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Sammendrag 

Bygg- og anleggsbransjen er en kompleks og risikofylt bransje med utfordringer innen både 

sikkerhet og arbeidsmiljø, og statistikk viser at denne bransjen er spesielt utsatt for 

arbeidsskader og -sykdom sammenlignet med andre bransjer. Det er imidlertid utført lite 

forskning på sammenligning av henholdsvis arbeidsmiljø og sikkerhet i anleggsbransjen. 

Denne oppgavens formål er derfor å undersøke i hvilken grad henholdsvis arbeidsmiljø og 

sikkerhet vektlegges i HMS-arbeidet i anleggsbransjen, samt hvorfor vektleggingen er slik. 

Sikkerhet er i denne oppgaven avgrenset til personsikkerhet, og innebefatter å unngå hendelser 

som fall fra høyde og kuttskader. Arbeidsmiljø er i denne oppgaven avgrenset til 

arbeidsmiljøfaktorer som kan medføre helseplager og –skader som for eksempel støv, støy, 

vibrasjon, ergonomi og kjemikalier. 

Det ble utført kvalitative forskningsintervju for å undersøke oppgavens formål. Tolv 

intervjuobjekter ble intervjuet, fordelt på seks fagarbeidere, fem funksjonærer og et regionalt 

verneombud. Fagarbeiderne og funksjonærene kom fra to forskjellige riksdekkende 

hovedentreprenører innen anlegg. Intervjuene ble gjennomført ved å operasjonalisere 

oppgavens formål inn i tre hovedtemaer: Risikopersepsjon, Metoder og verktøy, Kontekst. 

Oppgaven viser at sikkerhet vektlegges i større grad enn arbeidsmiljø i HMS-arbeidet i 

anleggsbransjen. Dette skyldes blant annet at konsekvensene knyttet til sikkerhetsutfordringer 

er umiddelbare og mindre kontrollerbare, samt at de oppleves som mer ukjent og mer alvorlige 

sammenlignet med arbeidsmiljøfaktorene. Videre skyldes det at metodene og verktøyene er 

bedre tilpasset for eller kun benyttes på sikkerhet. Vektleggingen påvirkes også av forplantning 

gjennom interne og eksterne organisatoriske faktorer som lederengasjement og byggherre. Til 

slutt blir også vektleggingen påvirket av uklarheter i begreper og begrepsbruk innen 

arbeidsmiljø og sikkerhet. 

Oppgaven illustrerer at det ikke kan sees på kun én enkeltfaktor som forklaring på at sikkerhet 

vektlegges mer enn arbeidsmiljø. Faktorene er tett koblet og påvirker hverandre, og sammen 

bidrar til et større fokus på sikkerhet. Det er derfor viktig å undersøke hvorfor og hvordan 

enkeltfaktorene påvirker hverandre for å få en fullstendig oversikt over årsakene til at sikkerhet 

vektlegges mer enn arbeidsmiljø i anleggsbransjen.
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Abstract 

The construction industry is a high-risk and complex industry with challenges regarding both 

safety and occupational health. Statistics indicate that this industry is particularly exposed to 

work related injuries and illness. There is however done little research to compare how 

companies in the construction industry work with HSE regarding both safety and occupational 

health. The aim of this thesis is therefore to explore how different companies in the construction 

industry work with safety and occupational health respectively, and why there are differences, 

if any. Safety is in this thesis limited to personal safety (e.g. falling from a height and cut 

injuries). Occupational health is limited to factors that can result in work related illness (e.g. 

dust, noise, vibration, ergonomics and chemicals).  

There were conducted twelve qualitative research interviews. The interviewees consisted of 

five HSE-advisors/–managers, six skilled workers and one Norwegian regional safety delegate. 

Two nationwide main contractors in Norway employed both the HSE-advisors /-managers and 

skilled workers. By operationalising the aim of this thesis, the following main subjects were 

developed and used in the interviews: Risk perception, HSE Tools and methods, and Context. 

This thesis demonstrates that safety is given more attention than occupational health in the 

construction industry. An explanation for this is that consequences regarding safety challenges 

are more immediate and less controllable compared to occupational health. Additionally, they 

are perceived as more unknown and severe. Furthermore, the methods and tools were better 

adapted to safety, or exclusively used on safety challenges. The attention is also affected by 

internal and external organisational factors, for instance the client’s focus and management 

commitment. Lastly, the uncertainty in the Norwegian terms for safety and occupational health 

affected the attention. 

The reason that safety is given more attention than occupational health is not because of a 

single factor. The different factors in risk perception, tools and methods and context are all 

tightly coupled and affecting each other, which in turn contributes to a bigger focus on safety. 

It is therefore important to investigate why and how these factors affect each other. This will 

contribute to a more complete insight into why safety gets more attention than occupational 

health.
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Forord 

Denne masteroppgaven er en besvarelse i emnet TIØ4925 Helse, miljø og sikkerhet, 

masteroppgave, ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, 

våren 2019. Rapporten er skrevet av Kristian Veie Kongsvik og Lotte Bengtsdatter Moe ved 

det toårige masterprogrammet i Helse, miljø og sikkerhet. Masteroppgaven undersøker 

hvordan vektleggingen av henholdsvis arbeidsmiljø og sikkerhet i HMS-arbeidet i 

anleggsbransjen er, og hvorfor vektleggingen er slik. 

Vi vil rette en stor takk til veilederne våre Eirik Albrechtsen og Rikke Bramming Jørgensen 

for god veiledning og hjelp gjennom hele semesteret. Vi vil også gjerne takke bedriftene og 

intervjuobjektene for at de stilte opp og bidro med informasjon og innsikt som dannet 

grunnlaget for datamaterialet i denne oppgaven. 
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Begrepsavklaring 

Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøfaktorer som kan medføre helseplager og –

skader ved langtidseksponering, for eksempel støv, støy, 

vibrasjon, ergonomi og kjemikalier 

Entreprenør Hovedentreprenør i anleggsbransjen. 

Fagarbeider Fagarbeidere som jobber ute på anleggsområdet i 

forskjellige stillinger som f.eks. maskinfører og 

grunnarbeider. Uten formell HMS-kompetanse, selv om 

enkelte kan ha verneombud-kurs. 

Funksjonær HMS-rådgivere eller -ledere på prosjektnivå eller høyere. 

Indikatorer Indikatorer som brukes til å overvåke arbeidsmiljø og/eller 

sikkerhet 

Sikkerhet Personsikkerhet som innebefatter å unngå hendelser som 

fall fra høyde, fallende objekt, konflikt maskin-menneske og 

kuttskader. 

  





 

 

 

1 Innledning 

 

1 Innledning 

Bygg og anlegg er en kjent som en spesielt risikofylt bransje. Bransjen er kjennetegnet av 

komplekse organisatoriske faktorer, slik som utstrakt bruk av underentreprenører, lange 

kontraktkjeder og økt tendens av «outsourcing» (Nykamp, Skålholt og Ørstavik, 2011). Disse 

faktorene er med på å komplisere prosjektsforhold, og kan ha negative konsekvenser for det 

forebyggende HMS-arbeidet og for sikkerheten på arbeidsplassene (Johannessen et al., 2013). 

Risikobildet i bransjen er preget av ulykker og arbeidsskader, så vel som eksponering av 

helsefarlige arbeidsmiljøfaktorer. Basert på Arbeidstilsynets sin statistikk har det 

gjennomsnittlig vært syv arbeidsskadedødsfall årlig de siste fem årene i bygg- og 

anleggsbransjen på tross av nedgang, og den har toppet arbeidsskadedødsfallstatistikken i flere 

år (Arbeidstilsynet, u.å.-b). Samtidig er sysselsatte i bransjen en av de som hyppigst oppgir å 

være eksponert for arbeidsmiljøfaktorer, og er i større grad utsatt for arbeidsrelatert sykdom 

sammenlignet med andre bransjer (Gravseth et al., 2018; Arbeidstilsynet, u.å.-d). Selv om det 

har vært stor satsning på å forbedre situasjonen, så opplever bransjen til stadighet store 

utfordringer innenfor HMS (Bråten, Ødegård og Andersen, 2012). Til tross for dette, har det 

dannet seg et inntrykk av at HMS-arbeid i bygg- og anleggsbransjen står høyt i fokus 

sammenlignet med tidligere.  

Aldous (2010) skriver i artikkelen Structural deficit at det dør flere tusen sysselsatte hvert år av 

arbeidsrelatert sykdom i Storbritannia, og den viser til flere faktorer som tyder på at 

arbeidsrelatert sykdom er et stort problem blant sysselsatte i bygg- og anleggsbransjen. I 

artikkelen Accident and disease prevention in working life: Common grounds and areas for 

mutual learning vises det til at det globalt er «seks ganger flere dødsfall er forårsaket av et 

dårlig arbeidsmiljø enn på grunn av arbeidsulykker» (Albrechtsen et al., 2018, s. 1). Artikkelen 

trekker frem anleggsbransjen som et eksempel på en bransje som har store utfordringer knyttet 

til eksponering av ulike arbeidsmiljøfaktorer, men som vier størst oppmerksomhet til ulykker. 

I boken Introduction to Health and Safety in Construction underbygges denne problematikken, 

og forklarer det med det lange tidsaspektet som ofte må til før arbeidsrelatert sykdom kan 

påvises kontra en skade (Hughes og Ferrett, 2008). I forprosjektet til denne masteroppgaven ble 

det konkludert med at denne vektleggingen «gjenspeiles i flere av funnene i oppgaven, som 

viser hvordan ulykker og skader - inkludert ulykker med håndholdt utstyr - har et mye større 
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fokus enn vibrasjonseksponering og tilhørende helseeffekter» (Kongsvik og Moe, 2018, s. 39). 

Selv om prosjektoppgaven var avgrenset til å gjelde vibrerende, håndholdt utstyr, så indikerer 

også dette en ulik vektlegging av sikkerhet- og arbeidsmiljøarbeid i bygg- og anleggsbransjen.  

Aldous (2010) trekker frem at det har blitt viet stor oppmerksomhet til sikkerhet det siste tiåret, 

men at helse har kommet dårlig ut i forhold. Videre sier Aldous at «the construction industry is 

notorious for paying inadequate attention to workers' health» (Aldous, 2010, s. 1). Aldous 

begrunner denne dårlige styringen av arbeidsmiljø med bransjens komplekse forsyningskjede. 

I tillegg argumenteres det for at sysselsatte innen bygg og anlegg bytter arbeidsgivere hyppig, 

noe som gjør det veldig utfordrende å overvåke sysselsattes helse over tid, som kan være et 

stort problem siden det kan ta flere ti år å utvikle en arbeidsrelatert sykdom. Videre kommer 

det frem i artikkelen at ledere i bransjen i tillegg mangler kunnskap på området, og de vet heller 

ikke hvor de skal gå for å innhente slik kunnskap (Aldous, 2010). Ifølge Aldous (2010) er det 

de store aktørene i bransjen som hovedentreprenører som må få ansvaret med å være drivkraften 

for endring, og at det i dette arbeidet vil være viktig å skille arbeidsmiljø fra sikkerhet.  

