdimensjonen slik som kvalitet defineres i ISO 9000 kan man gå i en felle når man
setter kriterier innenfor denne dimensjonen. Fellen vil være at dimensjonen blir så stor og uklar
at man ikke klarer å fange opp eller se de viktigste forholdene som berører kvalitet. Hvor viktig
er for eksempel sikkerhet i prosjektet sammenlignet med de tekniske og funksjonelle
spesifikasjonene til produktet?
En annen svakhet ved prosjekttrekanten, som påpekes av Atkinson [27], er at dersom man
setter klare grenser for hva kvalitet er vil man kunne begå type 2 feil i definisjon av prosjektets
suksesskriterier. Det innebærer at når man setter klare rammer for kvalitetsdimensjonen vil
man nødvendigvis utelukke andre forhold som kan ha mye å si for prosjektets suksess [27]. For
å løse problemer knyttet til avgrensning av disse dimensjonene blir suksess i prosjektledelse i
denne masteroppgaven heller belyst gjennom samlede lister av suksessfaktorer hvor noen av
faktorene kan plasseres innenfor prosjekttrekanten, men listene er ikke begrenset til disse
dimensjonene. Faktorene som behandles videre her kan sees på som mer «frie»
karakteristikker av prosjekter sammenlignet med hvordan de ofte har blitt kategorisert i
litteraturen tidligere, som i prosjekttrekanten.
3.4.4 Kritiske suksessfaktorer
Følgende underkapittel, «Kritiske suksessfaktorer», er basert på et tidligere fordypningsprosjekt av studentene

En faktor kan ifølge Oxford English Dictionary defineres slik [31]:
«A circumstance, fact, or influence that contributes to a result.»
En faktor er derfor i utgangspunktet å regne som et verdinøytralt begrep med hensyn til hvilket
resultat som produseres, en faktor kan være både en negativ, nøytral eller positiv påvirkning.
Ika nevner i sin rapport at for å meningsfullt kunne benytte seg av faktorer i et suksessperspektiv må man derfor legge til grunn suksesskriterier, eller målsetninger, som angir hva et
tilfredsstillende resultat er [22].
Når man har etablerte målsetninger som stiller krav til hva man anser som suksess kan det være
hensiktsmessig å undersøke utviklingen man har mot disse målene gjennom måling av
prestasjon. Man kan finne ut om man har oppnådd, eller vil oppnå, suksess i prosjekter ved
hjelp av det som kalles CSFer, kritiske suksessfaktorer, eller «Critical Success Factors». I et
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prosjektledelsesperspektiv er CSFer forhold, variabler og egenskaper ved et prosjekt som har
en betydelig effekt på prosjektets evne til å oppnå suksess [32], og som kan endres på for å øke
sannsynligheten for suksess [33]. Slike faktorer, som relaterer til suksess i prosjektledelse, har
tradisjonelt blitt klassifisert i 3 kategorier, som vist i prosjekttrekanten. Disse dimensjonene,
eller kategoriene, framkommer i flere av definisjonene av suksess fra litteraturen, samt flere
definisjoner av prosjektledelse som også nevnes i denne rapporten.
For eksempel kan man si at «Oppfølging av fremdriftsplan» kan være én faktor som har
innvirkning på den samlede suksessen av et prosjekt. Denne faktoren vil man kunne
kategorisere under Tid, da man kan regne med at dette er et forhold som potensielt kan spare
aktører i prosjekter for tid, og kan tilrettelegge bedre for god fremdriftsplanlegging.
Dersom faktorene er relatert til det som ovenfor blir definert som prosjektsuksess, mener noen
at det er hensiktsmessig å inkludere en fjerde kategori for at faktorene skal omfatte prosjektets
påvirkning på relevante interessenter, særlig med hensyn til prosjektets resultat etter
prosjektets utførelsesfase. Denne kategorien kan kalles «tilfredstillelse av kunden» [22].
CSFer inngår ofte i utforming av det man kaller KPI-er, eller prestasjonsindikatorer. Dette er et
sentralt tema som behandles i neste delkapittel.

3.5 Sikkerhetsindikatorer
Følgende underkapittel, «Sikkerhetsindikatorer», er basert på et tidligere fordypningsprosjekt av studentene

En prestasjonsindikator kan også kalles en KPI (Key Performance Indicator). En slik indikator
defineres generelt som en avgrenset mengde informasjon som samles inn ved jevne intervaller
for å måle prestasjonen, eller ytelsen, i et system [34]. En prestasjonsindikator er et
hjelpemiddel som anvendes i måling av bl. a. økonomisk vekst, effektivitet, sikkerhet og kvalitet,
og kan være sentral for å avdekke forhold og aktiviteter som organisasjonen må fokusere på
for å bli bedre.
I tillegg til å være verktøy for måling danner indikatorer også grunnlaget for flere beslutninger
som man tar i organisasjoner og prosjekter. Illustrasjonen under viser prosessen for
beslutningstaking og gjennomføring av kontroll i et system. Sett i kontekst av denne
illustrasjonen er indikatorer «sensorene» som benyttes i denne prosessen, og
«kontrollsubjektet» er deler av prosjektet eller organisasjonen representert gjennom
suksessfaktorer. [8]:
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Figur 5 Syklisk modell for kontrollering av et system

Figur 5 er en syklisk modell. Den viser at man kan se på indikatorer som instrumenter for måling
som produserer en verdi for prestasjonen fra kontrollsubjektet. Verdien som måles må derfra
vurderes opp mot prestasjonsforventningene, også kalt suksesskriterier, som bestemmes av
organisasjonens ledelse. Det er altså viktig å ha bestemt kriterier på forhånd av måling slik at
indikatorene kan anvendes korrekt.
Sikkerhetsindikatorer kan defineres på samme vis som vi har gjort for prestasjonsindikatorer
generelt, men disse gjelder spesifikt for sikkerhetsprestasjonene i prosjekter og organisasjoner.
Indikatorer for sikkerhetsprestasjoner ser spesielt på f. eks. grad av kontroll på ulykkesrisiko,
deltagelse i sikkerhetsaktiviteter, og om de gjennomføres korrekt, internkontrollsystemets
kvalitet, oppfølging av leverandører/entreprenører med hensyn til SHA-risiko [35], eller måling
av antall uønskede hendelser og ulykker (ulykkesstatistikk) [36]. Sikkehetsindikatorer relaterer
altså ofte til faktorer som til slutt handler om planlegging og håndtering av sikkerheten i en
organisasjon.
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Forutseende sikkerhetsindikatorer er en type indikator som måler forhold i nåtiden, og som
søker å predikere noe om hvor godt man kan forventes å prestere fremover i tid [8].
Forutseende sikkerhetsindikatorer er indikatorer som i all hovedsak brukes i relasjon til
ledelsesprosesser, og er også de indikatorene som måles med størst usikkerhet [8]. Grunnen til
denne usikkerheten kan være tidsaspektet; at man benytter målinger i nåsituasjon for å si noe
om prestasjoner som enda ikke har funnet sted, og at det man måler ikke nødvendigvis er
direkte knyttet til det man ønsker å se på prestasjonene av.

Figur 6 CSFer er byggesteinene som skal brukes for å skape en forutseende sikkerhetsindikator

Denne masteroppgaven fokuserer på forutseende indikatorer. En grunntanke bak
sikkerhetsindikatoren som studerer, er at man kan måle prestasjonen med en slik indikator ved
å tallfeste ytelsen gjennom sjekklister med kritiske suksessfaktorer og danne en samlet måling
for aktivitetene som faktorene omfatter. Navnet på indikatoren som vi skal se på er «Grad av
kontroll på ulykkesrisiko før oppstart av produksjon». En utfordring ved denne oppgaven vil
være usikkerheten i sammenhengen mellom faktorene i indikatoren, og forholdet «grad
kontroll på ulykkesrisiko» som indikatoren skal si noe om.
Som det vises i neste delkapittel er forutseende sikkerhetsindikatorer noe som går hånd i hånd
med nyere teori innenfor sikkerhetsledelse, spesielt med hensyn til det man kaller «Safety II»
og «resilience engineering». Den forutseende sikkerhetsindikatoren vil være et proaktivt
verktøy for måling og styring av sikkerhetsprestasjon. Dette kan tillate kontinuerlig forbedring
av prestasjoner hvor man benytter en mer positiv proaktiv holdning til risiko og generell
prosjektledelse.
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3.6 Safety I og Safety II
Følgende underkapittel, «Safety I og Safety IIs», er basert på et tidligere fordypningsprosjekt av studentene

I anvendelse av en forutseende sikkerhetsindikator har man det man kaller en proaktiv
tilnærming til ledelse av sikkerhet. For å forklare hvordan dette perspektivet er nyttig og viktig
skal vi se nærmere på begrepene «Safety I» og «Safety II» som defineres av Erik Hollnagel i
artikkelen «A Tale of Two Safeties».
Hollnagel viser at sikkerhet ofte defineres som et forhold der mengden uønskede utfall, som
antall ulykker, nestenulykker, og hendelser, er så lavt som mulig [37]. Han kaller filosofien bak
denne definisjonen av sikkerhet for «Safety I». I Safety I handler ledelse av sikkerhet om å
håndtere avvikene i etterkant; man ser tilbake på hva som har skjedd og baserer
handlingsmønsteret for å redusere antall avvik etter dette. I Safety I har man et «årsakvirkning»-perspektiv på hvordan avvik og ulykker manifesterer seg. Med en slik tilnærming sier
man at alle uønskede hendelser som oppstår i en organisasjon oppstår som følge av avvik fra
normal drift, eller ønsket tilstand. I Safety I handler sikkerhetsledelse om å studere hvordan
disse avvikene framkommer, og å innføre barrierer som stopper avvikene fra å oppstå. Safety I
er da å regne som en reaktiv tilnærming til ledelse av sikkerhet.
Som et motstykke til Safety I, den reaktive tilnærmingen, viser Hollnagel til et nytt begrep,
«Safety II». Helt grunnleggende handler Safety II om at man redefinerer begrepet sikkerhet fra
å bety «å sikre at ingenting går galt» til «å sikre at alt lykkes» [37]. Rent logisk sett kan man si
at disse utsagnene handler om akkurat det samme, men dette er ikke nødvendigvis tilfellet.
Safety II reflekterer en ny sikkerhetsfilosofi hvor man går bort fra å fokusere kun på det som
ikke går bra, til å også fokusere på områder hvor man lykkes.
Dette skiftet i fokus fra Safety I til Safety II reflekteres i den følgende hypotesen, som danner
den konseptuelle basisen for den forutseende sikkerhetsindikatoren av Albrechtsen m.fl.
«(…) det kan forventes at det finnes karakteristikker i ulike prosjektfaser før oppstart av
produksjon som gir indikasjoner på om prosjektet kan forventes å oppnå en god
sikkerhetsprestasjon i produksjonsfasen eller ikke.» [1:22]
Det skal altså være mulig å identifisere faktorer i veldig tidlige faser av livsløpet til prosjekter
som kan måles og studeres, slik at man kan avgjøre om man vil gjøre det godt med hensyn til

25

Masteroppgave
Emne: TIØ4925
sikkerhet senere i prosjektet. Dette handler om å arbeide proaktivt, og at de karakteristikkene
som fører til suksess implisitt fører til færre avvik.
Samtidig erkjenner Hollnagel i forbindelse mad Safety II at organisasjoner ofte går gjennom
både regulære og irregulære endringer, og at mennesker, som tilpasningsdyktige vesener, er
et sentralt verktøy under disse endringene for å sørge for at de foregår uten sikkerhetsavvik
[37]. Her kan vi trekke paralleller mellom Safety II og begrepet «resilience engineering» som
kan defineres slik:
«(…) it is about identifying, and then enhancing, the positive capacities of people and
organizations that allow them to adapt safely under pressure (…)» [38:2m17s]
Som man ser er Safety II et sentralt rammeverk, eller en grunntanke, som støtter opp under
forutseende sikkerhetsindikatorer som konsept og verktøy i ledelse av prosjekter. Indikatoren
og de tilhørende faktorlistene som studeres i denne oppgaven er sterkt knyttet til de tidlige
fasene av prosjekter, altså perioden før de reelle sikkerhetsavvikene utarter seg. Indikatoren
bygges også opp med flere menneskelige og organisatoriske forhold, og henger derfor mer
tematisk sammen med Safety II fremfor Safety I.

3.7 Fordypningsprosjektet «Kritiske suksessfaktorer i BA-prosjekter»
Fordypningsprosjektet «Kritiske suksessfaktorer i BA-prosjekter» er en teoretisk forløper til
denne masteroppgaven, gjennomført av oss, studentene [9]. Denne oppgaven er i likhet med
masteroppgaven basert på rapporten om forutseende sikkerhetsindikatorer av Albrechtsen
m.fl. I fordypningsoppgaven ble det tatt utgangspunkt i antagelser som ble gjort i nevnte
rapport, og med disse antagelsene lagt til grunn ble det gjennomført en litteraturstudie for å
identifisere sentrale kritiske suksessfaktorer i prosjekter i bygg- og anleggsbransjen. Målet med
oppgaven var å danne et teoretisk grunnlag for masteroppgaven, og blant annet finne ut hva
som gjør et prosjekt suksessfullt [9]. Dette innebar å lage en liste over kritiske suksessfaktorer
og diskutere gyldigheten av faktorene basert på forskningsmetode og tematisk relevans i
litteraturkildene.
Funnene fra fordypningsprosjektet var en liste med totalt 28 kritiske suksessfaktorer fra 6 ulike
kilder. I denne masteroppgaven ble noen av disse faktorene benyttet i analyseprosessen etter
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datainnsamlingen, for å kategorisere utsagn i intervjuer som falt utenfor rammene for
intervjuet, men som ble vurdert som verdifulle med hensyn til suksess i prosjekter og kontroll
på ulykkesrisiko. Dette beskrives nærmere i kapittel 4.4 under metodekapittelet.

3.8 SMORT, «Safety Management and Organisation Review Technique»
SMORT, eller «Safety Management and Organisation Review Technique» er et system av
sjekklister som presenteres i «Prevention of Accidents and Unwanted Occurrences» av Kjellén
og Albrechtsen [8]. SMORT-systemet er ment å benyttes i granskning av ulykker og uønskede
hendelser, men kan også benyttes i sikkerhetsrevisjoner av organisasjoner [8]. SMORT kan
benyttes til å studere alle deler av en organisasjon. Sjekklistene er delt i fire deler som dekker
ulike nivåer i organisasjonen som relaterer til en bestemt hendelse eller ulykke [8]:
Nr.
1
2
3
4

Nivå
«Hendlesesforløp/risikosituasjoner»
«Arbeidssystem og avdeling»
«Prosjektledelse»
«Ledelse i organisasjonen»

Sjekklistene har en forgrenet struktur hvor man går videre ned på underliggende kategorier
innenfor de fire nivåene. Hver kategori har en underkategori hvor man finner spørsmål relatert
til underkategorien. Slik ser et par eksempler på spørsmål i SMORT-sjekklistene ut:
«Have adequate regulatory requirements been identified, evaluated, and implemented
in the projects governing documents?» [8:499]
«Has the schedule been subdvided into phases and milestones with adequate goals
concerning HSE activities and documentation?» [8:503]
I kontekst av denne masteroppgaven er SMORT et verktøy for å kunne verifisere gyldigheten
av faktorer som blir ansett som suksessfaktorer i bygg- og anleggsprosjekter med hensyn til
kontroll på ulykkesrisiko. Dette blir nærmere forklart i metodekapittelet. SMORT deler noen
karakteristikker med sjekklistene fra studien av Albrechtsen m.fl. [1]. Begge er systemer av
sjekklister som brukes for å undersøke forhold i en organisasjon som kan ha hatt en innvirkning
på utvikling og utfall av avvik, ulykker og uønskede hendelser. Forskjellen mellom disse to ligger
i at SMORT ikke skiller tydelig mellom det som skjer i tidlige faser av prosjekter, og det som skjer
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senere. Det blir mer opp til den som anvender verktøyet å skape dette skillet i anvendelse av
SMORT. For å studere forhold som man finner i de tidlige fasene, sett i kontekst av forutseende
sikkerhetsindikatorer, handler det om å se på nivå nummer 3 og 4 i den overordnede strukturen
av SMORT, altså nivåene som dekker ledelsesprosesser på prosjektnivå og på mer overordnet
organisasjonsnivå.

3.9 Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg og anlegg
I kapittel 4 i «Forutseende sikkehetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen» av Albrechtsen
m.fl.

adresseres

ulike

prosjektkarakteristikkers

betydning

for

oppnåelse

av

god

sikkerhetsprestasjon i produksjonsfasen. Fokuset ligger på karakteristikker i tidligfasen, og
hvilken indikasjon de kan gi med tanke på kontroll på ulykkesrisiko under produksjon. Hensikten
med masteroppgaven er å undersøke disse karakteristikkene, eller faktorene, i en forutseende
sikkerhetsindikator. Studien er gjennomført på bakgrunn av påvisningene til internasjonale og
arbeidstilsynets studier av at dødsulykker henger sammen med avgjørelser gjort i tidligfaser av
prosjektet [1].
En av datainnsamlingskildene for kartlegging av relevante faktorer er rapporter om PDRI,
Project Definition Rating Index [1]. PDRI er et verktøy utformet av Construction Industry
Institute. Formålet med PDRI er å tilby en enkel metode for vurdering av bygg- og
anleggsprosjekters fullføringsgrad i tidligfase. Disse vurderingene gjøres ved bruk av
kvantifiserbare sjekklister [39]. Det foreslås der fire sjekkpunkter i et prosjekts livsløp hvor det
kan være nyttig å benytte PDRI. Samtidig påpekes det at antall sjekkpunkter og deres plassering
bør fastsettes etter betraktning av prosjektets størrelse, kompleksitet og varighet [39].
I kapittel 4 av rapporten fra Eirik Albrechtsen m.fl. er antall sjekkpunkter for måling satt til tre.
Disse er henholdsvis plassert etter byggherrens utredning i konseptutviklingsfasen, etter
kontraktinngåelse i begynnelsen av detaljprosjekteringen, og ved beslutning om oppstart før
produksjon [1]. For hvert av punktene er det utarbeidet individuelle sjekklister. Listenes
faktorer og deres underpunkter kvantifiseres og settes opp mot suksesskriterier [1]. Det er disse
sjekklistene, utviklet av Albrechtsen m.fl. som vi ser nærmere på i denne masteroppgaven.
Sjekklistene for de tre målepunktene inneholder ulike antall faktorer; henholdsvis 12 faktorer
for målepunkt 1, 11 faktorer i målepunkt 2 og 13 faktorer i målepunkt 3. Sjekklistene er sentrale
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komponenter av intervjuguidene som ble benyttet i datainnsamlingen og presenteres derfor i
sin fulle form i metodekapittelet.

Figur 7 Målepunkter som benyttes i sikkerhetsindikatoren av Albrechtsen m.fl., og som benyttes videre i masteroppgaven

3.10 Viktigheten av kontraktsoppfølging
Olav Torp, Kjell Austeng og Jekale Mengesha Wubishets rapport «Critical success factors for
project performance: A study from front-end assessments of large public projects in Norway»
omhandler begrepene CSF og PP, hvor PP står for «potential pitfalls». Det fremkommer fra
rapporten at det er en sterk sammenheng mellom disse to begrepene, og at «potential pitfalls»
ofte kan beskrives som manglende tilstedeværelse av CSF-er [40].
Rapporten viser til «kontraktsstrategi» som en viktig suksessfaktor i BA- prosjekter. Det er der
studert 14 prosjekter av varierende type og størrelse i BA- bransjen, og i 9 av disse prosjektene
har denne suksessfaktoren blitt trukket fram som viktig [40:4]. I rapporten defineres faktoren
kontraktsstrategi som:
«Number of and size of the contracts, interface between the different contracts, and
management of the contracts»
De generelle funnene fra rapporten summeres opp til at det er et tilsynelatende skifte i fokus
fra tekniske CSF-er og PP-er, til CSF-er og PP-er som er mer rettet mot ledelses- og
organisatoriske forhold. [40].
Rapporten «Checklist of Critical Success Factors for Building Projects» av Kevin Parfitt og V. E.
Sanvido har som mål å utvikle et sett med CSF-er til en sjekkliste for evaluering av
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byggeprosjekter [41]. Rapporten presenterer en slik sjekkliste, hvor ett av områdene for
evaluering relaterer til det de kaller «Contracts, Changes and Obligations». Dette området
omhandler blant annet dokumenterte og muntlige avtaler som gjøres i løpet av prosjektet [41].
Her er noen av punktene som listes under dette nevnte området, oversatt til norsk [41:247248]:


Reflekterer kontraktene målsetningene så klart og rettslig som mulig?



Har eieren tilstrekkelige økonomiske ressurser for å utføre arbeidet til de kravene som
stilles?



Foreligger det en plan for å løse konflikter som kan oppstå med hensyn til fremdrift?



Har kontrollmekanismer og planer blitt produsert før eventuelle problemer har utviklet
seg?



Er alle aktører klar over deres ansvar og handlinger dersom en av kontrollmekanismene
skulle utløses?

Fra disse utvalgte punktene kan det utledes at det viktig å stille klare og tydelige krav i
kontrakter, og å sikre tilstrekkelig ressurstildeling. Samtidig er det også viktig at aktørene i
prosjektet er klare over sine respektive ansvarsområder.
I «Prevention of Accidents and Unwanted Occurrences» av Eirik Albrechtsen og Urban Kjellén
legges det fram et eksempel fra bygg- og anleggsbransjen som viser fremgangsmåten for
ledelse av sikkerhet i byggeprosjekter. Eksempelet går gjennom flere steg, eller faser, som
prosjektet gjennomgår, og viser til viktige aktiviteter i ledelse av HMS [8].
Steg 2 og 3 i eksempelet belyser aktiviteter knyttet til prekvalifisering og kontraktsinngåelse,
viktige punkter innenfor kontraktsstyring. Steg 2, prekvalifisering, viser at det er viktig å stille
høye krav til sikkerhetsprestasjoner i tidligere prosjekter hos kontraktøren/entreprenøren. Da
vil sannsynligheten for at dette prosjektets prestasjoner også blir gode være stor. En annen
strategi kan være å signere kontrakt med kontraktører som har lavere sikkhetsprestasjoner fra
før, og heller følge disse opp tettere i produksjonsfasen. Dette vil medføre en høyere kostnad
for byggherren i denne fasen. Det er viktig at byggherren gjennomfører revisjoner av
potensielle kontraktører for å sikre at de oppfyller kravene som stilles til ledelsessystemer for
sikkerhet osv. [8].
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Steg 3 i eksempelet i Kjellén og Albrechtsens bok omhandler tilbud, evaluering og
kontraktsinngåelse. Byggherren gjennomfører såkalte «bid-clarification meetings» (BCM) med
alle tilbydere og avklarer til disse hvilke bekymringer de har til f. eks. ledelsessystemer og
tidligere sikkerhetsprestasjoner. I disse møtene avklares også kravene som byggherren stiller
til sine potensielle entreprenører, og entreprenørene svarer til disse kravene ved å f. eks. legge
til ekstra ressurser og tiltak i sitt anbud [8]. Når kontrakten er signert skal entreprenøren sende
inn dokumenter som beskriver deres sikkerhetsprogram for arbeidet de skal utføre [8].
Sett i lys av denne litteraturen er kontraktsoppfølging en viktig faktor for suksess i prosjekter.
En ny faktor for oppfølging av kontrakter kommer opp senere i rapporten. Valgene som ble
gjort for å ta denne faktoren med i masteroppgaven redegjøres for i kapittel 4.3.1.
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Del 2
Metodikk og resultater
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4 Metode
Denne masteroppgaven er gjennomført som en intrinsisk [42] kvalitativ casestudie av kritiske
suksessfaktorer for kontroll på ulykkesrisiko i bygg- og anleggsprosjekter. Masteroppgaven er
et videre arbeid som bygger på eksisterende forskning på sikkerhetsindikatorer i BA-bransjen,
en uttesting av en konseptuell modell av en sikkerhetsindikator fra kapittel 4 i rapporten
«Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen» [1]. Masteroppgaven er altså
en deduktiv studie [43] forankret i etablert teori, hvor hensikten er å teste denne teorien
ytterligere.
I vårt arbeid tar vi utgangspunkt i faktorlister for en bestemt sikkerhetsindikator, og vi studerer
hvorvidt alle faktorene i listene er hensiktsmessig plassert, og om listene mangler noen kritiske
suksessfaktorer for kontroll på ulykkesrisiko i produksjonsfasen. Samtidig undersøker vi om det
er en sammenheng mellom gode prestasjoner i generell prosjektledelse og gode
sikkerhetsprestasjoner. Hensikten med masteroppgaven er ikke å generalisere funnene utover
den casen som vi studerer, og dette reflekteres i metodevalgene våre, spesielt i valget av en
kvalitativ deduktiv tilnærming.

I dette kapittelet går vi gjennom de fire fasene som

masteroppgaven har vært gjennom, og hvilke valg vi har tatt i design av forskningsprosjektet.

Figur 8 Overordnet plan for gjennomføring av masteroppgaven

4.1 Konsept og design
«Konsept og design», som vi kaller det, er en fase i masteroppgaven som har gått parallelt med
de andre fasene. Konsept og design omfatter oppstart, idemyldring, og utvikling av
forskningsprosjektet. I denne delen av arbeidet har vi arbeidet sammen med veileder for å
definere forskningsspørsmål, begrense masteroppgavens omfang, velge korrekt metodikk, og

34

Masteroppgave
Emne: TIØ4925
gjøre det rette utvalget for datainnsamling. Utvikling av prosjektet har vært en prosess som har
foregått fortløpende for å sørge for at masteroppgaven tilpasses til nye begrensninger og
utfordringer.

4.2 Litteraturstudie
Studien startet med en videreføring av litteraturgjennomgang som ble gjort i et
fordypningsprosjekt i forkant av masteroppgaven. I begynnelsen av forskningsprosjektet gikk vi
gjennom relevant teori og kilder som ble benyttet i fordypningsprosjektet på nytt, og valgte ut
temaer som fortsatt var relevante for masteroppgaven. I all hovedsak lå to rapporter til grunn
for masteroppgaven; «Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg og anlegg» av Albrechtsen m.fl.
og «Kritiske suksessfaktorer i BA-prosjekter», vår egen fordypningsoppgave. Spesielt
fordypningsoppgaven la grunnlaget for teorien vi bruker i denne rapporten.
I litteratursøket har vi i all hovedsak benyttet databasen Google Scholar for å finne rapporter
og artikler. Tidlig i prosjektet ble det gjennomført eksplorerende søk basert på relevante
begreper. Her en noen eksempler på temaer og tilhørende søkeord som ble benyttet for
innhenting av teori:
Tabell 1 Eksempel på brukt struktur for litteratursøk

Tema

Søkeord og ant. treff

Utvalgte rapporter (litteratur)

Prosjektsuksess

[Project success definitions],

(Ika, 2009)

503 000 treff

(Meng, 2012)
(Müller; Jugdev, 2012)

[Project success definitions

(Papke-Shields; Beise; Quan,

construction], 17 800 treff

2009)
(Rolstadås; Tommelein; …, 2014)

Sikkerhetsindikatorer
Prosjekttrekanten

[Safety indicator definition],

(Hopkins, 2009)

17 800 treff

(Reiman; Pietikäinen, 2012)

[Iron triangle safety],

(Pollack; Helm; Adler, 2018)

21 400 treff

(Jha; Iyer, 2007)

[time cost quality safety
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"project management"
triangle]
12 900 treff
Kontrakt

[Contracts in "project success"], (Parfitt; Sanvido; ASCE, 1993)
34 100 treff

(Torp; Austeng; Mengesha,
2004)

[("Contract" OR "Contractual")
AND project AND construction
AND CSF], 15 500 treff

Resultatene av søkene i Google Scholar ble valgt basert på relevansen innholdet i kildene hadde
til det vi forsøkte å besvare, og basert på hvor mange referanser det var knyttet til kildene, for
å sikre at informasjonen var troverdig og gyldig. I tillegg begrenset vi noen av søkene til
tidsrommet mellom år 2000 og 2019 for å få med nyere forskning innenfor feltene vi skriver
om. Vi tar forbehold om at noen av søkene resulterte i et veldig stort antall treff, og at sentrale
teori fra litteraturen kan ha gått tapt for oss i søket.
I tillegg til litteratursøk i databaser ble det også brukt litteratur fra referansene i noen av
kildene, dersom disse kildene viste seg å være sekundære kilder. Et eksempel på dette er teori
i prosjektoppgaven, hvor mange av kildene ble funnet i et tidligere litteratursøk. Noen fagbøker
ble også benyttet, noen fra referanselister i andre kilder og fra anbefalinger fra veileder. Det
totale teoretiske grunnlaget for rapporten kommer delvis fra litteraturstudien i
fordypningsprosjektet, og delvis fra nye litteratursøk i masteroppgaven. Totalt samlet vi 55
bøker og artikler i det nye litteratursøket, men ikke alle ble inkludert i rapporten til slutt.
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4.3 Datainnsamling

Figur 9 Valgt grad av struktur i intervjuene i masteroppgaven

For datainnsamling valgte vi å gjennomføre semistrukturerte personlige intervjuer [43] av
personer med relevant erfaring om ledelse av bygg- og anleggsprosjekter.
4.3.1 Forberedelser
For utvalg av respondenter ble det først valgt å benytte formålsutvalg [43]. Formålsutvalg ble
valgt som metode for å sikre at respondentene gav tilstrekkelig dyptgående og relevant
informasjon. Her fikk vi råd fra vår veileder med hensyn på hvilke personer som burde
kontaktes. I løpet av utvalgsprosessen ble det klart at vi ikke hadde tilgjengelig tilstrekkelig med
kandidater til å gjennomføre planlagt antall intervjuer, og derfor endret vi utvalgsmetoden til
snøballutvalg [43] hvor vi fikk kandidatene til å foreslå kolleger som kunne være relevante for
masteroppgaven. Intervjuobjektene ble delt inn i tre hovedgrupper basert på hvilken aktør de
representerte og hvor i prosjekters livsløp de hadde hatt ledelsesansvar. Disse tre gruppene
ble: byggherre, prosjekterende, og entreprenør.
Størrelsen av utvalget ble satt til 12 respondenter, hvor vi skulle intervjue 4 personer fra hver
enkelt gruppe. Til slutt ble det kun gjennomført 11 intervjuer på grunn av lav respons fra
potensielle kandidater og tidsbegrensninger i masteroppgaven. Størrelsen på utvalget ble først

Figur 10 Gruppering av utvalget til intervjuene
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begrenset til 12 da vi av erfaring, og fra teorien [43], visste at personlige intervjuer er
tidkrevende å planlegge, gjennomføre og bearbeide.
For hver av de tre gruppene utarbeidet vi tre ulike intervjuguider. Disse intervjuguidene ligger
vedlagt i Vedlegg 2a, 2b og 2c. Spørsmål og tematikk i alle guidene var lik, men det ble benyttet
tre ulike sjekklister med suksessfaktorer avhengig av hvilken gruppe respondenten befant seg
i. Disse tre listene ble hentet direkte fra innholdet i sikkerhetsindikatoren i kapittel 4 i
«Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen» av Albrechtsen, Kjellén,
Kongsvik m.fl. Vi benyttet ulike lister for de ulike gruppene under forutsetning av at aktørene
innenfor disse gruppene hadde best grunnlag for å si noe verdifullt om faktorer i de respektive
sjekklistene. Sjekklistene som ble inkludert i de tre intervjuguidene er sjekklister for
målepunktene som nevnes av Albrectsen m.fl [1]. Sjekklistene, slik de ble presentert ovenfor
respondentene, med noen forkortede beskrivelser, vises på de tre neste sidene.
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Tabell 2 Sjekkliste med suksessfaktorer for målepunkt 1

Faktorer:
1. Mulighetsstudie
2.

Risikovurdering og
risikohåndtering

3.

Prosjektspesifikke risikoforhold

4.

Vurderinger av fysiske forhold
ved anleggsområde/byggeplass

5.

Rammebetingelser

6.

Arkitektoniske og tekniske valg

7.

Fremdriftsplan og budsjett

8.

Byggherrens
prosjektorganisasjon

9.

Byggherrens prosjektleder

10. Kontraktstrategi

11. Byggbarhetsanalyse

12. Tid
13. Kontraktsoppfølging

Beskrivelse:
- Mulighetsstudie er gjennomført og dokumentert mht økonomi,
sikkerhet, livssyklus, interessenter, byggbarhet med mer
- Risiko som påvirker prosjektets måloppnåelse er identifisert og
analysert (økonomisk risiko, fremdriftsrisiko, ulykkesrisiko, miljørisiko,
mm).
- Ulykkesrisikoregister er etablert
- Risiko som er identifisert for senere faser er håndtert i grunnlaget for
planlegging og innkjøp.
- Prosjektspesifikke ulykkes-risikoforhold som byggherre bringer inn ved
sine valg er identifiserte og tatt hensyn til i grunnlag for planlegging og
innkjøp. Dvs. forhold som er spesielle ved det enkelte prosjekt og som
ikke i tilstrekkelig grad er dekket av eksisterende krav i lover og
forskrifter
- Grunnundersøkelser for anleggsområdet/byggeplass er utført
- Vurdering av naturfarer (skred, flom, etc) er utført
- Vurdering av hensyn til risiko for 3.part er utført
- Vurdering av trafikkforhold er utført
- Relevante reguleringer, sikringsforhold (”security”), nødvendige
tillatelser, (…)
- De arkitektoniske og tekniske valgene som er tatt ivaretar sikkerhet.
- Design er detaljert til et akseptabelt nivå.
- Fremdriftsplan og budsjett med tilstrekkelig detaljeringsnivå er
etablert.
- Byggherrens prosjektorganisasjon er tilpasset kompleksitet til
byggeobjektet.
- Sammensatt prosjektgruppe av personer med nødvendig kompetanse
og ulik erfaring
- Prosjektleder med kompetanse og autoritet til å gjennomføre gode
prosjekter.
- Prosjektleder med emne til å skape engasjement.
- Prosjektleder med emne til å balansere fremdrift, kostnader og
sikkerhet.
…
- Kontraktstrategi som fremmer konkurranse og kvalifiserte tilbydere er
etablert.
- Pre-kvalifiserte tilbydere som holder en tilfredsstillende standard
innenfor HMS er identifiserte
- Byggbarhetsanalyse er utført.
- Kunnskap og erfaringer om praktisk gjennomføring er brukt i
planlegging, design og innkjøp for å oppnå prosjektets mål mht
kvalitet, fremdrift, sikkerhet og økonomi
- Det er avsatt tilstrekkelig med tid til prosjektering og utførelse av de
forskjellige arbeidsoperasjoner arbeidene som skal utføres
Ansvar for oppfølging av kontrakter er tydelig definert
Det stilles klare og tydelige krav i kontrakter
Det vises til klare ansvarsområder og resursfordeling
Prosjekteier har oversikt over grensesnittene mellom kontrakter
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Tabell 3 Sjekkliste med suksessfaktorer for målepunkt 2

Faktorer:
1. Prosjektorganisasjon

2.

Prosjekteringsleder

3.

Koordinator for
prosjekteringsfasen (KP)

4.

Prosjekterende SHA-aktiviteter

5.

Risikovurdering og -håndtering

Beskrivelse:
- Det er etablert en prosjektorganisasjon med byggherre og
prosjekterende som er tilpasset kompleksitet til byggeprosjektet.
- Prosjekteringsgruppe er sammensatt av personer med ulik
erfaring og bakgrunn
- Det finnes egnet kompetanse og erfaring hos
prosjekteringsgruppen for å legge til rette for sikkerhet i
utførelse
- Det finnes kunnskap og erfaringer om praktisk gjennomføring av
prosjekter i prosjekteringsgruppa
- Prosjekteringsleder med kompetanse og autoritet til å
gjennomføre god prosjektering, inkludert sikkerhet
- Byggherre har utpekt koordinator for prosjekteringsfasen (KP)
med nødvendige kunnskaper, erfaring og personlige egenskaper.
KP er integrert i prosjektorganisasjonen
- Prosjekterende har etablert en plan for sine SHA-aktiviteter
(f.eks. enfaglige og tverrfaglige fareidentifikasjoner,
risikovurderinger, oppdatering av risikoregister,
restrisikorapporter mm)
- Planen inneholder hvilke aktiviteter som skal gjøres med
milepæler og hvem som skal delta i aktivitetene
-

6.

Viktige risikoer ved
byggeplassen/anlegget og dens
utforming er identifiserte og
håndterte:

7.

Byggbarhet

8.

Ressursbehov

9.