Vektlegging av fagområder innen HMS er et lite drøftet forskningstema i Norge, og de fleste 

artikler som adresserer HMS-problematikken i anleggsbransjen fokuserer i all hovedsak på 

sikkerheten. Også i internasjonal sammenheng virker dette å stemme. Basert på informasjonen 

gitt i dette kapittelet, er det derfor ønskelig å undersøke denne tematikken nærmere, og samtidig 

bidra til større bevisstgjøring rundt bransjens arbeidsmiljøutfordringer. 

1.1 Problemstilling 

Oppgavens hypotese er at sikkerhet vektlegges i større grad enn arbeidsmiljø i anleggsbransjen. 

Formålet med denne masteroppgaven er derfor å belyse hvordan det forebyggende arbeidet for 

henholdsvis arbeidsmiljø og sikkerhet faktisk blir vektlagt i det daglige på et anleggsområde, 

samt hvorfor vektleggingen er slik. Dette har resultert i følgende problemstilling:  

Hvordan vektlegges henholdsvis arbeidsmiljø og sikkerhet i HMS-arbeidet i 

anleggsbransjen, og hvorfor er vektleggingen slik? 

For å svare på denne problemstillingen, skal tre temaer med tilhørende forskningsspørsmål 

besvares. De tre forskningsspørsmålene er som følger: 

1. Risikopersepsjon: Hvordan er den individuelles persepsjon av risiko forskjellig for 

sikkerhet og arbeidsmiljøområdet? 



 

 

 

3 Innledning 

2. Metoder og verktøy: Hvilke ulikheter finnes det ved metoder for sikkerhets- og 

arbeidsmiljøarbeid?  

3. Kontekst: Hvordan påvirkes fokuset på sikkerhet og arbeidsmiljø av interne og eksterne 

organisatoriske faktorer? 

1.2 Avgrensninger 

Oppgaven er avgrenset til anleggsbransjen i Norge. Bygg og anlegg omtales ofte som én bransje 

i litteraturen, og det er derfor nødvendig å videreføre denne bruken, med unntak av litteratur 

som skriver om anlegg som en separat bransje. Sikkerhet vil i denne oppgaven ikke inkludere 

storulykker, samt at arbeidsmiljø ikke vil inkludere psykisk helse og trivsel. De og er avgrenset 

til: 

➢ Sikkerhet er i denne oppgaven avgrenset til personsikkerhet, og innebefatter å unngå 

hendelser som fall fra høyde, fallende objekt, konflikt maskin-menneske og kuttskader. 

➢ Arbeidsmiljø er i denne oppgaven avgrenset til arbeidsmiljøfaktorer som kan medføre 

helseplager og –skader ved langtidseksponering, for eksempel støv, støy, vibrasjon, 

ergonomi og kjemikalier. 

Store anleggsprosjekter involverer ofte mange aktører, som byggherre, hovedentreprenør og 

underentreprenører (UE). Denne oppgaven tar utgangspunkt i hovedentreprenørers 

oppfatninger (heretter kalt entreprenøren), siden entreprenøren er mest involvert i det 

forebyggende HMS-arbeidet på anleggsområdet. Selv om byggherren har det overordnede 

SHA-ansvaret, så er det entreprenøren sitt ansvar å følge opp byggherrens krav, samt å følge 

opp sine kontraherte UE. Videre er det kun arbeidsmiljø- og sikkerhetsarbeidet på 

anleggsområdet i utføringsfasen som undersøkes, og ikke i prosjekteringsfasen. Selv om HMS-

begrepet blir brukt gjennom hele oppgaven, så er ikke ytre miljø en del av oppgavens formål 

og blir derfor ikke undersøkt nærmere. 

1.3 Oppbygging 

Denne oppgaven er bygd opp av syv hovedkapitler: 

➢ Kapittel 1 – Innledning: Oppgavens problemstilling, tilhørende forskningsspørsmål og 

avgrensninger blir beskrevet. I tillegg blir tidligere forskning på området presentert.  

➢ Kapittel 2 – Bakgrunn: Informasjon om og kjennetegn ved bygg og anleggsbransjen, 

inkludert relevant lovgivning. 
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➢ Kapittel 3 – Teori: Forklaring av begrep, modeller, metoder og verktøy som benyttes i 

oppgavens diskusjon. 

➢ Kapittel 4 – Metode: Utførelsen og fremgangsmåten til metodene forskningsintervju og 

litteratursøk blir nærmere beskrevet. 

➢ Kapittel 5 – Resultat: Funnene fra forskningsintervjuene blir presentert. Kapittelet er 

strukturert etter intervjuguiden og undertemaene benyttet i intervjuanalysen.  

➢ Kapittel 6 – Diskusjon: Empirien fra kapittel 5 blir diskutert i kontekst med relevant 

teori. Først blir forskningsspørsmålene diskutert separat opp mot problemstillingen, før 

det blir diskutert i sin helhet for å vise funnenes kompleksitet. 

➢ Kapittel 7 – Konklusjon: Konklusjonen til denne oppgaven blir presentert. Det blir også 

presentert anbefalinger og forslag til videre forskning. 

 

  



 

 

 

5 Bygg- og anleggsbransjen 

 

2 Bygg- og anleggsbransjen 

I dette kapittelet blir oppgavens kontekst og bakgrunn beskrevet. Dette innebærer kjennetegn 

ved bygg- og anleggsbransjen som skal bidra til forståelse rundt valg av bransje og formulering 

av forskningsspørsmålene, samt gi nødvendig bakgrunnskunnskap om bransjen og relevant 

lovgivning.  

2.1 Kjennetegn 

Bygg og anlegg har hatt en betydelig vekst de siste 40-50 årene, antall sysselsatte har doblet 

seg siden 1970, og ifølge statistisk sentralbyrå så var det i 2016 drøyt 234 000 sysselsatte i 

bygg- og anleggsbransjen (Tynes et al., 2018; Statistisk Sentralbyrå, 2019).  

Bransjen kjennetegnes ved korte tidsfrister, høye krav til fremdrift og økonomi, samt stort 

arbeidspress (Bråten, Ødegård og Andersen, 2012; Arbeidstilsynet, u.å.-c). Slike forhold kan 

føre til dårlig planlegging og koordinering, og bidrar derfor stort med å gjøre HMS-arbeidet 

vanskelig. Typiske arbeidsforhold er lange dager, natt- og skiftarbeid, og en stor andel av dem 

som jobber på anlegg bor ved siden av anleggsområdet i brakkerigger under arbeidsukene sine 

(Arbeidstilsynet, u.å.-c). Anleggsprosjekter innebærer bygging av veier, jernbaner, bruer, 

tunneler, vann- og kloakkanlegg og anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon (Johannessen 

et al., 2013).  

Det er flere unge fulltidsansatte i bygg- og anleggsbransjen sammenlignet med andre bransjer, 

samt at bransjen er preget av utenlandske arbeidstakere og sosial dumping, selv om dette 

benyttes mindre i anlegg enn i bygg (Tynes et al., 2018; Johannessen et al., 2013). Bransjen 

kjennetegnes også av stor utskiftning av arbeidskraft underveis i prosjektene og utstrakt bruk 

av underentreprenører (Nykamp, Skålholt og Ørstavik, 2011). Utskiftningen og et stort antall 

underentreprenørene begrunnes med et stort behov for mye spesialisert kunnskap og 

kompetanse på bygg- og anleggsprosjekter. Dette er på grunn av et bredt spekter av 

arbeidsoppgaver, samt at det er stor variasjon i bemanningsbehov i løpet av et prosjekt. Disse 

faktorene resulterer i en bransje som er både dynamisk og kompleks, som igjen fører til et 

utfordrende sikkerhetsarbeid (Nykamp, Skålholt og Ørstavik, 2011).  
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2.2 Kompleksitet 

Bygg- og anleggsbransjen er preget av en spesiell næringsstruktur som innebærer få og store, 

og mange små entreprenører (Nykamp, Skålholt og Ørstavik, 2011). Aktørene som er involvert 

i et prosjekt er som regel byggherre, hovedentreprenør og underentreprenører/enmannsforetak, 

og som nevnt i forrige kapittel er det utstrakt bruk av underentreprenører i bransjen. Dette er 

illustrert i Figur 1. Den negative effekten av slik «outsourcing» av arbeidsoppgaver kan være 

at virksomheter i større grad kontraherer aktører de ikke har kjennskap til (Kongsvik et al., 

2018). Ifølge en undersøkelse utført av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og 

utdanning (NIFU) så vil kompleksiteten i arbeidet øke ettersom antall entreprenører øker, som 

igjen øker risikoen for hendelser innen sikkerhet og arbeidsmiljø (Nykamp, Skålholt og 

Ørstavik, 2011). Årsaker til at kompleksiteten øker – og generelt er stor i bygg og anlegg – er 

samarbeid mellom aktører, uoversiktlig ansvarfordeling, svekkelse av kompetanse grunnet 

«gjennomtrekk» samt færre med lokalkunnskap om prosjektet og arbeidsprosessene, 

organisatoriske forskjeller, og kompliserte kontraktsforhold mellom de ulike aktørene 

(Johannessen et al., 2013). Slike forhold representerer mange ulike grensesnitt mellom 

aktørene, og kan også svekke kommunikasjons- og informasjonsflyten imellom dem 

(Kongsvik, Fenstad og Wendelborg, 2012). 

 

Figur 1: En illustrasjon av aktører i anleggsbransjen og en typisk organisering av disse (Kongsvik et al., 2018, s. 274). 
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2.3 Risikobildet 

Som presentert i innledningen, blir sysselsatte i bygg og anlegg i Norge i stor grad utsatt for en 

rekke risikofaktorer, i tillegg til akkumulering av helseplager, sykefravær og uførhet (Tynes et 

al., 2018). En rapport fra 2015 viste at arbeidsskadedødsfall i store trekk har økt de siste 15 

årene, og selv om tallet var historisk lavt i 2018, er bransjen fortsatt blant de med flest dødsfall 

i året  (Winge, Mostue og Gravseth, 2015; Tynes et al., 2018). Det var tre ganger så mange 

sysselsatte i bygg og anlegg i 2009 sammenlignet med det samlede antall sysselsatte, som 

oppgav å ha hatt en skade som har ført til fravær de siste 12 månedene (Johannessen et al., 

2013). Det er også en av bransjene som rapporterer inn flest arbeidsulykker (Arbeidstilsynet, 

u.å.-g).  