Fremdriftsplan

10. Riggplan, sikring, beredskap

-

-

11. Arkitektoniske og tekniske valg

-

Den prosjekterende har vurdert ulykkesrisiko på bygg- eller
anleggsplassen og identifisert nødvendige tiltak
Prosjektspesifikke ulykkes-risikoforhold som prosjekterende
bringer inn ved sine valg er identifiserte og tatt hensyn til i
grunnlag for planlegging og innkjøp
Risikoregister er oppdatert
Tilkomst og transport
Arealbehov for utførelse
Terreng og omgivelser (bygninger, infrastruktur)
Hydrologi, geologi, seismikk, topologi
Infrastruktur under bakken
Samtidige arbeidsoppgaver
Byggbarhetsanalyse er utført.
Kunnskap og erfaringer om praktisk gjennomføring brukes i
planlegging, design og innkjøp for å oppnå prosjektets mål mht
kvalitet, fremdrift, sikkerhet og økonomi
Evaluering av geoteknikk er utført og dokumentert
Behov for ressurser (mennesker/materiell) for neste fase er
identifisert
Fremdriftsplan med tilstrekkelig detaljeringsnivå er etablert.
Resultat av risikovurderinger er tatt hensyn til i fremdriftsplanen
Riggplan som sørger for godt med plass på byggeplass/anlegg
Riggplan er komplett og inkluderer prosjektgrenser,
gjerder/åpninger, grønne områder, bygninger, losseområder,
tilgang, veier, mm
Sikring (security) og beredskap på byggeplass/anlegg (brann,
medisinsk personell, mm) er vurdert og håndtert.
De arkitektoniske og tekniske valgene som er tatt ivaretar
sikkerhet.
Design er detaljert til et akseptabel nivå.
Tegninger er omfattende, fornuftige og viser alle viktige
elementer i logisk format, inkludert oversikt over hvor utstyr
finnes.
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Tabell 4 Sjekkliste med suksessfaktorer for målepunkt 3

Faktorer
1. Informasjonsgrunnlag

2.

Erfaringsoverføring

3.

Fremdriftsplan og
produksjonsplan

4.

Innkjøp og oppfølging av
kontraktører

5.

Kvalitetskontroll

6.

Logistikk

7.

Prosjektorganisasjon

8.

Oppstartsmøte

9.

Risikovurdering

10. Riggplan

11. Samhandling og møtestruktur

12. SHA-plan

13. Struktur for sikkerhetsstyring

Beskrivelse:
- Det er utarbeidet informasjonsgrunnlag for styring og ledelse av
prosjektet, som inkluderer oppsummering av erfaringer fra
tidligere faser og oppdatering av nødvending dokumentasjon.
- Hovedentreprenøren har sikret erfaringsoverføring fra
tilsvarende prosjekter
- Detaljert produksjonsplan tilpasset prosjektet basert på
fremdriftsplan er etablert.
- Informasjon fra risikovurderinger er benyttet i planen.
- …
- Det er etablert plan for innkjøp som beskriver hvem som er
ansvarlig, liste over godkjente kontraktører, innkjøpsordrer,
kontrakter.
- Kontrollplaner for oppfølging av kontraktører er etablerte.
- …
- Prosedyrer og ansvar for kvalitetskontroll er etablerte
- Prosjektledelsen har kvalitetssikret materiale fra prosjekteier
- Det finnes oversikt med krav til lossing, lasting og lagring av
materialer og produkter sammen med spesifikasjoner for dette,
inkludert bruk av kraner
- …
- Prosjektorganisasjon for gjennomføringsfasen er etablert med
kompetanse og sammensetting tilpasset prosjektets
kompleksitet
- Prosjektorganisasjonen inkluderer nøkkelpersoner med
kontinuitet fra planleggingsfase til utførende fase
- …
- Oppstartsmøte er gjennomført før oppstart av produksjon.
- Representanter fra byggherre, entreprenør og prosjekterende
deltar i oppstartsmøtet
- …
- Risiko for prosjektgjennomføring er identifisert og oppdatert fra
tidligere faser.
- Det er lagt plan for håndtering av risiko som ikke er akseptabel
- Riggplan er etablert som legger til rette for påkrevd arealbehov
for sikker utførelse av arbeidet
- Sikre anleggsveier og adkomst er etablert
- Inngjerding og adkomstkontroll er etablert
- Møtestruktur i prosjektet er etablert: forberedelsesmøte i
forkant av fasen, aktivitetsmøter, basmøter, morgenmøter mm
- Det er etablert samhandlingsarenaer for tilbakemeldinger og
avklaringer mellom aktører
- …
- Før oppstart er prosjektets SHA-plan etablert som tilfredsstiller
kravene til denne i Byggherreforskriften.
- SHA-planen bygger på risikovurderinger og er tilpasset det
aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet.
- …
- Plan for HMS aktiviteter er etablert (vernerunder, rapportering
av ulykker/uønskede hendelser, inspeksjoner, sikkerhetsmøter,
revisjon)
- …
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Etter avgjørelsen om å benytte de tre sjekklistene ble det i samråd med veileder besluttet å
legge til en ekstra faktor på listen for målepunkt 1: Kontraktsoppfølging. Før gjennomføringen
av intervjuer ble det innhentet teori for å styrke denne faktoren. Faktoren var altså ikke en del
av sjekklisten i målepunkt 1 før denne masteroppgaven.
Tabell 5 Faktor nummer 13, "Kontraktsoppfølging", slik den så ut i sjekklisten vedagt til respondenetene i gruppen for
målepunkt 1

Navn

Beskrivelse

13. Kontraktsoppfølging

-

Ansvar for oppfølging av kontrakter er tydelig definert

-

Det stilles klare og tydelige krav i kontrakter

-

Det vises til klare ansvarsområder og resursfordeling

-

Prosjekteier har oversikt over grensesnittene mellom
kontrakter

Når det gjelder forberedelsene til intervju, ble første kontakt med mulige respondenter gjort
gjennom en forespørsel over E-post. Denne e-posten inneholdt en forespørsel om intervju. Da
kandidatene bekreftet denne forespørselen sendte vi en ny e-post med et vedlagt
samtykkeskjema og relevant intervjuguide. Intervjuguiden ble sendt ut sammen med avtale om
intervju for å sikre at intervjuobjektene var tilstrekkelig informert om oppgavens tema, at de
kunne være godt forberedt før intervjuet, og at intervjuet skulle kunne gjennomføres på
planlagt tid.
4.3.2 Gjennomføring av intervjuer
På grunn av begrenset tilgjengelighet til respondentene valgte vi å gjennomføre intervjuene
både i person og over Skype for Business, både med og uten direkte bildeoverføring. Vi planla
intervjuene til å vare mellom 40 og 60 minutter. Intervjuene endte opp med å vare mellom 40
minutter og 1 time og 15 minutter. Denne variasjonen kom som følge av hvor godt forberedt
respondentene var på forhånd av intervjuene, i og med at vi måtte bruke mer tid på å forklare
sjekklistene og tema for masteroppgaven til de som var mindre forberedt.
Intervjuene ble gjennomført i to deler. Den første delen kartla respondentens bakgrunn og
erfaring, samt gav en avklaring av hvor i prosjekters livsløp vedkommende har hatt
ledelseserfaring. Den andre delen handlet om kritiske suksessfaktorer, hvor vi sammen med
intervjuobjektene tok for oss sjekklistene, og hvor respondentene reflekterte rundt viktigheten
av faktorene knyttet til suksess med hensyn på sikkerhetsprestasjon i produksjonsfasen. Vi,
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studentene, inntok ulike roller i de ulike intervjuene, og på forhånd fordelte vi ansvaret for
hvem som skulles stille hvilke spørsmål i intervjuguiden. Under intervjuene ble det gjort
lydopptak som senere ble transkribert i detalj.
4.3.3 Etterarbeid
Etter at intervjuene var gjennomført transkriberte vi lydopptakene inn i Microsoft Word. Under
transkripsjon ble spørsmål og svar tydelig adskilt ved hjelp av tekstformatering. I tillegg noterte
vi tidspunktet for hvert enkelt spørsmål for å lettere kunne gå tilbake i lydfilen og gjøre
korreksjoner i transkripsjonen ved eventuelle skrivefeil. Transkripsjonene av intervjuene ble
lagret i en felles mappe. Vi anonymiserte innholdet i transkripsjonene ved å utelate data som
intervjuobjektets navn og organisasjon fra filene. Intervjuene ble designert koder, som vi
knyttet til hvert enkelt intervjuobjekt i en uavhengig fil i Microsoft Excel.

4.4 Koding og analyse
Vi benyttet analyseverktøyet NVivo 12 i koding og analyse av dataene fra intervjuene. Før
koding ble gjennomført satte vi opp en a priori hierarkisk [44] kodestruktur med utgangspunkt
i intervjuguidene og faktorlistene derfra. Denne strukturen finnes i Vedlegg 5. Det ble satt opp
tre ulike strukturer for koding, én for hver enkelt intervjugruppe, med lister over de relevante
faktorene. I tillegg satte vi sammen en overordnet struktur for koding som dekket første del av
intervjuene og andre forhold i dataene som hadde overordnet relevans for BA-prosjekter, og
ikke bare for de tre gruppenes ansvarsområder. Sammen med å bruke en struktur for koding
fra oppstart av prosessen gjorde vi også induktiv koding i løpet av arbeidet, da med fokus på
andre faktorer og forhold nevnt under intervjuene som ikke ble dekket av faktorene fra listene
vi benyttet. I utvikling av nye koder benyttet vi en egenutviklet liste av kritiske suksessfaktorer
som støttegrunnlag [9].
Som nevnt ble det laget nye kategorier i NVivo 12 i løpet av kodingen. Arbeidet med å danne
disse kategoriene startet allerede under transkriberingen, ved å notere nye forhold som ikke
var inkludert i sjekklistene. Ved bruk av disse notatene og en egenutviklet liste med kritiske
suksessfaktorer ble de nye faktorene induktivt kodet med grunnlag i innhentet data.
Ved bruk av langsgående notering og induktiv koding ønsket vi å oppnå relevante kategorier for
innsamlet data. Siden den egenutviklede listen med kritiske suksessfaktorer er utarbeidet på et
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bredt grunnlag av forskning på temaet, ble kategoriens gyldighet sikret og det ble sørget for at
de gir generell mening [43].
Forskningsspørsmål 3 («Hvilke andre faktorer er relevante for å inkluderes i en forutseende
indikator for grad av kontroll på ulykkesrisiko?») ble besvart ved å analysere utsagnene kodet
under de nye kategoriene. For å styrke utsagnene i disse kategoriene ble de i analysen supplert
med faktorer i SMORT-sjekklistene i «Prevention of Accidents and Unwanted Occurences» av
Urban Kjellén og Eirik Albrechtsen [8], og en egenutviklet liste med kritiske suksessfaktorer fra
fordypningsoppgaven [9].
For å svare på forskningsspørsmål 2 («Hvilke faktorer i sjekklistene har tilstrekkelig grad av
validitet for å inkluderes i en forutseende indikator for grad av kontroll på ulykkesrisiko?») ble
utsagnene fra intervjuene sammenlignet med hverandre innad i de forhåndsbestemte
kategoriene. Innholdet i svarene fra respondentene ble også vurdert på individuelt grunnlag. Å
benytte kategorier basert på faktorer fra «Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og
anleggsbransjen» av Albrechtsen m.fl. var med på å sikre at kategoriene ble entydige og
meningsfulle. Noe vi gjorde fordi dette er fordelaktig ved analysering på tvers av enkeltintervjuer. For å beholde essensiell intervjukontekst ble det benyttet kategori-kort. På disse ble
beskrivende, vurderende, og forklarende utsagn notert og uthevet i en matrise [43].
Etter å ha renskrevet rådata og gjort dem om til kommentert annotert data ved bruk av
kategori-kort fortsatte analysen ved å se på likheter og ulikheter i hver kategori. For
forskningsspørsmål 2 var det relevant å se på og sammenligne de vurderende og forklarende
utsagnene. I tillegg ble substansielle sammenhenger mellom faktorene betraktet [43]. Dette
ble gjort for å først presentere hva respondentene svarte. Deretter ble det gjort en samlet
vurdering av hva svarene fra gruppene betyr. Dette ble gjort for hver faktor på de tre
sjekklistene.
Forskningsspørsmål 1 («Kan det vises til en sammenheng hvor prosjekter som er gode på
generell ledelse og planlegging også er gode på ledelse og styring av sikkerhet?») ble besvart
ved å betrakte utsagn i forbindelse med siste spørsmål under Tema 2 i intervjuguiden.
Spørsmålet ber respondenten om å vekte generell prosjektledelse og planlegging, og spesifikke
sikkerhetsaktiviteter opp mot hverandre når det gjelder deres betydning for prosjekters
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sikkerhetsprestasjoner i produksjon. Dette spørsmålet ble stilt til alle 11 respondenter fordi
grunnlaget for å svare ble ansett som likt.
Formålet med spørsmålet var tredelt. For det første var det ønskelig å se om generell ledelse
og planlegging ble ansett som viktig for prosjektets sikkerhetsprestasjon. For det andre ville vi
se hvordan respondentene faktisk vektet de to aktivitetstypene (generell ledelse og spesifikke
sikkerhetsaktiviteter) opp mot hverandre. Til slutt ønsket vi å se om respondentene mente det
var en korrelasjon mellom de to aktivitetstypene, og eventuelt en kausalitet en av veiene.

4.5 Reliabilitet og validitet
4.5.1 Reliabilitet
Hvor reliable er resultatene sett i lys av metodevalgene vi har tatt? Et forhold som kan ha
påvirket påliteligheten er forskernes posisjon, altså vår kunnskap og posisjon i gjennomføring
av datainnsamling og analyse [45]. Bakgrunnen til begge forskerne er innenfor bygg-studier og
helse, miljø og sikkerhet. Dette innebærer at vi har en relativt god forståelse av bransjen og
typen prosjekter som datainnsamlingen handler om. Forskerne har i tillegg gjort en omfattende
litteraturstudie på forhånd av denne masteroppgaven, og sammen med bakgrunnen danner
dette trolig et godt grunnlag for å utforme en studie, og presentere respondentenes svar
korrekt.
Forskerne har ikke et like høyt erfarings- og kompetansenivå [45] innenfor temaet
prosjektledelse i bygg og anlegg som respondentene. Dette har ført til at respondentene ofte
har måttet begrunne og forklare det de mener. Grundig begrunnede svar i intervjuene senker
sannsynligheten for at vi har mistolket svarene i analysen, og at vi trekker for enkle slutninger.
Dataene vi presenterer har vært objekt for en form for tolkning i overgangen fra rådata og
koding til kategorisering i kategori-kort. Informasjonen i kategori-kortene er hentet fra rådata,
men det er kondensert ned til stikkordsetninger og sitater av hva respondentene sa i
intervjuene. I denne prosessen kan noe av innholdet i svarene ha gått tapt, noe som kan svekke
reliabiliteten. Primært benyttes ikke direkte sitater fra respondentene i resultatene fordi det er
de samlede meningene som er interessante for å indikere hvorvidt faktorene i sjekklistene er
viktige [45].
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Relasjon mellom forskere og respondenter [45] er trolig ikke et forhold som har svekket
reliabiliteten. Forskerne har hatt et distansert forhold til respondentene, og utvalget er gjort på
basis av respondentenes erfaring og relevans for problemstillingen.
Utvalgsstørrelsen endte opp med å bli 11 respondenter totalt. Dette er én mindre enn den
planlagte utvalgsstørrelsen. Et utvalg på 12 respondenter vurderes som stort nok i en slik
casestudie, men med ett intervju mindre enn planlagt ble det kun 3 respondenter til sammen i
gruppen for prosjekterende. Det ble gjort en vurdering om dette var tilstrekkelig. Selv om det
var ønskelig at størrelsen på gruppene ble like store viste det seg at de 3 respondentene fra
prosjekterende aktører var de som var mest pålitelige i måten de forstod og besvarte
spørsmålene, og de var også de som var best forberedt og gav de grundigste forklaringene for
sine meninger noe som styrker reliabiliteten for data fra denne gruppen.
Et annet forhold som kan ha påvirket reliabiliteten er hvor godt forberedt hver enkelt
respondent har vært før intervjuene. Vi som forskere har forsøkt å sikre at alle respondentene
hadde best mulig grunnlag for å svare på spørsmålene, og at de forstod hva masteroppgaven
gikk ut på. Dette ble gjort gjennom utsendelse av intervjuguide, med vedlagte sjekklister, og
med en forklaring av hva vi studerer i masteroppgaven. Ikke alle respondentene har vært like
godt forberedt, og noen har gitt uklare eller mangelfulle besvarelser på enkelte spørsmål som
følge av dette. De fleste respondentene var likevel godt forberedt og gav utfyllende svar på de
fleste spørsmål, men med et lite utvalg kan noen få intervjuer med svake svar være
utslagsgivende. Ved å sende mye informasjon om masteroppgaven i forkant av intervjuene kan
også respondentene ha fått noen forutinntatte meninger om hva og hvordan de skulle svare på
spørsmålene, og viktige meninger om faktorene og andre forhold kan ha gått tapt. Det var
likevel svært viktig å sende sjekklistene til respondentene på forhånd for å sikre validiteten av
data, at respondentene svarte på det vi ønsket å studere.
4.5.2 Validitet
Forskningsspørsmålene er utformet på et teoretisk grunnlag fra fordypningsprosjektet «Kritiske
suksessfaktorer i BA-prosjekter» [9] og «Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og
anleggsbransjen» [1], som er sentrale rapporter i denne masteroppgaven. Denne sterke
koblingen

mellom

forskningsspørsmålene

og

masteroppgavens validitet [45].
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Sammenkoblingen med teori gjelder spesielt forskningsspørsmål 2. Dette er besvart ved å stille
spørsmål direkte tilknyttet sjekklistene fra rapporten av Albrechtsen m.fl. [1] som i forkant av
intervjuet er presentert til respondenten. Likevel kan validiteten svekkes dersom stilte spørsmål
eller presentert teori er uklar eller flertydig. I dette tilfellet er det valgt å presentere sjekklistene
for å sørge for tydelighet og dermed øke validiteten. En intervjuguide ble laget for å sørge for
tydelige spørsmålsformuleringer. I tillegg ble denne overlevert til respondentene for økt
forståelse av spørsmålenes betydning og muligheten for oppklarende spørsmål.
Forskningsspørsmål 3 har som nevnt en sterk sammenkobling med teorien i masteroppgaven.
Denne teorien er ikke presentert til respondentene, og sammenkoblingen avhenger derfor av
forskernes kunnskap og evner til god spørsmålsstilling. Siden forskningsspørsmålet er basert på
teori benyttet i litteraturstudiet utarbeidet av forskerne selv svekkes trolig ikke validiteten av
dette. Spørsmålstillingens kvalitet og unngåelse av ledende spørsmål kan derimot være en
svekkende faktor for validiteten. I tillegg kan sjekklistene tilknyttet forskningsspørsmål 2 ha
tilegnet respondenten en bias som medførte at forskningsspørsmål 3 ikke blir besvart på
tiltenkt måte [43].
Forskningsspørsmål 1 unntas fra denne sterke koblingen med teori fordi den baserer seg på en
hypotese3 i «Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen» [1]. Derimot vil det
være tilnærmet ingen forutinntatthet fra forskere eller intervjuguide med teori. Likevel er det
en uklarhet og flertydighet i intervjuspørsmålet tilknyttet forskningsspørsmål 1 som gjør
kvaliteten på oppfølgingsspørsmålene viktig.
Grunnet behov for, og fordeler med, oppfølgingsspørsmål var intervju den mest aktuelle
datagenereringsmetoden. For å måle det som var tiltenkt og sørge for en valid datainnsamling
var det behov for noe struktur i intervjuet. To av forskningsspørsmålene krevde også en viss
åpenhet i tillegg til muligheten for oppfølgingsspørsmål. Derfor kan valget om å gjennomføre
intervjuet som semistrukturert bedømmes som passende for forskningsspørsmålene, og det
teoretiske grunnlaget [43]. Denne sammenhengen mellom det teoretiske grunnlaget, valgt
metode for datainnsamling, og forskningsspørsmålene er med på å øke validiteten [45].
Sammenhengen og validiteten er høyest for forskningsspørsmål 2, og noe mindre for 3 og 1
grunnet henholdsvis mulig bias, og svakere teoretisk grunnlag.

3

Se Kapittel 2: Problemstilling
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5 Resultater og analyse
5.1 Respondentenes bakgrunn og erfaring
Innledningsvis her er en liste med oversikt over alle respondentene, anonymisert med koder.
Listen viser også hva slags bakgrunn hver respondent har, som kan være relevant for studien,
samt hvor mange år vedkommende har arbeidet i bygg- og anleggsbransjen.
Tabell 6 Respondentenes bakgrunn og erfaring

Kode

Type bedrift

A01

Prosjekterende

År med relevant
erfaring (omtrent)
> 20 år

A02

Entreprenør

14 år

A03

Byggherre

> 3 år*

A04

Entreprenør

11 år

A05

Entreprenør

**

A06

Prosjekterende

15 år

A07

Entreprenør

15 år

A08

Byggherre

24 år

Type erfaring (roller)
Rådgiver, prosjektadministrasjon,
prosjekteringsleder/prosjekteringsgruppekoordinator
Olje- og gassbransjen, representant for
byggherre, byggherrerådgiverselskap,
prosjektleder hos entreprenør
Prosjektleder, prosjekterende for tekniske
fag
Prosjekterende, byggeleder, konstruktør,
prosjekteringsleder
Formann, anleggsleder, prosjektleder
Prosjektering, prosjekteringsleder,
prosjektleder, byggeleder
Anleggsleder, prosjektleder

Rådgiver, byggeleder, prosjekteringsleder,
linjeleder, prosjektleder
A09
Byggherre
35 år
Byggeleder, prosjektleder, rådgiver, HMSleder
A10
Byggherre
20 år
Prosjektleder, programdirektør
A11
Prosjekterende
24 år
Gruppeleder for prosjekter,
prosjekteringsleder, prosjektleder,
linjeleder
*Respondent med kode A03 oppgav 3 års erfaring i sin nåværende bedrift, men oppgav også
følgende svar på spørsmål om faglig bakgrunn:
«Jeg har jobbet hos [teknisk entreprenør] som prosjektleder, og prosjektert, og utført
og ledet prosjektene på rørentrepriser. Så har jeg jobbet i [annen entreprenør] tekniske med
alle tekniske fag (…)»
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**Respondent med kode A05 oppgav ikke antall år med relevant erfaring, men sa dette i svar
på spørsmål om faglig bakgrunn:
«(…) Og så har jeg jobbet som formann og anleggsleder i en anleggsbedrift før jeg
begynte i bygg da.»

5.2 Sammenheng mellom generell ledelse og ledelse og styring av sikkerhet
For å kunne besvare forskningsspørsmål 1: «Kan det vises til en sammenheng hvor prosjekter
som er gode på generell ledelse og planlegging også er gode på ledelse og styring av sikkerhet?»
ble følgende spørsmål stilt i intervjuene:
«Faktorene i listen viser til både generell prosjektledelse/planlegging, og til spesifikke
sikkerhetsaktiviteter. Hvordan vil du vekte disse to opp mot hverandre mht. å få gode
sikkerhetsprestasjoner i prosjektene?»
De følgende tabellene viser besvarelsene av dette spørsmålet fra intervjuene, med
kategorisering etter hva respondentene vektlegger i svaret, og kategorisering for om
spørsmålet som ble stilt under hvert intervju stemmer overens med hvordan spørsmålet er
formulert i intervjuguiden.
Tabell 7 Kategorisering for Tabell 8

Hva respondentene mener er viktigst
Generell prosjektledelse og planlegging
Spesifikke sikkerhetsaktiviteter
Begge deler er like viktige og/eller de henger for mye sammen

Forkortelse i tabell
L
S
B

Tabell 8 Svar, Drøfting av generell ledelse opp mot spesifikke sikkerhetsaktiviteter

Respondent Svar

A01

«Jeg er litt usikker altså. Jeg må si at jeg
klarer ikke helt å være sikker på hva jeg skal
prioritere.»
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A02

A03

A04

A05

«En entreprenør vil ikke godta å få
overlevert et oppdrag som er beheftet med
risiko, eller stor risiko, en risiko som ikke han
kan håndtere. Jeg opplever at
entreprenørene tar veldig fort tak i vårt
materiale, og hvis de føler at vi ikke har gjort
gode nok risikoanalyser på det vi leverer, og
tydeliggjort det i SHA-planen så stopper det
arbeidet.»
«Det er ikke bare noe den enkelte utførende
kan ta tak i, det må gjennomsyre hele
prosjektorganisasjonen, måten alle tenker
på. Det er viktig at ledelsen går foran og
flagger sikkerhet som særdeles viktig og at
det er noe man er opptatt av å følge opp.
Begge er jo viktig.»
«Det henger jo sammen. Det er ikke enten
eller (…) Det må være en balanse. Begge
deler må være tilstede»
«For meg er det ikke noe forskjell i det. Det
er en del av det samme. Hvis jeg ikke
ivaretar sikkerheten ivaretar jeg ikke
prosjektet heller. Det er helt klart slik at
verken fremdrift eller penger kan gå på
bekostning av sikkerheten til folk.»
«Nei, det er vanskelig. Men jeg tenker jo at
det henger sammen. Så det gjenspeiler seg
ofte da, tror jeg. Hvis du har god planlegging
og prosjektledelse så er det større sjanse for
at du også har god kontroll på sikkerheten.»
«Så at du har full kontroll på sikkerheten
hvis du ikke har kontroll på planleggingen
for øvrig, det tror jeg er vanskelig. Jeg tenker
dem henger sammen da.»
«Jeg mener at dette henger sammen. At du
ikke kan dele det, det henger sammen. Det
med prosjektledelse, planlegging, og
spesifikke sikkerhetsaktiviteter. Så god
planlegging og involvering av alle aktører
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A06

A07

som skal bidra inn i prosjektet det bidrar til
gode sikkerhetsprestasjoner tenker jeg.»
«Da tenker jeg at det er den overordnede
ledelsen, styringen, som er viktigere enn de
spesifikke risikoaktivitetene eller hva du
kalte det, SHA-aktivitetene.»
«(…) så det handler om å ha en overordnet
ledelse/styring på det, som er det viktigste.
Ikke nødvendigvis at man følger en sånn
punktliste med å gjøre alt riktig etter boka.
Det kan være bra det, men det aller viktigste
er nok organisasjonen og ledelsen.»
«Du klarer deg ikke uten systematikken. Det
gjør du ikke. Men det er klart at det nytter
ikke hvor mye system du har hvis du ikke har
en ledelsesbasert påvirkning av
sikkerhetskulturen.»

Ja

L

Ja

B
(Uklar)

Ja

L

Ja

B
(Uklar)

«Et ubrukt system er jo verre enn
usystematisk ledelse.»

A08

A09

«I all hovedsak så er det en samhandling
mellom systematikken og formalitetene og
det å utøve ledelse.»
«God ledelse er jo vanskelig å komme
utenom. Med god ledelse da setter du inn
de riktige sikkerhetstiltakene og velger dem.
Og setter trykket der det er viktig.»
«Vanskelig å bare gjøre en haug med
sikkerhetsaktiviteter, som jo for så vidt er
bra, men i feil system eller på grunnlag av at
det er feil i utførelsen som er valgt, så kan
du jo redde mye med gode
sikkerhetsaktiviteter, men hvis ledelsen er
feil så vil du få for mange problemer. Jeg vil
si at ledelsen er viktigst.»
«Du må analysere hvilke sikkerhetsaspekter
som er ufravikelig. Og hvis de er ufravikelig
så du setter liv og helse i fare så får det
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andre ryke. Du har ikke lov til å sette liv i
fare eller helse i fare, punktum»

A10

A11

«Sånn at det går en grense for hva du kan
akseptere, og den grensen er absolutt når
det kommer til liv og helse. Men så er det
ikke svart/hvitt, så det går ikke an å svare
entydig på det spørsmålet.»
«Hmm, ja … jeg tenker jo at begge deler er
viktig, men sånn hvis du tenker bare
sikkerhet og at ingen skader seg eller at noe
skal skje så er det jo det til syvende og sist
det som skjer på byggeplassen som teller.»
«Du kan ha så mange gode dokumenter du
vil, du kan ha så mange gode folk du vil, men
hvis ikke man evner å få sikkerheten ned til
der jobben faktisk skjer så har man egentlig
ikke oppnådd så veldig mye, tenker jeg da.
Så jeg vet ikke om det var svar, men jeg
mener jo at svaret ville blitt spesifikke
sikkerhetsaktiviteter, det er jo det absolutt
viktigste.»
«Jeg er der at generell prosjektledelse og
planlegging, der ligger mest, det er viktigst.
Jeg har 2 til 1 jeg. Jeg er litt der at detaljerte
instrukser og metoder og hvem du skal ha
med på møte er mindre viktig enn at du har
det reflektert i overordnede planer og
overordnet tankegang.»

Ja

S

Nei

L

Gjennom en overordnet betraktning av tematikken i besvarelsene kommer det frem at generell
ledelse og planlegging, og ledelse og styring av sikkerhet er like viktige for
sikkerhetsprestasjonen, og henger tett sammen. Ut fra dette kan det påstås at prosjekter som
er gode på generell ledelse og planlegging ofte også er gode på ledelse og styring av sikkerhet.
Samtidig må spørsmålsformuleringens betydning tas i betraktning i denne sammenhengen. Det
er ikke utenkelig at når respondenten blir bedt om å vekte to så tilsynelatende viktige aspekter
i prosjektstyring opp mot hverandre så vil det oftest komme et diplomatisk svar hvor de vektes
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likt. Likevel har flere respondenter, i tillegg til å vekte aspektene likt, også uttalt at de henger
tett sammen. Dette er et funn som trolig ikke er påvirket av forutinntatthet som følge av
spørsmålsformulering, siden sammenhengen respondentene viser til ikke impliseres i
spørsmålsformuleringen. Det er også fire av 11 respondenter som har vektet ett av aspektene
over det andre. Dermed kan det ut fra den overordnede betraktningen trekkes en slutning om
at prosjekter som er gode på generell ledelse og planlegging også er gode på ledelse og styring
av sikkerhet. Denne slutningen må sees nærmere på, ved å også betrakte utsagnene til
respondentene som er relevante til forskningsspørsmål 1.
Ser man på utsagnene til respondentene som ikke vekter det ene aspektet over det andre,
kommer det eksplisitt frem i fem av intervjuene at generell ledelse og sikkerhetsledelse henger
sammen. At fem av 11 adresserer denne sammenhengen i et så åpent spørsmål antyder at
prosjekter som er gode på generell ledelse og planlegging også er gode på ledelse og styring av
sikkerhet. Alle de nevnte respondentene styrker denne antydningen i sine utsagn ved at det på
forskjellig vis nevnes at ledelse har en innvirkning på sikkerheten. En respondent adresserer
sammenhengen på en av de mer direkte måtene ved å si følgende:
«Hvis du har god planlegging og prosjektledelse så er det større sjanse for at du også
har god kontroll på sikkerheten.»
Dette sitatet supplert av fire mindre direkte sitater er med på å styrke hypotesen som testes av
forskningsspørsmål 1.
Før utsagnene til de fire respondentene som ikke har vektet aspektene likt er tatt i betraktning,
virker empirien å peke i én retning. Ifølge en respondent er det spesifikke sikkerhetsaktiviteter
som er viktigst for sikkerheten på anleggsområdet/byggeplassen. Vektleggingen av å få
sikkerheten ned til der jobben skjer, antyder at ledelse og styring av sikkerheten er viktig. I
tillegg vurderes aktivitetene som foregår på byggeplass/anleggsområde som det som teller for
å oppnå sikkerhet i produksjon. Selv om denne respondenten vektlegger sikkerhetsaspektet
medfører ikke det nødvendigvis at generell ledelse er uviktig og at det ikke påvirker prosjektets
sikkerhetsprestasjon i det hele tatt. Respondenten sier at det viktigste er sikkerhetsstyring og
styring av spesifikke sikkerhetsaktiviteter, og dermed sies det indirekte at generell ledelse ikke
er like betydningsfullt for god sikkerhetsprestasjon, og det indikeres at det er en viss
uavhengighet mellom de to forholdene.
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Svarene fra tre andre respondenter vektlegger generell prosjektledelse og planlegging. I seg
selv kan en slik vektlegging styrke påstanden om generell ledelse sin påvirkning på
sikkerhetsprestasjonen. I tillegg styrkes påstanden gjennom at vektleggingen begrunnes med
følgende sitater:
«Med god ledelse da setter du inn de riktige sikkerhetstiltakene (…)»
«(…) så kan du jo redde mye med gode sikkerhetsaktiviteter, men hvis ledelsen er feil så
vil du få for mange problemer (…)»
Det første sitatet svarer direkte på forskningsspørsmål 1 ved å påpeke at ledelse har en direkte
påvirkning på sikkerheten. Det andre sitatet viser til at dårlig ledelse gir mange problemer.
Grunnet samtaleemne og formuleringen på spørsmålet kan det antas at respondenten tenker
på problemer tilknyttet sikkerhet i denne sammenhengen. Derfor påpekes det indirekte ved
sitat nummer to at disse problemene – antageligvis tilknyttet sikkerhet – kan unngås med god
generell prosjektledelse og styring.
I empirien som omhandler forskningsspørsmål 1 tyder mye på at det kan vises til en
sammenheng der prosjekter som er gode på generell ledelse og planlegging også er gode på
ledelse og styring av sikkerhet. Usikkerheten tilknyttet denne antydningen er kun tilknyttet
spørsmålsformuleringen. Denne usikkerheten kan ansees som minimal siden spørsmålet kun
etterspør en vekting av de to aspektene og ikke hvordan sammenhengen mellom de to kan
beskrives. Samtidig må det vektlegges tungt at samlet empiri innhentet fra 11 intervjuer peker
mot en konklusjon som sier at prosjekter som er gode på generell ledelse og planlegging også
er gode på ledelse og styring av sikkerhet.
For å forstå hvorfor empirien peker i retning av denne konklusjonen er det relevant å se på
konteksten rundt hvordan datainnsamlingen foregikk. Sikkerhetens rolle og betydning var et
gjennomgående tema i hele intervjuet, og i spørsmålet stilt i forbindelse med
forskningsspørsmål 1. Alle respondentene er i tillegg prosjektledere som kan antas å ha et godt
teoretisk grunnlag innenfor suksess i prosjektledelse. I teori knyttet til begrepet suksess i
prosjektledelse er tid, kostnad og kvalitet sentrale begreper. Dette understrekes av
prosjekttrekanten, en kjent figur i vurdering av suksess i prosjektledelse hvor tid, kostnad og
kvalitet er dimensjonene for måloppnåelse. Prosjekttrekanten er presentert i kapittel 3.4.3.
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Et annet kriterium i denne sammenhengen er sikkerhet. Sikkerhet kan ansees som et aspekt
som inngår i kvalitetsdimensjonen eller et aspekt som påvirker alle tre dimensjonene. Uansett
vil denne sammenhengen antageligvis være kjent eller i det minste ligge i bakhodet til
respondentene under intervjuet. Dermed tilsier intervjukonteksten at det er naturlig av
respondentene å trekke sikkerhetsaspektet inn som en del av suksess i prosjektledelse.
Empirien styrker dermed sikkerhetens rolle og betydning i prosjektledelse. Samtidig kan
konteksten ansees som suboptimal for å kunne undersøke om prosjekter som er gode på
generell ledelse og planlegging også er gode på ledelse og styring av sikkerhet. Med konteksten
mener vi rammene rundt intervjuene, at vi har presentert oss som HMS-studenter, og at
intervjuene har handlet veldig mye om koblingen mellom sikkerhetsstyring og generell ledelse.
Denne konteksten kan ha gjort respondentene forutinntatt på at denne koblingen er sann.

5.3 Respondentenes vurdering av faktorene på sjekklistene
Respondentenes vurdering av hver enkelt faktor i sjekklistene er systematisert i et eget
kategorikort. Kategorikortene finnes i Vedlegg 3b, 3c og 3d. Tabell 9 er ett av kategorikortene
fra målepunkt 3 og er et eksempel for samtlige kategorikort.
Tabell 9 Eksempel på kategorikort for kategorisering av svar om faktorer, som finnes i Vedlegg 3b, 3c og 3d

Respondent Faktor 2 i målepunkt 3, Erfaringsoverføring
A02
Kan bli bedre på det. Det gjøres prosjektgjennomgang med
BAS-er etter prosjektet, men rapportene brukes ikke godt.
Erfaringer publiseres og deles internt i den større
organisasjonen. Mener det er viktig med erfaringsoverføring
mellom prosjekter for å unngå å repetere de samme feilene.
A04
Det er vanskelig å få til godt i praksis på grunn av ulike
personlige preferanser. Mener det er svært viktig, og at det
er mye å hente fra å kommunisere positive erfaringer bedre
ut i organisasjonen. Erfaringsoverføringen skjer ikke på rett
måte, dokumenter overses, og erfaringen brukes ikke inn i de
riktige fasene av prosjektet.
A05
Mener de fokuserer på erfaringsoverføring, men at de ikke er
flinke nok på det, og at de ikke lærer mye av sine egne feil.
Bruker tidligere prosjekter som referanse, spør erfarent
personell og leverandører, og gjennomfører
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A07

evalueringsmøter som dokumenteres. Svarer at det er viktig
å ha en god erfaringsoverføringskanal.
Viser til dokumenter og sjekklister som benyttes i
erfaringsoverføring. Overfører erfaringer mellom
prosjektledere hvis det er sammenlignbare prosjekter. Går
internt, og så eventuelt til moder- og søsterselskap for å
innhente erfaringer.