Arbeidsrelaterte skader er hyppigst forårsaket av fall, skarpe gjenstander og treff av gjenstand 

(Statistisk Sentralbyrå, u.å.). I anleggsbransjen isolert sett involverer flest ulykker store 

arbeidsmaskiner, som dumper og gravemaskin (Johannessen et al., 2013). Det er de eldre 

arbeidstakerne som hyppigst blir utsatt for arbeidsskadedødsfall, mens det er de unge som 

hyppigst blir utsatt for ikke-dødelige skader (Gravseth et al., 2018).  

Sysselsatte i bransjen er i stor grad eksponert for arbeidsmiljøfaktorer, samt utsatt for 

arbeidsrelatert sykdom sammenlignet med alle andre bransjer (Gravseth et al., 2018; 

Arbeidstilsynet, u.å.-d). I Levekårsundersøkelsen fra 2016 oppgir arbeidstakerne i bygg og 

anlegg at de er særlig utsatt for mekanisk eksponering, kjemiske og biologiske faktorer, støy, 

vibrasjon og arbeid i kalde og varme omgivelser (Tynes et al., 2018). De er i tillegg blant dem 

som oftest rapporterer inn ryggplager, smerter i bein og luftveisplager, samt blant dem med 

høyest innrapportering av arbeidsrelatert sykefravær. 

Arbeidstilsynet har siden 2013 rettet sin innsats mot bygg og anlegg som følge av bransjens 

store HMS-utfordringer, og de har i 2019 planlagt særskilte aksjoner mot anleggsbransjen 

(Arbeidstilsynet, u.å.-g).  

2.4 Lovgivning 

Arbeidsmiljøloven er gjeldende for alle virksomheter, og har som formål å sikre et godt 

arbeidsmiljø uten fysiske og psykiske skadevirkninger, samt sikre og bidra til et inkluderende, 

trygt og tilpasningsdyktig arbeidsforhold (Arbeidsmiljøloven, 2006). Internkontrollforskriften 

stiller krav til et systematisk HMS-arbeid slik at HMS-lovgivningen overholdes 
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(Internkontrollforskriften, 1997). For midlertidige og skiftende bygge- og anleggsplasser 

gjelder i tillegg Byggherreforskriften (2010).  

Formålet med byggherreforskriften er «å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn 

til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med 

planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider» (Byggherreforskriften, 

2010, § 1). Bestemmelsene i byggherreforskriften gjelder for alle involverte i et prosjekt, men 

det er byggherren som har det overordnede ansvaret for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

(SHA) blir ivaretatt (Byggherreforskriften, 2010). Byggherren skal utarbeide en SHA-plan som 

skal beskrive prosjektspesifikk risiko før arbeidet starter. Når det er flere aktører involvert på 

en anleggsplass, skal byggherren utpeke en koordinator som på byggherrens vegne skal sørge 

for utarbeidelse og oppfølging av SHA-planen i prosjekterings- og utførelsesfasen, samt 

koordinere og utarbeide tidsplan med hensyn til SHA-planen. Entreprenører plikter å følge 

SHA-planen, samt byggherre og koordinators anvisninger, i tillegg til å innarbeide de relevante 

delene av SHA-planen inn i virksomhetens internkontrollsystem (Byggherreforskriften, 2010). 
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3 Teori 

I dette kapittelet presenteres det relevant teori for oppgaven. Teorien er ment som et grunnlag 

for diskusjon av sentrale temaer i funnene, samt å bidra til felles forståelse for disse temaene. I 

Tabell 1 blir det presentert hvilket forskningsspørsmål de ulike kapitlene tilhører.  

Tabell 1: Hvilke forskningsspørsmål som tilhører de ulike underkapitlene i dette kapittelet. 

Teoretisk perspektiv Forskningsspørsmål 

3.1 Risikopersepsjon 1. Risikopersepsjon 

3.2 Metoder og verktøy i HMS-styring 2. Metoder og verktøy 

3.3 Pentagonmodellen 3. Kontekst 

3.4 Målkonflikter Problemstilling 

 

3.1 Risikopersepsjon 

Risikopersepsjon omhandler hvordan individer intuitivt opplever risiko, og er blant annet basert 

på deres egne erfaringer, vurderinger, holdninger, tanker og verdier (Slovic, 2000; Kongsvik et 

al., 2018; Hovden og Skaug-Larssen, 1982). Den vil derfor være forskjeller mellom personer 

avhengig av virkelighetsoppfatninger, ettersom menneskers sanseapparater og 

informasjonsbearbeiding er begrenset (Kongsvik et al., 2018). Dette resulterer i at blant annet 

menigmenn og eksperter vurderer risiko forskjellig, hvor eksperter baserer seg mer på statistikk, 

mens menigmenn baserer seg mer på faktorer som presenteres videre i dette kapittelet (Slovic, 

2000). Risikopersepsjonsforskningen har sentrert mye rundt prinsippene til forskerne Paul 

Slovic og Baruch Fischhoff, og er derfor også blitt brukt og videreutviklet i annen litteratur 

(Fischhoff et al., 1978; Slovic, 2000; Gordon, 2006; Rundmo og Nordfjærn, 2017; Hovden og 

Skaug-Larssen, 1982). Denne forskningen har resultert i at menneskers opplevde risiko knyttet 

til risikokilden kan deles inn i følgende punkter: 

1. I hvilken grad risikoen er frivillig. 

2. Hvor umiddelbare effektene (skader/plager) til risikokilden oppstår, hvor det går fra 

umiddelbart etter en eventuell risikokilde inntreffer til at det oppstår over tid. 

3. Den eksponertes grad av kjennskap til risikokilden. 

4. Grad av kunnskap på risikokilden i vitenskapen og blant eksperter, samt i hvilken grad 
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det er konsensus blant disse på området. 

5. Grad av kontrollerbarhet av risikokilden.  

6. I hvilken grad faren kan ansees som ny og ukjent. 

7. I hvor stor grad andre personer kan bli berørte av risikokilden (f.eks. om risikokilden 

vil påvirke personer enkeltvis, eller blant flere samtidig). 

8. Frykt knyttet til risikokilden og måten den utvikler eventuelle konsekvenser. 

9. Risikokildens alvorlighetsgrad hvis eventuelle konsekvenser inntreffer. 

I arbeidslivet er frivillighet, umiddelbarhet, kunnskap/trening, tillit til systemer og personer, 

alvorlighetsgrad, samt frykt knyttet til risikokilden blant de egenskapene som bidrar mest til 

arbeidstakeres risikopersepsjon (Perlman, Sacks og Barak, 2014; Antonucci et al., 2010; 

Gürcanlı, Baradan og Uzun, 2015; Rodríguez-Garzón et al., 2016; Hovden og Skaug-Larssen, 

1982; Slovic, 2000; Kongsvik et al., 2018). Risikokilder blir vurdert som risikofylte hvis det er 

liten grad av frivillighet, umiddelbare konsekvenser, liten kunnskap/trening på området, lite 

tillit, samt høy alvorlighetsgrad og frykt knyttet til konsekvensene (Kongsvik et al., 2018; 

Slovic, 2000). Det er imidlertid ikke bare opplevd risiko knyttet til farekilden som påvirker 

menneskers risikopersepsjon, det påvirkes også av personlige egenskaper og kontekst (Hovden 

og Skaug-Larssen, 1982; Kongsvik et al., 2018). Personlige egenskaper kan være personlighet, 

ferdigheter, følelser, holdninger og verdier, mens konteksten rundt oss består av faktorer som 

kultur, økonomi, normer og bedrifts- og bransjefokus (Hovden og Skaug-Larssen, 1982; 

Kongsvik et al., 2018; Slovic, 2000; Gordon, 2006; Xia et al., 2017). En persons 

risikopersepsjon er vanskelig å endre da eventuell ny informasjon vil bli sett i lys av denne 

personens sterke, initiale oppfatning (Slovic, 2000). Dette krever derfor at den nye 

informasjonen er konsistent (Slovic, 2000). Ved å ta hensyn til alle faktorene presentert i dette 

kapittelet, kan man framstille individers opplevde risiko i Figur 2: 
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Figur 2: Egenskaper som påvirker individers opplevde risiko (Hovden og Skaug-Larssen, 1982). 

3.2 Metoder og verktøy i HMS-styring 

Ifølge ISO 31000:2018 er risikostyring å «koordinere aktiviteter for å rettlede og kontrollere en 

organisasjon med hensyn til risiko» (Standard Norge, 2018). I Internkontrollforskriften stilles 

det krav til utførelse av risikovurderinger og utarbeidelse av tilhørende tiltak, samt kontinuerlig 

overvåkning av HMS-arbeidet (Internkontrollforskriften, 1997, § 5). I Figur 3 illustreres 

prosessene i risikostyring. Kommunikasjon, risikovurdering, tiltak, og overvåkning skal bidra 

til å avdekke nye risikofaktorer, lede til et kontinuerlig forbedringsarbeid innen HMS og 

opprettholde fastsatte krav i – eller i samsvar med – helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.  
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Figur 3: En oversikt over prosessene i risikostyring (Standard Norge, 2018, s. 9). 

Ifølge ISO 31000:2018 er formålet med kommunikasjon å fremme bevisstgjøring og forståelse 

av risiko, og det burde forgå i alle ledd og gjennom hele risikostyringsprosessen (Standard 

Norge, 2018). Risikovurdering skal identifisere, analysere og evaluere risiko for å ta 

beslutninger angående implementering av tiltak, og kontinuerlig overvåkning skal sikre og 

forbedre kvalitet. Videre i dette kapittelet blir metoder og verktøy som gjerne benyttes innen 

risikostyring presentert: risikovurderinger, vernerunder, rapportering av uønsket hendelse 

(RUH) og indikatorer.  

3.2.1 Risikovurdering 

En risikovurdering er en overordnet prosess som innebærer identifisering, analysering og 

evaluering av risiko (Standard Norge, 2006, 2009). Det er viktig at en risikovurdering 

inkluderer faktorer som kan påvirke både arbeiderenes sikkerhet og helse (Forskrift om 

organisering; ledelse og medvirkning, 2013, § 7-1). Utover dette er det ingen fastsatte krav til 

hvordan eller hvilke metoder man skal bruke for henholdsvis sikkerhet og arbeidsmiljø, men 
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det finnes en rekke maler og råd til gjennomføring i f.eks. standarder (Standard Norge, 2006, 

2009). 

I risikovurderinger av eksponering for arbeidsmiljøfaktorer kan det være nødvendig å utføre 

målinger, samt helseovervåkninger, for å avdekke og følge med på risikofaktorer. Slik 

helseovervåkning og måling av eksponeringsnivåer skal bedriftshelsetjenesten (BHT) bistå med 

(Hughes og Ferrett, 2008; Arbeidsmiljøloven, 2006; Arbeidstilsynet, u.å.-a). Analysering og 

evaluering av risiko knyttet til arbeidsmiljøfaktorer baserer seg ofte på visshet, som oppnås 

gjennom målinger som sammenlignes med verdier fastsatt i forskrift om tiltaks- og 

grenseverdier (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier, 2013; Hughes og Ferrett, 2008). Til 

sammenligning baserer analysering og evaluering av risiko innen sikkerhet seg ofte på 

sannsynlighet i form av en risikomatrise (Arbeidstilsynet, u.å.-e; Standard Norge, 2006; Kjellén 

og Albrechtsen, 2017). 

Sikker-jobb analyse (SJA) er en utbredt risikovurderingsmetode for kartlegging og vurdering 

av farer, og kan i prinsippet brukes i hvilken som helst industri, som bygg og anlegg (Swartz, 

2001). SJA er en type risikovurdering som benyttes når det skal utføres aktiviteter som ikke er 

rutinemessige, som det er knyttet stor risiko til eller som involverer nye jobbrutiner (Rausand, 

2013). En SJA bryter opp arbeidsoperasjoner i mindre deler som analyseres hver for seg 

(Rausand, 2013). Dette gir en mer detaljert vurdering av arbeidsoperasjonene, som bidrar til et 

mer detaljert risikobilde. Det er viktig at arbeidstakerne som skal utføre operasjonen er involvert 

i vurderingsprosessen, da det er de som sitter inne med kunnskapen knyttet til 

arbeidsoperasjonen (Rausand, 2013; Kjellén og Albrechtsen, 2017). Swartz (2001) poengterer 

at det er viktig å inkludere faktorer som kan påvirke helsen, slik som gass, støy, kjemikalier og 

ekstreme temperaturer. Disse faktorene er ofte vanskelig å se, og det er viktig at de blir vurdert 

regelmessig for å kunne overvåke eksponeringen. SJA er også viktig for kunnskapsdeling og 

læring, og det er en viktig kommunikasjonskanal som kan føre til bedre relasjoner mellom 

kollegaer (Swartz, 2001; Svensli og Solberg, 2016). 

3.2.2 Tiltak 

Kontrollhierarkiet er et hierarki for tiltaksgjennomføring for å unngå eksponering som kan være 

helseskadelig (Smedbold, 2016). Tilnærmingen til hierarkiet er å starte øverst og gå nedover, 

hvor det implementeres ulike tiltak på det høyeste trinnet som er praktisk gjennomførbart. I 

Figur 4 (til venstre) illustreres dette kontrollhierarkiet. Eliminering og substitusjon vil si å f.eks. 

fjerne en arbeidsoppgave eller bytte ut utstyr med en annen type. Hvis eliminering og 
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substitusjon er dokumentert umulig, så skal tekniske og administrative barrierer innføres. Et 

eksempel på tiltak i et støytilfelle vil være å bygge inn utstyret eller rotere på arbeidsoppgaver 

for å minske støyeksponeringen. Personlig verneutstyr (personlig barrierer) er det siste som skal 

bli vurdert ifølge hierarkiet. 

 

Figur 4: Kontrollhierarkiet for yrkeshygienisk eksponering (til venstre) og kontrollhierarkiet for å forhindre 

arbeidsulykker (til høyre)  (Smedbold, 2016, s. 15; Albrechtsen et al., 2018, s. 2-3) 

I Figur 4 (til høyre) illustreres det hvordan kontrollhierarkiet også kan benyttes til 

tiltaksimplementering innen sikkerhet (Albrechtsen et al., 2018). Denne overføringen er mulig 

siden energi-barriereperspektivet følger samme oppsett som kontrollhierarkiet gjør for å 

forhindre helseskadelig eksponering. Energi-barriereperspektivet forklarer ulykker gjennom at 

energi på avveie kan nå et sårbart mål på grunn av mangelfulle barrierer (Gibson, 1961). 

Perspektivet baserer seg på Haddons 10 strategier for ulykkesforebygging og Gibsons 

energimodell (Kjellén og Albrechtsen, 2017; Kongsvik et al., 2018). 

3.2.3 Overvåkning 

Rapportering av uønsket hendelse 

Rapportering av uønsket hendelse blir benyttet av mange virksomheter på tvers av bransjer 

(Kongsvik et al., 2018). Det lar virksomheter overvåke HMS-avvik som ulykker, nesten-

ulykker og potensielt farlige situasjoner. Systemet fungerer slik at når en RUH sendes inn, så 

blir den registrert i en database (ofte av HMS-ansvarlig) og dataen benyttes til å utforme 

statistikker og trender som kan brukes som beslutningsstøtte i det forebyggende HMS-arbeidet 

(Kongsvik et al., 2018). RUH foregår analogt på papir (gjerne egne blokker) eller elektronisk 

via en app. 
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RUH kan også benyttes som en sikkerhetsindikator. En amerikansk studie viser at det er en 

kobling mellom antall RUH-er og skader (Marks, Awolusi og McKay, 2016). Et høyere antall 

innrapporterte uønskede hendelser gav redusert antall førstehjelpsskader og antall registrerte 

skader på en bygg- og anleggsplass (Marks, Awolusi og McKay, 2016). I en 

litteraturgjennomgang utført av Hinze, Hallowell og Baud (2013) kommer det frem at 

granskning av nesten-ulykker i større grad bidrar til sikkerhetsarbeidet sammenlignet med 

ulykkesetterforskning, og at granskning av nesten-ulykker er en stor bidragsyter til å skape et 

grunnlag for et solid sikkerhetssystem innen bygg og anlegg. Hendelsesrapportering er i tillegg 

med på å skape en god sikkerhetskultur (Cooper Ph.D, 2000). RUH-er kan også benyttes som 

data til risikovurderinger (Standard Norge, 2006).  

Indikatorer 

Indikatorer, ofte kalt sikkerhetsindikatorer i denne sammenheng, kan defineres som «et metrisk 

system som brukes til å måle organisasjonens sikkerhetsytelse når det gjelder evnen til å 

kontrollere risikoen for ulykker i sine aktiviteter» (Kjellén og Albrechtsen, 2017, s. 279). En 

sikkerhetsindikator kan måle både teknisk og organisatorisk sikkerhet, samt personsikkerhet 

(Kongsvik et al., 2018). Eksempler på indikatorer er H1-verdi, H2-verdi, antall fraværsdager, 

og dødsfall. H1-verdien er antall fraværsskader per million arbeidstimer, mens H2-verdien er 

totalt antall skader per million arbeidstimer (Kongsvik et al., 2018). H2 inkluderer blant annet 

fraværsskader, skader som krever legebesøk og tilrettelegging av arbeid. Det er ikke funnet 

tilsvarende litteratur om arbeidsmiljøindikatorer. Sykefravær kan være en indikator, men da må 

bedriften få innsyn i årsaken til sykemeldingen, noe man ikke plikter å oppgi hvis det ikke er 

ønskelig (Personopplysningsloven, 2018). 

Vernerunder 

Virksomheter er lovpålagt å velge et verneombud (Arbeidsmiljøloven, 2006, § 6-1). 

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesse og påse at arbeid blir utført på en 

tilfredsstillende måte i samsvar med relevant lovgivning, samt ta hensyn til arbeidernes 

sikkerhet, helse og velferd. For å oppnå dette, utføres det vernerunder på anleggsområdet som 

verneombudet blant annet deltar i, ofte sammen med HMS-rådgivere og representanter fra 

byggherre og UE. Vernerunder er en inspeksjon av arbeidsplassen for å sikre at utstyr 

opprettholder tilfredsstillende standard, samt at arbeidstakere følger lover og regler, og er ofte 

en integrert del av en virksomhets HMS-system (Kjellén og Albrechtsen, 2017). Det stilles ikke 
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krav til utførelse av vernerunder i lovverket, men det har blitt en innarbeidet metode for å sikre 

at arbeid blir utført i henhold til det. For de virksomheter i bygg og anlegg som ikke har utpekt 

et eget verneombud, blir et regionalt verneombud (RVO) tildelt (Forskrift om organisering; 

ledelse og medvirkning, 2013, Kapittel 5). Dette gjelder ofte små og mellomstore virksomheter, 

da virksomheter som har færre enn ti ansatte kan utarbeide en skriftlig avtale om en annen 

ordning (Arbeidstilsynet, u.å.-f; Arbeidsmiljøloven, 2006).  

3.3 Pentagonmodellen 

Pentagonmodellen er en analytisk modell for å forstå organisasjoner, og er utviklet av Per 

Morten Schiefloe gjennom blant annet en gjennomgang av relevant litteratur og -modeller for 

organisasjoner (Schiefloe, 2016). Den er i hovedsak basert på sosiologiske perspektiver og det 

forfatteren kaller «sosio-kulturelle systemer», samt kontekst i viktige sosiale handlinger 

(Schiefloe, 2016). Modellen fokuserer på adferd i kontekst med muligheter og begrensninger 

knyttet til et handlingsrom ved at sikkerhet ofte kan ses på som de organisasjonsmessige 

forholdenes påvirkning på menneskers atferd.  Modellen kan brukes til å studere nærmest alle 

organisatoriske fenomener, som kartlegging og vurdering av kvaliteter ved en organisasjon, 

samt å finne årsaker til hendelser, og er blant annet blitt benyttet i granskningen av Snorre A-

hendelsen i 2004 og som en modell for samfunnssikkerhet (Schiefloe, 2016; Kongsvik et al., 

2018; Schiefloe, 2011). 

Som navnet tilsier, så utgjør modellen et pentagon, hvor hver av de fem sidene representerer 

det forfatteren beskriver som de fem hovedkategoriene innen organisasjonsutfordringer knyttet 

til kvalitet og kapasitet (Schiefloe, 2016). Modellen legger til rette for en systematisk og 

strukturert analyse av hver av kategoriene. Den gjør det mulig å undersøke deler av et system 

ved å se på forholdet mellom dem, hvordan disse delene påvirker hverandre og hvordan de 

sammen skaper systemegenskaper eller kvaliteter. De fem hovedkategoriene er formell 

struktur, teknologi, kultur, interaksjon, samt relasjoner og nettverk, og de beskrives nærmere i 

underkapitlene nedenfor (Schiefloe, 2016). I Pentagon-modellen blir struktur og teknologi 

ansett som formelle kvaliteter, mens kultur, samspill og sosiale relasjoner og nettverk blir ansett 

som uformelle kvaliteter (Schiefloe, 2016). En formell kvalitet ved en organisasjon kan 

kontrolleres og avgjøres, mens en uformell kvalitet kan påvirkes og utvikles, men vil aldri være 

fullstendig kontrollerbar (Schiefloe, 2016). Pentagonmodellen er fremstilt i Figur 5. Schiefloe 

påpeker imidlertid viktigheten av å ta hensyn til at alle hovedkategoriene ikke er uavhengig av 

hverandre, og i stedet at hver kategori i varierende grad har innflytelse på alle de andre 
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kategoriene (Schiefloe, 2016).  