Beskriver

For hvert av kategorikortene er det skrevet et sammendrag av resultater for den aktuelle
faktoren. Videre presenteres oppsummeringer av faktorene fra de tre sjekklistene, inkludert
analyse av betydningen av vurderingene som blir gitt i intervjuene.
5.3.1 Faktorer fra sjekklisten i målepunkt 1 – Intervjuer med byggherre
Faktor 1, Mulighetsstudie
Siden empiri om denne faktoren kun er innhentet fra ett intervju kan ingen klare slutninger
trekkes om faktorens relevans eller viktighet for sikkerhetsprestasjonen i produksjon. I tillegg
er svarets art og omfang lite behjelpelig for besvaring av forskningsspørsmål 2. Faktoren blir
beskrevet på en slik måte at mangler ved faktor 1 kommer frem, men uten vurderende eller
vektende innhold. Respondenten vektlegger derimot tidsaspektet som et underpunkt som bør
kartlegges i forbindelse med mulighetsstudiet. Derfor er det en svak antydning i empirien om
en substansiell forbindelse mellom faktor 1, Mulighetsstudie, og faktor 12, Tid. Disse
uttalelsene er imidlertid formulert slik at det er vanskelig å styrke en av faktorene gjennom
uttalelser om den andre.
Faktor 2, Risikovurdering og risikohåndtering
Når det gjelder faktor 2 er det empiriske grunnlaget relativt bredt i og med at faktoren er omtalt
av tre av fire respondenter. Likevel er det ingen av utsagnene i forbindelse med risikovurdering
og risikohåndtering som direkte vurderer eller forklarer viktigheten av faktoren for
sikkerhetsprestasjon eller generell prosjektsuksess. Det som nevnes i empirien her er
viktigheten av videreformidling og kontinuerlig arbeid med risiko.
To av intervjuene tar opp videreformidling av restrisiko, og dette indikerer at risikovurdering og
riskhåndtering er viktig for sikkerhetsprestasjonen i produksjon. Denne indikasjonen styrkes av
utsagnet fra en respondent, som nevner at det er kritisk viktig å ivareta risikoaspektene
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gjennom hele prosjektet. At det ikke eksplisitt nevnes hva ivaretagelsen av risikoaspektene er
viktig for, svekker denne indikasjonen noe.
En av respondentene sier at en godt utarbeidet SHA-plan er fordelaktig for videreformidlingen
av risiko. Denne uttalelsen knytter faktor 2 til faktor 12 i målepunkt 3, SHA-plan, på en slik måte
at vurderinger av denne faktoren kan benyttes i vurderinger av faktor 2.
Faktor 3, Prosjektspesifikke risikoforhold
Selv om ingen av uttalelsene eksplisitt vurderer faktor 3, kan forskningsspørsmål 2 antakeligvis
besvares for denne faktoren. Det er en antydning fra alle fire respondentene om at faktor 3 er
viktig for sikkerhetsprestasjonen grunnet fellestrekket i deres utsagn om at arbeid med
prosjektspesifikke risikoforhold foregår hele tiden i prosjektforløpet. Både det faktum at alle
nevner dette, og at vurderinger av prosjektspesifikke risikoforhold faktisk foregår kontinuerlig,
viser denne antydningen.
I tillegg nevner en av respondentene at et godt grunnlag for gode gjennomføringsplaner legges
ved å vurdere prosjektspesifikke risikoforhold. Dermed kan det argumenteres for at positive
utsagn om gode gjennomføringsplaner styrker faktor 3. At én respondent trekker fram
gjennomføringsplan som et positivt aspekt for sikkerheten kan dermed styrke faktor 3. I tillegg
kan man argumentere for at viktigheten til faktor 7, fremdriftsplan og budsjett, muligens
benyttes i styrkingen av faktor 3. De substansielle forbindelsene mellom faktor 3 og ovennevnte
faktorer er imidlertid veldig svake siden det kun er én person som har antydet denne koblingen.
Faktor 4, Vurdering av fysiske forhold ved anleggsområde/byggeplass
Selv om alle respondenter adresserte faktor 4 er det utfordringer tilknyttet analysering av
denne faktoren med hensyn til forskningsspørsmål 2. Grunnen til dette er at alle uttalelsene i
forbindelse med vurdering av fysiske forhold ved anleggsområde/byggeplass er deskriptive.
Likevel er det likhetstrekk i beskrivelsene av hvordan det arbeides med vurderingen av de
fysiske forholdene.
Siden samtlige respondenter nevner ROS-analyser i sin beskrivelse av arbeidet med faktor 4 kan
det tyde på at vurderinger av risiko og sårbarheter tilknyttet fysiske forhold er en viktig faktor
for sikkerhet i utførelse. At den ene halvparten nevnte ROS-analyser på eget initiativ styrker
denne antydningen. Samtidig svekkes den fordi den andre halvparten nevnte ROS-analyser
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etter direkte spørsmål om dette benyttes i deres arbeid med faktor 4. I tillegg dekker ikke ROSanalyser hele faktor 4, noe som påpekes av en av respondentene. Dette medfører at nevnte
fellestrekk alene ikke er tilstrekkelig i vurderingen av faktor 4 med hensyn til forskningsspørsmål
2.
I tillegg til at alle nevner ROS-analyser og hensyn til tredjepart beskrives også arbeid med
vurdering av grunnforhold av en respondent. Likevel er utsagnene av den art at sterkere
antydninger eller slutninger angående faktor 4 ikke kan konstateres.
Faktor 5, Rammebetingelser
Empirigrunnlaget for faktor 5, rammebestemmelser, kan ansees som utilstrekkelig. En grunn til
dette er at kun to av fire respondenter har dekket denne faktoren i intervjuet. En annen grunn
er at svarene ikke er vurderende eller drøftende med hensyn til faktoren.
Innhentet informasjon antyder likevel at faktor 5 kan ha innvirkning på suksess i bygg- og
anleggsprosjekter. En respondent snakket om arbeid med relevante reguleringer i et prosjekt
gjennom en anekdote, og beskrev hvordan dette arbeidet ble gjennomført for å muliggjøre
fortsettende

arbeid

med

prosjektet.

Implisitt

antyder

denne

respondenten

at

rammebestemmelser må være på plass for å kunne gjennomføre et prosjekt. Imidlertid gjelder
antydning en påvirkning på fremdrift, ikke direkte på sikkerhet.
En annen respondent sier mer direkte at fremdriften kan forskyves dersom ikke arbeidet med
reguleringer og byggesøknad er tilstrekkelig. Dermed antydes det av begge respondentene at
arbeid med rammebestemmelser kan påvirke fremdriften til et prosjekt. Denne antydningen
svekkes av et tynt empirigrunnlag. I tillegg er antydningen kun relevant for forskningsspørsmål
2 dersom det antas at faktorer som påvirker fremdrift også påvirker sikkerhetsprestasjon, enten
direkte eller indirekte.
Faktor 6, Arkitektoniske og tekniske valg
Tross kun beskrivende utsagn i forbindelse med faktor 6 viser alle respondentene som har
adressert arkitektoniske og tekniske valg til at dette er noe som vurderes i prosjekter. Ved å
nevne at arkitektoniske og tekniske valg vurderes med hensyn til risiko og vanskeligheter i
fremstillingen impliserer at faktoren er relevant for kontroll på ulykkesrisiko i utførelse.
Implikasjonen styrkes av en uttalelse om at risikoen tilknyttet bygningskroppen reduseres. Det
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kan argumenteres for at uttalelsen tilsier at faktor 6 er viktig for kontroll på ulykkesrisiko i
utførelse fordi risiko reduseres for å øke denne kontrollen.
Samtidig sier en respondent at det overføres en restrisiko til entreprenør etter vurderingen av
bygningskroppen, og at entreprenøren må håndtere denne i utførelsen. Denne uttalelsen
antyder at risikovurderingen og risikohåndteringen er det som øker kontrollen på risiko
tilknyttet arkitektur og teknikk, ikke utformingsvalgene i seg selv. Dette kan også sies om
utsagnene til to av respondenten, som omhandler vurderinger av risiko tilknyttet fremstilling
av arkitektur og teknikk. Å vurdere arkitektoniske og tekniske valg uten å endre utforming, eller
iverksette risikoreduserende tiltak, styrker ikke faktor 6. Faktor 6 sin relevans styrkes derfor kun
av utsagnet til en av respondentene; om risikoredusering for bygningskroppen.
Faktor 7, Fremdriftsplan og budsjett
I de tre intervjuene hvor faktor 7 er dekket gir informasjonstypen et bredt grunnlag for å se på
viktigheten av fremdriftsplan og budsjett. Alle respondentene gir en begrunnelse for å vurdere
faktor 7 som viktig. Ved å si at fremdriftsplan og budsjett kommer ganske høyt på vurdering av
faktorene antyder en av respondentene at faktor 7 er viktig for sikkerhet og generell
prosjektsuksess i produksjon.
At respondenten sier dette etter spørsmål om hvilke av faktorene på sjekklisten som vurderes
høyest, styrker vurderingen. Dette er fordi det kan argumenteres for at utsagnet er av høyere
validitet enn om det hadde kommet etter direkte spørsmål om faktor 7. Respondenten har
større handlingsrom ved et slikt spørsmål, og låses ikke til å diskutere én faktor. Samtidig er det
et motargument for en høyere validitet at respondenten har fått utlevert sjekklisten, og dermed
allerede kan sitte med en forutinntatthet med tanke på hvilke faktorer som trekkes frem.
En betraktning som kan gjøres er at sjekklisten faktisk øker og ikke minker validiteten i denne
sammenhengen, av to grunner: 1) Utdeling av sjekklisten sørger for en felles forståelse av hva
faktoren innebærer, og dermed vurderes faktisk det som forskerne ønsker vurdert. 2)
Sjekklisten, som er hentet fra et forskningsprosjekt utført av fem eksperter på fagfeltet [1],
inneholder 11 andre faktorer. I tillegg er det lagt til en ekstra faktor av studentene i løpet av
masteroppgaven. Dette medfører at faktor 7 er trukket frem som en viktig faktor for sikkerhet
og generell prosjektsuksess når respondenten har full oversikt over andre relevante faktorer.
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Faktor 7 sin viktighet for sikkerhet støttes av en respondent. Dette nevnes eksplisitt, og styrkes
av forklaringen om at fremdriftsplanen skal utheve risikoområder for innlemmelse i SHAplanen. Respondenten sier også at fremdriftsplanen er viktig for å sørge for nok tid til
arbeidsoperasjoner. Siden fremdriftsplan er fastsatt som viktig antyder dette at tilstrekkelig
med tid også er viktig. Tid er selvfølgelig et sentralt begrep i faktor 7, men har også i faktor 12
en egen faktor. Dermed kan vurderingene av faktor 7 knyttes til faktor 12, tid. En annen
substansiell forbindelse skapes av utsagnet om at en god fremdriftsplan bør baseres på en
byggbarhetsanalyse, altså faktor 11.
Respondenten beskriver også milepælspunkter som byggherre kan sette i utførelsesfasen.
Alene er det ingen slutninger å trekke fra dette, men en annen respondents uttalelser om at
planlegging av milepælspunkter er viktig antyder at dette er et viktig element i faktor 7.
Antydningen styrker faktor 7, men svekkes av at det ikke eksplisitt blir sagt hva milepælspunkter
er viktig for. Uansett kan det ut fra denne uttalelsen sett i sammenheng med det ovennevnte
antas at faktor 7, fremdriftsplan og budsjett, er en viktig faktor for kontroll på ulykkesrisiko.
Faktor 8, Byggherrens prosjektorganisasjon
Ut fra beskrivelser og vurderinger relatert til faktor 8 i de fire intervjuene kan det påstås at
byggherrens prosjektorganisasjon er viktig for kontroll på ulykkesrisiko. Spesielt en uttalelse om
at byggherres prosjektorganisasjon er viktig for suksessen i produksjon styrker denne
påstanden. Dette avhenger av en antagelse om at sikkerhet er en del av en suksessfull
produksjon.
Viktigheten av faktor 8 blir styrket ved flere utsagn, men på en indirekte måte.
Sammensetningen og hvilke roller som er en viktig del av prosjektorganisasjonen blir nevnt av
samtlige respondenter. At erfaring, kompetanse og mangfold blir nevnt og vurdert i alle fire
intervjuene antyder at prosjektorganisasjonen er en viktig faktor for kontroll på ulykkesrisiko.
Denne slutningen er naturlig fordi en vurdering av spesifikke momenter av en større helhet ofte
kan overføres, helt eller delvis, til hvordan helheten vurderes. Det kan være en svakhet at
faktoren ikke eksplisitt karakteriseres som viktig av alle. Det faktum at én respondent gir en
eksplisitt vurdering samtidig som at alle fire er inne på de samme viktige elementene for
byggherres prosjektorganisasjon gir et godt grunnlag for å si at faktoren er viktig og relevant
for sikkerhetsprestasjonen i produksjon.
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Faktor 9, Byggherrens prosjektleder
Både i uttalelsene tilknyttet faktor 8, byggherres prosjektorganisasjon, og faktor 9, byggherres
prosjektleder, antydes en sterk substansiell forbindelse mellom de to faktorene. Dermed kan
påstanden om at faktor 8 er viktig for kontroll på ulykkesrisiko overføres til faktor 9, med
forbehold om at argumentasjonen i svarene er tilstrekkelig. Overførbarheten går også andre
veien grunnet utsagnene til tre respondenter om at prosjektleder må støtte seg på
prosjektorganisasjonen og deres kompetanse.
Viktigheten av byggherres prosjektleder for kontroll på ulykkesrisiko styrkes også av utsagn i
forbindelse med selve faktoren. I intervjuene sies det at en erfaren og kompetent prosjektleder
er viktig for å fange opp farligheter og vanskeligheter. Samtidig sies det i et intervju at
prosjektlederen kan gjøre en god jobb uten å være erfaren så lenge evnen til å utnytte seg av
prosjektorganisasjonen er tilstede. Det er også flere utsagn spredt utover alle fire intervjuene
om at en prosjektleder må støttes. Disse utsagnene antyder at det er omgivelsene som er en
viktig faktor for kontroll på ulykkesrisiko, og ikke selve prosjektlederen i så stor grad. Dermed
svekkes faktor 9 samtidig som den styrker faktor 8, prosjektorganisasjonen. Påstanden om
prosjektlederens viktighet faller ikke nødvendigvis helt igjennom, men rollen vurderes som en
viktig del av prosjektorganisasjonen.
Faktor 10, Kontraktstrategi
I de tre intervjuene hvor faktor 10 nevnes gis det en del uklare vurderinger. Respondentene
trekker også inn sanksjonsmuligheter, ansvarsfordeling og oppfølgingsmuligheter. Validiteten
til utsagnene tilknyttet faktor 10 kan ansees som redusert grunnet dette, siden svarene ikke
samsvarer helt med beskrivelsen av faktoren i sjekklisten. Det virker som om faktor 13,
kontraktsoppfølging, ubevisst blandes inn under diskusjonen av kontraktsstrategi.
Det er fortsatt relevante utsagn i intervjuene som kan benyttes for å diskutere viktigheten av
kontraktsstrategi for kontroll på ulykkesrisiko. Påstanden om at byggherre må sørge for at
entreprenøren har SHA-systemer med tilhørende systemer i orden tilsier at faktor 10 har en
innvirkning på sikkerhetsprestasjonen i produksjon. En av respondentene underbygger dette.
Denne respondenten gir en oversikt over informasjon, beskrivelser og dokumenter som videre
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vurderes som meget viktig i tilbudskonkurransen for at det ansettes en entreprenør med fokus
på sikkerhet, og som ivaretar byggherres ansvar for sikkerheten i produksjon.
Dermed kan de vises til utsagn som antyder en kobling mellom faktor 10 og kontroll på
ulykkesrisiko. Denne koblingen kan være noe uklar, siden enkelte av uttalelsene er lite
omfattende og kun kommer fra to av fire respondenter. Et styrkende bidrag til denne koblingen
er gjennomgang av tilbudskonkurransen, som gjøres i et av intervjuene.
Faktor 11, Byggbarhetsanalyse
Flere respondenter vurderer byggbarhetsanalyser til å være viktig for sikkerheten, og det kan
dermed antas at faktor 11 er viktig for kontroll på ulykkesrisiko. En respondent gir god støtte til
denne antagelsen. Denne respondenten vurderer byggbarhetsanalyser til å være på topp tre
av alle faktorene på sjekklisten. I tillegg vurderes byggbarhetsanalsyer som et meget viktig
aspekt i utarbeidelsen av fremdriftsplanen for at den skal sørge for sikkerhet i utførelse.
Dermed styrkes faktor 11 av utsagnene tilknyttet faktor 7, fremdriftsplan og budsjett.
To av respondentene viser til at prosesser med samme funksjon som byggbarhetsanalyser
gjennomføres. Sikkerhet nevnes ikke i forbindelse med disse prosessene, noe som skaper
usikkerhet for faktor 11 sin betydning for kontroll på ulykkesrisiko.
Uttalelsene til en av respondentene om at faktor 11 er betydningsfull for sikkerhet er basert på
betraktninger og ikke erfaringer, siden respondenten ikke viser til egen erfaring i svarene. Det
kan fortsatt antas at faktor 11 er viktig for kontroll på ulykkesrisiko, men dette baseres
hovedsakelig på utsagn fra én respondent.
Faktor 12, Tid
Empirien tilknyttet faktor 12 virker å være bred og informasjonsrik grunnet mengden og typen
utsagn til alle fire respondentene. Begge aspektene i beskrivelsen av tidsfaktoren er adressert;
tid til prosjektering, og tid til utførelse av arbeidsoperasjoner. Siden tre av respondentene
vurderer tid i utførelse som viktig styrkes faktor 12 med tanke på innvirkningen den har for
kontroll på ulykkesrisiko. I én av disse uttalelsene utheves behovet for nok tid til å gjennomføre
arbeidsoperasjoner, men det er fremdriftsplanen som er viktig for å sørge for dette. Derfor kan
faktor 12 ansees som noe svak alene, men styrket i sammenheng med faktor 7, fremdriftsplan
og budsjett.
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Faktor 12 styrkes ytterligere ved at tilstrekkelig tid til prosjektering også vurderes som viktig av
de samme tre respondentene. I tillegg nevnes det eksplisitt av en respondent at gode
vurderinger i tidligfase reduserer ulykkesrisikoen i prosjektet. Fra de to andre respondentene
kommer ikke dette direkte frem, og dette svekker derfor koblingen mellom faktor 12 og
forskningsspørsmål 2. Likevel grunnet mengden positive uttalelser og dekningsgraden av
faktorens innhold kan det trekkes en slutning som peker mot at tid er en viktig faktor for kontroll
på ulykkesrisiko.
Faktor 13, Kontraktsoppfølging
Vurderingene som gjøres av alle respondentene i forbindelse med faktor 13 er positive.
Samtidig er det ingen av vurderingene som er rettet direkte mot kontraktsoppfølging, men
heller mot underpunktene i beskrivelsen av faktor 13. I tillegg er det ingen av underpunktene
som nevnes mer enn én gang, og dermed er det ingen direkte overlapp i vurderingene til
respondentene. En annen ting som skaper usikkerhet er utsagnet om at kontraktsoppfølging
ikke er like viktig som det å sørge for gode relasjoner mellom aktørene.
Det kan argumenteres at faktor 13 styrkes av det faktum at de fire respondentene trekker frem
ett underpunkt hver som viktig. Dette betyr i tillegg at alle de fire underpunktene er vurdert
som viktig. Uttalelsen om prioritering av gode relasjoner faller gjennom når kontraktinnholdet
vurderes som viktig dersom gode relasjoner frafaller. Dermed vurderes kontraktsoppfølging
som viktig, enten direkte eller indirekte, av samtlige respondenter fra byggherre.
Grunnlaget for å inkludere faktor 13 i en forutseende sikkerhetsindikator skiller seg fra resten
av faktorene. Faktoren «Kontraktsoppfølging» er basert på en kort litteraturstudie og ikke et
omfattende forskningsprosjekt. Dermed stiller faktor 13 i utgangspunktet svakere med tanke
på dens viktighet og relevans for kontroll på ulykkesrisiko.
I de tre kildene presentert i kapittel 3.8 «Viktigheten av kontraktsoppfølging» befester
relevansen til faktor 13, kontraktsoppfølging, konseptuelt. Kapittelets førstnevnte rapport viser
til at kontraktstrategi er en viktig suksessfaktor i bygg- og anleggsprosjekter. Grunnet
rapportens definisjon på kontraktstrategi styrker dette grunnlaget til faktor 13 sitt fjerde
underpunkt: «prosjekteier har oversikt over grensesnittene mellom kontraktene». Videre
styrker de to neste rapportene grunnlaget til underpunktene som omhandler tydelige krav, og
ansvarsområder og ressurstildeling. Alle tre rapportene styrker generelt grunnlaget til
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kontraktsoppfølging. Dette teoretiske grunnlaget, og funnene i empirien indikerer at faktoren
er relevant for sikkerhetsindikatoren.
5.3.2 Faktorer fra sjekklisten i målepunkt 2 – Intervjuer med prosjekterende
Faktor 1, Prosjektorganisasjon
Ved betraktning av informasjonsgrunnlaget for faktor 1 innhentet fra tre intervjuer kan det
sluttes at prosjektledelse er en viktig faktor for kontroll på ulykkesrisiko. Det som taler mot
denne påstanden er svaret fra en respondent om at en kompetent prosjekterende organisasjon
ikke er direkte viktig for sikkerheten. Faktor 1 gjelder dog ikke kun prosjekterende personell,
men også byggherres personell. Dette vises også i uttalelsene til samme respondent om at
faktor 1 er viktig. Begrunnelsen viser til at sikkerhetsresultatene påvirkes negativt dersom
byggherre ikke stiller med kompetent personell som har kompetanse til å bestille det som er
nødvendig.
Faktor 1 styrkes også av de to andre respondentene som henholdsvis sier at faktor 1 er viktig
og svært viktig. Disse vurderingene svekkes av at det ikke kommer fram i
spørsmålsformuleringen eller av svarene at relevansen til faktoren gjelder kontroll på
ulykkesrisiko. En av respondentene knytter derimot faktor 1 til fremdrift og sikkerhet ved å si
at en erfaren prosjektorganisasjon lettere luker bort problemer med kritiske spørsmål og
avdekker utfordringer relatert til byggbarhet. Denne koblingen er sterkere til fremdrift enn
sikkerhet grunnet samme respondents vurdering av at byggbarhet ikke er kritisk viktig for
sikkerhet i utførelse. Faktor 1 kan likevel ansees som en viktig faktor siden samtlige
respondenter har karakterisert den som viktig. Sammenhengene som antydes i diskusjonen av
forskningsspørsmål 1 kan styrke denne faktorens viktighet og relevans for forholdet «Grad av
kontroll på ulykkesrisiko i fasene før oppstart av produksjon».
Faktor 2, Prosjekteringsleder
Alle respondentene knytter på forskjellige vis faktor 2 til sikkerhet. Dermed legges et grunnlag
for å si at prosjekteringsleder er en viktig faktor for kontroll på ulykkesrisiko. I tillegg er faktoren
vurdert som ganske viktig av samtlige. Samtidig svekkes viktigheten noe ved at ingen av
respondentene gir faktoren en toppkarakter på skalaen benyttet i intervjuene. Alle
respondentene er også inne på viktigheten av at prosjekteringslederen støtter seg på
prosjektorganisasjonen, noe som svekker faktor 2 sin betydning relativt til andre faktorer.
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Faktorens relevans befestes ved at alle respondentene beskriver arbeidet som utføres av
prosjekteringslederen som viktig for sikkerheten. At dette arbeidet videreføres av
prosjektorganisasjonen svekker ikke nødvendigvis faktor 1 sin betydning for kontroll på
ulykkesrisiko. Det kan derimot vise til en gjensidig avhengighet mellom prosjekteringsleder og
faktor 2, prosjektorganisasjon. Derfor er det viktig at prosjekteringslederen har kompetanse til
å legge et godt grunnlag for arbeidet med sikkerhet i prosjektering og produksjon.
Faktor 3, Koordinator i prosjekteringsfasen (KP)
Det antydes at rollen som koordinator for prosjekteringsfasen er viktig fordi utpekingen gir
gode ringvirkninger i form av signaler om en handlekraftig og seriøs byggherre. Antydningen
støttes ved at KP-rollen ansees som viktig av to respondenter. Det er likevel ikke innhentet mye
informasjon som gir gode argumenter for at faktor 3 er viktig for kontroll på ulykkesrisiko. En
relativ usikkerhet rundt relevansen til faktor 3 med hensyn til forskningsspørsmål 2
fremkommer av uttalelser fra to respondenter om at en KP ikke er like viktig sett i sammenheng
med prosjektorganisasjonen, og at prosjektorganisasjonens erfaring kan kompensere for en
uerfaren KP.
Faktor 4, Prosjekterende SHA-aktiviteter
Ut ifra utsagnet fra en respondent om at faktor 4 er viktig, kan det trekkes en slutning om at
prosjekterende SHA-aktiviteter er viktig for kontroll på ulykkesrisiko. Viktigheten begrunnes på
et utfyllende vis ved å blant annet si at mulighetene for gode grep, som medfører trygg bygging,
finnes i tidligere faser. Slutningen styrkes ytterligere av en annen respondent, som påpeker
viktigheten av å planlegge SHA-aktivitetene. Samtidig er fortsettelsen på denne uttalelsen
svekkende fordi utførelsesmetode, entreprenørens ansvar for sikkerhetsaktiviteter senere, og
entreprenørens påvirkningskraft, ansees som viktigere enn de prosjekterende SHA-aktivitetene.
I tillegg sies det at SHA-regimet gjøres fordi det kreves. Dette antyder også at planleggingen av
SHA-aktivitetene ikke er av stor betydning for sikkerheten. Slutningen svekkes videre av
utsagnet om at SHA-plan og planlagte tiltak ikke er veldig kritisk for produksjonen. Graden av
faktor 4 sin viktighet for kontroll på ulykkesrisiko kan være vanskelig å fastsette fordi en
respondent mener faktoren har betydning for sikkerheten, mens en annen ser likegyldig på
prosjekterende SHA-aktiviteter. Selv om den tredje vurderer faktor 4 som viktig tyder
uttalelsene på at dette ikke gjelder sikkerhet i så stor grad.
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Faktor 5, Risikovurdering og –håndtering
Ifølge en respondent er faktor 5 viktig for å redusere risiko gjennom prosjekteringsfasen. Med
dette kan det argumenteres for at risikovurdering og –håndtering er viktig for kontroll på
ulykkesrisiko.