 

Figur 5: Pentagonmodellen tilpasset for en sikker organisasjon (Kongsvik et al., 2018, s. 70). 

3.3.1 Formell struktur 

Formell struktur omfatter i Pentagon-modellen det som ofte defineres som «organisasjon». Den 

formelle strukturen blir vanligvis framstilt gjennom et organisasjonskart, hvor områder som 

roller, ansvar og makt fremstilles, samt hvordan dette er fordelt innad i bedriften og avdelinger 

(Schiefloe, 2016). Artikkelen omtaler også at styrende prosedyrer, regelverk og arbeidskrav er 

et supplement til den formelle strukturen. Til slutt omtales det også at den formelle strukturen 

er resultatet av organisatoriske designprosesser, som ved denne vinklingen demonstrerer at den 

formelle strukturen blir påvirket av både interne og eksterne faktorer. Disse faktorene består av 

forretningsstrategi, teknologi, organisatorisk kultur, praksiser, tradisjoner, organisatoriske felt, 

interesser og makt (Schiefloe, 2016). 
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3.3.2 Teknologi 

Faktoren teknologi refererer til verktøy og tilsvarende som organisasjonsmedlemmene er 

avhengig av for å gjennomføre sine aktiviteter, og består av blant annet maskiner, utstyr og IT-

systemer (Schiefloe, 2016). Det omfatter organisasjonens materielle infrastrukturer (Schiefloe, 

2016). Artikkelen omtaler teknologi som et viktig aspekt for å forstå hvordan en organisasjon 

fungerer, og fremstiller formell struktur som tett koblet til teknologi, i tillegg til at det også er 

viktig for de tre andre hovedkategoriene i Pentagon-modellen (Schiefloe, 2016). Teknologien 

har blitt enda viktigere i organisasjoner i de senere år, hvor databaser og tekniske løsninger 

blant annet gjør det mulig å prosessere informasjon automatisk, koordinere aktiviteter og endre 

måten kommunikasjon gjennomføres på (Schiefloe, 2016). Det er ikke lengre nødvendig å 

samlokalisere organisasjoner som følge av denne utviklingen, samt at den medfører endringer 

i de sosiotekniske systemene (Schiefloe, 2016). 

3.3.3 Kultur 

Kultur er i Pentagon-modellen presentert som elementer av språk, konsepter, verdier, 

holdninger, symboler og praksiser (Schiefloe, 2016). En subkultur innen organisatorisk kultur 

er HMS-kultur, også kalt sikkerhetskultur eller sikkerhetsklima, og kan defineres som «de felles 

verdier, normer og virkelighetsoppfatninger relatert til sikkerhet som utvikler seg i en 

organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og omgivelsene» (Kongsvik et al., 

2018, s. 222). Det er denne tilnærmingen til kultur som er ansett som relevant for denne 

oppgaven. Elementene i denne definisjonen stemmer godt overens med artikkelen til Schiefloe 

(2016), som blant annet omtaler kultur som et fenomen som består av tre elementer: 

1.  Lingvistiske komponenter, som består av språk, koder og konsepter. 

2. Normative komponenter, som består av konvensjoner, normer og sanksjoner. 

3. Kognitive komponenter, som består av tro, basisantagelser, verdier og kunnskap. 

I artikkelen til Glendon og Stanton (2000) deles sikkerhetskultur i to hovedperspektiver – det 

funksjonalistiske og det fortolkende. Det funksjonalistiske perspektivet ser på sikkerhetskultur 

som et verktøy, ofte benyttet av ledelsen, samt at det er normativt ved at det blant annet kan 

skille mellom «gode» og «dårlige» kulturer (Kongsvik et al., 2018). En sentral tilnærming til 

dette perspektivet er presentert i en bok forfattet av James Reason, hvor en god sikkerhetskultur 

er en informert kultur gjennom at den er rapporterende, rettferdig, fleksibel og lærende (Reason, 

1997). Det fortolkende perspektivet har en mer kognitiv og lingvistisk tilnærming, hvor kultur 
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utvikles gjennom alle former for samhandling og kommunikasjon, og at kulturen har svært 

begrenset med muligheter for påvirkning (Kongsvik et al., 2018). I verste fall kan et forsøk på 

en slik påvirkning fra ledelsen virke mot sin hensikt (Wilpert, 2008; Haukelid, 2008). Dette 

perspektivet har derfor en mer deskriptiv tilnærming ved å forsøke å beskrive og forstå kulturen 

(Kongsvik et al., 2018). Hovedforskjellene på de to perspektivene er presentert i Tabell 2. I 

praksis er det imidlertid ikke nødvendigvis slik at forskjellene på de to perspektivene er like 

klare som det kan forekomme i forskningslitteratur (Kongsvik et al., 2018). 

Tabell 2: Ulikheter i de to hovedperspektivene til kultur (Kongsvik et al., 2018). 

Det funksjonalistiske kulturperspektivet Det fortolkende kulturperspektivet 

«Ovenfra og ned»-orientert «Nedenfra og opp»-orientert 

Kultur kan styres Tilrettelegging for kulturutvikling kan være 

mulig 

Monolittisk kulturforståelse Anerkjenner subkulturer og makt 

Normativ tilnærming Deskriptiv tilnærming 

 

Felles for perspektivene er at begge anser kultur som viktig og betydningsfullt, spesielt blant 

personell på operatørnivå, som for eksempel fagarbeidere (Kongsvik et al., 2018). Dette 

bekreftes i en metaanalyse av 17 fagfellevurderte artikler, som undersøkte sammenhengen 

mellom sikkerhetskultur og ulykker/skader på arbeidsplassen (Leitao og Greiner, 2016). I denne 

artikkelen ble det funnet helt eller delvis sammenheng mellom sikkerhetskultur og 

ulykker/skader på arbeidsplassen i 15 av de 17 analyserte artiklene. 

3.3.4 Interaksjon 

Artikkelen presenterer interaksjon som grunnleggende organisatoriske prosesser gjennom at det 

fordeler ansvar og arbeid mellom folk i organisasjonen, samt at det krever en kombinert innsats 

for å oppnå spesifikke mål (Schiefloe, 2016). Interaksjoner omtales også i artikkelen som 

bevisst handling mellom aktører, og som en nødvendig forutsetning for å utvikle og 

vedlikeholde relasjoner og nettverk, samt at det er en av grunnpilarene i kultur (Schiefloe, 

2016). Det blir videre nevnt fire områder som ansees som spesielt viktig innen interaksjon, og 

de er følgende: 

1. Samarbeid og samhandling. Dette blir presentert i organisasjonssammenheng som 

individer som sammen arbeider eller koordinerer utførelse for å oppnå et avtalt mål. 
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Dermed komplimenterer individene til dette målet gjennom sine handlinger. 

2. Kommunikasjon. Kommunikasjon omtales i artikkelen som noe som oppstår mellom 

aktørene i alle interaksjoner, og foregår ved at en sender koder tanker/følelser i en 

melding som blir fraktet til en mottaker hvor mottakeren dekoder meldingen. 

3. Koordinering. Artikkelen presenterer en definisjon av dette som «en måte å styre eller 

lede gjensidig avhengighet mellom aktiviteter» (Schiefloe, 2016, s. 45). I en 

organisasjon er det fire hovedtyper av avhengigheter: ressurser, sekvensielle, oppgaver 

og samtidighetsbegrensninger. 

4. Ledelse og styring. Dette blir i artikkelen presentert som et område som omfatter innhold 

og forventninger til rollen som leder, formelle aktiviteter i disse rollene, samt deres 

lederegenskaper. 

3.3.5 Relasjoner og nettverk 

Relasjoner og nettverk omhandler i Pentagon-modellen uformelle relasjoner som 

sammenkobler ulike folk og aktører på ulike måter i en organisasjon, og omfatter både 

individer, grupper, avdelinger og hele systemet (Schiefloe, 2016). Det omfatter også uformelle 

sosiale strukturer som oppstår i organisasjoner, og påvirker makt, allianser, kunnskapsdeling, 

læring og innovasjon (Schiefloe, 2016). Grunnleggende prinsipper i sosiale nettverk i en 

organisasjon er relasjoner mellom aktører, menneskelig adferd, sosial kapital og uformelle 

strukturelle mønster innad i organisasjonen (Schiefloe, 2016). Til slutt omfatter det også 

konkurranse, konflikter og allianser gjennom blant annet forpliktelser og tillit (Schiefloe, 2016). 

3.4 Målkonflikter 

HMS-arbeid påvirkes av både individuelle og kollektive beslutninger på ulike nivåer og i ulik 

avstand fra faren (Kongsvik et al., 2018). Disse beslutningene kan være motsetninger til HMS-

arbeid, som gjør at HMS-arbeidet kan være vanskelig og konfliktfylt (Kongsvik et al., 2018). 

Motsetningenes avstand kan være både organisatorisk, fysisk og tidsmessig, hvor fysiske 

motsetninger innebærer beslutningstakerens nærhet til farene, mens tidsmessig innebærer tiden 

mellom beslutninger og følger (Kongsvik et al., 2018). På grunn av anleggsbransjens 

kompleksitet, er det spesielt interessant å undersøke den organisatoriske avstanden.  

Rasmussen (1997) illustrerer den organisatoriske dimensjonen i sin migrasjonsmodell og viser 

at den kan inndeles i seks ulike nivåer (se Figur 6). Disse nivåene består av myndighet, 

tilsynsmyndighet, virksomhet, ledelse, ansatte og utførelse av arbeid, og illustrerer hvordan de 
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ulike nivåene kan påvirke HMS-arbeidet helt ned til utførelse av arbeid (Rasmussen, 1997). 

Disse interne påvirkningene nedover nivåene er et resultat av vurderinger, lover, reguleringer, 

bedriftspolicy, planer og handlinger (Rasmussen, 1997). Det påvirkes også av interne faktorer 

oppover i nivåene gjennom blant annet observasjoner, data, rapporter, revisjoner og analyser. I 

tillegg kan nivåene, og dermed HMS-arbeidet, påvirkes av eksterne påvirkninger som 

allmennoppfatninger, politisk klima, markedsvilkår, økonomisk press, kompetanse, teknologi 

og generelt eksterne aktører (Rasmussen, 1997). Rasmussen (1997) benytter også blant annet 

figuren for å fremstille at HMS påvirkes av økonomiske- og arbeidsbelastningsmotsetninger. 

Virksomhetenes HMS-arbeid vil bli avveid opp mot ønsker om maksimal profitt og merarbeidet 

HMS krever i form av blant annet risikoanalyser, tiltak og lignende, og dermed kan dette også 

komme i konflikt med HMS-arbeid (Rasmussen, 1997). 