At

en

risikoreduserende

prosess foregår

gjennom idemyldring

og

prosjekteringsmøter støttes av en annen respondent. Ved å anta at slike aktiviteter gjøres fordi
det har en innvirkning på ulykkesrisikoen i utførelsen kan det argumenteres for at uttalelsen
styrker faktor 5 sin viktighet for sikkerhetsprestasjon i produksjon. Verdien som blir tilegnet
uttalelsen ved denne antagelsen kan ikke vektlegges tungt, samtidig er det naturlig å anta at
risikoreduserende aktiviteter har en positiv innvirkning siden de faktisk gjennomføres.
Faktor 5 kan svekkes av at den vurderes som verken viktig eller uviktig i prosjekteringsfasen
fordi den ansees som entreprenørens ansvarsområde. Respondenten påpeker samtidig at å
identifisere og dokumentere risikoer er viktig, men avhenger av entrepriseform og
ansvarsområder. Om denne uttalelsen svekker faktor 5 eller ikke kan diskuteres. Respondenten
sier ingenting om hvor viktig det er at entreprenøren gjennomfører risikovurdering og håndtering før målepunkt 2. Utsagnet om at faktoren kan være viktig under andre forhold enn
hva respondenten har erfart tyder på at man kan anse faktor 5 som viktig.
Faktor 6, Viktige risikoer ved byggeplassen/anlegget er identifisert og håndtert
Denne faktoren er tilsynelatende viktig for sikkerhetsprestasjon i produksjon, men på grunn av
begrensningen i hvem som ble valgt å intervjues om denne sjekklisten så er det uklart hvorvidt
alle underpunktene i beskrivelsen av faktoren er viktige for sikkerheten i utførelse. I et videre
arbeid kan det være nyttig å se på utforming av selve sjekklisten, og få med hvem som ofte har
ansvar for hvilke typer risikomomenter, men dette kan tilsynelatende være prosjekt- og
entrepriseavhengig.
Det ble gitt sprikende svar på denne faktoren i intervjuene. Ifølge en av respondentene er dette
en faktor som det ikke jobbes så mye med, men det tas i betraktning at det kun er
prosjekterende som har svart på spørsmål om denne faktoren og det kan være at dette
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ansvaret ligger hos andre aktører. Prosjekterende vil, ifølge respondenten, ta tak i viktige
risikoer ved plassen eller anlegget dersom det er kjente risikoer.
Noen deler av denne faktoren sees på som viktigere enn andre deler. Geotekniske risikoer og
infrastruktur under bakken er viktige risikomomenter som prosjekterende tar tak i, ifølge en
annen respondent. Andre momenter, som f. eks. samtidige arbeidsoperasjoner sees på som
mer entreprenørens ansvar, og det hadde vært hensiktsmessig å snakke med entreprenører
om hvorvidt denne faktoren er viktig for dem i målepunkt 2 av prosjektlivsløpet.
Faktor 7, Byggbarhet
Empirien tilsier at byggbarhetsanalyse er en relevant faktor å ha med i sjekklisten. Svarene fra
intervjuene indikerer at byggbarhet er et kriterium for at et bygg skal kunne utføres sikkert. I
tillegg kommer det fram at byggbarhet er en måte å få samlet fagene til en tverrfaglig
gjennomgang av bygget. Her er det en viss tilknytning til faktor 1, prosjektorganisasjon. En
samling av tverrfaglig personell med erfaring, er sentralt for å få til en god byggbarhetsanalyse.
Det indikeres fra en respondent at alt ansvaret for å få inn erfaringer fra innkjøp, planlegging
og design ikke eksplisitt er del av den prosjekterende sitt ansvar, men at det er noe som må
gjøres for målepunkt 2. Dette tolkes som at ansvaret for gjennomføring av byggbarhetsanalysen
vil være noe prosjektavhengig, og muligens avhengig av entrepriseform, og ansvarsfordeling fra
byggherrens side.
En av respondentene legger vekt på at byggbarhet er viktig for å unngå økonomiske og
tidsmessige utfordringer i prosjektet. Her benytter respondenten deler av prosjekttrekanten
for å illustrere hvordan utfordringer kan oppstå, og dette gjøres også av andre respondenter i
intervjuene. Fremdriftsplanen kan altså, basert på denne vurderingen, være tilknyttet
byggbarhetsanalysen enten direkte eller indirekte.
Faktor 8, Ressursbehov
Denne faktoren er tilsynelatende ikke så viktig/relevant for sjekklisten akkurat i målepunkt 2,
basert på empirien. To av respondentene sier at ressursplanleggingen er noe som kan gjøres
senere når det oppstår et behov, men at det blir viktigere dersom fremdriftskravene er strenge.
Faktoren er formulert slik at den handler kun om ressursplanlegging for neste fase, altså
detaljprosjektering. Det er derfor litt uklart om respondentene her mener behov for ressurser
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i utførelse, eller i prosjektering. Dette er uansett noe å ta i betraktning, og at det ikke er vanlig
å planlegge for ressurser så tidlig som akkurat i målepunkt 2. Det er tilsynelatende mer vanlig å
få inn ressurser etter hvert som behovene oppstår.
Det foreslås av en respondent å slå sammen ressursbehov med faktor 9, fremdriftsplan. Dette
er forståelig gitt at faktor 8 er relativt kort beskrevet og siden respondenten mener at man har
en god overordnet planlegging som kan være en faktor for suksess i sikkerhet, ikke bare for
ressurser.
Faktor 9, Fremdriftsplan
Ut ifra svarene fra intervjuene er fremdriftsplanen en tilsynelatende svært relevant
suksessfaktor. Den er viktig for å vise hvor mye tid man har tillatt de ulike arbeidsoperasjonene
i prosjektet, den viser om man har tillatt tilstrekkelig tidsrom for å gjøre arbeidet så sikkert som
mulig, og er en mulighet for å involvere entreprenøren i planleggingsarbeidet tidlig. Samtidig
vektlegger respondentene at hovedfremdriftsplanen skal være overordnet, ikke veldig
detaljert, i målepunkt 2.
Et moment som nevnes av en respondent er at det ikke nødvendigvis er fremdriftsplanen i seg
selv som er viktig, men det er at man generelt har en god plan som er en sikkerhetsmessig
suksessfaktor for prosjekter. Dette henger noe sammen med forskningsspørsmål 1, om det
finnes en sammenheng mellom god ledelse og planlegging, og god ledelse og styring av
sikkerhet; at gode generelle planer kan indikere at man har kontroll på risikoene i prosjektet.
Faktor 10, Riggplan, sikring og beredskap
Denne faktoren antydes å være viktig i dette målepunktet. Faktoren ble kun diskutert av to av
respondentene, men begge mener at riggplan, sikring og beredskap er viktig på et overordnet
nivå i målepunkt 2. En av respondentene mener at kompleksiteten og beliggenheten av
prosjektet vil ha en innvirkning på hvor viktig denne faktoren er, spesielt fordi man vil ha behov
for å søke om tillatelser for riggplass og stenging av veier i trangere urbane strøk. Det kan tolkes
ut ifra dette at beredskapsplanlegging også blir mer kritisk å ha på plass i målepunkt 2 dersom
omgivelsene rundt bygg-/anleggsplassen er kompleks og høyt trafikkert.
Svarene som gis i forbindelse med denne faktoren er også dekkende for hvordan faktoren
beskrives i sjekklisten. En anbefaling som kan gis basert på empiri, og som kan brukes til å
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beskrive faktoren, er at riggplan, beredskap og sikring bør være tilstrekkelig detaljert i henhold
til kompleksiteten og størrelsen av bygg-/og anleggsplassen, samt kompleksiteten av
omgivelsene.
Faktor 11, Arkitektoniske og tekniske valg
Denne faktoren indikeres også som en relevant faktor i målepunkt 2. Ifølge to av respondentene
er det viktig at arkitektoniske og tekniske valg tar hensyn til sikkerheten fordi det er i målepunkt
2 at det tas en beslutning om gjennomføring av et bestemt alternativ som skal bygges. Et annet
viktig moment som nevnes i forbindelse med sikkerhet, og denne faktoren, er at hvis man ikke
tar tak i sikkerheten i disse valgene vil det bli stressende å gjøre senere på grunn av trang
fremdriftsplan og tidspress.
En kommentar til beskrivelsen av faktoren kommer fra en respondent som sier at hva som er
akseptabelt detaljeringsnivå i arkitektoniske og tekniske valg, vil være avhengig av
entreprenørens erfaring og kompetanse. Det er antagelig viktigst at man har en overordnet og
realistisk plan for å tillate ytterligere detaljering fra entreprenørens side. Den samme
respondenten mener også at tegninger fra prosjekterende side ikke bør inneholde detaljerte
planer for plassering av utstyr etc. fordi dette er å overta et ansvar som helst bør ligge hos
entreprenøren. Det er uklart om entreprenøren kommer inn i en så tidlig fase for å detaljere
tegningene, men fra prosjekterende sin side er ikke dette relevant ifølge respondenten.
Empirien støtter at denne faktoren inkluderes i sjekklisten. Det sies at sikkerhetshensyn bør tas
i henhold til arkitektoniske og tekniske valg fordi det vil kunne gå utover fremdriften og
kvaliteten i gjennomføring av andre aktiviteter dersom man utsetter å starte å tenke på
sikkerheten til senere faser.
5.3.3 Faktorer fra sjekklisten i målepunkt 3 – Intervjuer med entreprenør
Faktor 1, Informasjonsgrunnlag
Denne faktoren vurderes som viktig av én av respondentene, og begrunnelsen er at det kan
være et verktøy for å redusere antall uheldige hendelser. Ut ifra denne uttalelsen kan de sluttes
at informasjonsgrunnlaget har en viss kobling til faktiske sikkerhetsprestasjoner, gitt at
respondenten med «uheldige hendelser» også mener ulykker.
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En annen kobling mellom sikkerhetsprestasjoner og informasjonsgrunnlag-faktoren kan trekkes
fra svaret til en respondent, som ikke vurderer faktoren direkte, men som sier at informasjon
og læring er noe som fører til gode sikkerhetsprestasjoner. Denne faktoren støttes altså av to
respondenter av en gruppe på fire, hvor faktoren i det ene intervjuet ikke ble tatt opp, og i det
andre ble faktoren kun beskrevet gjennom en anekdote.
Det er ikke et tydelig skille mellom informasjonsgrunnlag og erfaringsoverføring ut ifra svarene
i intervjuene. Mange av respondentene snakker om disse om hverandre, og det kan vurderes
om disse bør slås sammen, eller at beskrivelsene av faktorene omformuleres for å unngå
misforståelser av faktorenes betydning.
Faktor 2, Erfaringsoverføring
Én respondent svarer kun beskrivende om faktoren, og fra dette svaret kan det ikke trekkes
noen konklusjoner fra. Tre respondenter fra entreprenør svarer i forbindelse med denne
faktoren at deres egen organisasjon ikke er flink nok til å utnytte erfaringsoverføring effektivt.
I tillegg svarer de samme respondentene med en vurdering av faktoren, og alle mener at
faktoren er viktig. Ved å si at de ikke er flinke nok til å ivareta faktoren i egen organisasjon viser
de en holdning om at faktoren er viktig.
Faktor 3, Fremdriftsplan og produksjonsplan
Rent empirisk, basert på intervjuene, virker dette som en viktig faktor som man må ivareta for
å oppnå kontroll på ulykkesrisiko.
Faktoren styrkes tydelig i empirien. Tre respondenter vurderer faktoren som viktig, og alle
oppgir forbedret sikkerhetsprestasjon er grunnen til at faktoren er så viktig. En av
respondentene vurderer ikke faktoren direkte, men sier også at god planlegging av ressurser
og kompetanse skaper god produktivitet og sikkerhet.
Faktor 4, Innkjøp og oppfølging av kontraktører
I tilknytning denne faktoren det to respondenter som gir positive vurderinger og underbygger
disse. Begge trekker frem tidsaspektet som viktig i forbindelse med innkjøp. Det er altså veldig
viktig å tilrettelegge for risikokartlegging og oppfølging av sikkerheten ved å planlegge og gjøre
innkjøpene tidlig, slik at kontraktørene kommer tidlig inn i prosjektet. Dette kan forbindes med
både det første og det siste underpunktet i faktoren som finnes i sjekklisten.
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Tre respondenter trekker fram økonomiske aspekter ved innkjøp som gjør faktoren viktig. Det
er to respondenter som gir grundigere besvarelser, mens de to andre gir kun en beskrivelse av
hvordan innkjøp gjøres i deres egen organisasjon, og hvilke ansvar som eksisterer i forbindelse
med innkjøp. Empirien indikerer at faktoren er et viktig element i sjekklisten.
Faktor 5, Kvalitetskontroll
To av respondentene vurderer faktoren eller relaterte forhold som viktig eller bra. Ut ifra de
svarene som er gitt, antydes det at ansvarliggjøring av aktører er viktig, og at et system for
styring av kvalitet er viktig, for å oppnå god sikkerhet. Dette indikerer at faktoren er viktig, men
siden kun to respondenter gav en vurdering, og at de svarte relativt kort i forbindelse med
faktoren er det vanskelig i å trekke en klar konklusjon fra svarene.
Faktor 6, Logistikk
Tre av respondentene vurderer denne faktoren. Det er en ganske viktig faktor sett ut ifra
svarene, men viktigheten er tilsynelatende avhengig av hvilke elementer av logistikken man ser
på, og når man gjør logistikkplanleggingen. Logistikk er tilsynelatende viktigere i fasen etter
målepunkt 3 fordi det er da logistikkplanleggingen blir med detaljert. Ryddighet og lagring av
farlige stoffer er elementer av logistikk, som nevnes av en respondent, som gjør denne faktoren
relevant med hensyn til sikkerhet i utførelse. Logistikk har derfor en klar sammenheng med
sikkerhet. Det fremkommer også at ting som ryddighet på byggeplassen er viktig fordi det kan
være med og forme kulturen i prosjektet ved å vise hvilken standard som settes for adferd og
holdninger i arbeidet. En av respondentene kommenterer ikke faktoren, men det er en unison
mening fra de andre at faktoren er viktig, med visse forbehold om at logistikken blir viktigere
over tid, etter målepunkt 3.
Måten faktoren er formulert i sjekklisten for målepunkt 3 per nå stemmer ikke helt overens
med de forholdene som respondentene mener er viktige med hensyn til logistikk og sikkerhet.
Gitt svarene i intervjuene vil det være hensiktsmessig å vektlegge ryddighet, dog dette er også
noe som kan falle under faktor nummer 10, riggplan.
Faktor 7, Prosjektorganisasjon
Det kan sluttes ut ifra empirien at dette er en viktig og relevant faktor for kontroll på
ulykkesrisiko. Respondentene svarer at en tidlig etablert prosjektorganisasjon med god erfaring
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og kompetanse er svært viktig. Det er også viktig at den sammen prosjektorganisasjonen følger
prosjektet over tid slik at man kan lettere kan overføre erfaringer fra tidlige faser inn i senere
faser. Ifølge respondentene har faktoren en sterk sammenheng med sikkerhetsprestasjoner,
siden hvis man får inn rett personell tidlig kan de bidra inn i risikovurderinger, peke ut avvik i
tidlige faser, og bidra til god planlegging før utførelsesfasen. KU er også en tilsynelatende viktig
rolle i prosjektorganisasjonen, sett ut ifra svaret til en respondent, om at det er viktig å få inn
noen i prosjektet som kan påpeke avvik og utfordringer som de andre i organisasjonen har blitt
«blinde» for.
Faktor 8, Oppstartsmøte
Det indikeres at oppstartsmøte er en viktig faktor for suksess med hensyn til sikkerhet. To
respondenter som snakket om denne faktoren mener eksplisitt at oppstartsmøter er viktige for
å ivareta sikkerheten. Et viktig aspekt ved oppstartsmøtet som vektlegges er at det
kommuniserer ut til de involverte de holdningene som forventes ovenfor prosjektet. Et annet
aspekt som trekkes fram er at oppstartsmøter er viktige for å gi informasjon om utfordringer,
og generell informasjon om byggeplassen. Oppstartsmøtet er ifølge respondentene viktig for å
kommunisere ut HMS-handlingsplan og SHA-plan før oppstart av utførelsesfasen.
Det er verdt å nevne at denne faktoren kun er vurdert av halvparten av respondentene, og det
har ikke da fremkommet et veldig bredt spekter av sammenlignbare meninger om faktoren.
Faktor 9, Risikovurdering
Empirien indikerer at risikovurdering er en viktig faktor å ha med i sjekklisten. Risikovurdering
er også en av de mest grundig diskuterte faktorene i intervjuene med entreprenør.
Respondentene snakker om risikovurdering som noe som er viktig, men som blir viktigere
senere i prosjektet enn målepunkt 3, da de ofte revideres og detaljeres mer jo nærmere man
kommer de utførende aktivitetene i et tidsperspektiv. Det er altså noe som produseres tidlig,
men som blir mer og mer nyttig over tid. En av respondentene nevner også at selve tiltakene,
eller håndteringen, ikke er så viktig i en tidlig fase, men at å identifisere risikoene og vise at de
skal ivaretas er viktig.
Ut ifra empirien indikeres det at faktoren er et relevant element i sjekklisten, men det er synlig
fra svarene at beskrivelsen av faktoren i sjekklisten ikke sammenfaller helt med måten
respondentene svarer på. Respondentene indikerer at detaljert plan for håndtering av risiko
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ikke trenger å foreligge i en så tidlig fase. Motargumentet mot dette er at man ikke trenger å
regne overgangen fra detaljprosjektering til utførelse som «clean-cut», og at man derfor kan
ende opp med å prosjektere helt opp mot oppstart av hver enkelt aktivitet. Da kan man si at
risikovurderingen for aktiviteten faktisk bør foreligge i målepunkt 3.
Et annet moment som ikke direkte nevnes i beskrivelse av faktoren, er personellet som bør
involveres i risikovurderings-prosessen. Ifølge en av respondentene er det viktig å ta med BASer og verneombud på risikovurderingen fordi de kan komme med gode innspill. Dette er noe
som kan reflekteres bedre i sjekklisten; hvilket personell er særdeles nyttig å inkludere i en
risikovurdering?
Faktor 10, Riggplan
Denne faktoren er tilsynelatende ganske viktig, altså ikke like viktig som andre faktorer på
sjekklisten for målepunkt 3. To respondenter snakker i dybden om faktoren, og begge mener
at den ikke er direkte knyttet til sikkerhet i utførelse. Faktoren er indirekte knyttet til sikkerhet
i at den, gitt at den er godt gjennomtenkt og detaljert, vil indikere at prosjektet er modent og
at man har tatt hensyn til momenter som transport, arealbruk, veier og adkomst.
I likhet med risikovurdering er riggplan noe som ikke trenger å være veldig detaljert før tett opp
mot relevante aktiviteter begynner, ifølge én respondent. Her kan det vises til den potensielle
tidsmessige overlappen mellom prosjekteringsfasen og utførelse, og at det derfor er naturlig å
tenke at en riggplan uansett bør foreligge i målepunkt 3.
Slik som respondentene har snakket om faktoren virker den som en relevant faktor i at den
ivaretar planlegging av prosjektet som kan påvirke sikkerhetsprestasjonen i prosjektet med
hensyn på ulykker.
Faktor 11, Samhandling og møtestruktur
Denne faktoren virker, ut ifra intervjuene, som en relevant faktor. Dersom man planlegger en
struktur for møter og kommunikasjonskanaler i prosjektet vil man få en forutsigbarhet i når
man skal møte opp, og dette gjør at deltagelsen på møtene blir bedre, ifølge en respondent.
Det er også viktig fordi det tillater at man kan ta opp risikoer i ulike aktiviteter før oppstart, med
de involverte BAS-ene.
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Beskrivelsen av faktorene i intervjuene sammenfaller godt med måten faktoren er beskrevet i
sjekklisten. En av beskrivelsen i sjekklisten som ikke dekkes like godt er punktet om at man skal
planlegge for oppstartsmøter med nye aktører som kommer inn på prosjektet. Dette er noe
som nevnes kort i intervjuene angående faktor nummer 8; at personlig sikkerhetsinstruks er
noe som gjøres i forbindelse med oppstartsmøter, men viktigheten av akkurat dette nevnes
ikke. Det tredje punktet i beskrivelsen av samhandling og møtestruktur kan, om mulig, flyttes
under faktoren nummer 8 for oppstartsmøte siden de kan handle om det samme.
Faktor 12, SHA-plan
SHA-plan er her en mer usikker faktor sammenlignet med de andre faktorene. Den
kommenteres kort av én respondent, som vurderer den som viktig uten ytterligere
begrunnelse. SHA-plan vurderes som viktig av en annen respondent, med forbehold om at den
er relevant, kort og konsis. SHA-planen får tilsynelatende mindre og mindre betydning for
entreprenøren over tid i prosjektet fordi de forholder seg mer til sin egen HMS-plan. Det
erkjennes at HMS-plan, eller risikovurderinger er basert på risikoer som blir identifisert
gjennom SHA-planen.
En vurdering av faktoren, med basis i empirien, er at den virker relevant, men at det bør
fremkomme i beskrivelse av faktoren at SHA-planene skal være kort og konsist formulert, samt
forståelig, slik at entreprenøren lett kan benytte seg av informasjonen i planen. Fra intervjuene
virker det som entreprenøren har begrenset kontroll på hvordan SHA-planen utformes, og at
dette er byggherrens ansvar. Det er altså en faktor som kanskje i større grad berører byggherre,
mens HMS-plan er noe som kan inkluderes som en faktor for undersøkelse av entreprenør.
Faktor 13, Struktur for sikkerhetsstyring
Dette virker som en svært viktig faktor. En respondent viser til en sammenheng mellom
faktorene for oppstartsmøte, riggplan og logistikk, og denne faktoren. Alle disse faktorene
synes å berøre overordnet planlegging av prosjektet, spesielt allokering av menneskelige og
materielle ressurser. Et annet sentralt moment som nevnes er at en god struktur for sikkerhet
bidrar til å fange opp potensielle avvik og risikoer som mennesker ikke kan fange opp like lett
selv.
En respondent trekker fram at strukturen for sikkerhetsstyring kan danne grunnlaget for en god
sikkerhetskultur ved å kommunisere tydelige målsetninger, og at en god sikkerhetskultur igjen
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kan knyttes til god produktivitet. Her kan man trekke en parallell til prosjekttrekanten; at hvis
man oppnår en god kultur for sikkerhet og handler i tråd med denne så slipper man å
kompensere for avvik i sikkerheten med tid eller økonomiske midler.
Respondentene svarer relativt generelt i forbindelse med denne faktoren og det er vanskelig å
få svarene til å sammenfalle med måten faktoren beskrives i sjekklisten. Vi vurderer faktoren
som relevant selv om diskusjonen av faktoren i intervjuene var på en veldig overordnet og
generelt plan.

5.4 Suksessfaktorer utenfor sjekklistene
I intervjuene dukket det også opp temaer som ikke nødvendigvis var dekket i sjekklistene, men
som er av interesse for dette prosjektet da det er temaer som respondentene mener er mer
eller mindre viktige for prosjektsuksess og kontroll på ulykkesrisiko. Den fulle oversikten over
andre faktorer, utenfor sjekklistene, som ble nevnt av respondentene, finnes i Vedlegg 3e. De
markerte kategoriene i tabell 10 oppsummeres i dette kapittelet.
Tabell 10 Andre faktorer som kan ha en sammenheng med kontroll på ulykkesrisiko

Kategori/kodenavn
Kommunikasjon
Involvering og integrering av leverandør/entreprenør i tidligfase
Sikkerhetskultur
Prosjektteam
Byggherrens kompetanse
Effektiv håndheving av sanksjoner
Tydelige målsetninger
Tilstrekkelig ressurstildeling
Tydelig fordelt autoritet og ansvar
Brukerens/kundens behov
Anskaffelse og vedlikehold av sikkerhetsutstyr
Erfaringsoverføring

5.4.1 Erfaringsoverføring
Respondent A02, prosjektleder entreprenør
Spørsmål: «Vil du si det er viktig før dere begynner produksjonen?»
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Svar: «Ja, jeg vil jo si det. Ting som er erfart i andre prosjekter bør jo komme nye
prosjekter til gode, så det er viktig det. Vil ikke si at det er noen annet enn karakter 5.»
Respondent A04, prosjektleder entreprenør
Respondenten svarer her på et spørsmål om erfaringsoverføring fra tidligere prosjekter er viktig
for å oppnå en sikker produksjon.
«Ja, det kan jo hvert fall luke ut de uheldige hendelsene. Det er jo mye det at vi gjør de
samme feilene både på kvalitet og sikkerhet, om og om og om igjen. Så det handler om at vi
ikke klarer å luke ut det, vi klarer ikke å lære av erfaringen. Det er mye å hente der som er viktig,
men vanskelig.»
Respondent A05, prosjektleder entreprenør
Spørsmål: «Tenker du at det er en fordel å ha en god erfaringsoverføringskanal og å
benytte seg av den? At det er en god måte å vite hvordan man senker risiko, og vite hvordan
man oppnår god sikkerhetsprestasjon i utførelsesfasen?»
Svar: «Ja, det er det.»
Respondent A07, prosjektleder entreprenør
«I prosjektet jeg har nå er det en byggherre vi har jobbet med i mange prosjekter. Men
jeg har ikke jobbet med dem tidligere. Så da var det en runde med samtale da med tidligere
prosjektledere for å ta sånne sider med, ja, erfaringsoverføringsbiten»
Respondent A08, prosjektsjef byggherre
Sitatet under handler om erfaringsoverføring i overgang mellom faser, når man må bytte ut
personell i prosjektorganisasjonen.
«Og det kan gå veldig bra det og så lange du får gode bytter når du går over fra en fase
til en annen, og at du får god overlapp og får overført kunnskapen. Kunnskapsoverføring er
viktig når du får sånne bytter. Har du de rette folkene så får du til det, men har du de ikke så går
det fort til skogen.»
Respondent A09, HMS-sjef byggherre
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«Kunnskap og erfaring, også er det erfaringsoverføring. Så begge de tingene, du må ha
erfaring og du må kunne viderebringe den. For da ivaretar du sikkerhet på sikt fordi at det
kommer nye prosjekter. Du må ikke bare se prosjektet, men du må sette den her sånn utover,
det kommer flere.»
Erfaringsoverføring – som er en faktor i sjekklisten for målepunkt 3 – blir nevnt av flere
respondenter enn bare entreprenører.
Alle respondentene fra entreprenører snakket om denne faktoren. To andre respondenter, fra
byggherre, sier at erfaringsoverføring er viktig for å ivareta sikkerheten i prosjekter. Det
indikeres at erfaringsoverføring er nyttig for å sikre at nøkkelerfaringer blir i
prosjektorganisasjonen dersom noen forlater prosjektet i løpet av levetiden. Det indikeres at
både erfaring, og evnen til å bringe videre erfaring til nye prosjekter, er viktig for å ivareta
sikkerheten i nye prosjekter.
SMORT-strukturen fra Kjellén og Albrechtsen dekker erfaringsoverføring under nivået «3.2 HSE
management» [8]. Det kan styrke denne faktorens relevans at erfaringsoverføring dekkes i et
slikt verktøy for sikkerhetsrevisjon og granskning av organisasjoner. SMORT viser til
erfaringsoverføring som et verktøy i HMS-ledelse, men slik som faktoren omtales i intervjuene
er det en faktor som berører mange typer erfaringer knyttet til prosjektledelse.
Hvis man ser på rammeverket som vises fram i kapittel 3.1 kan man tenke at det er naturlig å
gjennomføre erfaringsoverføring i begynnelsen av «input»-fasen. Dette vil da sørge for
erfaringsoverføring inn i prosjektet. Hvis man ser mer detaljert på prosjektet, og benytter
fasemodellen fra kapittel 3.3. Ser man at den tidlige delen av prosjekter – som omfatter «input»
i rammeverket – deles inn i flere mindre faser. Det vil også være viktig å sørge for
erfaringsoverføring

mellom

disse

fasene.

Forskernes

vurdering

av

faktoren

«Erfaringsoverføring», ut ifra empiri og teori, er at den bør foreligge i sjekklistene i alle
målepunkter for å sikre at man undersøker kvaliteten på erfaringsoverføring som går mellom
fasene. Det kan være nøkkelinformasjon (som f. eks. erfaringsbaserte metoder for
risikohåndtering) som går tapt dersom man ikke har et system for erfaringsoverføring mellom
faser, som man kan studere prestasjonene av.
Det er vanskelig å si – basert på empirien – om erfaringsoverføring er like viktig i målepunkt 2
som det indikeres at det er i de andre to, gitt at faktoren ikke ble nevnt av respondenter som
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betraktet sjekklisten i målepunkt 2. Faktoren kan innlemmes i sjekklisten i målepunkt 1, da det
indikeres at det er en viktig faktor som handler om å få inn erfaringer fra andre prosjekter tidlig.
Det er mulig at faktoren er relevant også i målepunkt 2, men dette bør undersøkes nærmere.
5.4.2 Involvering av entreprenør i tidligfase
Respondent A03, prosjektleder byggherre
«Det avhenger av kompleksiteten på bygget. Et ganske enkelt bygg vil de kanskje være
i stand til å skjønne funksjonen av. Men ofte så skjønner de ikke hva som skal skje her (…) de har
heller ikke noe forhold til brukerne som skal inn her. Det er noen entreprenører som mener at
de kan ha det, men det er ikke alle som er like enige i det»
Respondent A04, prosjektleder entreprenør
Her svarer respondent A04 på et tidligere spørsmål om man kan bedre overgangen mellom
byggherre/prosjekterende til entreprenør, og om man da får bedre forståelse og kompetanse i
prosjektene, dersom entreprenøren får komme tidligere inn i prosjektet:
«(…) det jo veldig avhengig hvilken entreprenør som kommer på hvordan ting blir bygd
og hvilken rekkefølge og sånt. Det er ikke så enkelt å vite i en så tidlig fase. Da er det enda
viktigere at entreprenørene får være med inn og planlegge så tidlig som mulig, og legge til rette
for deres produksjon.»
Respondent A05, prosjektleder entreprenør
Respondenten snakker her om tidlig involvering i forbindelse med Lean-planlegging
«Tidlig involvering av enten de som skal prosjektere eller de som skal utføre. Alle som
skal bidra inn i prosjektet skal være med og planlegge. Det har med, ikke bare håndtering av
fremdrift og økonomi, men og risiko uten tvil.»
Respondent A08, prosjektsjef byggherre
I forbindelse med temaet samspillsentreprise trekker respondent A08 fram viktigheten av
samspill mellom aktørene i prosjekt:
«(…) samspill med entreprenøren, godt samarbeid med entreprenøren, entreprenørbyggherre forholdet er utrolig viktig, også for sikkerheten, men også for klimaet i prosjektet og
å få til et godt samarbeid der er det som er avgjørende. Egentlig i hvert prosjekt, men spesielt i
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et så komplekst prosjekt som det her. Det er en viktig suksessfaktor for et prosjekt at du får til
samarbeidet mellom entreprenør og byggherre.»
Respondent A11, prosjektleder prosjekterende
«(…) samspill mellom byggherre, rådgiver, entreprenør for tilpassing av prosjektert
løsning til entreprenørens valgte metodikk. Ikke ‘clean-cut’ mellom prosjektering av bygging.
Altså, det er som jeg sa da i denne (…) det er viktig, viktigst»
Mange respondenter har snakket deskriptivt eller vurderende om det å få utførende aktører
tidlig inn i planlegging av prosjekter. Dette forholdet er noe som ikke dekkes eksplisitt i
sjekklistene, noe det kan være flere grunner til. En viktig grunn, som en av respondentene
nevner, er at hvor nødvendig det er å involvere disse aktørene tidlig er svært prosjektavhengig.
Prosjekter varier i størrelse og omfang, og noen prosjekter er mer komplekse enn andre. Denne
faktoren er dermed ikke så generaliserbar som de faktorene som allerede finnes i sjekklistene.
Flere respondenter mener at denne faktoren er svært viktig, spesielt med hensyn til planlegging
av sikkerhet, og risikohåndtering. En begrunnelse er at entreprenøren er den aktøren som sitter
med best og mest kompetanse innenfor byggemetodikk, og derfor er det svært viktig å få
entreprenøren inn som støtte i prosjektering. En annen grunn er at det vil bedre samspillet
mellom entreprenør og byggherre og skape et bedre «klima» i prosjekter, altså det vil bedre
forholdet mellom aktørene, og de vil lettere kunne forstå hverandre og jobbe sammen.
Denne faktoren er tilsynelatende noe som er avgjørende for at planleggingen i prosjektet, før
oppstart av produksjon, blir god. Derfor kan dette vurderes som en viktig suksessfaktor. Men:
Den er også tilsynelatende prosjektavhengig og vil være vanskelig å generalisere til virksomhet
utover store og komplekse prosjekter, hvor integrering og involvering allerede skjer i stor grad.
Det kan være vanskelig å inkludere denne som en egen suksessfaktor i sjekklistene, men den
kan fremheves i sjekklistene, for eksempel i beskrivelsene av faktorene som berører planlegging
i tidligfaser hvor entreprenøren kan være på banen.
5.4.3 Sikkerhetskultur
Respondent A04, prosjektleder entreprenør
Her svarer respondenten på et spørsmål om hvordan man får folk til å følge retningslinjer,
prosedyrer og planer.
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«(…) det er bestandig noen som vil gjøre ting som vil gjøre det på sin måte som dem har
gjort det før, og de trenger ikke hjelm eller trenger ikke ditt for de hadde det ikke før. Så det å
klare å få alle sammen til å skjønne at det her er for deres eget beste det er litt vanskelig. Så det
krever jevnlig oppfølging, man må gå og passe på alle sammen.»
Respondent A05, prosjektleder entreprenør
«Det er folkene som er viktige. Holdninger. Så den faktoren ‘mennesker’, den er ikke
ubetydelig da»
«Det har vært ganske mange utenlandske foretak som har vært inne. En holdning som
vi har er at vi ønsker mest mulig norske statsborgere inn i prosjektene våre. Vi mener at det har
en betydning for risikohåndteringen. Vi er ganske bevisste på akkurat det»
Respondent A06, prosjekteringsleder prosjekterende
Det følgende sitatet kommer fra en anekdote om et prosjekt hvor sikkerhetsprestasjonene var
minkende.
«Det er de standard rutinene, kulturen som har vært problemet. Hadde de fulgt SHAplanen så hadde det ikke vært noe problem, men hvis du ikke rydder og ikke bruker fallsele og
ikke setter opp rekkverk, da er det vanskelig å gjøre noe med.»
«(…) det var en sikkerhetskultur, SHA-kultur, i prosjektorganisasjonen i [selskap]. Om
ikke vi alltid hadde fokus, så er det et overordnet fokus. De pusher på det at dette: vi må jo
gjennomføre at det er sikkert»
Respondent A07, prosjektleder entreprenør
«Driften må ha bestemt seg for hvordan skal sikkerhetskulturen være. Og det er jo en
kultur som skal synliggjøres ifra vi starter å regne på den jobben.»
«Og den der mer kulturelt, altså informasjon om hvilket nivå er det vi skal være på. Det
synes jeg man kan bli flinkere til å peke på fra sentralt hold da. Og noen er kjempeflinke flinke
til det så du ser byggeplasser som egentlig bare oser av sikkerhet»
«Hvis ledelsen ikke angriper kulturproblemet for å si det sånn, så skjer det ingenting. Der
må vi starte.»
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Det er innhentet empiri for sikkerhetskultur fra fire intervjuer. Uttalelsene i forbindelse med
sikkerhetskultur er ikke spesielt utdypende, dog er de utelukkende positive. Sikkerhetskultur og
holdninger nevnes, eksplisitt og implisitt, av to respondenter som et virkemiddel for å få
personell til å følge retningslinjer. I tillegg nevnes jevnlig oppfølging som et annet virkemiddel
for å oppnå følging av retningslinjer.
At sikkerhetskulturen skal komme fra ledelsen nevnes også av to respondenter. Dette knytter
sikkerhetskultur til faktor 8 i målepunkt 1, byggherrens prosjektorganisasjon, og faktor 1 i
målepunkt 2, og faktor 7 i målepunkt 3, prosjektorganisasjon. Disse substansielle forbindelsene,
sammen med utsagnet om at holdninger er betydelig for risikohåndteringen, kan styrke
sikkerhetskultur som en faktor for sikkerhetsprestasjon.
Sikkerhetskultur som en suksessfaktor styrkes også i fordypningsprosjektet «Kritiske
suksessfaktorer

i

BA-prosjekter»

av

Nyeng

og

Jaros

[9].

I

litteraturstudien

i

fordypningsprosjektet er det identifisert tre suksessfaktorer som også omhandler
sikkerhetskultur. Faktor 16, positive gruppenormer, og faktor 17, personlige holdninger,
adresserer begge holdningers betydning for sikkerhetsprestasjonene i et bygg- og
anleggsprosjekt. I empirien kommer det også frem at sikkerhetskultur må suppleres med jevnlig
oppfølging. Dette aspektet styrkes av faktor 21, tilstrekkelig tilsyn, i rapporten av Nyeng og Jaros
[9].
På bakgrunn av litteraturstudien fra fordypningsprosjektet og empirien innhentet i denne
studien kan sikkerhetskultur – som i denne sammenhengen omhandler holdninger og
oppfølging – ansees som en viktig faktor for kontroll på ulykkesrisiko. Likevel kan det diskuteres
hvor i rammeverket for sikkerhetsstyring den kan plasseres og dermed hvilken relevans
faktoren har som en forutseende suksessfaktor.
Sikkerhetskultur er en faktor som alltid vil være tilstede i prosjekter, da det handler om
personlige og kollektive verdier og holdninger knyttet til sikkerhet. Sikkerhetskultur i seg selv er
relativt uavhengig av faser og aktiviteter. Siden sikkerhetskultur alltid er et forhold som er
tilstede kan man også se på dette som en faktor i «input», som illustrert i rammeverket for
sikkerhetsstyring. Samtidig er sikkerhetskultur i seg selv lite konkret og vanskelig å måle. Dette
strider imot grunntanken til sikkerhetsindikatorer som presenteres i kapittel 3.5. Løsningen kan
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være å definere noen konkrete punkter som faller under sikkerhetskultur, som et
paraplybegrep. I denne sammenhengen er dette punktet holdninger, supplert av oppfølging.
Sikkerhetskultur kan anses som en uegnet faktor for å danne en forutseende
sikkerhetsindikator. Likevel kan «holdninger» og «oppfølging» være relevante og muligens
målbare punkter med betydning for sikkerhetsprestasjon i produksjon. Disse punktene kan
være mer relevante som underpunkter i en faktor, enn som en selvstendig faktor. Positive
holdninger kan ansees som relevant gjennom alle de tidlige fasene. Oppfølging, som beskrevet
i dette tilfellet, kan anses som mest relevant for entreprenør og målepunkt 3.
5.4.4 Prosjektteam
Respondent A01, prosjekteringsleder prosjekterende
Spørsmål: «At prosjektlederen klarer å sette sammen en prosjektgruppe, det er viktigere
enn hvor erfaren prosjektlederen er?»
Svar: «Ja, egentlig. Det aller viktigste er å klare å sette sammen en prosjekteringsgruppe
der du har god tverrfaglig kompetanse og evne til å samarbeide.»
Respondent A10, prosjektleder byggherre
Respondenten reflekterer i dette sitatet over hvilke faktorer fra sjekklisten som skiller seg ut i
en positiv retning.
«Også er det jo det med teamet, altså selve teamet og prosjektleder det er også viktig
at det er riktig sammensatt, at de har en god blanding av kunnskap på ulike områder og at noen
som er ferske eller relativt ferske og noen som har mer erfaring.»
Respondent A11, prosjektleder prosjekterende
«At det teamet du har, har erfaring og kompetanse god nok til å vite hva du skal
prosjektere, altså hva er objektet. Så for å planlegge godt så må du ha kunnskap. For å kunne
estimere videre, hva skal du gjøre, og hvor mye tegninger blir det. Nå er det jo etter hvert
modellbruk og den slags, men sånn i tradisjonell prosjekteringsmetodikk med tegninger så er
det sånn det går. Så du er avhengig av å ha kompetent personell sår du planlegger er sånn
jobb.»
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Et riktig sammensatt prosjektteam med tilstrekkelig kunnskap, erfaring og tverrfaglig og variert
kompetanse nevnes av tre respondenter. Alle tre sjekklistene benyttet i intervjuene inneholder
et punkt som handler om prosjektorganisasjonen; derfor kan det sees på som naturlig at disse
respondentene velger å snakke utdypende om prosjektorganisasjon, og dermed dekke
innholdet i en faktor basert på fordypningsprosjektet [9], «prosjektteam». Samtlige uttalelser
som angår «prosjektteam» er positive.
Evnen til å samarbeide trekkes frem som viktig av en av respondentene. Dette styrker
viktigheten av et godt prosjektteam. Primært virker det å være viktig for planlegging, altså
fremdrift, men

intervjukonteksten

tilsier

at

denne faktoren har

betydning

for

sikkerhetsprestasjon og kontroll på ulykkesrisiko. Ut ifra analysen i forbindelse med
forskningsspørsmål 1 kan faktorens betydning for fremdrift til en viss grad uansett overføres til
viktighet for kontroll på ulykkesrisiko.
Prosjektteam som suksessfaktor har opphav i litteraturstudien i «Kritiske suksessfaktorer i BAprosjekter» av Nyeng og Jaros [9]. De relevante faktorene fra fordypningsprosjektet er faktor
15, team-arbeid, og faktor 23 engasjement fra prosjektteam. Disse omhandler kun samarbeid
og kommunikasjon innad i prosjektteamet. Kommunikasjon innad i prosjektteamet og i
prosjektorganisasjonen dekkes også i SMORT sine sjekklister av punkt 3.1.2 [8]. Dette punktet
omhandler – og styrker derfor viktigheten av – kommunikasjonsrutiner for sikkerheten i et
prosjekt.
Kommunikasjonsrutiner og tilretteleggelse for samarbeid er viktige aspekter i input i
rammeverker presentert i kapittel 3.1. Disse aspektene kan dermed benyttes i danning av en
forutseende sikkerhetsindikator siden de i tillegg er målbare i henhold til beskrivelsen av
sikkerhetsindikatorer i kapittel 3.5. Kommunikasjonsrutiner og tilretteleggelse for samarbeid
vurderes til å være relevant for suksess i prosjektledelse, spesifikt for tids- og
kvalitetsdimensjonen. Aspektene ansees dermed som relevant for masteroppgaven og
forskningsspørsmål 3. Selvstendige faktorer behøver de ikke være, og kan heller inkluderes i
eksisterende faktorer i sjekklistene. Siden aspektene er viktig gjennom hele prosjektet kan de
være relevant for alle tre målepunkter. Det skal nevnes at kommunikasjonsrutiner og
samarbeid delvis dekkes av faktor 11, samhandling og møtestruktur, i sikkerhetsindikatorens
målepunkt 3. Aspektene i faktoren «prosjekt-team» kan derfor supplere underpunktene i faktor
11. I tillegg kan de med fordel inkluderes i de to andre målepunktene.
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5.4.5 Tydelige målsetninger
Respondent A04, prosjektleder entreprenør
Respondenten snakker her om viktigheten av å kommunisere ut målsetningene i prosjektet
tidlig.
«Sånn sett kan vi sitte å krangle begge veiene, så handler jo om å få avklart ting tidlig
og bli enig med løsninger. Du klarer jo å bli uenig enten om du har totalentreprise eller om du
har en byggherre-styrt entreprise, tenker jeg.»
Respondent A06, prosjekteringsleder prosjekterende
Spørsmål: «(…) hva mener du kjennetegner prosjekter som går bra i produksjon og som
har gode sikkerhetsprestasjoner i produksjon, når de er i målepunkt 2. Så hvilke kjennetegn har
de i målepunkt 2 der?»
Svar: «(…) jeg tror jo det at det kjennetegner at man har en byggherre, først og fremst,
som har en ganske klar mening om ting, at de har klare mål og meninger om hva de skal bygge,
hva de ønsker å komme fram til, at man har tatt de viktigste avgjørelsene.»
Respondent A07, prosjektleder entreprenør
Her snakker respondenten om målsetninger i forbindelse med bruk av verktøy og struktur for
sikkerhetsstyring, en av faktorene i sjekklisten for målepunkt 3.
«Det vi har kanskje litt utfordringer med er å definere målet. Hva er godt nok? Det er
gjerne individuelt rundt forbi. Hva er en ryddig byggeplass? Det kan være forskjellige meninger
fra meg til kollegaen min det. Det er ikke sikkert han synes at byggeplassen er så rotete som jeg
skal ha det til. Da må man definere på et overordnet nivå; hva er det vi synes faktisk er godt
nok?»
Det er tre respondenter som har snakket om «tydelige målsetninger», hvorav to uttalelser
handler indirekte om faktoren. Den ene respondent nevner faktoren etter spørsmål om hva
som kjennetegner et prosjekt som har gode sikkerhetsprestasjoner. I dette tilfellet trekkes
«tydelige målsetninger» fra byggherre frem som et kjennetegn ved målepunkt 2. De indirekte
uttalelsene fra de to andre respondentene styrker ikke faktoren i like stor grad, men tar opp
«tydelige målsetninger» mellom ulike aktører på ulike punkter i prosjektets livsløp. Faktoren
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blir ikke direkte vurdert som viktig, men diskuteres på et vis som tilsier at den har en betydning
for sikkerhet. Dermed viser empirien til at «tydelige målsetninger» er et langsgående forhold
som det tyder på at er viktig for sikkerhetsprestasjonen i produksjon.
«Tydelige målsetninger» er også en av faktorene identifisert i «Kritiske suksessfaktorer i BAprosjekter» av Nyeng og Jaros [9]. Denne faktoren, faktor 7, handler derimot om
sikkerhetsmålsetninger og styrker derfor kun sikkerhetsaspektet til «Tydelige målsetninger»
som faktor. Sikkerhetsaspektet styrkes videre av sjekklistene i SMORT [8]. Tydelige
sikkerhetsmålsetninger dekkes både for HMS-ledelse i organisasjonen og for prosjektledelse av
henholdsvis punkt 3.2.5 og 3.3.4. Teorien støtter dermed opp under antydningene i empirien
om