 

Figur 6: De sosiotekniske systemene som er involvert i risikostyring (Rasmussen, 1997, s. 185).  
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4 Metode 

I denne oppgaven ble det benyttet kvalitative forskningsintervju som innsamlingsmetode av 

empiri. Det ble i tillegg gjennomført litteratursøk. I dette kapittelet blir utførelsen av disse to 

metodene presentert og vurdert. 

4.1 Forskningsintervju 

Empirien i denne oppgaven ble hentet inn gjennom kvalitative forskningsintervju. Slike 

forskingsintervju er egnet ved «interesse for enkeltindividers utsagn», samt «fortolkning og 

mening omkring et fenomen/tema», og ble derfor ansett som en passende metode for å kunne 

besvare problemstillingen i denne oppgaven (Jacobsen, 2015). For å kunne kvalitetssikre 

forskningsintervjuene og tilhørende undersøkelser, ble det valgt å gjennomgå relevant teori 

knyttet til temaet. Basert på denne gjennomgangen ble det valgt å benytte og gjennomgå Kvale 

et al. (2015) sine syv stadier for intervjuundersøkelse. De syv stadiene er som følger: 

1. Tematisering 

2. Design og planlegging 

3. Intervju 

4. Transkribering 

5. Analysering 

6. Verifisering 

7. Rapportering 

Det første stadiet er tematisering, som omfatter blant annet formulering av formål, bakgrunn og 

problemstilling. Ettersom dette blir presentert i innledningskapittelet (se kapittel 1), vil det ikke 

bli utdypet noe videre i dette kapittelet. Det samme gjelder for det syvende stadiet, som omfatter 

rapportering, ettersom valgt rapporteringsmetode er denne masteroppgaven. De resterende fem 

stadiene vil bli presentert kronologisk. I praksis overlapper imidlertid stadiene fordi de har en 

innbyrdes avhengighet (Kvale et al., 2015). 
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4.1.1 Design og planlegging 

På bakgrunn av at det er overlapp og innbyrdes avhengighet mellom stadiene, er det viktig å 

sikre at det blir tatt hensyn til hele intervjuundersøkelse før man begynner med 

forskningsintervjuene. Det ble derfor valgt å gjennomgå alle de syv stadiene i planleggingsfasen 

for å få oversikt over hva de inneholder. Videre ble det «å holde målet for øye» vektlagt, 

ettersom det er et viktig punkt å ta hensyn til ved design (Kvale et al., 2015, s. 146). Dette ble 

utført ved å være bevisst på problemstillingen og forskningsspørsmålene gjennom hele 

intervjuundersøkelsen, og spesielt vektlagt i gjennomføringen av intervjuene, transkriberingen 

og analysen. 

Ved å «holde målet for øye» ble også intervjutype valgt. Det var ønskelig at intervjuobjektene 

fikk mulighet til å svare og komme med egne innspill, samtidig som at det var viktig for 

oppgaven at visse temaer ble gjennomgått. Det ble derfor valgt å ha semi-strukturerte intervju, 

og en intervjuguide ble utformet som et hjelpemiddel for intervjuerne (se Vedlegg A). I 

intervjuguiden ble de ulike temaene og forslag til tilhørende spørsmålsformuleringer utarbeidet 

ved å stegvis operasjonalisere problemstillingen ved hjelp av forskningsspørsmålene. 

Tilnærmingen var hierarkisk, med problemstilling øverst, så forskningsspørsmålene og til slutt 

intervjuspørsmålene som ble stilt (se Figur 7). Utformingen resulterte i spørsmålskategoriene: 

Opplysninger om intervjuobjektene, Introduksjon, Metoder og verktøy, Risikopersepsjon, 

Kontekst og Avsluttende spørsmål. Både tema og spørsmål ble kvalitetssikret gjennom 

korrespondanse med veiledere.  

 

Figur 7: Den hierarkiske tilnærmingen til spørsmålsutvikling for intervjuguiden. 

Et annet viktig punkt i planlegging og design av intervjuundersøkelsen er disponibel tid og 

ressurser. Denne masteroppgaven hadde totalt 21 uker disponibelt. Det ble derfor ansett som 

viktig å sikre at det er tilstrekkelig tid til intervjuene, siden de må transkriberes, analyseres og 
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verifiseres, i tillegg til å utføres.  I tillegg ble det ikke tildelt økonomisk støtte for å gjennomføre 

intervju utenfor Trondheim, som medførte at de fleste intervjuene ble utført via Skype. Basert 

på tilgjengelig tid og ressurser så ble antall intervjuobjekter fastsatt. Det er vanlig å «intervjue 

så mange personer som det trengs for å finne ut det du trenger å vite», altså til man oppnår 

teoretisk metning hvor en økning i antall intervjuobjekt ikke tilfører ny relevant kunnskap 

(Kvale et al., 2015, s. 148). Basert på teori utgjør dette i praksis mellom 5 og 25 intervjuobjekter 

(Kvale et al., 2015; Jacobsen, 2015).  

For å sikre ulike vinklinger i svarene, ble det ansett som hensiktsmessig å intervjue både 

fagarbeidere og funksjonærer. Det var ønskelig å intervjue fagarbeidere ettersom de bidro til 

innsikt i den skarpe enden, mens funksjonærene gav innsikt på et mer overordnet nivå. Det var 

ønskelig at fordelingen i antall intervjuobjekter innenfor hver av stillingstypene var omtrentlig 

lik. Dette var for å sikre tilstrekkelig grunnlag fra begge områdene. Videre var det ønskelig at 

intervjuobjektene hadde annuitet og erfaring nok til å ha god kjennskap til arbeidsoppgaver, 

bedriften og bransjen de jobbet i. For å sikre ytterligere vinklinger i svarene, ble det etterstrebet 

intervjuobjekter fra flere enn én bedrift og ett prosjekt. 

I denne oppgaven ble det intervjuet totalt tolv personer. I utgangspunktet var det planlagt å 

intervjue 15 personer, men dette lot seg ikke gjennomføre grunnet intervjuobjektenes 

tilgjengelighet, samt tilgjengelig tid og ressurser. Antallet ble likevel ansett som tilstrekkelig 

ettersom det er godt innenfor antallet som teorien anbefaler, samt at antallet ble godkjent av 

veilederne (Jacobsen, 2015; Kvale et al., 2015). Det gav også tilstrekkelig tid til å transkribere 

og analysere intervjuene. Av de tolv intervjuobjektene var elleve av dem fordelt på to bedrifter, 

hvor fagarbeiderne og prosjektfunksjonærene var fordelt på tre prosjekter. Disse elleve 

intervjuobjektene besto av seks fagarbeidere og fem funksjonærer. Fordelingen av funksjonærer 

og fagarbeidere i bedriftene er anonymisert for å forhindre at noen av intervjuobjektene er 

gjenkjennbare. Begge bedriftene er ansett som anerkjente, riksdekkende hovedentreprenørene 

innen anlegg i Norge. Det siste intervjuobjektet var et regionalt verneombud. I Tabell 3 gis det 

en nærmere forklaring av intervjuobjektene. 
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Tabell 3: Beskrivelse av stillingstypene til intervjuobjekter i denne oppgaven. 

Stillingstype Antall Beskrivelse Bedrift 

Fagarbeider 6 stk. 

Fagarbeiderne hadde til felles at de alle jobbet ute på 

anleggsområdet. De hadde imidlertid forskjellige 

stillinger, som f.eks. maskinfører og grunnarbeider. 

De fleste hadde ingen formell HMS-kompetanse, 

selv om enkelte hadde verneombud-kurs. Nøyaktig 

antall som har dette kurset kan ikke spesifiseres av 

hensyn til anonymisering. 

Fra begge 

bedrifter 

Funksjonær 5 stk. 

Alle funksjonærene var HMS-rådgivere eller -ledere 

på prosjektnivå eller høyere, og alle jobbet med 

HMS på heltid. Funksjonærene hadde HMS-

kompetanse gjennom enten flere års erfaring, HMS-

utdannelse, eller en kombinasjon av disse. Av 

hensyn til anonymisering kan ikke dette presenteres 

nærmere. 

Fra begge 

bedrifter 

Regionalt 

verneombud 
1 stk. 

Det aktuelle regionale verneombudet hadde 

tilknytning til bygge- og anleggsbransjen.  Det 

regionale verneombudet jobber med dette på heltid, 

og har i den forbindelse vært på kurs og andre 

tilstelninger som omhandler HMS i denne bransjen. 

Av hensyn til anonymisering kan ikke det regionale 

verneombudet spesifiseres ytterligere. 

- 

 

Intervjuobjektene ble rekruttert gjennom en form for snøballutvelgelse. For denne oppgaven 

omfattet dette en rekruttering gjennom tilgjengelig kontaktnettverk på NTNU og blant 

intervjuerne. Dette resulterte i de funksjonærene som ble intervjuet. Videre ble funksjonærene 

benyttet til å rekruttere fagarbeidere. Denne metoden for rekruttering ble ansett som best med 

tanke på tilgjengelig ressurser og tid. Et tilfeldig utvalg innen hver stillingstype hadde vært å 

foretrekke, men det ble ansett som svært vanskelig å gjennomføre på bakgrunn av oppgavens 

omfang og tilgjengelig tid, samt at det for eksempel ikke var insentiver tilgjengelig for utvalget. 

Intervjuobjektene fikk på forhånd tilgang til et informasjonsskriv om oppgaven, hvor blant 

annet behandling av personopplysninger, formål og omfang ble beskrevet (se Vedlegg B). Her 

ble det også informert om at deltakelsen var frivillig, og at intervjuobjektene kunne trekke seg 

når som helst. Intervjuundersøkelsen 
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4.1.2 Intervju 

Alle intervjuene, med unntak av ett, ble utført via Skype. Som presentert i kapittel 4.1.1, så 

skyldes dette at det ikke var mulig å besøke intervjuobjektene. Det siste intervjuet ble utført 

med intervjuobjektet personlig ettersom vedkommende kunne komme til NTNUs campus. 

Intervjuobjektene ble intervjuet enkeltvis, slik at ingen andre enn intervjuerne fikk innsikt i hva 

de sa. I det personlige intervjuet ble dette sikret ved at det ble benyttet et lukket møterom, mens 

det i Skype-intervjuene ble benyttet videofunksjon for å sikre at ingen andre var tilstede. Ved 

gjennomførelsen av fire av intervjuene var det kun en av intervjuerne som var tilgjengelig. De 

resterende intervjuene ble utført av begge. Det ble gjort opptak av alle intervjuene ved hjelp av 

en lydopptaker. I tilfeller hvor en ekstra lydopptaker var tilgjengelig, ble denne også tatt i bruk 

for å sikre redundans og mulighet for flere lydkilder hvis enkelte partier i en av lydfilene var 

utydelige eller korrupte. 