at

tydelige

målsetninger

er

et

langsgående

forhold

med

betydning

for

sikkerhetsprestasjonen.
Siden «tydelige målsetninger» kan ansees som en faktor med innvirkninger i store deler av
prosjektets tidsforløp er det rimelig å anta at den også er en av faktorene som blir en «input» i
rammeverket for sikkerhetsstyring presentert i kapittel 3.1. Derfor er det en faktor som er egnet
for å inkluderes i en forutseende indikator. Når det gjelder målbarheten kan målsetninger som
er utarbeidet og formidlet identifiseres. Om de er tydelige er til en viss grad subjektivt, og kan
dermed være vanskeligere å måle eller tallfeste. En løsning kan være å undersøke om
målsetningene ansees som tydelige ifølge mottakers subjektive oppfatning. Dette kan måles og
gjør derfor «tydelige målsetninger», i henhold til kapittel 3.5, en faktor som muligens kan
benyttes i danning av en sikkerhetsindikator.
«Tydelige målsetninger» er et aspekt som knyttes opp mot suksess i prosjektledelse med en
påvirkning på både tids-, kostnads- og kvalitetsdimensjonen. Som nevnt tidligere gjelder dette
for store deler av prosjektets tidsforløp, noe som gjør faktoren sensitiv for endring. At faktoren
måler ulike forhold tilfører usikkerhet til sensitiviteten. I tillegg reises spørsmålet om dette er
en selvstendig faktor eller om den fungerer bedre som et underpunkt i relevante faktorer
fordelt på de tre målepunktene. Uansett tilsier empiri og teori at «tydelige målsetninger»,
spesielt med tanke på sikkerhetsmål, er et aspekt som bør betraktes i danningen av en
forutseende sikkerhetsindikator.
5.4.6 Tydelig fordelt autoritet og ansvar
Respondent A03, prosjektleder byggherre
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Respondenten snakker her om et dokument for ansvarsfordeling i forbindelse med
gravearbeid.
«Ja, hvem som har ansvaret for hva. Her har vi koordinator til byggherreforskriften, KP
og KU: Byggherre. SHA-plan, utførelse: Totalentreprenør, han skal delta. Det er veldig ryddig og
enkelt å finne ut hvem som har ansvaret for hva. Da må entreprenøren ta innover seg det. Og
byggherren må følge opp sine plikter.»
Respondent A04, prosjektleder entreprenør
«Så når vi bemanner prosjektene har vi jo gjennomganger om hvem som skal ha
ansvaret for hva. Litt klare retningslinjer, hva hver enkelt skal ta seg av. Det er jo viktig.»
Spørsmål: «Det er noen ressurser det også, kompetanse og personell i prosjektledelsen
som har rett kompetanse og at alle i prosjektet vet hva som skal gjøres. Hva er din erfaring med
det? Og føler du at det er viktig for sikkerhetsprestasjonen?»
Svar: «Ja, det er det absolutt. At alle sammen er klar over hva dem skal gjøre for
sikkerheten, det er jo viktig så ikke noe glipper.»
Respondent A05, prosjektleder entreprenør
I sitatet under snakker respondenten om hva som er viktig for å oppnå gode
sikkerhetsprestasjoner i forbindelse med planlegging.
«Det med informasjon, involvering, ansvarliggjøring, bevisstgjøring, anerkjennelse, å
bistå, og ja. Læring. Læring går på at du skal gjøre ting annerledes enn det du har gjort tidligere.
Det tror jeg vi har litt å gå på da, i bygg- og anleggsbransjen. Vi er dårlige til å lære.»
Respondent A11, prosjektleder prosjekterende
Spørsmål: «Er det noe du tenker man kan løse i kontrakt, denne tydelige
ansvarsfordelingen som du sier er viktig? Eller må det inn i loven?»
Svar: «Ja. Jeg tror at i loven bør det adresseres i større grad. Mens det er i kontrakt det
reguleres per nå.»
Spørsmål: «Du tenker at det er tilstrekkelig løsning å ha det i kontrakt?»
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Svar: «Ja, det er jo det. Så har du fått klar ansvarsfordeling i et prosjekt så er det jo
dekket. Det er det viktigste.»
Dette er en faktor som nevnes i faktorlisten fra fordypningsprosjektet [9]. Den handler om at
ansvarene i prosjekter fordeles tydelig og eksplisitt ut til relevante aktører og personer. Fire av
respondentene har snakket om dette, i varierende grad av detalj. Respondentene som gir svar
knyttet til dette forholdet snakker om viktigheten av å ha dokumenter som viser tydelig
fordeling av ansvar mellom de forskjellige aktørene i prosjektet. Samtidig kommer det fram at
kontrakten bør vise tydelig hva kontraktøren har ansvar for, i lys av deres avtalte oppgaver. De
fleste nevner også at det er veldig viktig at man er helt klar over sine ansvarsområder i
prosjektet, spesielt ansvar knyttet til sikkerheten, som én respondent nevner.
Denne faktoren dekkes av den nyutviklede faktoren «Kontraktsoppfølging» i målepunkt 1, så
man kan si at denne faktoren er dekket i en av sjekklistene. Flere respondenter enn bare
representanter fra byggherre nevner den som en viktig faktor, og det kan derfor vurderes at
den er en relevant faktor for de andre sjekklistene.
I målepunkt 2, før oppstart av detaljprosjektering, kan det være hensiktsmessig å ha en faktor
for ansvarsoppfølging/-fordeling, eller kontraktsoppfølging, fordi det framkom i et intervju at
det er viktig å skape et tydelig skille mellom ansvarsområdene til prosjekterende, og
ansvarsområdene til entreprenør. Det gikk på at man lett kan «frata» entreprenøren ansvaret
for å planlegge sikkert. Denne respondenten trakk fram faktor nummer 11 i målepunkt 2,
«Arkitektoniske og tekniske valg», som en faktor hvor beskrivelsen ikke viser til noe klart skille
mellom hvem som har ansvar for hva, særlig med tanke på hvem som skal detaljere
sikkerhetstiltak i tegningene.
Et forhold som styrker denne faktoren konseptuelt er at den også dekkes i SMORT-sjekklistene
under «3.2 HSE management» [8]. Sjekklistene viser til at tilstrekkelig ansvarsfordeling skal
fremkomme i arbeidsbeskrivelser og organisasjonskart. I SMORT handler dette spesifikt om
ansvar

ovenfor

HMS,

og

spørsmålene

i

SMORT

handler

om

ansvarene

til

leverandører/entreprenører, samt prosjektorganisasjonen og kunden.
Ut ifra empirien kan denne faktoren vurderes som viktig, men den kan være noe vanskelig å
plassere og «skreddersy» for hver enkelt sjekkliste. Det bør, om mulig, inkluderes en faktor i
sjekklistene for målepunkt 2 og 3, som nevner at ansvarsområdene for den neste fasen skal
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være tydeliggjort og forstått. Det handler om at man sørger for at forventninger og krav som
stilles kommuniseres ut til aktørene, og at de tar til seg dette og handler deretter. Da kan man
trolig unngå mye problematikk innenfor både tids- økonomi- og kvalitetsdimensjonene senere
i prosjektet.
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Del 3
Diskusjon, konklusjon og anbefalinger
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6 Diskusjon
I denne masteroppgaven gjøres en type forskning som er ulik mye av den eksisterende
forskningen på kritiske suksessfaktorer i prosjekter. Forskningen har en egenverdi blant annet
fordi det sees på CSFer i en sikkerhetskontekst. Mye av den tidligere forskningen på CSFer har
fokusert på å utvikle faktorer for generell prosjektsuksess. Kildene som ble studert i
litteraturstudien i det tidligere fordypningsprosjektet er eksempler på slike studier [46-51]. I
disse studiene identifiseres mange kritiske suksessfaktorer, og dette i seg selv har en stor
akademisk verdi fordi det bidrar til økt forståelse av hva som gjør prosjekter suksessfulle. Men
det de ikke gjør er å sette faktorene i et system som gjør dem anvendbare for å forbedre
prosjekters prestasjoner.
I denne masteroppgaven studeres faktorene i en ny kontekst, med formål om å utforme en
forutseende sikkerhetsindikator. Målsetningen for forskningen har en iboende praktisk verdi
fordi den bidrar til et verktøy som kan være anvendbart for å forbedre sikkerhetsprestasjoner i
bygg- og anleggsprosjekter. En akademisk verdi ved masteroppgaven er at den tar tak i
forskning som allerede er gjennomført, og tester resultatene på nytt. Det tas en deduktiv,
teoridrevet, tilnærming til forskningen, noe som er mindre vanlig i kvalitative studier [45]. Dette
viser at det er en nytteverdi i å bruke deduktiv tilnærming i kvalitativ forskning.
Forskningen tar utgangspunkt i en sikkerhetsindikator som er under utvikling, ved å betrakte
innholdet i indikatoren og hvilke forhold som mangler i dette innholdet. Flere av faktorene i
sikkerhetsindikatoren er relatert til generell ledelse og planlegging. Derfor er det interessant å
se på om det er en tydelig nok sammenheng mellom generell ledelse og planlegging, og styring
av mer spesifikke sikkerhetsaktiviteter. Det er ønskelig å vise at faktorene for generell ledelse
og planlegging er gyldige nok for å senere kunne måle grad av kontroll på ulykkesrisiko.
«(…) prosjekter som er god på generell styring og ledelse også er god på styring og
ledelse av sikkerhet.» [1:24]
Den forutseende sikkerhetsindikatoren i masteroppgaven ble utviklet på grunnlag av at denne
hypotesen er sann [1]. Hypotesen støttes i kjent teori om prosjektledelse og prosjektsuksess.
Ofte deles suksess inn i tre dimensjoner; tid, kostnad, og kvalitet [26]. Et forhold som kan falle
under kvalitetsdimensjonen er sikkerhet. Gitt at dette stemmer, og at det er en avhengighet
mellom disse dimensjonene [28] kan det konkluderes at hvor godt man klarer å ivareta
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sikkerheten også avhenger av hvor godt man ivaretar planlegging av f.eks. fremdrift, kostnader
og utforming. Man ser

også at suksess i prosjektledelse defineres ut ifra den kjente

prosjekttrekanten [23]. Ut ifra dette, og sammenhengen som nettopp er vist, kan det deduseres
at sikkerhet er en sentral komponent av suksess i prosjektledelse. Teorien indikerer altså at det
er en sterk sammenheng mellom sikkerhetsprestasjoner og generell ledelse og planlegging.
Det er også gitt at forutseende indikatorer er indikatorer som måler planlegging- og
ledelsesforhold i en organisasjon [8]. Dette er gitt fordi det handler om å måle prestasjoner i en
fremtidig aktivitet, og det eneste man kan måle, siden aktiviteten ikke har startet ennå, er
prosessene hvor man planlegger og legger til rette for aktiviteten. Denne teorien viser at en
forutseende sikkerhetsindikator må inneholde faktorer relatert til ledelse og planlegging av
sikkerhet. Samtidig ser man at det kan være andre områder innenfor ledelse og planlegging
som indirekte påvirker sikkerheten. Sett i lys av denne teorien er det derfor relevant å inkludere
faktorer for generell ledelse og planlegging i sikkerhetsindikatoren.
Faktorer relatert til generell ledelse og planlegging skal sørge for å unngå avvik blant annet ved
å tilrettelegge for samarbeid, informasjonsflyt og ansvarliggjøring av de menneskelige
ressursene. Dette er i tråd med tankegangen i Safety II hvor menneskelige ressurser og
tilpasningsdyktighet er sentralt i forebyggingen av sikkerhetsavvik [37]. At ledelsesfaktorene er
i tråd med innholdet i Safety II viser også at sikkerhetsindikatoren kan anvendes for å ivareta
sikkerheten på en proaktiv måte. Samtidig er sikkerhetsindikatoren forutseende i kraft av at
faktorene relaterer til suksess og ledelse, slik som det nevnes i Safety II.
Empirien indikerer i grove trekk at det er en sammenheng mellom generell ledelse og
planlegging, og ledelse og styring av sikkerhet. De fleste av respondentene bekrefter at denne
sammenhengen eksisterer. Dette indikerer at sammenhengene som illustreres i
prosjekttrekanten er reell [26,28]. Samtidig svarte de fleste respondentene at flere av faktorene
som

relaterer

til

overordnet

ledelse

og

planlegging

har

en

innvirkning

på

sikkerhetsprestasjonene i utførelsesfasen i bygg- og anleggsprosjekter. Det utledes fra disse
svarene at gode prestasjoner i disse faktorene vil føre til bedre kontroll på ulykkesrisiko.
Empirien, sammen med et bredt teoretisk grunnlag, er tilstrekkelig for å konkludere at det
eksisterer en sammenheng hvor god generell ledelse og planlegging kan føre til høy grad av
kontroll på ulykkesrisiko i senere prosjektfaser.
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Et annet moment som har mye å si for at den forutseende sikkerhetsindikatoren produserer
valide målinger for sikkerhetsprestasjonen i produksjon, er at de enkelte faktorene som
indikatoren deles inn i også er valide. Undersøkelsen av dette produserte den største andelen
av data i denne studien. Først må det nevnes at faktorene – allerede før denne studien – kunne
regnes å være internt gyldige [7]. Grunnen til dette er at det allerede var gjort omfattende
studier for å velge ut relevante faktorer som skulle inn i indikatoren [1]. Faktorene var bevist
gyldige i teorien, allerede før denne studien.
Som nevnt tidligere er Safety II en filosofi som viser hvordan man tar en proaktiv, eller
forutseende, tilnærming til sikkerhetsstyring [37]. I tillegg viser Kjellén og Albrechtsen at en
forutsetning for at en indikator er forutseende er at man studere prosesser før en gitt aktivitet
starter [8]. Valgene som er tatt med hensyn til anvendelse av indikatoren i fremtiden gjenspeiler
denne teorien; et sentralt valg er plassering av måletidspunktene i prosjektfasemodellen.
Plasseringen av målepunktene er basert på PDRI («Project Definition Rating Index») [39].

Figur 11 Målepunkter som benyttes i PDRI, som også benyttes i sikkerhetsindikatoren (Målepunkt 1, 2 og 3)

Dette styrker indikatoren med hensyn til validitet for sikkerhetsprestasjon i produksjon fordi vi
kan se at den måler faser i prosjektet før oppstart av utførelse/produksjon, og fordi den bruker
en struktur for måling som allerede brukes i et anvendbart og anerkjent system.
Det er fordelaktig å plassere målepunktene tidlig i prosjektet av flere grunner enn at dette
forutsettes for at de skal være forutseende. I en kjent beskrivelse av prosjektforløp i teorien
beskrives påvirkningsmulighet og endringskostnader henholdsvis minkende og økende med
tiden [6]. Derfor vil en sikkerhetsindikator plassert tidligere i prosjektet ha større innvirkning på
graden av kontroll på ulykkesrisiko. I tillegg vil det være mindre kostbart å iverksette tiltakene
som blir indikert som nødvendige. Ut i fra denne teorien bør den forutseende
sikkerhetsindikatoren plasseres tidlig i prosjektets tidsløp, slik som målepunkt 1 er plassert i
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PDRI [39]. Samtidig må plasseringen tilsi at faktorene som måles er tilstrekkelig utviklet for at
det skal være hensiktsmessig å måle dem. Dette kan være en grunn til at det første målepunkt
i PDRI er plassert et par faser inn i livsløpet til prosjektet.
Ser man på beskrivelsen av stegene i Bygg21 [16,17] foregår det minimalt med aktiviteter og
beslutninger som har et stort utslag for sikkerhetsprestasjonen i de to første stegene. Antall
aktører, antall beslutninger, arbeidsoppgavenes kompleksitet og detaljeringsnivået på
planlegging av prosjektet øker utover i prosjektets livsløp. Empirien støtter at detaljeringsnivået
øker utover i prosjektet. Dette kan ha hatt en betydning for hvilke faktorer som blir ansett som
viktig av respondentene. På grunnlag av beskrivelsene i steg 4 i fasemodellen ser vi på
plasseringen av målepunkt 3 som svært nødvendig. Aktivitetene som indikatoren skal fortelle
oss noe om, begynner like etter dette tidspunktet. Detaljeringsgraden i, blant annet,
planleggingsarbeidet er høy, og sikkerhetsindikatoren vil kunne gi mye informasjon som med
liten usikkerhet sier noe om hvordan kontrollen på ulykkesrisikoen vil være i produksjonsfasen.
En optimal plassering av sikkerhetsindikatoren vil ta hensyn til argumentene som både gjelder
påvirkningsmulighet/endringskostnader og informasjonsmengde/usikkerhet.
Det bemerkes at i praksis vil kun én forutseende sikkerhetsindikator trolig ikke være tilstrekkelig
for å sørge for at produksjonen foregår helt uten ulykker og avvik på grunn av usikkerheten i de
målte forholdene. Derfor er det viktig at man benytter en slik indikator i tillegg til andre, f. eks.
tapsbaserte, indikatorer. Tapsbaserte indikatorer har fortsatt en verdi i at de blant annet
danner grunnlag for erfaringsoverføring til senere prosjekter på hva som ofte går galt.
Ved å fordele den forutseende sikkerhetsindikatoren på tre plasseringer, slik som det er gjort i
PDRI, ivaretas argumentene tilknyttet plasseringen av sikkerhetsindikatoren. I PDRI plasseres
målepunktene nettopp for å kunne følge opp faktorene etter hvert som detaljeringsnivået øker
[39]. Målepunkt 1 sørger for – etter denne tankemåten – å ta tak i overordnede faktorer som
med stor påvirkningskraft og lite kostnader kan endres etter behov. Etter de eventuelt
innledende endringene vil målepunkt 2 og 3 gi mer informasjon med minkende usikkerhet etter
hvert som prosjektet beveger seg videre i tidsløpet.
Faktorene som skal benyttes i sikkerhetsindikatoren bør også rettes etter tankemåten i denne
fordelingen av målepunkter. I empirien ser vi at faktorer og underpunkter i målepunkt 1 ofte
ikke nødvendigvis behøver høy detaljeringsgrad, og at vurderingen av om faktorene er
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tilfredsstillende eller ikke med fordel kan skje senere i prosjektet. Bakgrunnen for dette
empiriske funnet henger antakeligvis sammen med mengden informasjon respondentene
ønsker å hente ut av målingene med sikkerhetsindikatoren, og at for usikker informasjon er
vanskelig å håndtere. En god løsning på dette har PDRI allerede funnet ved å fordele
målepunktene over tre til fire tidspunkter. Samtidig belyser empirien et poeng om at å flytte
målingen av faktorene til et senere tidspunkt vil gi mer informasjon. Likevel er et tidlig
målepunkt essensielt for å identifisere tiltak som kan bidra til å gjøre prosjektet suksessfullt.
Derfor bør ikke målingen av faktorene flyttes til et senere tidspunkt, slik det indikeres i
empirien. Istedenfor bør faktorene som måles i målepunkt 1 også tas i betraktning i sjekklistene
i de senere målepunktene, så lenge faktorene er relevante for aktiviteter som også foregår i
fasene etter målepunkt 1. Dette fører til at man får målt faktorene med stor påvirkningskraft i
begynnelsen og et bredt informasjonsgrunnlag etter hvert. I tillegg oppfylles med dette et av
kravene for en indikator: at den skal være sensitiv for endring [8].
I empirien antydes det at respondentene i målepunkt 1 har en tendens til å snakke om
faktorenes detaljeringsgrad og plassering, og dermed unngå direkte vurdering av faktorens
viktighet for sikkerhetsprestasjon. Usikkerheten tilknyttet informasjonen som innhentes tidlig i
prosjektet er nok en av årsakene til at faktorene i målepunkt 1 omtales generelt. Sett ut ifra
empiri og fasebeskrivelsene til Bygg21 er målingene i målepunkt 2 og 3 mer konkrete, og derfor
mer anvendbare. Siden målepunkt 1 er et nødvendig målepunkt, men likevel utfordrende å
anvende i praksis, er det meget viktig at faktorene er velformulerte og lette å tallfeste. I denne
studien foregår det ingen grundig undersøkelse av hvor gode faktorene er formulert eller hvor
lette de er å tallfeste. Dette er et viktig punkt som må tas med i videre arbeid, slik at
målepunktene – spesielt målepunkt 1 – kan optimaliseres.
Det som er fokusert på å undersøke i masteroppgaven er gyldigheten til sikkerhetsindikatoren.
Sikkerhetsindikatoren diskuteres i lys av de generelle kriteriene for en gyldig indikator til slutt i
dette kapittelet. Først skal gyldigheten til det spesifikke innholdet diskuteres. Eksisterende
faktorer er vurdert og manglende innhold er identifisert og vurdert. De aller fleste faktorene i
sjekklistene ansees i empirien som viktige for sikkerhetsprestasjonen i produksjon.
Sikkerhetsindikatoren er derfor et gyldig og godt verktøy for måling av kontroll på
ulykkeskontroll. Samtidig ble det avdekket noen forhold som kan inkluderes i
sikkerhetsindikatoren. Noen av de nye forholdene har et empirisk grunnlag som tilsier at de kan
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være viktige nok til at de bør inkluderes i sikkerhetsindikatoren. De fleste av disse forhodene
egner seg som underpunkter i eksiterende faktorer. Noen av forholdene er aktuelle for
inkludering i sikkerhetsindikatoren som selvstendige faktorer. Det empiriske grunnlaget ansees
ikke som tilstrekkelig, derfor bør det arbeides videre med å utbedre det empiriske grunnlaget
før en endelig konklusjon om forholdene bør inkluderes eller ikke.
De faktorene som er vurdert som viktig for sikkerhetsprestasjonen kan oppdrive informasjon
som indikerer at sikkerhetsprestasjonen vil være god. Derfor er det flere av faktorene som er
relevante for en proaktiv vurdering av sikkerhetsprestasjonen i produksjon. Tankegangen er at
disse faktorene vurderes opp mot et satt suksesskriterium og dermed kan benyttes til å forutse
kvaliteten på sikkerhetsprestasjonen. Denne tankegangen illustreres i figur 13.

Figur 12 Koblingen mellom CSFer, indikatoren, og sikkerhetsprestasjon i produksjon

For å illustrere denne tankegangen kan man ta utgangspunkt i faktorer som for eksempel
risikoanalyse, fremdriftsplan, riggplan. Ved å måle på flere punkter i tidligfasene at
arbeidsprosessene og dokumentene relatert til disse analysene og planleggingen er gode, skal
man kunne si at sikkerhetsprestasjonen i produksjonen vil være god, før den har blitt påbegynt.
Det er også mulig å se på det i motsatt tilfelle, ved å si at fraværende eller ikke tilstrekkelige
arbeidsprosesser og dokumenter fører til at sikkerhetsprestasjon blir dårligere. For å illustrere
hvordan faktorer som oppfyller kriteriene fører til gode sikkerhetsprestasjoner kan det sees til
rammeverket for sikkerhetsstyring i kapittel 3.1. Gode risikoanalyser, en god fremdriftsplan og
riggplan vil legge til rette for at prosjektet befinner seg i normalproduksjon fordi veien mot et
ferdig produkt er godt planlagt og farer på veien er identifisert og redusert til det akseptable.
Skulle det likevel forekomme et avvik som fører produksjonen inn i et ulykkesforløp, vil gode
risikoanalyser, en god fremdriftsplan, og en god riggplan ha belyst farer og planlagt for
unntakstilstand som bidrar til å unngå tap ved å være til hjelp når forebyggende barrierer settes
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opp i takt med ulykkesforløpet. Dette er i tråd med Ashbys Lov [52]; at forebyggende barrierer
må settes opp i takt med endringer i et system ved at indikatoren er tilstrekkelig kompleks og
dekkende til å indikere alle tenkelige endringer og avvik.
For å vurdere faktorene som eksisterer i prosjekter skal den forutseende sikkerhetsindikatoren
benyttes som et måleinstrument. Det vil si at faktorer er aspekter ved prosjektet som sier noe
om sikkerhetsprestasjonen ved at den forutseende sikkerhetsindikatoren vurderer aspektene
opp mot fastsatte sukseskriterier.
Hvem skal sette kriteriene for når CSFene kan sies å dra sikkerhetsprestasjonene opp eller ned?
Som nevnt er slike kriterier helt nødvendige for at målingene sikkerhetsindikatoren produserer,
skal si noe verdifullt om sikkerhetsprestasjonene [22]. Finnes det objektive og universelle
kriterier for hva suksessfulle sikkerhetsprestasjoner er? En vanlig antagelse er at dette er
tilfellet [22]. Men i empirien i denne masteroppgaven kommer det blant annet fram at noen
faktorer kan være viktigere i store, komplekse prosjekter, sammenlignet med mindre og enkle
prosjekter.

Empirien peker litt i retning av at hva som er viktig for at suksessfulle

sikkerhetsprestasjoner oppnås er prosjektavhengig, man kan altså ta en «avhengig» tilnærming
[22]. Dette betyr at det ikke nødvendigvis finnes et universelt sett med faste kriterier for
faktorene i indikatoren som kan brukes for å bestemme framtidige sikkerhetsprestasjoner i alle
prosjekter. Dette er en utfordring som bør tas opp i videre forskning på indikatoren; er det
forskerne – som lager indikatoren – eller prosjektene selv, som skal sette suksesskriteriene?
Frem til nå har masteroppgaven sett på ett sentralt aspekt ved indikatorens validitet, og forsøkt
å bekrefte dette. For sikkerhetsindikatorer generelt, stilles det 6 konkrete krav som bør
oppfylles for at en indikator er tilstrekkelig gyldig og anvendbar:
Tabell 11 Kravene som stilles til sikkerhetsindikatorer [8]

Nr.
1
2
3
4
5
6

Indikatoren skal være:
Observerbar og kvantifiserbar
En gyldig indikator for risikoen for tap
Sensitiv for endring
Kompatibel
Transparent og lett forståelig
Robust mot manipulasjon
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Kriteriet som har blitt studert og styrket for den forutseende sikkerhetsindikatoren i denne
masteroppgaven er nummer 2. Det har blitt mer eller mindre bekreftet i empirien at
indikatoren målet det man ønsker å måle. En utfordring i videre arbeid med indikatoren vil være
å gjøre den kvantifiserbar. Faktorene er alle tilsynelatende observerbare, men det er opp til
senere forskning å avgjøre hvorvidt faktorene kan kvantifiseres på en meningsfull måte.
Albrechtsen m.fl. [1] viser at indikatoren ikke er sensitiv for endring, men at dette heller ikke er
hele poenget med indikatoren. Det kan være en verdifull kvalitet ved indikatoren at den er
sensitiv for endring, da det tilrettelegger for å se endring av prestasjoner over tid. Krav nummer
6 kan være utfordrende å oppfylle. Dette avhenger blant annet av hvem som setter
suksesskriteriene for sikkerhetsprestasjon før anvendelse av indikatoren. For å oppfylle dette
kravet helt bør det legges klare føringer for hvordan suksesskriteriene skal bestemmes.
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7 Konklusjon
I denne masteroppgaven indikerer empirien at det er en sammenheng mellom god generell
ledelse og planlegging, og god ledelse og styring av sikkerhetsaktiviteter i bygg- og
anleggsprosjekter. Med denne sammenhengen menes at prosjekter som er gode på generell
ledelse og planlegging også er gode på styring og ledelse av sikkerhet. Det vises også at det er
en avhengighet mellom god sikkerhetsstyring og god overordnet prosjektledelse, altså at god
styring av sikkerhet vil være et bidrag til å oppnå god generell ledelse og planlegging.
Den overnevnte sammenhengen viser implisitt at kritiske suksessfaktorer som handler om
generell prosjektledelse og planlegging kan være valide for å indikere sikkerhetsprestasjoner i
prosjekter. Dette gir grunnlag for å si a faktorene som handler om generelle ledelses- og
planleggingsforhold i indikatoren «Grad av kontroll på ulykkesrisiko i fasene før oppstart av
produksjon» er gyldige selv om de ikke direkte handler om aktiviteter for å kontrollere
ulykkesrisiko.
Fra empirien fremkommer det at de fleste faktorene som er gjennomgått, er relevante for
måling av sikkerhetsprestasjon i produksjon og dermed viktige å ta med i en slik forutseende
indikator, uavhengig av den overnevnte sammenhengen. Enkelte faktorer har ikke så stor grad
vist seg å være relevante eller viktige grunnet mangler og begrensninger i datainnsamling, og
det anbefales at disse studeres nærmere for å avdekke deres gyldighet.
Det er avdekket flere nye faktorer som kan være relevante for inkludering i sjekklistene for den
forutseende indikatoren. Eksempler på disse faktorene er erfaringsoverføring – i de to siste
målepunktene –, involvering av entreprenører i tidligfase-planlegging, tydelige målsetninger,
og sikkerhetskultur. Noen av disse faktorene er konkrete, mens andre er mer uhåndgripelige
og overordnede. Disse bør tas i betraktning, og det bør vurderes om noen av faktorene skal
inkluderes som selvstendige faktorer i indikatorens sjekklister, eller eventuelt om de skal tas
med i beskrivelser av de eksisterende faktorene.
I denne masteroppgaven er det arbeidet videre på et nytt, innovativt, verktøy for styring av
sikkerhet i bygg- og anleggsprosjekter. Forskningen retter fokus på et forutseende perspektiv,
og viktigheten av planlegging og ledelse i de tidlige fasene av prosjekter. Det er vist at det er
verdifullt å jobbe proaktivt for å sørge for gode sikkerhetsprestasjoner, og dette kan hjelpe
bransjen med å ta en mer proaktiv tilnærming til sikkerhetsstyring.
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8 Videre forskning
Denne masteroppgaven har vært en videreføring av forskning av den forutseende indikatoren
«Grad av kontroll på ulykkesrisiko i fasene før oppstart av produksjon». Forskningen som har
blitt gjennomført i denne oppgaven har vært kvalitativ, og som følge av dette har
datagrunnlaget vært stort, men begrenset til meningene til et mindre utvalg respondenter. En
naturlig videreføring av denne forskningen vil være en kvantitativ undersøkelse av faktorene
som har blitt studert i denne masteroppgaven.
En kvantitativ studie av faktorene som dekkes i denne masteroppgaven bør gjennomføres slik
at man kan rangere faktorene med hensyn til gyldighet. Dette bør gjøres generelt for å avgjøre
faktorenes gyldighet for inkludering i selve indikatoren, men også for å se hvilke målepunkter
som er mer kritiske å gjennomføre målinger i, og om noen faktorer hører mer hjemme i
bestemte målepunkter ovenfor andre målepunkter. For å samle inn data i en slik studie bør det
utformes spørreundersøkelser som sendes ut til et større utvalg av relevant personell. Dette er
en studie som kan styrke den forutseende sikkerhetsindikatoren ytterligere med hensyn til krav
nummer 2, som nevnes avslutningsvis i diskusjonskapittelet.
Et annet krav som stilles til sikkerhetsindikatorer som bør undersøkes i forbindelse med den
forutseende sikkerhetsindikatoren er krav nummer 1, spesielt kvantifiserbarhet. Det er en
utfordring å klare å kvantifisere faktorene i indikatoren på en meningsfull måte. Det bør gjøres
litteraturstudier for å avdekke metoder som kan anvendes for å tallfeste faktorene.
En annen utfordring er å sette kriterier for å avgjøre når målingene som gjøres med
sikkerhetsindikatoren er tilfredsstillende. Som det har blitt nevnt er det viktig at slike kriterier
fastsettes for at indikatoren i det hele tatt skal være nyttig å bruke, men en annen utfordring
vil være å bestemme hvem som skal sette disse kriteriene, og hva de skal være.
I fremtiden, når indikatoren er mer utviklet, vil det også være hensiktsmessig å gjøre
undersøkelser på virkelige prosjekter, enten pågående eller ferdigstilte, for å studere hvordan
den kan og bør anvendes i praksis.
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Sammenheng mellom generell ledelse og ledelse og styring av
sikkerhet
Følgende spørsmål fra intervjuguiden ble stilt å kunne besvare forskningsspørsmål 1; om det
kan vises til en sammenheng mellom god generell ledelse, og god ledelse og styring av
sikkerhet:
«Faktorene i listen viser til både generell prosjektledelse/planlegging, og til spesifikke
sikkerhetsaktiviteter. Hvordan vil du vekte disse to opp mot hverandre mht. å få gode
sikkerhetsprestasjoner i prosjektene?»
De følgende tabellene viser besvarelsene av dette spørsmålet fra intervjuene, med
kategorisering etter hva respondentene vektlegger i svaret, og kategorisering for om
spørsmålet som ble stilt under hvert intervju stemmer overens med hvordan spørsmålet er
formulert i intervjuguiden.
Hva respondentene mener er viktigst
Generell prosjektledelse og planlegging
Spesifikke sikkerhetsaktiviteter
Begge deler er like viktige og/eller de henger for mye sammen
Respondent Svar

A01

A02

«Jeg er litt usikker altså. Jeg må si at jeg
klarer ikke helt å være sikker på hva jeg skal
prioritere.»
«En entreprenør vil ikke godta å få
overlevert et oppdrag som er beheftet med
risiko, eller stor risiko, en risiko som ikke han
kan håndtere. Jeg opplever at
entreprenørene tar veldig fort tak i vårt
materiale, og hvis de føler at vi ikke har gjort
gode nok risikoanalyser på det vi leverer, og
tydeliggjort det i SHA-planen så stopper det
arbeidet.»
«Det er ikke bare noe den enkelte utførende
kan ta tak i, det må gjennomsyre hele
prosjektorganisasjonen, måten alle tenker
på. Det er viktig at ledelsen går foran og
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Forkortelse i tabell
L
S
B

Stemmer stilt
spørsmål
overens med
intervjuguiden?
Ja

Vektlegger

Ja

B

B
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flagger sikkerhet som særdeles viktig og at
det er noe man er opptatt av å følge opp.
Begge er jo viktig.»

A03

A04

A05

A06

«Det henger jo sammen. Det er ikke enten
eller (…) Det må være en balanse. Begge
deler må være tilstede»
«For meg er det ikke noe forskjell i det. Det
er en del av det samme. Hvis jeg ikke
ivaretar sikkerheten ivaretar jeg ikke
prosjektet heller. Det er helt klart slik at
verken fremdrift eller penger kan gå på
bekostning av sikkerheten til folk.»
«Nei, det er vanskelig. Men jeg tenker jo at
det henger sammen. Så det gjenspeiler seg
ofte da, tror jeg. Hvis du har god planlegging
og prosjektledelse så er det større sjanse for
at du også har god kontroll på sikkerheten.»
«Så at du har full kontroll på sikkerheten
hvis du ikke har kontroll på planleggingen
for øvrig, det tror jeg er vanskelig. Jeg tenker
dem henger sammen da.»
«Jeg mener at dette henger sammen. At du
ikke kan dele det, det henger sammen. Det
men prosjektledelse, planlegging, og
spesifikke sikkerhetsaktiviteter. Så god
planlegging og involvering av alle aktører
som skal bidra inn i prosjektet det bidrar til
gode sikkerhetsprestasjoner tenker jeg.»
«Da tenker jeg at det er den overordnede
ledelsen, styringen, som er viktigere enn de
spesifikke risikoaktivitetene eller hva du
kalte det, SHA-aktivitetene.»
«(…) så det handler om å ha en overordnet
ledelse/styring på det, som er det viktigste.
Ikke nødvendigvis at man følger en sånn
punktliste med å gjøre alt riktig etter boka.
Det kan være bra det, men det aller viktigste
er nok organisasjonen og ledelsen.»
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B

Ja

B

Ja

B

Ja

L
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A07

«Du klarer deg ikke uten systematikken. Det
gjør du ikke. Men det er klart at det nytter
ikke hvor mye system du har hvis du ikke har
en ledelsesbasert påvirkning av
sikkerhetskulturen.»

Ja

B
(Uklar)

Ja

L

Ja

B
(Uklar)

Ja

S

«Et ubrukt system er jo verre enn
usystematisk ledelse.»

A08

A09

A10

«I all hovedsak så er det en samhandling
mellom systematikken og formalitetene og
det å utøve ledelse.»
«God ledelse er jo vanskelig å komme
utenom. Med god ledelse da setter du inn
de riktige sikkerhetstiltakene og velger dem.
Og setter trykket der det er viktig.»
«Vanskelig å bare gjøre en haug med
sikkerhetsaktiviteter, som jo for så vidt er
bra, men i feil system eller på grunnlag av at
det er feil i utførelsen som er valgt, så kan
du jo redde mye med gode
sikkerhetsaktiviteter, men hvis ledelsen er
feil så vil du få for mange problemer. Jeg vil
si at ledelsen er viktigst.»
«Du må analysere hvilke sikkerhetsaspekter
som er ufravikelig. Og hvis de er ufravikelig
så du setter liv og helse i fare så får det
andre ryke. Du har ikke lov til å sette liv i
fare eller helse i fare, punktum»
«Sånn at det går en grense for hva du kan
akseptere, og den grensen er absolutt når
det kommer til liv og helse. Men så er det
ikke svart/hvitt, så det går ikke an å svare
entydig på det spørsmålet.»
«Hmm, ja … jeg tenker jo at begge deler er
viktig, men sånn hvis du tenker bare
sikkerhet og at ingen skader seg eller at noe
skal skje så er det jo det til syvende og sist
det som skjer på byggeplassen som teller.»

Navn: Henrik Nyeng og Magnar Jaros

Vedlegg 3a
Emne: TIØ4925

A11

«Du kan ha så mange gode dokumenter du
vil, du kan så mange gode folk du vil, men
hvis ikke man evner å få sikkerheten ned til
der jobben faktisk skjer så har man egentlig
ikke oppnådd så veldig mye, tenker jeg da.
Så jeg vet ikke om det var svar, men jeg
mener jo at svaret ville blitt spesifikke
sikkerhetsaktiviteter, det er jo det absolutt
viktigste.»
«Jeg er der at generell prosjektledelse og
planlegging, der ligger mest, det er viktigst.
Jeg har 2 til 1 jeg. Jeg er litt der at detaljerte
instrukser og metoder og hvem du skal ha
med på møte er mindre viktig enn at du har
det reflektert i overordnede planer og
overordnet tankegang.»

Nei

L

En av respondentene mener at man ikke ivaretar prosjektet med mindre man også ivaretar
sikkerheten. Det indikeres at god ledelse av sikkerhet er nødvendig for å gjøre god generell
prosjektledelse. Ifølge en annen respondent henger sikkerhetsaktivitetene og ledelsen sammen
og de gjenspeiler hverandre. Man har ikke kontroll på planleggingen generelt dersom man ikke
har kontroll på sikkerheten. Dette impliserer at man ikke kan regne ledelsen som god med
mindre man også har god kontroll på sikkerheten. En respondent mener også at de henger tett
sammen. God planlegging og involvering fører til gode sikkerhetsprestasjoner. Her også
antydes det at ledelse og planlegging kun kan regnes som god dersom man også tar hensyn til
sikkerheten.
Overordnet ledelse og styring trekkes frem som viktigst av en respondent. Å følge en struktur
er også viktig, men ikke like viktig. En annen respondent mener også at ledelsen er viktig fordi
den danner grunnlaget for sikkerhetskulturen, og det går hånd i hånd med struktur for
sikkerhetsstyring. Det er en samhandling mellom de to. Indikerer at det er ledelsen som danner
kulturen for at man tar sikkerhet på alvor og at man gjør et strukturert arbeid for å bedre
sikkerheten. I likhet med den første respondenten mener også en annen at ledelse er viktigst.
Dersom man har god generell ledelse så iverksetter man også de rette sikkerhetstiltakene. Ut
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ifra dette kan det sies at god generell ledelse innebærer blant annet en evne til å se risikoer og
håndtere disse til tross for mangler i struktur for sikkerhetsarbeid.
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Resultater som brukes for å besvare forskningsspørsmål 2: Hvilke faktorer har tilstrekkelig grad
av validitet for å inkluderes i en indikator for grad av kontroll på ulykkesrisiko?
Beskriver – hva skjer/forekommer
Vurderer – verdimessig vurdering til grunn for opplevelse/oppfatning
Forklarer – vurderingen begrunnes

Målepunkt 1, Byggherre
Faktor 1 – Mulighetsstudie
Respondent
A03
A08
A09
A10

Faktor 1, Mulighetsstudie
Ikke nevnt
Ikke nevnt
Beveger seg fort over på å snakke om tid. Dens betydning på
mulighetsstudiet, men mest generelt
Ikke nevnt

Type utsagn
N/A
N/A
Beskriver
N/A

Mulighetsstudie nevnes i ett av de fire intervjuene av representanter fra byggherre. Data
innsamlet fra dette intervjuet er verdinøytralt, men en respondent nevner kartlegging av
tidsaspektet i sammenheng med faktor 1, mulighetsstudie.

Faktor 2 – Risikovurdering og risikohåndtering
Respondent Faktor 2, Risikovurdering og risikohåndtering
A03
Påpeker at om ikke risikoen reduseres av byggherre må den
videreformidles slik at den innlemmes i byggherres HMSplan. Byggherre arver SHA-planen og restrisikoen, det må
byggherre eie og ta hensyn til.
SHA-planen bør være få sider med hovedgrepene,
prosjektspesifikk, inneholde ROS-analyser, og er i likhet med
HMS-planen levende gjennom prosjektet.
A08
Gruppesesjon med informerte, erfarne og som kjenner til
risikoforholdene i den daglige driften nevnes to ganger.
Fordel med en god prosessleder som løfte blikket og styre
risikoprosessen. Idemyldring for å identifisere alle forhold, så
spesifisere. Etter hvert mindre idemyldring og mer
problemløsing. Bruk av risikoanalyse-skjema for videreføring
av arbeidet.
A09
Kritisk viktig å ivareta risikoaspektene hele veien. Endres eller
økonomiseres det må man se om det opprinnelige risikobilde
endres. Dette må analyseres på en ærlig måte. I planfasen
skal så mye av risikoen som mulig fjernes, da er det et
restrisikoelement som gjenstår.
A10
Ikke nevnt
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Beskriver

Beskriver,
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Informasjonen om faktor 2, risikovurdering og risikohåndtering, er hentet fra tre av de fire
intervjuene. I de tre intervjuene faktoren diskuteres beskrives risikovurdering og
risikohåndtering som en langsgående aktivitet. Viktigheten av videreformidling og kontinuerlig
arbeid med risikoen adresseres også. I to av intervjuene nevnes begrepet restrisiko, som
oppstår etter endt analyse og iverksettelse av tiltak. Restrisikoen videreformidles, ifølge en
respondent, gjennom en konsis og prosjektspesifikk SHA-plan. Viktigheten av kontinuitet i
arbeid med restrisikoen nevnes også i følgende uttalelsen i et av intervjuene: «Men det er jo
kritisk viktig at risikoaspektene ivaretas hele veien».

Faktor 3 – Prosjektspesifikke risikoforhold
Respondent Faktor 3 – Prosjektspesifikke risikoforhold
A03
Spesifikk risiko tilknyttet bygningskroppen skal prøves å
reduseres, eventuelt innlemmes i entreprenørens HMS-plan.
Også SHA-plan inneholder prosjektspesifikk risiko.
A08
Prosjektspesifikke risikoer kan styres unna, men da oppstår
gjerne nye. Detaljeringen og dermed mengden
prosjektspesifikke risikoforhold øker med tiden,
risikovurderingen gjentas. Gir et godt grunnlag for gode
gjennomføringsplaner.
A09
Prosjektspesifikke risikoforhold legger grunnlag for
planlegging og innkjøp, og bør legges inn i kontrakt. Er en
løpende bit av prosjektet.
A10
Beskriver vurderinger som gjøres for prosjektet både i
planlegging og utføring for tredjepart og sikre
arbeidsforhold.

Type utsagn
Beskriver
Beskriver,
Forklarer

Beskriver,
Forklarer
Beskriver

Faktor 3 er tatt opp i alle fire intervjuene med byggherre. Den omtales hovedsakelig i
beskrivende utsagn. Alle fire nevner at vurderinger av prosjektspesifikke risikoforhold skjer
kontinuerlig. En respondent sier at vurderinger av prosjektspesifikke risikoforhold gir et godt
grunnlag for gode gjennomføringsplaner. En annen respondent knytter faktor 3 til planlegging
og innkjøp ved å si at prosjektspesifikke risikoforhold legger grunnlag for disse. Respondenten
påpeker at prosjektspesifikke risikoforhold derfor bør legges inn i kontrakt. I tillegg sier
respondenten at spesifikk risiko tilknyttet bygget forsøkes å reduseres.

Faktor 4 – Vurdering av fysiske forhold ved anleggsområde/byggeplass
Respondent Faktor 4, Vurdering av fysiske forhold ved
anleggsområde/byggeplass
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A03

A08
A09
A10

Eksempel fra et prosjekt på betraktninger og
risikovurderinger som gjøres av fysiske forhold, inkludert
tredjepart og grunnforhold. ROS-analyse nevnes på eget
initiativ som del av vurderingene.
ROS-analyse nevnes i sammenheng med tredjepart etter
direkte spørsmål om det.
Sårbarhetsbetraktninger og ROS-analyse nevnes i forbindelse
med tredjepart. Og at det bør være et eget punkt under
denne faktoren.
Viser til to prosjekter hvor det er tatt hensyn til forskjellige
tredjeparter. Etter direkte spørsmål sies det at ROS-analysen
delvis ivaretar ytre fysiske forhold. Interne fysiske forhold,
men at SHA-risikovurderinger er det som dekker fysiske
forhold.

Beskriver

Beskriver
Beskriver
Beskriver

Faktor 4 nevnes deskriptivt i alle fire intervjuene. ROS-analyse nevnes som et sentralt
underpunkt i faktor 4 i samtlige intervjuer. Tre av respondentene nevner ROS-analyse som et
verktøy for vurdering av fysiske forhold ved anleggsområde/byggeplass. En respondent peker
på ROS-analyse som et manglende punkt under faktor 4. En annen vektlegger andre SHArisikovurderinger i vurderingen av anleggsområdets fysiske forhold, fordi ROS-analyser kun
gjelder sikring mot det ytre som skred og flom.
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Faktor 5 – Rammebestemmelser
Respondent Faktor 5, Rammebestemmelser
A03
Ikke nevnt
A08
Gir et eksempel fra et prosjekt hvor relevante reguleringer
måtte opp til diskusjon og forandres
A09
Beskriver hvordan det jobbes med reguleringer og
byggesøknad for at milepæler i fremdriftsplanen ikke
forskyves. Beskriver at rammebestemmelser kan påvirke
fremdriften.
A10
Ikke nevnt

Type utsagn
N/A
Beskriver
Beskriver

N/A

Faktor 5, rammebetingelser, er dekket i to intervjuer. Det meste av de data som berører denne
faktoren er deskriptive og verdinøytrale. En av respondentene beskriver at fremdriften kan bli
påvirket negativt dersom denne faktoren ikke er tilstrekkelig fokusert på under ledelsen i
tidligfase av prosjektet.

Faktor 6 – Arkitektoniske og tekniske valg
Respondent Faktor 6, Arkitektoniske og tekniske valg
A03
Risikoen vurderes og reduseres for bygningskroppen.
Observerte risikomomenter for arkitektoniske innlemmes i
SHA-planen. Restrisikoen overføres til entreprenøren som
må ta seg av SJA ved gjennomføring i praksis. Vanskelig
fasader kan bygges, men må kompenseres for med penger,
eksempelvis.
A08
Ikke nevnt
A09
Sier at man må tenke på fremstillingen av den teknisk mulige
løsningen i tillegg til selve løsningen
A10
Nevnes at vanskeligheten av å bygge bygget vurderes

Type utsagn
Beskriver

N/A
Beskriver
Beskriver

Arkitektoniske og tekniske valg, faktor 6, er diskutert i tre av de fire byggherreintervjuene. En
av respondentene sier at risikoen tilknyttet bygningskroppen identifiseres og vurderes, og at
observerte arkitektoniske risikomomenter innlemmes i SHA-planen. Respondenten sier videre
at entreprenøren må håndtere den overførte restrisikoen ved bruk av blant annet SJA. En annen
av respondentene nevner at både løsningen og fremstillingen av løsningen må vurderes. Den
tredje respondenten sier også at vanskeligheter ved bygging av bygget vurderes.

Faktor 7 – Fremdriftsplan og budsjett
Respondent Faktor 7, Fremdriftsplan og budsjett
A03
Viktigheten av fremdriftsplanen for prising og sikkerhet
påpekes. Leveranse og ansvarsfordeling inngår også i
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Beskriver,
Vurderer,
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A08
A09

A10

fremdriftsplan. I tidligfase handler fremdriftsplanleggingen
mye om å gi en sluttdato til oppdragsgiver og kontrahere en
entreprenør til oppstart. Forhandlinger om pris med
entreprenør kan utsette oppstart dersom ikke risiko tas ved å
starte grunnarbeidet.
Fremdriftsplanen må passe med andre forhold som tele i
bakken. I tillegg til å ta hensyn til dette settes generelle
milepælsdatoer. Byggherre har også milepæler i utførelse,
men her styrer entreprenør selv. Ting bør være ferdig
prosjektert før det begynnes på for å unngå provisorier og
endringer. Fremdriftsplanen skal vise at det er tilstrekkelig tid
og utheve risikoområder som skal tas med i SHA-planen.
Fremdriftsplanen er kjempeviktig for å ha nok tid til
arbeidsoperasjoner.
Ikke nevnt
Viktig at milepælspunkter er planlagt i tidligfase. Dette fordi
du og aktørene må vite hvor du skal stoppe. Det er ingen plan
som er god nok til å tåle første møte med virkeligheten. Det er
forskjeller mellom offentlig og privat tankegang på måling av
økonomi og leveranse. Forsinkelser i fremdrift fører til
økonomiske tap. Derfor må man ha en realistisk og stor nok
buffer.
Fremdriftsplan og budsjett vurderes høyt opp i
faktorrangeringen. Tilstrekkelig modnet løsning er det
viktigste. Ved spørsmål om generelle faktorer nevnes det at
man burde utarbeide en god fremdriftsplanen basert på en
byggbarhetsanalyse.

Forklarer

N/A
Beskriver,
Vurderer,
Forklarer

Beskriver,
Vurderer

I alle de tre intervjuene hvor fremdriftsplan og budsjett nevnes blir faktoren vurdert som viktig.
En nevner faktor 7 eksplisitt som viktig for sikkerhet. Dette begrunnes med at man unngår
provisorier og endringer ved å prosjektere ferdig arbeidsoperasjonen før påbegynnelse. En
annen respondent nevner viktigheten av å i tidligfase planlegge milepælspunkter fordi ingen
plan er god nok til å tåle virkeligheten. I tillegg vurderes faktoren som viktig fordi forsinkelser i
fremdriften fører til økonomiske tap. Dette medfører at en realistisk og stor nok buffer i
fremdriftsplanen er viktig ifølge respondenten.
Førstnevnte respondent viser til at fremdriftsplanen er meget viktig for å ha tilstrekkelig tid til
arbeidsoperasjonene. Fremdriftsplanen skal også bidra til å utheve risikoområder til SHAplanen. En annen vurderer en godt utarbeidet fremdriftsplan som viktig, og at denne burde
baseres på en byggbarhetsanalyse.
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Faktor 8 – Byggherrens prosjektorganisasjon
Respondent Faktor, Byggherrens prosjektorganisasjon
A03
Prosjektorganisasjonsmedlemmene ITB-koordinatoren,
sammen med KP og KU, vurderes som kjempeviktige for HMS.
Disse koordinatorene er viktig fordi følger opp
fremdriftsplanen og aktiviteter, og påser at sikkerheten
opprettholdes.
A08
Det må sørges for å samle medlemmer som samarbeider
godt og har komplementær kunnskap med prosjektleder, slik
at man får en bredde i prosjektorganisasjonen. Viktig å ha
mangfoldige meninger i prosjektorganisasjonen. Hvis ikke
kjøres prosjektet fast etter hvert. Det er viktig for å finne
kritiske punkter og avdekke forhold som medfører
vanskeligheter med tanke på sikkerhet, gjennomføring,
økonomi og samarbeid. Ulike personer og engasjement
trekkes frem som viktig i en prosjektorganisasjon.
Engasjementet og trivselen er viktig for kontinuiteten i
prosjektorganisasjonen siden utskiftningene blir færre. At
prosjektorganisasjonen har et overordnet og framtidsrettet
blikk på prosjektet er viktig. Kompetansen til
prosjektorganisasjonen må benyttes, og må sammen med
prosjektleder se helheten for å få en optimal gjennomføring
sikkerhetsmessig og økonomisk.
A09
Du må ha en prosjektorganisasjon som har hele spekteret,
spesielt for større prosjekter. Både erfarne, nyutdannede,
folk som kan skjære gjennom og folk som stiller spørsmål og
kommer med forslag. At prosjektorganisasjonen forandrer
seg dras fram som et viktig aspekt.
A10
Byggherres prosjektorganisasjon ansees som viktig for
vellykketheten i produksjon. Alle trenger ikke mye erfaring,
men SHA-rådgiver og KU kan med fordel ha litt erfaring, over
10 år. Viktigheten av prosjektorganisasjonens
sammensetning trekkes frem. Kunnskap på ulike områder, og
både nyutdannede og erfarne bør være i
prosjektorganisasjonen.

Type utsagn
Vurderer,
Forklarer

Beskriver,
Vurderer,
Forklarer

Forklarer

Beskriver,
Vurderer,

Faktor 8 har blitt dekket i alle fire intervjuer av representanter fra byggherre. En respondent
forklarer at byggherres prosjektorganisasjon må ha et spekter av medlemmer. En annen sier at
det må sørges for komplementær kunnskap blant medlemmene og med prosjektleder.
Mangfoldige meninger vurderes til å være viktig av denne respondenten. Begrunnelsen er at
prosjektet kjører seg fast dersom en prosjektorganisasjon ikke klarer å finne kritiske punkter og
avdekke forhold som medfører vanskeligheter sikkerhetsmessig, økonomisk, og for
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gjennomføring og samarbeid. Viktigheten av prosjektorganisasjonens sammensetning vurderes
også som viktig av en tredje respondent.
ITB-koordinator, KP og KU trekkes fram som viktige medlemmer av prosjektorganisasjonen.
Deres roller vurderes som meget viktige fordi de sørger for opprettholdelse av sikkerhet ved
oppfølging av fremdriftsplan og arbeidsoperasjoner. Når det gjelder KU bør denne rollen
sammen med SHA-rådgiver ha over 10 års erfaring ifølge en respondent.
En annen respondent vurderer engasjement i prosjektorganisasjonen som viktig fordi det fører
til færre utskiftninger og sørger dermed for kontinuitet. En tredje påpeker at forandringer i
prosjektorganisasjonen er et viktig aspekt å ta hensyn til. Relatert til dette nevner den andre
respondenten også viktigheten av et overordnet og fremtidsrettet blikk slik at prosjektleder ser
helheten og at kompetansen blir utnyttet. I tillegg sier respondenten at dette må være på plass
for en optimal gjennomføring med tanke på sikkerhet og økonomi.
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Faktor 9 – Byggherrens prosjektleder
Respondent Faktor 9, Byggherrens prosjektleder
A03
Prosjektlederrollen bør støttes opp av et mandat som setter
rammer for økonomi og utførelse.
A08
Prosjektlederen skal være drivkraften og ta avgjørelser
angående prosjektorganisasjonens medlemmer. Han må ha
med seg forskjellige folk med tanke på fokusområde. Han må
få til gode bytter mellom faser og få overført kunnskapen
Prosjektleder må høre på andre og benytte seg av deres
kompetanse. Han må se sammenhenger med andre
prosjekter for å fange opp farligheter eller vanskeligheter fra
andre slik at man får en optimal gjennomføring
sikkerhetsmessig og økonomisk. Det er viktig å få inn en
kompetent prosjektleder tidlig som kan ta beslutninger, høre
på andre, stole på seg selv, tenke langsiktig og på
gjennomføring.
A09
Prosjektleder må støtte seg på erfarne personer og
nyutdannede nytenkende personer.
A10
En erfaren prosjektleder er viktig. At han har tid til å ta seg av
prosjektet og gjøre gode vurderinger i tidligfase er viktig. Det
er også viktig at han er flink til å benytte temaet sitt. Siden
det er noe av det viktigste trenger ikke en prosjektleder å
være erfaren for å gjøre en god jobb. Erfaring er likevel en
fordel. Teamet må være sammensatt slik at det besitter en
blanding av kunnskap

Type utsagn
Beskriver
Beskriver,
Vurderer,
Forklarer

Beskriver
Vurderer,
Forklarer

Alle fire representanter fra byggherre nevner at byggherres prosjektleder trenger støtte fra
ulike hold. Støtte ovenfra fokuseres på av en respondent. For de tre andre ansees det som
fordelaktig at prosjektlederen evner å benytte seg av prosjektorganisasjonen. De tre
respondentene nevner også viktigheten av en mangfoldig prosjektorganisasjon.
En av disse går videre inn på at prosjektlederen skal ta avgjørelser for prosjektorganisasjonens
medlemssammensetning. Prosjektlederen skal også kunne fange opp farligheter og
vanskeligheter ved å se sammenhenger med andre prosjekter. Derfor anser respondenten det
som viktig å få inn en kompetent prosjektleder tidlig som kan ta beslutninger og tenke
langsiktig. En annen sier at en erfaren prosjektleder er viktig. Det er også viktig at det gjøres
gode vurderinger, noe prosjektlederen må få tid til.
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Faktor 10 - Kontraktstrategi
Respondent Faktor 10, Kontraktstrategi
A03
Beskriver hvordan det lages rammer for arbeidet som skal
prises og utføres. Til dette benyttes
totalentreprisestandarden for å oppnå eierskap hos
entreprenøren til prosjektet med tilhørende risiko.
Entreprenøren får en overgangsfase for å melde om forhold
som ikke samsvarer med tilbudet han ga. Når det gjelder
prekvalifisering vektlegges anbudene forskjellig. H1, pris,
organisering, oppgaveforståelse og nøkkelpersonell er
målebarometre som tas med i tilbudskonkurransen. Lik
konkurranse oppnås ved å gi en beskrivende del med
tegninger, fremdriftsplan og informasjon om kriteriene og
hvordan de vektlegges. Sikkerhetsaspektet kommer under
SHA-plan og ROS-analysen i oppgavebeskrivelsen. Disse
dokumentene ansees som kjempeviktig å ha fokus på utover
byggherreforskriften og vanlige HMS-regler. Dette er fordi en
entreprenør med stort fokus på sikkerhet ønskes, denne
entreprenøren skal ta vare på byggherrens ansvar om å ha
minimum med skader i produksjon. Det er viktig at ønsket om
entreprenør med sikkerhetsfokus gjenspeiles i anbudsfasen.
Kriteriene som settes opp skal sørge for sikker utførelse. Dette
følges i tillegg opp i utførelsesfasen (SF).
A08
Ikke nevnt
A09
Konkurransekvalifisert og pre-kvalifiserte tilbydere med
tilfredsstillende standarder innenfor HMS nevnes.
Sanksjonsmuligheter nevnes også.
A10
Entreprenøren skal på alle prosjekter ha et SHA-system som
oppfyller stilte krav. Tilhørende systemer må være i orden og
byggherre må vite hva de skal gjøre. Disse kravene
innebærer tool-box-møter, vernerunder, månedsrapporter,
RUH. Kontraktstrategi tenkes på som viktig. Spesielt med
tanke på ansvarsfordeling.

Type utsagn
Beskriver,
Vurderer,
Forklarer

N/A
Beskriver
Beskriver,
Vurderer

Tre respondenter var innom faktor 10, Kontraktstrategi. To av disse anser denne faktoren som
viktig. Den enn begrunner viktigheten ved å påpeke at momenter i kontraktstrategien skal sørge
for ansettelse av en entreprenør med fokus på sikkerhet og forståelse for byggherrens ansvar
for ulykkeskontroll. Den andre er også inne på viktigheten av krav til SHA-systemer. En annen
respondent nevner kort tilfredsstillende standarder i konkurransekvalifiserte og pre-kvalifiserte
tilbydere.
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Samtlige respondenter trekker inn aspekter utenfor beskrivelsen av faktoren når
kontraktstrategi diskuteres. Sanksjonsmuligheter, ansvarsfordeling og muligheter for
oppfølging i utførelse trekkes frem.

Faktor 11 - Byggbarhetsanalyse
Respondent Faktor 11, Byggbarhetsanalyse
A03
Respondenten har ikke vært borti byggbarhetsanalyser.
Likevel betraktes denne faktoren som betydningsfull for
økonomi og sikkerhet. Dersom bygningskroppen eller
fasaden har en utfordrende utforming fører det til risiko for
entreprenør og det krever dyre og sikre tiltak. Det nevnes at
disse tiltakene bør innlemmes i SHA-planen. Under utførelse
må det ha blitt enighet på forhånd om hvordan bygget skal
bygges for å unngå avvik og omgjøringer.
A08
Bekrefter at det gjøres grove byggbarhetsanalyser, selv om
dette begrepet ikke benyttes. Det legges faseplaner for å se
om det er mulig å bygge som tiltenkt i de forskjellige fasene
av byggeprosessen.
A09
Vurderinger med tanke på byggbarhet gjøres, men på grunn
av deres praktiske og funksjonsbaserte orientering kalles ikke
disse betraktningene for byggbarhetsanalsyer.
A10
Byggbarhetsanalyser ansees som viktig. Det er viktig for
oppdeling av kontrakt i arbeidspakker, og se på
fremdriftsplanen om arbeidspakkene som er planlagt passer
sammen med tanke på hvor og når arbeidsprosessen foregår.
Dette brukes til å betrakte sikkerheten. Derfor er en godt
utarbeidet fremdriftsplan bra. Byggbarhetsanalysen bør være
bakgrunnen for fremdriftsplanen. Det gjøres overordnede
vurderinger på konseptalternativene, men
byggbarhetsanalysen gjennomføres etter valg av løsning.
Byggbarhetsanalyse nevnes som en av de viktigste faktorene
på listen for både god sikkerhet og økonomi/fremdrift,
spesifikt tredje viktigste faktor på listen. Å utarbeide
fremdriftsplanen basert på byggbarhetsanalyser ansees som
svært viktig for sikkerhet i utførelse. Dette er for å oppnå en
modnet løsning.

Type utsagn
Beskriver,
Forklarer

Beskriver

Beskriver
Beskriver,
Vurderer,
Forklarer

Faktor 11, Byggbarhetsanalyse, er diskutert av alle fire respondenter fra byggherre. En av
respondentene har ikke benyttet byggbarhetsanalyser i sitt arbeid, men kan se at det er en
betydningsfull faktor for både sikkerhet og økonomi. I tillegg nevner respondenten at tiltak for
redusering av risiko grunnet utforming ved utførelse bør innlemmes i SHA-planen. En annen
fordel som beskrives av respondenten er unngåelse av avvik og omgjøringer under utførelse
fordi det er enighet om utførelsesmetode på forhånd.
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En annen respondent sier at grove byggbarhetsanalyser og faseplaner sørger å visualisere
tiltenkt byggeprosess. Denne respondenten sier i tillegg til en annen at det gjøres vurderinger
for byggbarheten uten at dette kalles byggbarhetsanalyser. En tredje respondent nevner
byggbarhetsanalsyer ved flere anledninger. Ved alle tilfellene vurderes faktor 11 til å være viktig
for økonomi, fremdrift og sikkerhet i utførelse. Å basere fremdriftsplanen på
byggbarhetsanalyser ansees som svært viktig. Respondenten mener at ved å gjøre dette
oppnås en modnet løsning for prosjektet.
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Faktor 12 - Tid
Respondent Faktor 12, Tid
A03
Byggherren har ansvar for å sette av tilstrekkelig med tid i
fremdriftsplanen i tilbudsforespørselen. Fremdriftsplanen er
kjempeviktig slik at det er nok tid til å gjennomføre
arbeidsoperasjonene. KU skal følge opp dette underveis.
A08
Tid er en veldig viktig faktor. Du må sette av nok tid til
utførelse og til å tenke gjennom på forhånd. Det er viktig å
bruke nok tid for å unngå å velge en brukbar løsning som fører
til problemer senere fordi løsningen ikke er godt nok
gjennomtenkt. På spørsmål om faktorer på listen som er
spesielt viktig trekker respondenten fram tid som den
faktoren som har slått verst ut for sikkerheten. Gjennom et
eksempel beskrives viktigheten av å bruke tilstrekkelig med
tid i planlegging og gjennomtenkning for å sørge for riktig
utførelse og god tid i utførelse. Etter eksemplet konkluderes
det med at å bruke tid på å tenke gjennom valg av løsninger
er veldig viktig. De rette valgene i prosjektering kan du få igjen
for i form av tid i utførelsen.
A09
Prosjektets rammer tilsier at man aldri vi få nok tid, derfor
må man økonomisere tiden. Dette kan gjøres med LEAN,
sette til flere ressurser, og å stable ting. Får du ikke tid til å
behandle et risikoaspekt må du være ærlig på det, og du må
formidle det videre i produksjonen. Overskridelse av tidsbruk
kan medføre økonomiske tap.
A10
Ved på spørsmål om hva som kjennetegner prosjekter som
presterer godt blir blant annet tid trukket fram. Det må
unngås å gjøre ting for fort eller ta snarveier som følge av
tidspress. Det nevnes i tillegg at det er viktig at prosjektleder
har god tid til å ta av seg prosjektet og bruker god tid på å
gjøre gode vurderinger i tidligfasen. Det beskrives at dårligere
tid som følge av ikke tilstrekkelig planlegging av aktiviteters
tid, overlapping og rekkefølge kan føre til endringer og
overlappinger som gir høyere ulykkesrisiko i prosjektet.

Type utsagn
Beskriver,
Vurderer,
Forklarer
Beskriver,
Vurderer,
Forklarer

Beskriver

Beskriver,
Vurderer,
Forklarer

Faktor 12, tid, diskuteres i alle fire intervjuene. Tre av respondentene vurderer tid som en viktig
faktor i ett eller flere aspekter av planleggingen i tidligfase. En av disse nevner viktigheten av
tilstrekkelig tid til å gjennomføre arbeidsoperasjoner. Respondenten sier at fremdriftsplanen er
viktig for å oppnå dette. Tid nevnes eksplisitt som en viktig faktor av en annen respondent og
trekkes frem som den faktoren på sjekklisten i målepunkt 1 som kan ha størst påvirkning på
sikkerhet i utførelse. Respondenten nevner også viktigheten av faktoren i sammenheng med
tid i utførelsen. I tillegg blir tiden karakterisert som viktig i planleggingsfasen slik at gode og
gjennomtenkte løsninger velges. Tilstrekkelig med tidsbruk ved valg av løsninger vurderes til
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meget viktig, og begrunnes med at å bruke tid i prosjekteringen tilbakebetales med bedre i tid
i utførelsen.
En av respondentene trekker fram tid ved spørsmål om hva som i tidligfase kjennetegner
suksessfulle prosjekter. I likhet med andre nevner respondenten tilstrekkelig med tid i
planleggingsfasen. Tid vurderes som viktig for at prosjektleder skal kunne ta gode vurderinger
i tidligfasen. En annen respondent påstår at tilstrekkelig tid er uoppnåelig, og at det derfor må
benyttes LEAN og ressursplanlegging for å utnytte tiden maksimalt. Konsekvensen som trekkes
fram ved å ikke få til dette er restrisiko til entreprenøren og økonomiske tap.
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Faktor 13 - Kontraktsoppfølging
Respondent Faktor, Kontraktsoppfølging
A03
Totalentreprisestandarden benyttes for å skape eierskap til
byggherrens prosjektering og overtakelse av risiko. I
kontrakten legges det inn milepæler. Milepælspunktene
muliggjør vurdering og verifisering av gjennomført arbeid.
Tilrettelegging for oppfølging i kontrakt karakteriseres som
alfa-omega. Dette begrunnes med at mange prosjekter lider
av at det nedskrevede tolkes. Kontraktsoppfølging legger
grunnlaget for en dialog som medfører færre endringer og
avvik, og at entreprenøren kun trenger å bygge bygget én
gang. Tenker at bedre spesifiseringer i kontrakten fører til
færre provisorier og dermed går antall ulykker ned.
A08
Kontraktsoppfølgingens viktighet settes i skyggen av å oppnå
gode relasjoner mellom aktørene. Likevel må kontrakten
være tydelig på leveranse. Punktene i kontrakten blir
viktigere dersom relasjonene mellom aktørene ikke er gode.
Klarhet i kontrakten vurderes derfor som viktig.
A09
Byggemøter nevnes som en del av kontraktsoppfølgingen.
Her kan risikomomenter identifisert i planleggingsfasen tas
med videre. Å skaffe seg sanksjonsmuligheter og
revisjonspassus er det andre som nevnes i forbindelse med
faktor 13. med dette får byggherre innsikt og
påvirkningsmuligheter. Det er viktig at byggherren kartlegger
ønskelig grad av kontroll og sanksjonsmuligheter.
A10
Det er viktig å legge en anskaffelsesstrategi som funker for
prosjektet, og tar hensyn til grensesnittene mellom ulike
aktører. Det beskrives at byggherre har rett til å kjøre
revisjoner og kvalitetssikre om ønskelig. Dette er et
spesifisert punkt i kontrakten. Det er viktig å følge med på
hva som skjer på byggeplassen og om systemene fungerer
der. Viktigheten av ansvarsfordeling blir også nevnt.

Type utsagn
Beskriver,
Vurderer,
Forklarer

Beskriver,
Vurderer

Beskriver,
Vurderer

Beskriver,
Vurderer

Alle fire respondenter fra byggherre dekker også faktor 13, kontraktsoppfølging. Ulike aspekter
som er viktig i kontraktsoppfølgingen blir nevnt. En av respondentene mener at beskrivelsen av
leveransen må være klar og tydelig i kontrakten. Samtidig påpeker respondenten at gode
relasjoner mellom aktørene i prosjektet reduserer betydningen av faktor 13. En annen nevner
viktigheten av at byggherre kartlegger ønsket grad av kontroll og sanksjonsmuligheter.
Revisjonspassus og sanksjonsmuligheter gir byggherren innsikt og påvirkningsmuligheter ifølge
denne respondenten. En annen nevner også at det er viktig for byggherre å følge med på hva
som foregår på anleggsområde/byggeplass gjennom revisjoner og kvalitetssikring. Retten til å
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gjennomføre dette spesifiseres i kontrakten. I tillegg adresserer respondenten viktigheten av
ansvarsfordeling og fokus på grensesnittene mellom aktører i kontrakten.
Førstnevnte respondent nevner også vurdering og verifisering av gjennomført arbeid.
Muligheten for dette skaffes ved å legge inn milepælspunkter i kontrakten. Respondenten
karakteriseres generell tilrettelegging for oppfølging i kontrakten som svært viktig. Dette
begrunnes med at man unngår tvetydighet og tolkning som fører til behov for endringer. Bedre
spesifiseringer i kontrakten gir ifølge respondenten færre endringer, provisorier og avvik som
ifølge respondenten henger sammen med antall ulykker.
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Resultater som brukes for å besvare forskningsspørsmål 2: Hvilke faktorer har tilstrekkelig grad
av validitet for å inkluderes i en indikator for grad av kontroll på ulykkesrisiko?
Beskriver – hva skjer/forekommer
Vurderer – verdimessig vurdering til grunn for opplevelse/oppfatning
Forklarer – vurderingen begrunnes

Målepunkt 2, Prosjekterende
Faktor 1 – Prosjektorganisasjon
Respondent Faktor 1, Prosjektorganisasjon
A01
Det er viktigste, mellom prosjekteringsleders kompetanse og
prosjektorganisasjon, er å klare å sette sammen en
tverrfaglig prosjekteringsgruppe med evne til å samarbeide.
Det er vanlig at flere i prosjektorganisasjonen har 5 år eller
mer erfaring. (5)
A06
Det er svært viktig. Når man har med seg erfarent personell i
prosjektorganisasjonen så kan man lettere avdekke
utfordringer mht. byggbarhet. Erfarent personell kan luke ut
ting ved å stille spørsmål, og kan få en til å tenke seg om en
gang til. (5)
A11
Det er viktig. At byggherre stiller med kompetent personell er
også viktig, da slipper man å kompensere med f. eks. eksterne
rådgivere i organisasjonen. Man får dårlige
sikkerhetsresultater dersom byggherren ikke har kompetanse
på den han bestiller. Prosjekterende organisasjons
kompetanse er ikke like direkte viktig mht. sikkerheten, siden
de ikke sitter med kjernekompetanse på sikker gjennomføring,
men de har kompetanse på prosjektering av bygg. Men det er
viktig at prosjekterende opparbeider og bruker kompetanse
på byggemetodikk (5/4)

Type utsagn
Beskriver
Vurderer

Vurderer
Forklarer

Vurderer
Forklarer

En av respondentene snakker om faktor 1, Prosjektorganisasjon, og faktor 2,
Prosjekteringsleder, sammen. Respondenten legger vekt på at det viktigste mellom de to er at
man opparbeider en prosjektgruppe med høy kompetanse og erfaring, og at dette er viktigere
enn prosjekteringslederens individuelle kompetanse. En annen respondent mener
prosjektorganisasjon er en svært viktig faktor, og at høy kompetanse hos denne gruppen gjør
at man kan avdekke utfordringer i bl. a. byggbarhet. En av respondentene ser på hvert enkelt
underpunkt, og mener at byggherrens prosjektorganisasjon bør ha høy kompetanse på det som
skal bygges for å sørge for suksess innenfor sikkerhet. Ifølge respondenten er det ikke like viktig
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at prosjekterende organisasjon har denne kompetansen, fordi de skal fokusere på å produsere
teknisk gjennomførbare løsninger. respondenten mener også det er viktig at prosjekterende
opparbeider kompetanse innenfor byggemetodikk over tid i egen organisasjon.