Intervjuene ble gjennomført ved at en av forfatterne var hovedintervjuer, mens den andre var 

medintervjuer. Rollene ble rotert på. Hovedintervjueren tok seg for det meste av 

kommunikasjonen med intervjuobjektet, hvor intervjuguiden med tilhørende forslag til 

spørsmålsformuleringer ble benyttet som et hjelpemiddel. Ettersom intervjuobjektene hadde 

ulike stillinger, ble spørsmålsformuleringene tilpasset stillingstypene. Medintervjueren hadde 

ansvar for at alle spørsmålene ble stilt, og hadde et overblikk gjennom hele intervjuet. I løpet 

av intervjuene ble det også tatt hensyn til hvordan intervjuet utviklet seg, som kunne medføre 

at rekkefølge på tema og spørsmål ble tilpasset etter hva som kom naturlig. I utgangspunktet 

ble alle intervjuobjektene spurt om samtlige temaer i intervjuguiden, men hvis det var temaer 

de ikke hadde kjennskap til, ble ikke dette undersøkt nærmere. Hvis intervjuobjektene 

imidlertid uoppfordret omtalte temaer og områder som i utgangspunktet ikke var en del av 

intervjuguiden, men som kunne være aktuell for oppgaven, ble dette fulgt opp og undersøkt 

nærmere. 

For å kvalitetssikre utførelsen av intervjuene ble det vektlagt å være godt forberedt på aktuelle 

temaer, samt om bransjen. Dette er viktig for forskningsintervju, og bidrar blant annet til å 

lettere kunne skape tillit, samt at intervjuerne lettere kan skape flyt og trygghet i intervjuene 

(Jacobsen, 2015). Det ble valgt å starte intervjuene med generelle spørsmål (f.eks. Hva 

karakteriserer du som de største farene når det kommer til HMS i din arbeidshverdag?). I 

litteraturen blir dette ansett som en god måte å starte intervjuene på, ettersom det muliggjør å 

få innsikt i det intervjuobjektet mener er viktig, samt at det tilrettelegger for at intervjuobjektene 
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kan starte intervjuet med egne beskrivelser (Jacobsen, 2015). Det tilrettelegger også for å bygge 

videre på ulike temaer som intervjuobjektene omtaler (Jacobsen, 2015). Utover i intervjuene 

ble det benyttet flere spørsmålstyper, som for eksempel oppfølgingsspørsmål, strukturerende 

spørsmål og fortolkende spørsmål. På den måten sikret man at aktuelle temaer ble besvart og 

undersøkt grundig, samt at spørsmålene ble tilpasset stillingstypene (Kvale et al., 2015). 

Generelt ble det vektlagt å være så objektiv og upartisk som mulig. Dette ble gjennomført ved 

å blant annet ha fokus på formulering av spørsmål, samt at hypotesen for denne oppgaven ikke 

ble videreformidlet til intervjuobjektene. 

4.1.3 Transkribering 

Intervjuene ble transkribert ved å lytte til lydopptakene for å gjennomgå hele samtalen og skrive 

ned alt som ble sagt av både intervjuerne og intervjuobjektene. Denne prosessen ble gjort i 

etterkant av intervjuene, som medførte at det ble enklere å holde fokus på intervjuet mens det 

pågikk. Intervjuerne noterte og diskuterte hovedpoengene og -inntrykkene etter hvert intervju 

for å sikre at det ble tatt hensyn til konteksten i intervjuene. 

Lydopptakene ble fordelt mellom intervjuerne, og transkribert hver for seg. Selv om 

lydopptakene ble transkribert hver for seg, ble det ansett som tilstrekkelig ettersom analysen 

fokuserte mer på innholdet enn en detaljert lingvistisk analyse. En slik fordeling ble også 

gjennomført for å spare tid. Lydopptakene ble etter beste evne transkribert ordrett for å sikre at 

all informasjon ble inkludert, slik at det i ettertid kunne gjennomgås og analyseres i sin helhet. 

I tilfeller der kontekst ble ansett som viktig, ble det benyttet et egenutviklet 

transkripsjonssystem for å formidle dette (se Tabell 4). 

Tabell 4: Transkripsjonssystem for formidling av kontekst eller utydelig ord og setninger. 

Tegn Forklaring Eksempel 

[ ] Benyttet for å angi noe spesielt/gi en beskjed til 

intervjuerne. Det er ikke av betydning for analyse. 

[utydelig ord/setning] 

( ) Benyttet for å angi lyder og uttrykk som er 

vanskelig å skrive, og som kan ha betydning for 

konteksten. 

(latter) 

.. Kort pause i samtalen. - 

…  Lengre pause i samtalen. - 
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4.1.4 Analysering 

Det ble valgt å benytte en form for innholdsanalyse av intervjuene, ettersom det var innholdet 

og svarene til intervjuobjektene som var av interesse. En slik type analyse innebefatter å 

kategorisere det som ble sagt i overordnede og relevante hovedkategorier (Jacobsen, 2015). 

Disse hovedkategoriene ble så inndelt i forskjellige underkategorier. Kategoriene vil videre i 

denne oppgaven kalles hovedtema og undertema, hvor hovedtemaene er temaene i 

forskningsspørsmålene. De ulike undertemaene ble så undersøkt for å studere likheter og 

ulikheter i svarene til de forskjellige intervjuobjektene. Denne analysen ble utført ved å benytte 

NVIVO 12 Pro, en programvare for kvalitativ dataanalyse. Dette programmet ble valgt siden 

det er et anerkjent analyseprogram som gjør det enkelt å holde oversikten over de ulike 

undertemaene, samt at det var kompatibelt med Microsoft Word, som var programvaren som 

ble benyttet til transkribering.  

Analysen ble utført etter at alle intervjuene var ferdig utført og transkribert. Det ble først utviklet 

undertemaer i NVIVO gjennom en idemyldring basert på intervjuguiden og hukommelsen fra 

intervjuene. Deretter ble hver transkripsjon lastet inn i NVIVO og gjennomgått systematisk, 

hvor begge intervjuerne i fellesskap gikk gjennom alle intervjuene, og kategoriserte det som 

var relevant fra de ulike spørsmålene og svarene i de aktuelle undertemaene. Dette ble ansett 

som mer tidkrevende enn å fordele oppgaven, men ved å gjøre det på denne måten ble det sikret 

at alt relevant innhold ble kategorisert riktig. Det ble opprettet nye undertemaer underveis hvis 

det var naturlig med tanke på innholdet i transkripsjonene. 

Etter at alle transkripsjonene var kategorisert, ble hvert undertema gjennomgått hver for seg for 

å skrive ned hva som var blitt svart og hva som var resultatet fra intervjuene. Det ble her 

undersøkt hva meningene til intervjuobjektene var i hvert undertema, samt eventuelle ulikheter 

blant disse. Helheten av intervjuene ble ivaretatt ved å gå gjennom hovedpoengene og 

inntrykkene etter hvert intervju.  Dette resulterte i undertemaene som er presentert i Tabell 5: 
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Tabell 5: Forskningsspørsmål og undertemaer benyttet i analyseringen av empirien. 

Forskningsspørsmål Undertemaer 

Risikopersepsjon - 

Metoder og verktøy 

Tiltak 

Risikovurdering 

Rapportering av uønsket hendelse 

HMS-møter 

Vernerunder 

Indikatorer 

Andre metoder og verktøy 

Kontekst 

Ressurser 

Lederengasjement 

Kompetanse 

Arbeidsfellesskap (kultur) 

Byggherre 

Underentreprenører 

Tilsynsmyndigheter 

 

4.1.5 Verifisering 

For at disse forskningsintervjuene skal være av god kvalitet, er det viktig at de har høy grad av 

reliabilitet og validitet. Dette ble forsøkt oppnådd ved å fokusere på dette i alle de syv stadiene 

av intervjuundersøkelsen. En nærmere vurdering av denne oppgavens grad av reliabilitet og 

validitet er presentert i kapittel 4.3. Her vil det også diskuteres i hvor stor grad resultatene fra 

forskningsintervjuene kan generaliseres.  

4.2 Litteratursøk 

Det ble utført litteratursøk for å kartlegge tidligere forskning rundt oppgavens problemstilling 

og forskningsspørsmål, samt å finne relevant teori og litteratur til oppgaven. Hovedsøket ble 

gjennomført i Oria. Oria er en samledatabase med over 180 databaser, blant annet flere 

velrennomerte og aktuelle databaser som for eksempel Science Direct og PubMed. Ettersom 

Oria består av mange databaser, ble det ansett som tilstrekkelig å kun benytte seg av denne 

databasen. I tillegg til søket i Oria, ble det funnet relevant teori i referanselistene til litteratur 
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som ble gjennomgått i hovedsøket. Google og fagbøker fra studiet ble også benyttet. 

Gjennom idedugnad, samt bruk av digitale ordbøker som ordnett.no og ordbok.uib.no, ble det 

kartlagt aktuelle søkeord og tilhørende synonymer for de ulike temaene som ble undersøkt. For 

å sikre at aktuell litteratur ble inkludert i søket, ble søkeordene og tilhørende synonymer kartlagt 

på både norsk og engelsk. Dette resulterte i søkeordene som er presentert i Vedlegg C. 

Eksempler på søkeord er: sikkerhet, arbeidsmiljø, anleggsbransjen, incident reporting og 

indicators. I søkene i Oria ble de ulike kommandoene presentert i Tabell 6 benyttet for å sikre 

at litteraturen som ble funnet var mest mulig relevant. Det ble også benyttet avgrensninger som 

fagfellevurdering, språk, tema og lignende i søkene på Oria der dette ble ansett som nødvendig. 

Tabell 6: Kommandofunksjoner benyttet i litteratursøk i Oria (Tilpasset fra: Slik bruker du Oria u.å.). 

Ønsket funn Kommando Eksempel 

Alle ord  Risk perception safety construction 

Frase « » «occupational health and safety» 

Ord som starter med 

søkeordet 

* sikkerhet* 

Minst et av ordene ELLER safety ELLER health 

Ekskludering IKKE indicator IKKE health care 

Gruppering av søkeord ( ) («risk perception» ELLER «percieved risk») 

safety construction industry 

 

Når aktuell litteratur dukket opp i søkene, ble dette systematisk gjennomgått for å undersøke 

om de var relevant for denne oppgaven. Først ble tittel og sammendrag undersøkt. Hvis dette 

ble ansett som relevant for oppgaven, ble så innledning og konklusjon lest. Ble dette også ansett 

som relevant, ble litteraturen lest i sin helhet, og relevant informasjon inkludert i oppgaven. 

Denne systematiske tilnærmingen er fremstilt i Figur 8. Totalt ble det inkludert 57 relevante 

artikler, rapporter, standarder og bøker i oppgaven som følge av litteratursøket i denne 

oppgaven og litteratursøket i forprosjektet. EndNote (referanse-program) ble benyttet for å sikre 

at den inkluderte litteraturen i denne oppgaven har blitt referert riktig. Ved at Oria har en direkte 

kobling til EndNote, har litteratur hentet derifra blitt lagt inn automatisk. Litteratur fra andre 

områder har blitt lagt inn manuelt ved hjelp av tilgjengelige maler og eksempler. Til slutt ble 

alle referanser gjennomgått enkeltvis for å kontrollere at de var lagt inn riktig. 
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Figur 8: Flytskjema som illustrerer den systematiske fremgangsmåten for inkludering av relevant litteratur. 