Faktor 2 – Prosjekteringsleder
Respondent Faktor 2, Prosjekteringsleder
A01
Mener at det er viktig at prosjekteringsleder har kompetanse
til å knytte til seg erfarent og kompetent personell. Det er
farlig å tro at man selv vet alt. Det er viktig å ta med mange
folk med spisskompetanse innenfor ulike fag, spesielt
«farlige» fag. (4)
A06
Det viktigste er at man stiller de riktige spørsmålene mht.
fokusområder som SHA og byggbarhet, slik at man ikke
glemmer det helt. Det er ikke alltid lett å se på det alt med
egne øyne, og derfor må man kompensere med andre
erfarne og flinke folk. Det er en viktig forutsetning å bruke
egen erfaring, f. eks. fra praktisk gjennomføring, og se på det
man bygger gjennom denne erfaringen. (4)
A11
Det er viktig at man kjenner sitt eget ansvar mht. byggbarhet
og sikkerhet i bygging, og du må vite at du skal ivareta dette
gjennom prosjekterte løsninger. Prosjekteringsleder bør ha
tverrfaglig kompetanse, ikke spisskompetanse innenfor ett
bestemt fag, fordi man skal kunne overvåke teamet sitt som
sitter med disiplinkompetansen. (4)

Type utsagn
Vurderer
Forklarer

Beskriver
Vurderer
Forklarer

Beskriver
Vurderer

Alle respondentene vurderer denne faktoren som ganske viktig. En mener at den viktigste
kompetansen hos prosjekteringsleder bør ligge i å samle et kompetent og erfarent
prosjekteringsteam som kan håndtere farer i sine respektive fag. To andre respondenter
trekker fram at prosjekteringsleder har et ansvar for å tenke på byggbarhet og sikkerhet i
løsningene som prosjekteres. En av disse begrunner dette med at man da ikke glemmer disse
utfordringene like lett. Alle respondentene svarer at prosjektleder skal samle et kompetent
tverrfaglig team, og at denne personen ikke trenger å ha spisskompetanse innenfor bestemte
fag.
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Faktor 3 – Koordinator i prosjekteringsfasen (KP)
Respondent Faktor 3, Koordinator i prosjekteringsfasen (KP)
A01
Er vant med at byggherre utnevner denne rollen, men har
erfaring med å ha fått KP-ansvaret som prosjekteringsleder.
Da kan ha delegere denne rollen ut til noen andre, men dette
er prosjektavhengig. Det er ikke like viktig sett i sammenheng
med hele organisasjonen, men det viser at byggherre tar ting
på alvor, og sørger for at ting skjer.
A06
Omtaler det som en SHA-koordinator. Personell med praktisk
erfaring kan utfylle KP sin rolle i prosjekteringsgruppen,
erfaring hos prosjekteringsgruppen kan kompensere for
uerfaren KP. Så sammensettingen av gruppen viktig. Det kan
gå bra men en uerfaren KP og en erfaren prosjekterende og
motsatt. KP rollen er en (ganske) viktig faktor for suksess. (4)
A11
Dette er en rolle som man enten kan ha selv i
prosjekteringsteamet, eller det kan være en fra byggherre
eller en innleid. Dette er en viktig rolle fordi det er nærmest
en fasilitator for å få gjort vurderinger for å kunne
gjennomføre jobben. Har erfart at det er positivt at KP sitter
sammen med prosjekteringsteamet.

Type utsagn
Beskriver
Vurderer
Forklarer

Beskriver
Vurderer

Beskriver
Vurderer
Foklarer

To respondenter nevner at KP er en rolle som byggherre står ansvarlig for. En av disse legger
vekt på at KP som en rolle er nyttig fordi det viser initiativ fra byggherrens side, og at de tar ting
på alvor. Den andre mener at KP er en veldig viktig rolle for å kunne gjennomføre vurderinger
av jobben som skal gjennomføres i prosjektering. Respondenten mener også at nærhet mellom
KP og resten av prosjekteringsteamet er viktig for å få dette til. Førstnevnte respondent mener
også at KP er viktig for suksess, men gir ingen dypere begrunnelse for dette. Respondenten
nevner, som den andre, at KP er en rolle som kan utfylles av flere, avhengig av erfaringsnivå.
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Faktor 4 – Prosjekterende SHA-aktiviteter
Respondent Faktor 4, Prosjekterende SHA-aktiviteter
A01
Erfaring med at det alltid kjøres risikovurderinger på SHA i
MP2 for å identifisere og fjerne kritiske forhold. SHA forhold
kommer opp under prosjekteringsmøter, eller møter hvor
hovedgrep i prosjekteringen oppfølges. Dette er en viktig
faktor fordi det er i denne fasen at man får gjort de gode
grepene. Det er her man former bygget for at det er trygt å
bygge og drifte. Føler de fleste aktører kar dette høyt på
agendaen.
A06
Som KP kan utforming av SHA-plan i prosjektering bli en
enmanns-aktivitet, hvor SHA-plan utformet ut i fra
systematiske innspill i prosjekteringsmøter. Det er ikke veldig
kritisk for produksjonen at SHA-plan med planlagte tiltak er
på plass i MP2. Detaljeringsgraden er ikke så høy i den fasen,
og tenker at dette er noe man alltid har planer for, som KP og
prosjekteringsleder følger opp sammen. (3/4)
A11
Det er viktig å planlegge aktivitetene, men det er viktigere
med metode for utførelse, og det går mer på entreprenørens
ansvar og påvirkningskraft. Det er viktig at man har et regime
for SHA, men det er ikke så viktig at man har en perfekt
detaljert plan med milepæler. Dette regimet eksisterer litt for
at man skal holde ryggen fri og kunne si at det er vurdert. (5)

Type utsagn
Beskriver
Vurderer
Forklarer

Beskriver
Vurderer
Forklarer

Vurderer
Forklarer

To respondenter legger vekt på at SHA-plan og tilhørende aktiviteter er delvis viktig til viktig,
men at det ikke er viktig at planen er veldig detaljert i målepunkt 2. Den ene mener at SHA alltid
er noe man har planer for og at det følges opp av roller som dekkes av andre faktorer. Den
andre respondenten sier at et slikt regime er viktig for å «holde ryggen fri», altså slik at man
kan vise til at man har gjort slike vurderinger senere. En annen respondent mener det er en
viktig faktor, og at den er viktig fordi det er i så tidlige faser som før MP2 at man tar de viktige
valgene for sikker bygging og drift av bygget. I tillegg legges det til at dette er noe mange aktører
synes er viktig.
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Faktor 5 – Risikovurdering og -håndtering
Respondent Faktor 5, Risikovurdering og -håndtering
A01
Nevner at både SHA-aktiviteter og risikoanalyser er viktige i
tidlige faser for å fjerne risiko. Risikovurdering og håndtering
er like viktig som å ha en plan for prosjekterende SHAaktiviteter. Risikoanalyse som utvikles i MP2 revideres etter
detaljprosjekteringen. Denne inneholder føringer for hvilke
tiltak som bør gjøres for å redusere risiko i prosjektering. (5)
A06
Risikoer identifiseres gjennom idemyldring under
prosjekteringsmøter, og videre systematiseres og vurderes
risikoene. Tiltak forslås, og disse vurderingene danner
grunnlaget for SHA-planen.
A11
Mener dette er, for prosjekterende, å bevege seg inn på
entreprenørens område, så det er ikke veldig viktig.
Prosjekterende rådgivere har ikke kompetansen til å påvirke
hvordan risikoene skal håndteres. Det er heller ikke
hensiktsmessig å se veldig detaljert på ulykkesrisiko så tidlig.
Men det er veldig viktig at prosjekterende identifiserer og
påpeker risikoer som dukker opp. Hvor viktig det er å vurdere
og håndtere risiko fra prosjekterende sin side avhenger av
entrepriseform og ansvarsområder. (3/5)

Type utsagn
Beskriver
Vurderer
Forklarer

Beskriver

Vurderer
Forklarer

En av respondentene snakker samlet om SHA-plan og risikovurdering og –håndtering, og mener
begge er like viktige. Respondenten sier også at risikovurderingen som foreligger i MP2 legger
føringer for hvordan risiko skal håndteres gjennom prosjekteringen. En annen respondent
beskriver kun hvordan risikovurderingsprosessen foregår i prosjekteringsfasen. Ifølge en av
respondentene er det veldig viktig at prosjekterende indentifisere og påpeker risikoer, men ikke
at de håndterer disse risikoene. Ifølge denne respondenten kan viktigheten av risikohåndtering
variere avhengig av entrepriseform og hvilke ansvar som prosjekterende får.
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Faktor 6 – Viktige risikoer ved byggeplassen/anlegget er identifisert
Respondent Faktor 6, Viktige risikoer ved byggeplassen/anlegget er
identifisert
A01
Ikke nevnt
A06
Dette jobbes det ikke så mye med hvis ikke det er et kjent
problem eller utfordring. Konseptbearbeidingen kan ta
ekstra tid dersom det må utføres mange målinger.
A11
«Tilkomst og transport» og «arealbehov for utførelse»
ansees som byggherres ansvarsområder. Dersom det er
avtalt at prosjekterende skal håndtere dette er det viktig.
Ellers vurderes disse to underpunktene til en 3er på skalaen.

Type utsagn
N/A
Beskriver

Beksiver,
Vurderer,
Forklarer

«Terreng og omgivelser» og «bygninger og infrastruktur» gis
karakter 4» fordi du som prosjekterende må ta hensyn til
omgivelser rundt de løsningene du prosjekterer. Disse
betraktes som delvis byggherres ansvar.
«Hydrolog, geologi, seismikk, topologi» angår det
geotekniske aspektet. Dette ansees som en høy risikofaktor,
og gis derfor karakter 5.
«Infrastruktur under bakken» vurderes som en viktig del av
prosjekteringen, og gis karakter 4, nesten 5.
«Samtidig arbeidsoppgaver» ansees som mindre viktig,
karakter 3 fordi det sees på som ansvarsområdet til
entreprenør og byggherre.
I to intervjuer av prosjekterende respondenter ble faktor 6 adressert. I det ene sies det at denne
faktoren ikke er et fokusområde med mindre det er kjente problemer eller utfordringer knyttet
til noen av punktene under faktor 6. Videre forklares det at håndtering av disse risikoene kan
ta ekstra tid og dermed forlenge konseptbearbeidingen. Den andre respondenten beskriver
flere av punktene under faktor 6 som byggherrens eller entreprenørens ansvarsområder.
Respondenten ser derfor på punktene som verken viktig eller uviktig. Videre anser
respondenten det geotekniske aspektet i faktor 6 som en høy risikofaktor og vurderer den
derfor til viktig å håndtere. Resten av underpunktene vurderes også som viktig av
respondenten.
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Faktor 7 – Byggbarhet
Respondent Faktor 7, Byggbarhet
A01
Byggbarhetsanalysen betraktes i risikoanalysen. Her ser man
på om det bygges på en sikker måte med blant annet tanke
på rekkefølge. De prosjekterende griper inn dersom aspekter
ved byggingen er så kompliserte at risikoen nærmer seg
uakseptabel. Faktor 7 vurderes som viktig (5). Dette
begrunnes med at sikkerheten ikke kan opprettholdes dersom
det ikke er byggbart.
A06
Det ansees som viktig å gjennomføre byggbarhetsanalyser
tidlig slik at man unngår å måtte endre byggemåten fordi den
ikke e byggbar. Dette går på bekostning av fremdrift og tid.
Byggbarhet vurderes ikke som kritisk for sikkerheten i
utførelse fordi et bygg i store trekk er byggbart, og
smådetaljer som ikke er byggbare kan identifiseres og endres i
detaljprosjekteringsfasen. Likevel omprosjekteres løsninger
dersom vanskelige elementer å bygge medfører unødig
farlighet.
A11
Å utføre byggbarhetanalyser vurderes som viktig. Det ansees
også som viktig at disse er en del av disiplinvise og
tverrfaglige gjennomganger hos prosjekterende.

Type utsagn
Beskriver,
Vurderer,
Forklarer

Beskriver,
Vurderer,
Forklarer

Beskriver,
Vurderer,
Forklarer

«Kunnskap og erfaringer om praktisk gjennomføring brukes i
planlegging, design og innkjøp for å oppnå prosjektets mål
mht kvalitet, fremdrift, sikkerhet og økonomi» vurderes som
ganske viktig (4). Underpunktet ansees ikke som veldig viktig
fordi det ikke er et eksplisitt prosjekteringsansvar, men det
inngår og skal ivaretas i fasen (fase 3).
«Evaluering av geoteknikk er utført og dokumentert»
vurderes til viktig (5). Og ansees som en del av faktor 11.
Både enfaglig og tverrfaglig er BIM hovedverktøyet som
benyttes for å vurdere byggbarheten.
Faktor 7, byggbarhet, er diskutert og vurdert av alle tre respondenter. To stykker vurderer
byggbarhet til å være en av de viktigere faktorene på sjekklisten i målepunkt 2. Begrunnelsen
til den ene respondenten er at det er håpløst å opprettholde sikkerheten dersom bygget ikke
er byggbart. Videre beskriver respondenten at byggbarhetsanalysen betraktes i risikoanalysen,
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og at de prosjekterende griper inn dersom aspekter ved byggingen er så kompliserte at risikoen
nærmer seg uakseptabel. Den andre sier at byggbarhetsanalyser bør være en del av disiplinvise
og tverrfaglige gjennomganger hos prosjekterende. I tillegg vurderes de geotekniske aspektene
ved byggbarhet til å være en del av faktor 11, arkitektoniske og tekniske valg.
En annen respondent vurderer byggbarhet som viktig for økonomi og framdrift. Dette
begrunnes med at tvunget endring av byggemåte senere i prosjektet medfører økonomiske og
tidsmessige tap. Fordi et bygg i store trekk er byggbart og fordi smådetaljer kan justeres i
detaljprosjekteringsfasen vurderes byggbarhetsanalyser som ikke kritisk for sikkerhet i
utførelse. Respondenten beskriver i tillegg at løsninger omprosjekteres dersom vanskeligbygde
elementer medfører unødige farligheter.

Faktor 8 – Ressursbehov
Respondent Faktor 8, Ressursbehov
A01
Ressursbehov er viktig for å kunne levere til riktig tid. Dette
fordi behovet for tid og ressurser er fastsatt når
prosjekterende planlegger for neste prosjektfase, etter
målepunkt 2. Det vil også være en del endringer etter
målepunkt 2 så prosjektet må justeres i forhold til det
planlagte løpet.
A06
Ressursbehov, behov for mennesker og materiell vurderes
ikke som så viktig å identifisere for neste fase. Dette er fordi
ressursbehovet kan identifiseres senere, med mindre
framdriften er veldig stram.
A11
Ser ikke helt sammenhengen mellom ressursbehov og
sikkerhet og vurderer faktoren til uviktig (1). Sammen med
fremdriftsplanen ansees ressursplanlegging som en del av
det å ha en god plan, som er en viktig faktor sikkerhet. Det
foreslås at disse to faktorene slås sammen.

Type utsagn
Beskriver,
Vurderer,
Forklarer

Vurderer,
Forklarer

Beskriver,
Vurderer

Alle tre respondenter fra prosjekterende intervjuer har adressert og vurdert faktor 8,
ressursbehov. En av disse vurderer faktor 8 til å være viktig for å kunne planlegge de neste
fasene etter målepunkt 2, men påpeker at det vil være en del endringer underveis i prosjektet
slik at det planlagte løpet må justeres underveis. Siden ressursbehovet kan identifiseres senere
enn i konseptbearbeidingen anser ikke en annen respondent faktor 8 som viktig.
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En av respondentene har en ambivalent vurdering av faktor 8. Når faktoren bringes opp av
forskerne vurderes den som uviktig siden respondenten ikke ser en tydelig sammenheng
mellom faktoren og sikkerhet. Etter videre oppfølgingsspørsmål vurderes faktor 8 sammen med
fremdriftsplan til å være elementer i et godt planlagt prosjekt. Respondenten trekker frem et
godt planlagt prosjekt som en viktig faktor for sikkerheten. Det konkluderes med at faktor 8 bør
slås sammen med faktor 9, fremdriftsplan.

Faktor 9 – Fremdriftsplan
Respondent Faktor 9, Fremdriftsplan
A01
I denne fasen samarbeides det med byggherre for å bli enige
om en hovedfremdriftsplan, den er ikke veldig detaljert på
dette tidspunktet. Det er alltid fokus på at fremdriftsplanen
er så romslig på tid at den ikke medfører en sikkerhetsrisiko.
Tidsaspektet er en viktig faktor for tid. Man planlegger for tid
og hvilke prosesser som kommer i hvilken rekkefølge.
Fremdriftsplanen vurderes som meget viktig (5)
A06
Det er viktig at kostnader og arbeidsoperasjoner
fremkommer for entreprenøren og tas hensyn for i
fremdriftsplanen. Det beskrives at tilstrekkelig detaljering av
fremdriftsplanen kan gjøres i detaljprosjekteringen i
målepunkt 2. En overordnet fremdriftsplan før målepunkt 2
vurderes som viktig. Men den trenger ikke å være så
detaljert.
A11
Byggherre påbegynner en overordnet
prosjektgjennomføringsplan for prosjektering og bygging før
MP2. Prosjekterende er ofte ikke involvert i denne, med
noen unntak. Planene beskrives som ofte for tøffe.
Detaljeringen foregår også, som oftest, etter at
entreprenøren er involvert. Basert på den overordnede
planen planlegges arbeidsprosesser, først disiplinvis og så
tverrfaglig for å få det til å henge sammen. Fremdriftsplan
vurderes til å være viktig (5). Fordi å ha en god plan er en
suksessfaktor for et godt prosjekt sikkerhetsmessig.

Type utsagn
Beskriver,
Vurderer

Beskriver,
Vurderer

Beskriver,
Vurderer,
Forklarer

Faktor 9, fremdriftsplan, nevnes i samtlige intervjuer. To av respondentene beskriver en
overordnet fremdriftsplan laget av byggherre. I den ene respondenten sitt tilfelle samarbeider
prosjekterende med byggherren om utarbeidelsen av denne. Den andre respondenten sier at
fremdriftsplanen som oftest lages uten involvering av prosjekterende, og at den ofte er for tøff.
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Videre beskriver respondenten at den overordnede planen benyttes i planlegging av
arbeidsprosesser, først disiplinvis og deretter tverrfaglig. Til slutt vurderes fremdriftsplanen til
å være en viktig faktor. Vurderingen forklares med at en god plan er en suksessfaktor for et
godt prosjekt.
Førstnevnte respondent vurderer også fremdriftsplanen som viktig. Dette forklares med at
planleggingen av tidsbruk og rekkefølge gjøres med et fokus på å oppnå romslighet for å unngå
sikkerhetsrisiko. For en annen respondent er det viktig at fremdriftsplanen inkluderer
kostnader og arbeidsoperasjoner så det fremkommer for entreprenøren. Fremdriftsplan
vurderes av respondenten som viktig. I tillegg beskriver respondenten at detaljeringen av
fremdriftsplanen kan foregå i detaljprosjekteringen etter målepunkt 2. Førstnevnte respondent
beskriver også at detaljnivået ikke er så høyt før målepunkt 2. Detaljering forekommer også,
ifølge en annen respondent, etter at entreprenøren har blitt involvert.

Faktor 10 – Riggplan, sikring, beredskap
Respondent Faktor 10, Riggplan, sikring, beredskap
A01
Ikke nevnt
A06
Beskriver hva som betraktes i utarbeidingen av riggplanen,
og at dette er forutsetninger for detaljprosjekteringen. Dette
er vanlig å tenke på før målepunkt 2. på spørsmål og
detaljeringsplan på riggplanen er svaret at det varier. I tillegg
beskrives et eksempel på et prosjekt som har høy
detaljeringsgrad for underpunktene til faktor 10. Dette
ansees som veldig viktig og veldig kritisk fordi det er i byen,
og man er avhengig av å søke om riggplass og stenging av
veier. Riggplanen er prosjektavhengig.
A11
Riggplan, sikring, beredskap vurderes som viktig for denne
fasen (fase 3). til tross for at respondenten ser på dette som
entreprenørens ansvarsområde. Riggplan, sikring, beredskap
ivaretas på et overordnet nivå i fase 3, og sluttføres i
begynnelsen av utførelsesfasen

Type utsagn
N/A
Beskriver,
Vurderer,
Forklarer

Beskriver,
Vurderer

To respondenter dekket faktor 10, riggplan, sikring og beredskap. En av respondentene
beskriver at det er vanlig å betrakte elementer tilknyttet faktor 10 før målepunkt 2.
Betydningen og hvordan riggplanen utarbeides ansees som prosjektavhengig. Med
utgangspunkt i et eksempel fra et prosjekt lokalisert i byområde vurderes faktor 10 som veldig
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viktig og veldig kritisk. Begrunnelsen for at faktor 10 er viktig for dette prosjektet var
avhengigheten av å søke om riggplass og stenging av veier.
Den andre respondenten ser på riggplan, sikring og beredskap som entreprenørens
ansvarsområde. Ifølge respondenten ivaretas riggplan, sikring og beredskap på et overordnet
nivå i konseptbearbeidingen og sluttføres i begynnelsen av utførelsesfasen.

Faktor 11 – Arkitektoniske og tekniske valg
Respondent Faktor 11, Arkitektoniske og tekniske valg
A01
Beskriver at arkitektoniske og tekniske valg allerede gjøres i
fase 2 på alternative løsninger. Antall alternativer innsnevres
til man har ett alternativ i målepunkt 2. Det vurderes om
dette alternativet ivaretar krav om kostnader, estetikk,
tekniske løsninger, sikkerhet og byggbarhet, og at det ligger
på et tilstrekkelig detaljnivå. I målepunkt 2 gjøres det en
beslutning om å gjennomføre alternativet, derfor er det viktig
å undersøke at sikkerheten ivaretas gjennom arkitektoniske
og tekniske valg. Faktor 11 vurderes som viktig (5), og det
ansees som viktig at arkitektoniske og tekniske valg har et
fokus på sikkerhet.
A06
Faktor 11 vurderes som viktig, viktig at valgene er fornuftige.
Respondenten beskriver at valgene som regel er fornuftige,
og at de blir tatt opp til diskusjon om de ikke er det. Da
kommer man til enighet om tilpasninger eller en annen måte
å gjøre det på. På spørsmål om overordnede arkitektoniske
og tekniske valg kan bidra til å ivareta sikkerhet under
utførelse er svaret ja. Ting blir lettere om det forenkles. Tas
ikke dette hensyn til tidlig vil det måtte endres på senere, og
da blir det dyrt eller stressende grunnet dårlig tid.
A11
At de arkitektoniske og tekniske valgene ivaretar sikkerhet
vurderes til viktig (5). Dette er resultatet av
prosjekteringsjobben. Valgene er viktig fordi du må ha en
realistisk overordnet plan til entreprenøren kommer på
banen.
Design er detaljert til akseptabelt nivå vurderes som ganske
viktig (4) ti viktig (5). Hva som er et «akseptabelt»
detaljeringsnivå er avhengig av entreprenørens kompetanse
«Tegninger er omfattende og fornuftige og viser alle viktige
elementer i logisk format inkludert oversikt over hvor utstyr
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Vurderer,
Forklarer

Beskriver,
Vurderer

Beskriver,
Vurderer,
Forklarer
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finnes» vurderes som uviktig (1). Fordi det er et tegn på en
hjelpeløs entreprenør om det er behov for så detaljerte
beskrivelser.
Faktor 11, Arkitektoniske og tekniske valg, nevnes i alle tre intervjuer av prosjekterende
respondenter. Ifølge en av respondentene er det viktig at arkitektoniske og tekniske valg har et
fokus på sikkerhet. Det ansees som viktig å undersøke at sikkerheten ivaretas gjennom disse
valgene fordi det i målepunkt 2 besluttes å gjennomføre valgt alternativ. En annen vurderer
også faktor 11 som viktig, og sier at arkitektoniske og tekniske valg som tas ofte er fornuftige.
Dersom valgene ikke er fornuftige blir de tatt opp til diskusjon for å komme til enighet om
tilpasninger eller en annen gjennomføringsmåte. Det påpekes i tillegg av respondenten at det
vil oppstå behov for endringer senere om ikke arkitektur og teknikk ikke tas tidlig hensyn til.
Endringene kan medføre dyre tiltak, stress og dårlig tid ifølge respondenten.
En respondent vurderer også ivaretagelse av sikkerhet gjennom arkitektoniske og tekniske valg
som viktig. Disse beslutningene forklares som viktig fordi de sørger for en realistisk overordnet
plan. Et akseptabelt detaljeringsnivå på designet vurderes av respondenten som et viktig
underpunkt i faktor 11. I tillegg påpekes det at hva som er et akseptabelt nivå avhenger av
entreprenørens kompetanse og behov for detaljer. Omfattende og detaljerte beskrivelser og
tegninger vurderes som uviktig fordi entreprenøren ikke skal være så håpløs at det skal være
behov for det.
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Resultater som brukes for å besvare forskningsspørsmål 2: Hvilke faktorer har tilstrekkelig grad
av validitet for å inkluderes i en indikator for grad av kontroll på ulykkesrisiko?
Beskriver – hva skjer/forekommer
Vurderer – verdimessig vurdering til grunn for opplevelse/oppfatning
Forklarer – vurderingen begrunnes

Målepunkt 3, Entreprenør
Faktor 1 – Informasjonsgrunnlag
Respondent Faktor 1, Informasjonsgrunnlag
A02
Kommenterer ikke faktoren
A04
Det er viktig, og det kan brukes til å luke ut uheldige
hendelser. Nevner faktoren i tilknytning til
erfaringsoverføring. Informasjonsgrunnlaget dannes både av
prosjekter og ulike fagområder.
A05
Informasjon og læring bidrar til gode sikkerhetsprestasjoner.
Læring fører til endring i måten man gjør ting. Mener at BAbransjen er for dårlige på læring fra erfaringer. Lagrer
informasjon i erfaringsbank, men er usikker på om den
brukes godt.
A07
Benytter fagspesifikke og erfaringsbaserte sjekklister i
kontraktsinngåelse. Mener man er avhengig av å snakke med
mennesker som har erfaringen. Man henter ut informasjon
og erfaringer fra organisasjonen etter hvert som man trenger
det.

Type utsagn
N/A
Beskriver
Vurderer
Forklarer
Beskriver
Forklarer

Beskriver

Uttalelsene til to av respondentene indikerer at det er en sammenheng mellom
informasjonsgrunnlaget og gode sikkerhetsprestasjoner/suksess. Disse to viser til sammenheng
mellom god anvendelse av informasjonen, og håndtering av uheldige hendelser i prosjekt. Alle
respondentene beskriver ulike måter for innhenting av informasjon, en av respondentene
nevner at dette er et forbedringspunkt for egen organisasjon og bransje. Flere snakker om
overføring av erfaringer og informasjonsgrunnlag samlet, at det er en sammenheng mellom
disse. En annen respondent nevner at informasjonen inntar ulike former i organisasjonen, både
som dokumenter, og som erfaring hos personer.
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Faktor 2 – Erfaringsoverføring
Respondent Faktor 2, Erfaringsoverføring
A02
Kan bli bedre på det. Det gjøres prosjektgjennomgang med
BAS-er etter prosjektet, men rapportene brukes ikke godt.
Erfaringer publiseres og deles internt i den større
organisasjonen. Mener det er viktig med erfaringsoverføring
mellom prosjekter for å unngå å repetere de samme feilene.
A04
Det er vanskelig å få til godt i praksis på grunn av ulike
personlige preferanser. Mener det er svært viktig, og at det
er mye å hente fra å kommunisere positive erfaringer bedre
ut i organisasjonen. Erfaringsoverføringen skjer ikke på rett
måte, dokumenter overses, og erfaringen brukes ikke inn i de
riktige fasene av prosjektet.
A05
Mener de fokuserer på erfaringsoverføring, men at de ikke er
flinke nok på det, og at de ikke lærer mye av sine egne feil.
Bruker tidligere prosjekter som referanse, spør erfarent
personell og leverandører, og gjennomfører
revalueringsmøter som dokumenteres. Svarer at det er viktig
å ha en god erfaringsoverføringskanal.
A07
Viser til dokumenter og sjekklister som benyttes i
erfaringsoverføring. Overfører erfaringer mellom
prosjektledere hvis det er sammenlignbare prosjekter. Går
internt, og så eventuelt til moder- og søsterselskap for å
innhente erfaringer.

Type utsagn
Beskriver
Vurderer
Forklarer

Beskriver
Vurderer
Forklarer

Beskriver
Vurderer

Beskriver

Tre av respondentene mener alle at erfaringsoverføring er en viktig faktor. To av disse
begrunner det i at man kan unngå å gjenta feilene sine gjennom god erfaringsoverføring. Alle
tre gjør også en vurdering av egen prestasjon i erfaringsoverføring og nevner at det er
utfordrende og et forbedringspunkt for egen organisasjon.
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Faktor 3 – Fremdriftsplan og produksjonsplan
Respondent Faktor 3, Fremdriftsplan og produksjonsplan
A02
Fremdrifts- og produksjonsplanen er viktig for å flagge
risikofylte aktiviteter, og at en god hovedfremdriftsplan er
viktig for sikkerhetsprestasjon. Planene er subjekt for
endringer over tid, og detaljeres fortløpende. LEANplanlegging benyttes i samarbeid med BAS-ene. Det er god
sikkerhet i å adskille fagene gjennom planlegging.
A04
Fremdriftsplan endres på etter hvert. Mener at dette ikke er
bra, men at det er nødvendig. Detaljerte fremdrifts- og
produksjonsplaner er svært viktige/et kjennetegn for god
sikkerhet, fordi det gjør at man har planlagt for ressursbehov
og metode for arbeidet slik at det kan gjøres sikkert.
Fremdrifts plan er ikke like viktig dersom prosjekttypen er
kjent og vanlig. Det er en av de viktigste faktorene
A05
Overordnet fremdriftsplanlegging starter tidlig, allerede i
anbudsfasen. Fremdriftspl. er viktig for å lykkes i utførelse.
Risikovurdering og fremdriftspl. er parallelle aktiviteter, men
føler de ikke er flinke nok til å knytte dem sammen. Lean
planlegging gjennomføres, og det fører til involvering og
ansvarliggjøring av de som skal bidra og som kan mest om
hvordan ting skal utføres, noe som er bra for HMS og kvalitet.
Fremdriftspl. kan redusere risiko ved å minke samtidighet i
aktiviteter i utførelse. Planverk må følges opp for å kunne
fungere, knytter det til organisasjonen (5)
A07
Fremdriftsplan kommer før innkjøpsplan. De bruker mye
skjematikk for planlegging og prosjektering og oppstart. Det
er og må være en sammenheng mellom planverkene. God
planlegging, og tilgang til ressurser og kompetanse, skaper
god produktivitet og sikkerhet gitt at man har gode mål og
holdninger/sikkerhetskultur.

Type utsagn
Beskriver
Vurderer
Forklarer

Beskriver
Vurderer
Forklarer

Beskriver
Vurderer
Forklarer

Beskriver
Forklarer

Alle fire respondenter mener at framdriftsplanlegging er viktig. Alle nevner også
produksjonsplanlegging/ressursplanlegging, da enten med fokus på Lean, eller med hensyn til
generelt god tilgang på ressurser og kompetanse. En av respondentene sier at Lean er et godt
verktøy for å oppnå god sikkerhet. En annen mener at sikkerhetsprestasjoner og produktivitet
kommer som en følge av både god planlegging og av at man har gode holdninger til sikkerhet.
De fleste gir også begrunnelser for hvorfor faktoren er viktig. En respondent viser til en
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sammenheng mellom prosjektorganisasjonen og planleggingen, fordi de er avhengige av at
noen følger opp planverket for at det skal fungere godt.

Faktor 4 – Innkjøp og oppfølging av kontraktører
Respondent Faktor 4, Innkjøp og oppfølging av kontraktører
A02
Ansvarlig for økonomisk oppfølging og overordnet
fremdriftsoppfølging er prosjektleder. Anleggsleder er
ansvarlig for HMS-oppfølging på byggeplassen.
A04
Det er viktig å ha god tid til å gjennomføre innkjøp og
kontrahering slik at det kan gjøres rett og man unngår
konflikter om pris. Tidlige gjennomtenkte innkjøp gjør at man
får enklere oppfølging på sikkerhet fordi det skaper en
forutsigbarhet i utførelsen. Faktorene er veldig viktig for
sikkerhet i produksjon.
A05
Innkjøp er viktig i sammenheng med prosjektering og
utførelse. Det er viktig å få inn relevante aktører til rett tid og
til rett pris. Får man inn kontraktører tidlig få de også bedre til
å kartlegge risiko og grensesnitt mot andre fag, det er
fordelaktig for sikker utførelse. Oppfølging og involvering av
kontraktører er viktig for god risikohåndtering i tidligfasen.
A07
Tekniske fag er de som bringes inn i prosjektet tidligst for at
de skal være med i detaljprosjektering. Innkjøpsplan legges
etter opprettet fremdriftsplan. De gjør innkjøp og
kontrahering i samme rekkefølge som de skal bygge. Mener
de ikke brukes så mye tid på etterspørring av
risikomomenter i kontrahering, da det er veldig
systematisert.

Type utsagn
Beskriver

Beskriver
Vurderer
Forklarer

Vurderer
Forklarer

Beskriver

To respondenter gir vurderinger av faktorens viktighet, og begrunner denne vurderingen. De
mener begge at tid er en viktig komponent i innkjøp og kontrahering, og at gode innkjøp og
oppfølging kan medføre gode sikkerhetsprestasjoner. Begge nevner at innkjøpsprosessen er
viktig for å få en god pris. Den ene respondenten vektlegger at det også er viktig for å få inn
aktører til rett tid. To andre respondenter snakker kun beskrivende om hvordan
innkjøpsprosessen forløper seg, og hvem som har ansvar for oppfølging av kontraktører.
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Faktor 5 – Kvalitetskontroll
Respondent Faktor 5, Kvalitetskontroll
A02
Kvalitetssystemet ligger til grunn, sammen med andre
systemer, for at man tenker på sikkerhet tidligere i prosjektet
enn bare i utførelsen. Systemet omfatter rutiner og
prosedyrer for håndtering av prosjektene. Systemet er
særdeles viktig. Det må være tilgjengelig, lett forståelig og
oppdatert fordi det relaterer til hvordan man skal jobbe. (5)
A04
Kvalitetskontroll har sammenheng med erfaringsoverføring.
Man klarer ikke å luke ut feil på kvalitet uten læring fra
erfaringer.
A05
Snakker om kvalitet i kontekst av Lean fremdriftsplanlegging.
Ansvarliggjøring av involverte aktører med hensyn til kvalitet
er bra.
A07
Kommenterer ikke faktoren

Type utsagn
Beskriver
Vurderer
Forklarer

Beskriver
Forklarer
Beskriver
Vurderer
N/A

En respondent snakker her om hele kvalitetssystemet, ikke bare kvalitetskontroll.
Respondenten nevner at dette systemet er svært viktig med tanke på sikkerhet, og at det er
viktig å oppdatere systemet og gjøre det tilgjengelig for de som trenger det. To andre gir ingen
direkte omtale av faktoren, men snakker om den i sammenheng med andre faktorer. Svarene
fra disse indikerer en sammenheng mellom kvalitetskontroll og andre faktorer, henholdsvis
fremdrifts- og produksjonsplanlegging, og erfaringsoverføring.
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Faktor 6 – Logistikk
Respondent Faktor 6, Logistikk
A02
Logistikk henger sammen med riggplan, altså planlegging av
arealer og veier. I målepunkt 3 har man i grove trekk gjort
seg tanker om logistikk, men det blir viktigst i de senere mer
travle fasene av utførelsen, hvor risikobildet blir større. Det er
viktig, men man trenger ikke ha logistikken planlagt detaljert i
målepunkt 3. (4/5)
A04
Det er viktig for sikkerheten at byggeplassen er ryddig og
funksjonell, og logistikkplanlegging er derfor viktig. Ryddighet
på byggeplassen fører til lavere risiko for skader. Ryddighet på
byggeplassen sender også signaler til arbeidere om hvordan
man skal oppføre seg på byggeplassen.
A05
Mener logistikk kommer under deres struktur for
sikkerhetsstyring sammen med riggplan og oppstartsmøte.
Det er viktig å ha planer og systemer for lagring av farlige
stoffer. Mener at generell logistikk ikke kommer først i en
liste over suksessfaktorer for sikkerhet, men at elementer av
logistikken kan være viktig.
A07
Kommenterer ikke faktoren

Type utsagn
Beskriver
Vurderer
Forklarer

Vurderer
Forklarer

Beskriver
Vurderer
Forklarer

N/A

To av respondentene sier at logistikken henger tett sammen med andre faktorer. Begge knytter
riggplan og logistikk sammen. Den ene snakker om logistikk som en del av strukturen for
sikkerhetsstyring, sammen med blant annet riggplan. To andre respondenter snakker om
viktigheten av logistikk i seg selv. En av disse trekker fram ryddighet som et viktig element, og
at det igjen kan ha en innvirkning på holdningene til arbeiderne, om hva som er greit og ikke,
med tanke på adferd på byggeplassen. Den andre sier at logistikkplanen ikke trenger å
detaljeres i stor grad allerede i målepunkt 3, men at dette blir viktigere, særlig med tanke på
sikkerhet, når aktiviteten på byggeplassen øker og blir mer kompleks.
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Faktor 7 – Prosjektorganisasjon
Respondent Faktor 7, Prosjektorganisasjon
A02
Kommenterer ikke faktoren
A04
En av de viktigste faktorene. Det er viktig at
prosjektorganisasjonen følger opp underveis og peker ut
avvik fra planene. Det henger sammen med god planlegging
og å kunne gjøre et godt arbeid på forhånd.
A05
Det er viktig at man har organisasjonen på plass i en veldig
tidlig fase, og det lykkes man ikke med bestandig. Det er
viktig for å håndtere prosjektet godt både med hensyn til
økonomi og HMS-risiko. Det er veldig viktig at organisasjonen
er tilpasset jobben man skal gjøre og på plass tidlig for å få
god nok tid. Nøkkelpersonene må være på plass veldig tidlig.
Henger også sammen med ressurser, da mennesker også er
en ressurs (5)
A07
Ledere for ulike deler av prosjektet i tidligfase er viktig å
inkludere i risikovurderinger og det er viktig at de samme
personene sitter i prosjektet senere for å få overførbarhet.
Viktig at man har menneskelige ressurser for å gjennomføre
kontrollfunksjoner. Det er viktig å få inn «nye øyer» som kan
se kritisk på prosjektet og identifisere problemer og
utfordringer spesielt i forbindelse med sikkerhet.

Type utsagn
N/A
Vurderer
Forklarer

Beskriver
Vurderer
Forklarer

Vurderer
Forklarer

To respondenter nevner prosjektorganisasjonen som en av de viktigste faktorene. En av disse
trekker fram viktigheten av at folk i organisasjonen har kompetanse til å følge opp planverkene.
Den andre sier det er viktig at organisasjonen tilpasses prosjekt, og at organisasjon er sterkt
tilknyttet ressursplanlegging siden mennesker også er ressurser. En annen respondent mener
også faktoren er viktig, spesielt med hensyn til involvering av relevante ledere i risikoaktiviteter
i tidligfase, og at folkene følger prosjektet slik at man får overførbarhet i det man lærer i
risikovurderingene. Til slutt nevner respondenten at prosjektene tjener godt sikkerhetsmessig
på at men får inn kontrollører i prosjektene som kan peke ut risikomomenter som andre ikke
ser.
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Faktor 8 – Oppstartsmøte
Respondent Faktor 8, Oppstartsmøte
A02
Oppstartsmøte gjøres hver gang en ny UE kommer på
byggeplassen. Dette står i kvalitetssystemet deres. Går
gjennom planer for HMS og SHA. Knytter det til personlig
sikkerhetsinstruks. Mener det er viktig å holde oppstartsmøte
for å gjøre aktører klar over utfordringer og gjøre dem kjent
med byggeplassen.
A04
Kommenterer ikke faktoren
A05
Oppstartsmøter henger sammen med struktur for
sikkerhetsstyring. Mener det kan bli bedre på å
oppdatere/informere nye arbeidsfolk som kommer inn.
Oppstartsmøter gjøres for hvert nye fag som skal inn. For nye
individer som kommer inn gjøres det en PSI. Har ikke med
seg byggherren i oppstartsmøte, avhenger av type prosjekt
og type byggherre.
A07
Har et internt opplegg for informering av egne ansatte før
oppstart. Holder oppstartsmøter med ledere hos UE, hvor de
presenterer HMS-handlingsplan og SHA-plan. Bruker en
oppstarts-perm for å informere arbeidsfolk hos UE, denne er
på flere språk. Det er kjempeviktig med oppstartsmøter med
UE og egne ansatte for å kunne ivareta sikkerheten senere.
Det handler om å skape holdninger og kommunisere nivå for
forventninger.

Type utsagn
Beskriver
Vurderer
Forklarer

N/A
Beskriver

Beskriver
Vurderer
Forklarer

Tre snakker om denne faktoren, og nevner at de går gjennom rutiner for HMS og SHA i
oppstartsmøtet. To respondenter gir en vurdering av faktoren, og begge mener den er viktig.
Den ene legger vekt på holdningsskaping i forbindelse med oppstartsmøtet og at det er viktig
for å sette et nivå for hva man forventer mht. f. eks. ryddighet eller sikkerhet. En annen
respondent gir en beskrivelse av hvordan oppstartsmøter og informering av fagarbeidere
foregår før oppstart, men gir ikke en direkte vurdering av faktoren. Respondenten nevner også
at oppstartsmøte kan knyttes til faktoren «struktur for sikkerhetsstyring», og denne faktoren
trekker respondenten frem som særdeles viktig.
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Faktor 9 – Risikovurdering
Respondent Faktor 9, Risikovurdering
A02
Har ikke vært med på risikovurdering i prosjektering. De har
en intern policy på at risikovurderinger revideres hvert
kvartal, slik at man ikke glemmer innholdet, og for å fange
opp nye risikomomenter som dukker opp. Mener at
risikovurderinger før oppstart av produksjon er viktig. (5)
A04
Begynner med å risikovurdere overordnet med utgangspunkt
i byggherres SHA-plan. Risikovurderingen blir med detaljert
rett før produksjon når de får med seg arbeidere på
vurderingen. Da tar de tak i med spesifikke risikoer og tiltak.
Mener risikovurdering er ganske viktig, men ikke like viktig
som å ha god tid til å ta beslutninger, og generell god
planlegging og valg av rette løsninger. (4)
A05
Mener de ikke er flinke nok til å knytte risikovurdering inn i
fremdriftsplanen. Indikerer at disse bør henge sammen og at
man kan få til dette ved å trekke risikomomenter fram i
fremdriftsplanleggingen. Risikovurdering og håndtering blir
spesielt viktig hvis man har overlappende aktiviteter og dårlig
tid. Vurderer faktoren som viktig, og at det er gull verdt å ta
med seg risikovurdering fra prosjektering inn i produksjon, for
da har man gjort et tidlig forarbeid og kan får tid til å gjøre nye
løsninger effektive og gode. Det er også viktig å ta med BAS-er
og verneombud i risikovurdering fordi de gir gode innspill..
A07
Første risikovurdering gjøres av selve tilbudet til byggherre, i
kalkulasjonsavdelingen. Benytter en skjemastruktur for å
videreføre og gjennomføre nye risikovurderinger senere.
Beskriver prosessens om idemyldring. Risikomomentene er
ofte erfaringsbaserte. Risikovurderinger er spesielt knyttet til
særskilte utfordringer, som f. eks. kvikkleireproblematikk, og
disse er knyttet til SHA-planen. Det som er viktig tidlig er at
man har ivaretatt eller identifisert risikoene slik at man kan
planlegge tiltak for dem senere. Tiltakene trenger ikke
beskrives i detalj i veldig tidlig fase.

Type utsagn
Beskriver
Vurderer

Beskriver
Vurderer
Forklarer

Beskriver
Vurderer
Forklarer

Beskriver
Vurderer
Forklarer

Risikovurderingene begynner tidlig i arbeidet ifølge en av respondentene. Alle indikerer at
risikovurderinger før oppstart av produksjon er viktig. En respondent poengterer at det er
viktigere å ha god tid til planlegging og til å ta beslutninger, og at risikovurderinger kommer
etter det. En annen respondentsier at tidlige risikovurderinger er viktige for å gi dem mer tid til
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å gjøre løsningene sine gode før bygging, og at det er veldig viktig å inkludere de som skal utføre
bygget/anlegget i selve risikovurderingsaktiviteten. Førstnevnte respondent sier at planlegging
av tiltak ikke er så viktig i de tidlige fasene, men at det er veldig viktig å identifisere og synliggjøre
særskilte risikoforhold slik at man senere kan planlegge tiltak.

Faktor 10 – Riggplan
Respondent Faktor 10, Riggplan
A02
Riggplanen er viktig/ganske viktig, men må revideres etter
hvert fordi den ikke er god nok i tidlige stadier av prosjekter.
Man må endre riggplanen etter endringer i produksjonen.
Riggplanen er et levende dokument. Den viser hvor man skal
plassere bygninger, adkomstveier, gangveier og f. eks. HMScontainer. Riggplanen må ikke være på plass veldig tidlig, men
den må være bestemt før et nytt fag kommer inn på
byggeplassen, f. eks. etter at man er ferdig med å grave i
tomta.
A04
Hvor omfattende riggplanen blir er prosjektavhengig. En stor
tomt med lite aktivitet rundt krever mindre detaljerte planer
pga. lavere risiko. Både riggplan og fremdriftsplan revideres
etter hvert i prosjektet. Viktigheten av riggplanen ligger
mellom hverken eller til ganske viktig. Det er ikke bare
riggplanen som gjelder for sikkerheten, men hvis man har en
god riggplan vil ved indikere at man har et godt gjennomtakt
prosjekt, og riggplanen berører transport, arealbehov, vei og
adkomst, og ryddighet, som kan ha noe med sikkerhet og
ulykker å gjøre. (3/4)
A05
Mener riggplanen ligger under faktoren for struktur for
sikkerhetsstyring, sammen med oppstartsmøte og logistikk.
A07
Kommenterer ikke faktoren

Type utsagn
Beskriver
Vurderer
Forklarer

Beskriver
Vurderer
Forklarer

Beskriver
N/A

To av respondentene snakker mest om riggplanen, mens andre beskriver den kun kort, eller
kommenterer den ikke i det hele tatt. Begge nevner at riggplanen er et levende dokument, at
den detaljeres og revideres mer utover i prosjektet. Begge to mener at riggplan ikke er den
viktigste faktoren siden den ikke er detaljert veldig godt i tidligfasen. En av respondentene
mener at riggplanen kan være en indikator på et gjennomtenkt prosjekt hvis planen også er
gjennomtenkt. Den andre viser til en sammenheng mellom riggplanen og sikkerhet ved at
riggplanen berører forhold som ryddighet, adkomst og transportveier, som respondenten
mener kan kobles til risiko.
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Faktor 11 – Samhandling og møtestruktur
Respondent Faktor 11, Samhandling og møtestruktur
A02
Mener det er ganske viktig at det etableres før produksjon,
men sier at det gjøres ulikt fra prosjekt til prosjekt. Å holde
daglige eller ukentlige BAS-møter er viktig for å ta opp nye
risikoer som dukker opp. Møter gjøres på ulike nivåer noen er
byggemøter, andre er korte 5 minutters utvekslinger. De har
rutiner på det, men det kan gjøres ulikt. Det er viktig at det
som tas opp i byggemøter tas videre til arbeiderne av deres
ledere. (4)
A04
Har maler for dette. Lager oversikter over ansvarsområder i
bemanning av prosjekt. Møtestrukturen, til tross for
malverket, tilpasses også det enkelte prosjekt avhengig av
størrelsen og byggetiden. Det er viktig mht. sikkerheten at
denne strukturen er på plass og gjennomtenkt før
produksjon. Man blir for på hælene hvis man ikke legger til
rette for det på forhånd, så man må ha ressursene på plass
tidlig.
A05
Kommenterer ikke faktoren
A07
Planlegges hvilke typer møter de skal ha. Møtene følger
bestemte maler, men når de holdes avhenger av typen
prosjekt. Det er kjempeviktig å ha en planlagt struktur for
møter før oppstart fordi det gir forutsigbarhet. Fast
møtestruktur gjør det lettere å få arbeiderne til å delta nå de
vet når de skal møte opp, og at det skjer til samme tid hver
gang.

Type utsagn
Beskriver
Vurderer
Forklarer

Beskriver
Vurderer
Forklarer

N/A
Beskriver
Vurderer
Forklarer

Tre av respondentene ser denne faktoren som ganske viktig eller viktig. En av disse trekker fram
viktigheten av å holde BAS-møter for å identifisere og informere om nye risikomomenter på
prosjektet. En annen respondent mener at hvis man har en etablert møtestruktur så vil man
unngå problemer med dårlig tid for avvikling av møter senere. En av respondentene mener
møtestrukturen er svært viktig fordi det kan sørge for at flere deltar på møtene gjennom
forutsigbare møtetidspunkter. Alle tre nevner at strukturen for møter er basert på maler i deres
organisasjon, men at måten de avvikles på og når de gjennomføres er avhengig av
prosjekttypen.
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Faktor 12 – SHA-plan
Respondent Faktor 12, SHA-plan
A02
SHA-plan er en viktig faktor i MP3, altså før oppstart av
produksjon, viktigere enn HMS-planen, som kommer senere.
(5)
A04
Vurderer restrisiko i prosjektet sammen med prosjekterende,
basert på SHA-plan. SHA planen er i seg selv veldig generell
og er ikke veldig viktig rett før oppstart av produksjon. Den
får mindre og mindre betydning over tid fordi den ikke er
detaljert. Den lages i en tidlig fase, før man vet helt hva man
bygger. Tror det er andre prosesser underveis i planleggingen
som sørger for lavt antall ulykker, ikke nødvendigvis SHA-plan
A05
Kommenterer ikke faktoren
A07
Byggherres SHA-plan er innspill til risikovurdering. Den
beskriver særskilte utfordringer for prosjektet. Planen skal
være kort og konsis og skal beskrive særskilte
risikomomenter som byggherren har tilført prosjektet for at
man skal få noe ut av den. Mange SHA-planer er alt for lange
og generelle. Det er viktig at denne planene er tilpasset
prosjektet, for hvis den blir for upresis og generell så blir den
ikke brukt.

Type utsagn
Beskriver
Vurderer
Beskriver
Vurderer
Forklarer

N/A
Beskriver
Vurderer
Forklarer

Det er forskjellig oppfatning blant respondentene om hvor viktig SHA-planen er for prosjekter
før oppstart av produksjon. En respondent sier at SHA-planen er viktig før oppstart, men at
HMS-planen er viktig etter oppstart. En annen respondent mener at SHA-planen ofte er for
generell i tidlige faser til å være nyttig for senere faser, men nevner også at SHA-planen
brukes som hjelpemiddel i risikovurderinger i prosjektering. En tredje sier også at SHA-plan
danner grunnlaget for risikovurderinger. Respondenten gjenspeiler en annen sin holdning om
at SHA-planer ofte er for generelle, men nevner også at SHA-planen er nyttig hvis den holdes
kort og konsis.
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Faktor 13 – Struktur for sikkerhetsstyring
Respondent Faktor 13, Struktur for sikkerhetsstyring
A02
Dette er ting som må være på plass på forhånd fordi det
stiller de krav til. Det er vanskelig å si hvordan selve
strukturen påvirker sikkerheten fordi det handler om at man
faktisk bruker det som produseres. Hvordan strukturen for
sikkerhetsstyring kommuniseres ut er veldig viktig, og at det
gjøres på forhånd. Trekker fram denne faktoren som en av de
viktigste sammen med fremdrifts- og produksjonsplan.
A04
Kommenterer ikke faktoren
A05
Struktur for sikkerhetsstyring er viktig. Det handler om
planverk, organisasjon, gode systemer og å gjennomføre det
man har planlagt. Denne faktoren henger sammen med
oppstartsmøte, logistikk og riggplan (5)
A07
Benytter TKS, totalt kvalitetssystem som omfatter det
faktoren handler om. Mener at å ha et slikt system til grunn
gjør at man kan bruke det til å utvikle kulturen i
organisasjonen. Mener at en god struktur for sikkerhetsstyring
henger sammen med sikkerhetskultur og høy produktivitet.
Det danner grunnlaget for sikkerhetskulturen. Faktoren er
også viktig fordi den sørger for at man fanger opp
risikomomenter som man kanskje ellers ville oversett. Mener
det er en viktig faktor å ivareta, spesielt for store prosjekter.
Den kan være mindre relevant for mindre bedrifter, f. eks. et
lite tømrerfirma med frie ansatte.

Type utsagn
Beskriver
Vurderer
Forklarer

N/A
Vurderer
Forklarer

Beskriver
Vurderer
Forklarer

En av respondentene mener struktur for sikkerhetsstyring er viktig, men mener det er vanskelig
å se en direkte sammenheng mellom strukturen og god sikkerhetsprestasjon. Respondenten
sier at det viktigste er å kommunisere innholdet i denne strukturen ut i organisasjonen godt slik
at man benytter seg av den. En annen respondent viser til en sammenheng mellom struktur for
sikkerhetsstyring og tre andre faktorer; logistikk, riggplan og oppstartsmøte. I tillegg vurderes
faktor 7 som viktig, men respondenten gir ingen direkte begrunnelse. En av respondentene
mener en god struktur for sikkerhetsstyring legger grunnlaget for bygging av sikkerhetskultur i
organisasjonen og at en god struktur vil være viktigere for store prosjekter enn mindre. I tillegg
nevnes det at systematikken bidrar til å fange opp risikomomenter slik at identifisering av risiko
ikke bare blir avhengig av personer.
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Resultater som brukes for å besvare forskningsspørsmål 3: Hvilke andre faktorer har en
sammenheng med kontroll av ulykkesrisiko?

Tabell 1 Andre faktorer som kan ha en sammenheng med kontroll av ulykkesrisiko

Kategori/kodenavn
Kommunikasjon
Involvering og integrering av leverandør/entreprenør i tidligfase
Sikkerhetskultur
Prosjektteam
Byggherrens kompetanse
Effektiv håndheving av sanksjoner
Tydelige målsetninger
Tilstrekkelig ressurstildeling
Tydelig fordelt autoritet og ansvar
Brukerens/kundens behov
Anskaffelse og vedlikehold av sikkerhetsutstyr
Erfaringsoverføring
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Nevnt av
2
6
4
3
1
2
3
3
4
1
1
6
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Tabell 2 Kategori: Kommunikasjon

Respondent
A04

Målepkt.
MP3

A09

MP1

Respondentens svar
Spm.: «Så det som har noe å si for sikkerheten er egentlig hvor
godt strukturen og SHA-planleggingen er kommunisert ut?»
Svar: «Ja, det har mye å si»
«Beskjeder eller ordre eller beskrivelser må være entydig, hvis
ikke så kan man få en beskrivelse av typen: skyt han ikke vent til
jeg kommer. Hvor setter du komma der, det er faktisk kritisk
viktig.»
«Å gå inn mellom ørene på aktørene, det går ikke. Da må du får
det ut in skriptum, sånn at det du skriver kan du forstå.»
«Den entydige kommunikasjonen det må være sånn at en del
oppslag … vi må vite hvilke nasjonaliteter som kommer slik at
oppslag vi skal ha skal være på språket som de forstår, det setter
arbeidsmiljøloven helt klare krav på.»
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Tabell 3 Kategori: Involvering av entreprenør/leverandør i tidligfase

Respondent
A03

Målepkt.
MP1

A04

MP3

Respondentens svar
Spm: «Føler du at det, etter din erfaring, har det et stort utfall at
entreprenøren blir involvert på tidlig?»
Svar: «Det avhenger av kompleksiteten på bygget. Et ganske
enkelt bygg vil de kanskje være i stand til å skjønne funksjonen
av. Men ofte så skjønner de ikke hva som skal skje her (…) de har
heller ikke noe forhold til brukerne som skal inn her. Det er noen
entreprenører som mener at de kan ha det, men det er ikke alle
som er like enige i det»
«At entreprenøren får være med å planlegge det tror jeg er
positivt.»
«Vi er jo god på å planlegge utførelsen (…) det er viktig at
prosjektering, planlegging er samkjørt med utførelse.»

A05

MP3

A06

MP2

A08

MP1

A11

MP2

«(…) det jo veldig avhengig hvilken entreprenør som kommer på
hvordan ting blir bygd og hvilken rekkefølge og sånt. Det er ikke
så enkelt å vite i en så tidlig fase. Da er det enda viktigere at
entreprenørene får være med inn og planlegge så tidlig som
mulig, og legge til rette for deres produksjon.»
«Tidlig involvering av enten de som skal prosjektere eller de som
skal utføre. Alle som skal bidra inn i prosjektet skal være med og
planlegge. Det har med, ikke bare håndtering av fremdrift og
økonomi, men og risiko uten tvil.»
«Sånn som vi er i dag, det som vi skal i gang med så begynner vi
egentlig litt sånn i fase 4. Vi har kommet litt for langt, er det
mange som mener da. Ideelt sett burde man begynt før hvis man
skal få til et veldig godt samspill og utnytte potensialet i et sånn
samspillsentreprise best da, så mener veldig mange at man må
begynne før. Det har jeg egentlig ikke så stor peiling på, har ikke
noe erfaring fra det, så jeg vet ikke»
«Og det er også fordi samspill med entreprenøren, godt
samarbeid med entreprenøren, entreprenør-byggherre forholdet
er utrolig viktig, også for sikkerheten, men også for klimaet i
prosjektet og å få til et godt samarbeid der er det som er
avgjørende. Egentlig i hvert prosjekt, men spesielt i et så
komplekst prosjekt som det her. Det er en viktig suksessfaktor
for et prosjekt at du får til samarbeidet mellom entreprenør og
byggherre.»
«Da er det én: samspill mellom byggherre, rådgiver, entreprenør
for tilpassing av prosjektert løsning til entreprenørens valgte
metodikk. Ikke ‘clean-cut’ mellom prosjektering av bygging. Altså,
det er som jeg sa da i denne (…) det er viktig, viktigst»
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Tabell 4 Kategori: Sikkerhetskultur

Respondent
A04

Målepkt.
MP3

A05

MP3

A06

A07

MP2

MP3

Respondentens svar
«(…) det er bestandig noen som vil gjøre ting som vil gjøre det på
sin måte som dem har gjort det før, og de trenger ikke hjelm
eller trenger ikke ditt for de hadde det ikke før. Så det å klare å få
alle sammen til å skjønne at det her er for deres eget beste det
er litt vanskelig. Så det krever jevnlig oppfølging, man må gå og
passe på alle sammen.»
«Det er folkene som er viktige. Holdninger. Så den faktoren
‘mennesker’, den er ikke ubetydelig da»
«Det har vært ganske mange utenlandske foretak som har vært
inne. En holdning som vi har er at vi ønsker mest mulig norske
statsborgere inn i prosjektene våre. Vi mener at det har en
betydning for risikohåndteringen. Vi er ganske bevisste på
akkurat det»
«Det er de standard rutinene, kulturen som har vært problemet.
Hadde de fulgt SHA-planen så hadde det ikke vært noe problem,
men hvis du ikke rydder og ikke bruker fallsele og ikke setter opp
rekkverk, da er det vanskelig å gjøre noe med.»
«Så jeg tenker det at det er noe med kulturen som egentlig sette
startskudd for videre detaljprosjektering. Selv om man ikke har
løst alt i konseptbearbeidingen så er det hvert fall viktig signal
som gis.»
«Driften må ha bestemt seg for hvordan skal sikkerhetskulturen
være. Og det er jo en kultur som skal synliggjøres ifra vi starter å
regne på den jobben.»
«Og den der mer kulturelt, altså informasjon om hvilket nivå er
det vi skal være på. Det synes jeg man kan bli flinkere til å peke
på fra sentralt hold da. Og noen er kjempeflinke flinke til det så
du ser byggeplasser som egentlig bare oser av sikkerhet»
«Hvis ledelsen ikke angriper kulturproblemet for å si det sånn, så
skjer det ingenting. Der må vi starte.»
«byggebransjen en full av dem som ikke bryr seg noe spesielt om
sikkerhet, men mest av alt bare om hvor mye penger klarer de å
stappe ned i lommeboken sin. Da har du en utfordring i forhold
til kultur og sikkerhet. Skal du lage en kultur så må du
tydeliggjøre hvilke krav du har i den her sammenhengen. Da må
ledelsen gå ut ganske tydelig og si noe om ‘vi forventer’»
«Så ledelsen må tidlig ut og synliggjøre hvilke forventninger de
har.»

Navn: Henrik Nyeng og Magnar Jaros

Vedlegg 3e
Emne: TIØ4925
Tabell 5 Kategori: Prosjektteam

Respondent
A01

Målepkt.
MP2

A10

MP1

A11

MP2

Respondentens svar
Spm.: «At prosjektlederen klarer å sette sammen en
prosjektgruppe, det er viktigere enn hvor erfaren prosjektlederen
er?»
Svar: «Ja, egentlig. Det aller viktigste er å klare å sette sammen
en prosjekteringsgruppe der du har god tverrfaglig kompetanse
og evne til å samarbeide.»
«Også er det jo det med teamet, altså selve teamet og
prosjektleder det er også viktig at det er riktig sammensatt, at de
har en god blanding av kunnskap på ulike områder og at noen
som er ferske eller relativt ferske og noen som har mer erfaring.»
«At det teamet du har, har erfaring og kompetanse god nok til å
vite hva du skal prosjektere, altså hva er objektet. Så for å
planlegge godt så må du ha kunnskap. For å kunne estimere
videre, hva skal du gjøre, og hvor mye tegninger blir det. Nå er
det jo etter hvert modellbruk og den slags, men sånn i
tradisjonell prosjekteringsmetodikk med tegninger så er det sånn
det går. Så du er avhengig av å ha kompetent personell sår du
planlegger er sånn jobb.»

Navn: Henrik Nyeng og Magnar Jaros

Vedlegg 3e
Emne: TIØ4925
Tabell 6 Kategori: Byggherrens kompetanse

Respondent
A04

Målepkt.
MP3

Respondentens svar
«Og det tenker jeg med tanke på byggherren og på motsatt side,
når han inngår kontrakt med oss som totalentreprenør så er det
viktig at det grunnlaget han legger fram til oss det er reelt, for vi
priser jo det vi får, tegninger.»
«Den ene parten forventer at det der kan gjøres på en annen
måte uten kostnader, men han som skal gjøre et mener det
koster, da har du det gåenes.»

Tabell 7 Kategori: Effektiv håndheving av sanksjoner

Respondent
A04

Målepkt.
MP3

Respondentens svar
«Så det krever jevnlig oppfølging, man må gå å passe på alle
sammen. Det er bestandig som vil snike seg unna, ‘bare skal’,
eller lure seg utpå en kant for å hente noe uten sikring»
«Det er viktig å hold opp fokuset, man må det hele tiden. Det var
noen som klaget på at det ble brukt barnehagen som
sammenligning, men det er litt sånn som unger at du må holde
igjen litt hele tiden, ellers så fyker dem ut til (…)»

A09

MP1

«Jeg tror ikke det er avgjørende for sikkerheten sånn sett, for
dem som er mest ivrig på å ikke forholde seg til HMS-planen de
bryr seg ikke så mye om sanksjonene heller nødvendigvis.»
«Det andre er at man må skaffe seg i kontrakten med
entreprenøren, så må man skaffe seg sanksjonsmuligheter»
«Vi setter en revisjonspassus som gjør at vi kan gå inn å revidere
en entreprenørs økonomi. Vi kan gå inn å revidere firmaet
underveis.»

Navn: Henrik Nyeng og Magnar Jaros

Vedlegg 3e
Emne: TIØ4925
Tabell 8 Kategori: Tydelige målsetninger

Respondent
A04

Målepkt.
MP3

A06

MP2

A07

MP3

Respondentens svar
«Sånn sett kan vi sitte å krangle begge veiene, så handler jo om å
få avklart ting tidlig og bli enig med løsninger. Du klarer jo å bli
uenig enten om du har totalentreprise eller om du har en
byggherre-styrt entreprise, tenker jeg.»
«(…) jeg tror jo det at det kjennetegner at man har en byggherre,
først og fremst, som har en ganske klar mening om ting, at de
har klare mål og meninger om hva de skal bygge, hva de ønsker å
komme fram til, at man har tatt de viktigste avgjørelsene.»
«Det vi har kanskje litt utfordringer med er å definere målet. Hva
er godt nok? Det er gjerne individuelt rundt forbi. Hva er en
ryddig byggeplass? Det kan være forskjellige meninger fra meg til
kollegaen min det. Det er ikke sikkert han synes at byggeplassen
er så rotete som jeg skal ha det til. Da må man definere på et
overordnet nivå; hva er det vi synes faktisk er godt nok?»

Tabell 9 Kategori: Tilstrekkelig ressurstildeling

Respondent
A05

Målepkt.
MP3

A10

MP1

A11

MP2

Respondentens svar
«Det er veldig viktig, det lykkes vi ikke med bestandig, men nå i
prosjektet her passet det slik nå at vi hadde ressurser til rådighet.
Jeg tror at dette prosjektet skal bli godt gjennomført og håndtert,
både når det gjelder risiko i forhold til HMS og risiko i forhold til
økonomi.»
«Ellers så er det jo også det at man har en god plan for ressurser,
hvem trengs når til hva, og hvor mye.»
«Det er, jeg synes, eller jeg synes at det er et rart punkt det med
ressurser. Så jeg har bare 1 på den jeg.
Mens fremdriftsplan har jeg 4 og 5 på. Men det henger jo
sammen. Så i forhold til sikkerhet, altså det med ressursplan er
en selvfølge for å utføre en prosjekteringsjobb. Det med
ressurser for å bygge er også en del av å gi tilbud på en jobb. Så
det er litt vanskelig synes jeg i forhold til sikkerhet.»

Navn: Henrik Nyeng og Magnar Jaros

Vedlegg 3e
Emne: TIØ4925
Tabell 10 Kategori: Tydelig fordelt autoritet og ansvar

Respondent
A03

Målepkt.
MP1

A04

MP3

A05

MP3

A11

MP2

Kategori: Tydelig fordelt autoritet og ansvar
«Ja, hvem som har ansvaret for hva. Her har vi koordinator til
byggherreforskriften, KP og KU: Byggherre. SHA-plan, utførelse:
Totalentreprenør, han skal delta. Det er veldig ryddig og enkelt å
finne ut hvem som har ansvaret for hva. Da må entreprenøren ta
innover seg det. Og byggherren må følge opp sine plikter.»
«Så når vi bemanner prosjektene har vi jo gjennomganger om
hvem som skal ha ansvaret for hva. Litt klare retningslinjer, hva
hver enkelt skal ta seg av. Det er jo viktig.»
Spm.: «Det er noen ressurser det også, kompetanse og personell i
prosjektledelsen som har rett kompetanse og at alle i prosjektet
vet hva som skal gjøres. Hva er din erfaring med det? Og føler du
at det er viktig for sikkerhetsprestasjonen?»
Svar: «Ja, det er det absolutt. At alle sammen er klar over hva
dem skal gjøre for sikkerheten, det er jo viktig så ikke noe
glipper.»
«Det med informasjon, involvering, ansvarliggjøring,
bevisstgjøring, anerkjennelse, å bistå, og ja. Læring. Læring går
på at du skal gjøre ting annerledes enn det du har gjort tidligere.
Det tror jeg vi har litt å gå på da, i bygg- og anleggsbransjen. Vi er
dårlige til å lære.»
Spm.: «Er det noe du tenker man kan løse i kontrakt, denne
tydelige ansvarsfordelingen som du sier er viktig? Eller må det inn
i loven?»
Svar: «Ja. Jeg tror at i loven bør det adresseres i større grad.
Mens det er i kontrakt det reguleres per nå.»
Spm.: «Du tenker at det er tilstrekkelig løsning å ha det i
kontrakt?»
Svar: «Ja, det er jo det. Så har du fått klar ansvarsfordeling i et
prosjekt så er det jo dekket. Det er det viktigste.»

Navn: Henrik Nyeng og Magnar Jaros

Vedlegg 3e
Emne: TIØ4925
Tabell 11 Kategori: Brukerens/kundens behov

Respondent
A03

Målepkt.
MP1

Respondentens svar
«For vår del så er det jo brukermedvirkning som er en
suksessfaktor her [peker], mellom 6 og 7. Så det er klart at hvis vi
har med oss brukerne og en organisasjonsutviklingsprosess. For
at vi setter opp et byggeri som noen skal produsere noe i, de
neste 30 til 50 årene. De vi helt sannsynligvis få en annen
arbeidsflyt enn de har i dag, i det nye byggeriet. Så det er en
suksessfaktor.»
Spm.: «Og da har de ikke så stor forståelse for det som skjer i
overlevering og bruk av bygget?»
Svar: «Nei, de har helle rikke noe forhold til brukerne som skal
inn her. Det er noen entreprenører som mener at de kan ha det,
men det er ikke alle som er like enige i det.»

Tabell 12 Kategori: Anskaffelse og vedlikehold av sikkerhetsutstyr

Respondent
A04

Målepkt.
MP3

Respondentens svar
«Detaljerte fremdrifts- og produksjonsplaner det tror jeg er viktig
for sikkerheten og. Tilbake til det at da har du en plan for det du
skal gjøre, og da har du mulighet til å skaffe det du trenger av
utstyr. Da slipper du at du skal opp i høyden og at du skal gjøre
noe arbeid også mangler du noe sikringsutstyr også blir det gjort
likevel. Så detaljerte planer som oppdateres hele tiden det tror
jeg er viktig.»

Navn: Henrik Nyeng og Magnar Jaros

Vedlegg 3e
Emne: TIØ4925
Tabell 13 Kategori: Erfaringsoverføring

Respondent
A02

Målepkt.
MP3

A04

MP3

A05

MP3

A07

MP3

A08

MP1

A09

MP1

Respondentens svar
Spm.: «Vil du si det er viktig før dere begynner produksjonen?»
Svar: «Ja, jeg vil jo si det. Ting som er erfart i andre prosjekter
bør jo komme nye prosjekter til gode, så det er viktig det. Vil ikke
si at det er noen annet enn karakter 5.»
«Ja, det kan jo hvert fall luke ut de uheldige hendelsene. Det er
jo mye det at vi gjør de samme feilene både på kvalitet og
sikkerhet, om og om og om igjen. Så det handler om at vi ikke
klarer å luke ut det, vi klarer ikke å lære av erfaringen. Det er
mye å hente der som er viktig, men vanskelig.»
Spm.: «Tenker du at det er en fordel å ha en god
erfaringsoverføringskanal og å benytte seg av den? At det er en
god måte å vite hvordan man senker risiko, og vite hvordan man
oppnår god sikkerhetsprestasjon i utførelsesfasen?»
Svar: «Ja, det er det.»
«I prosjektet jeg har nå er det en byggherre vi har jobbet med i
mange prosjekter. Men jeg har ikke jobbet med dem tidligere. Så
da var det en runde med samtale da med tidligere prosjektledere
for å ta sånne sider med, ja, erfaringsoverføringsbiten»
«Og det kan gå veldig bra det og så lange du får gode bytter når
du går over fra en fase til en annen, og at du får god overlapp og
får overført kunnskapen. Kunnskapsoverføring er viktig når du får
sånne bytter. Har du de rette folkene så får du til det, men har
du de ikke så går det fort til skogen.»
«Kunnskap og erfaring, også er det erfaringsoverføring. Så begge
de tingene, du må ha erfaring og du må kunne viderebringe den.
For da ivaretar du sikkerhet på sikt fordi at det kommer nye
prosjekter. Du må ikke bare se prosjektet, men du må sette den
her sånn utover, det kommer flere.»

Navn: Henrik Nyeng og Magnar Jaros

Vedlegg 4
Illustrasjon av rammeverk for sikkerhetsstyring

Vedlegg 4, Rammeverk for sikkerhetsstyring
Emne: TIØ4925

Navn: Henrik Nyeng og Magnar Jaros

Vedlegg 5
Kodestruktur

Henrik Nyeng, Magnar Bartnes Jaros

Kritiske suksessfaktorer for proaktiv måling av sikkerhetsprestasjon i produksjon