4.2.1 Tidligere forskning 

For å finne tidligere forskning som er relevant for oppgavens problemstilling, ble 

kommandofunksjonene i Tabell 6 og søkeordene i Vedlegg C benyttet. Fremgangsmåten for 

søkene er fremstilt i Tabell 7.  

Tabell 7: Fremgangsmåten for søk etter tidligere forskning relevant til oppgavens problemstilling. 

Type søk Beskrivelse 

Avansert søk 

Det ble først gjort et «avansert søk» ved hjelp av kommandofunksjoner og 

søkeord. Eksempel: anleggsbransjen OG indikator OG sikkerhet ELLER 

anleggsbransjen OG indikator OG arbeidsmiljø. Søkene ble sorterte etter 

relevans, og de 10-20 øverste treffene ble gjennomgått basert på hvor mange 

relevante treff et søk gav. Var det ingen av de ti første som var innenfor 

inkluderingskriteriene, ble det utført et nytt søk. 

Enkelt søk 

Et «enkelt søk» ble gjennomført hvis det avanserte søket viste seg å være 

vanskelig å avgrense. På denne måten kunne hele setninger skrives og det 

var lettere å søke etter «svar» på problemstillingen og 

forskningsspørsmålene. Eksempel: workers risk perception in the 

construction industry. Dette gjaldt kun for søk med engelske søkeord, da det 

søket med norske ord gav veldig få treff. 

Avgrensninger 

Både enkelt og avansert søk ble forsøkt avgrenset ved hjelp av å tilføre flere 

relevante søkeord, kommandoer, og ved å velge relevante emne-knagger 

som Safety, Occupational health og Construction industry. 
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Det ble utført en systematisk gjennomgang av søkeresultatene, hvor den samme systematiske 

tilnærmingen som presentert i Figur 8 ble benyttet, samtidig som funn i søket ble satt opp mot 

relevante inkluderings- og ekskluderingskriterier (se Tabell 8). Kom det til et punkt hvor 

inkluderingskriteriene ikke ble innfridd, ble litteraturen forkastet. Hvis ikke, så ble litteraturen 

lest i sin helhet og relevant informasjon inkludert i oppgaven.  

Tabell 8: Inkluderings- og ekskluderingskriterier benyttet i litteratursøket for å finne relevant litteratur. 

Inkluderingskriterier Ekskluderingskriterier 

Må handle om anleggsbransjen Handler om andre bransjer 

Må handle om sikkerhet og/eller 

arbeidsmiljø/helse 

Ikke omhandler HMS, eller kun ytre miljø 

 

4.3 Vurdering av metoder 

For å sikre at metodene var av tilfredsstillende kvalitet, ble validiteten (gyldigheten) og 

reliabiliteten (påliteligheten) til oppgaven vurdert. Totalt sett ble metodene og 

fremgangsmåtene vurdert som gode, men med noen svakheter. Diskusjonen rundt denne 

vurderingen blir presentert videre i dette kapittelet. 

4.3.1 Forskningsintervju 

For å vurdere kvaliteten på forskningsintervjuene, blir det ansett som viktig å undersøke 

intervjuenes interne- og eksterne validitet, samt reliabiliteten. For å vurdere den interne 

validiteten, kan de følgende tre områdene undersøkes (Jacobsen, 2015):  

1. Hvorvidt intervjuobjektene gir en korrekt representasjon av virkeligheten 

2. Hvorvidt forskerne gjengir og fortolker data riktig 

3. Hvorvidt forskernes funn og konklusjoner faktisk gjenspeiler virkeligheten 

For å sikre at intervjuobjektene gir en korrekt representasjon av virkeligheten, er det viktig å 

innhente intervjuobjekter som både har kunnskap om området og nærhet til det som skal 

undersøkes (Jacobsen, 2015). Ettersom det var ønskelig å undersøke arbeidsmiljø- og 

sikkerhetsarbeidet både ute på prosjektene, samt mer overordnet på organisasjonsnivå, ble det 

innhentet intervjuobjekter som hadde kunnskap og nærhet til begge disse feltene. Videre er det 

også viktig å vurdere hvorvidt intervjuobjektene snakker sant, og ikke er påvirket av faktorer 

som kontekst og vilje i en slik grad at de ikke forteller sannheten (Jacobsen, 2015). For å ivareta 

dette ble det vektlagt å skape tillit mellom intervjuobjektene og intervjuerne, ved å blant annet 
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være engasjerte, dele av egne erfaringer samt å være lyttende under intervjuene. 

Intervjuobjektene ble også gjort oppmerksom på at svarene deres ble anonymisert, slik at ikke 

andre kan identifisere dem eller hva de sa. Et annet viktig område for å sikre korrekt informasjon 

fra intervjuobjektene var å legge til rette for at de kunne komme med egne kommentarer, samt 

omtale temaer utover det som var fastsatt på forhånd, ettersom slik informasjon ofte har større 

sannsynlighet for å være korrekt (Jacobsen, 2015). Alle intervjuene i denne undersøkelsen var 

semi-strukturerte, og dermed ble dette området ivaretatt. Til slutt ble det også lagt vekt på å 

utvikle og stille gode intervjuspørsmål for å få korrekte svar, som også var til nytte for 

oppgavens. Dette ble ansett som tilfredsstillende siden spørsmålene som ble benyttet var et 

resultat av idemyldring og korrespondanse med veiledere, samt at de har resultert i en empiri 

som kan besvare forskningsspørsmålene og problemstillingen. 

En svakhet knyttet til korrekt informasjon i intervjuene var at intervjuerne ikke hadde 

gjennomført denne typen forskningsintervju tidligere, som medførte at det ble vanskeligere å 

vurdere i hvilken grad informasjonen fra intervjuobjektene var tilstrekkelig og dekkende nok 

for oppgaven. Det ble forsøkt kompensert for dette ved å kommunisere med veiledere om 

gjennomføringen av intervjuene, men et bedre alternativ hadde vært å gjennomføre test-

intervju.  

I enkelte av intervjuene ble det avdekket at intervjuobjektene definerte sikkerhet- og 

arbeidsmiljøbegrepene annerledes enn det er gjort i denne oppgaven. Dette til tross for at det i 

alle intervjuene ble påpekt hva denne oppgavens definisjoner var. Spesielt arbeidsmiljø ble 

definert ulikt, hvor mange av intervjuobjektene omtalte dette i sammenheng med trivsel. Det 

kom også frem at RVO-en knyttet alle arbeidsmiljøfaktorene, med unntak av trivsel, til 

sikkerhet. Dette medførte at når RVO omtalte sikkerhet, så omhandlet det egentlig både 

arbeidsmiljø og sikkerhet slik det er definert i denne oppgaven. Dette har ført til at det i noen 

av intervjuene er knyttet en usikkerhet til hva intervjuobjektene mente da de omtalte 

henholdsvis sikkerhet og arbeidsmiljø. Denne usikkerheter kunne muligens vært unngått hvis 

intervjuerne hadde hatt mer erfaring, samt gjennomført test-intervju. 

For å sikre at data ble gjengitt og fortolket riktig, ble alle undertemaene og svarene strukturert 

etter intervjuguiden. På den måten ble svarene presentert i riktig kontekst, og man unngikk 

feiltolkning som følge av feil kategorisering (Jacobsen, 2015). En svakhet i gjengivelse og 

fortolkning er at de ikke ble validert for intervjuobjektene i ettertid gjennom for eksempel en 

presentasjon, men dette ble ansett som for omfattende med tanke på oppgavens tid og ressurser. 
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Det ble derfor ansett som tilstrekkelig å validere svarene med et oppsummerende spørsmål til 

slutt i intervjuene. Videre ble det også vurdert i hvilken grad funnene og konklusjonen 

gjenspeilet virkeligheten gjennom å undersøke annen forskning og litteratur på de relevante 

områdene. For enkelte områder var dette imidlertid vanskelig, ettersom det ikke ble funnet 

relevant forskning. Videre fremstilling av kvaliteten til litteratursøkene blir fremstilt i kapittel 

4.3.2.  

Det ble også undersøkt hvorvidt funnene fra forskningsintervjuene har ekstern gyldighet. For 

kvalitative undersøkelser er det vanskelig å generalisere fra utvalg til populasjon, men det kan 

blant annet styrke teoretiske fenomen, som i dette tilfelle vil være vektlegging av henholdsvis 

arbeidsmiljø og sikkerhet i den konteksten som er presentert i kapittel 1 og 2 (Jacobsen, 2015). 

For å kunne gjennomføre en slik type generalisering, krever det at funnene har høy grad av 

validitet og reliabilitet (Kvale et al., 2015).  

En slik type generalisering krever også at kontekst og trekkene i undersøkelsen er beskrevet 

godt, slik at lesere kan sammenligne og vurdere selv i hvilken grad det er sammenlignbart med 

lignende grupper (Kvale et al., 2015). Dette ble forsøkt opprettholdt ved å skrive en detaljert 

metodebeskrivelse, samt gi en god beskrivelse av bakgrunnsinformasjonen og konteksten til 

oppgaven (se kapittel 1 og 2). Denne type generalisering krever også at det er tilstrekkelig antall 

intervjuobjekter, som det argumenteres for at det er i kapittel 4.1. En svakhet er imidlertid at 

mangfoldet blant intervjuobjektene er begrenset ettersom det i hovedsak ble intervjuet personer 

fra entreprenører, og ikke fra andre aktører. Det er også tatt hensyn til at kvalitative intervju, 

hvor det i dette tilfellet ble innhentet tolv intervjuobjekter, kan medføre en usikkerhet som 

vanskeliggjør generalisering. Ved at reliabiliteten og valideten vurderes som høy i denne 

oppgaven, samt at lesere kan vurdere og sammenligne metodene og konteksten med annen 

forskning, blir denne oppgaven likevel ansett som tilfredsstillende for den type generalisering 

som kan bidra til å styrke teoretiske fenomen. 

I forskningsintervjuene ble det tatt hensyn til både undersøkereffekt og konteksteffekt, som kan 

påvirke reliabiliteten (Jacobsen, 2015). Undersøkereffekten ble forsøkt unngått ved å fokusere 

på å stille objektive spørsmål som ikke påvirket intervjuobjektene. Konteksteffekten ble forsøkt 

redusert ved å gjennomføre intervjuene enkeltvis slik at for eksempel funksjonærene ikke fikk 

vite hva fagarbeiderne sa. Intervjuene ble imidlertid gjennomført på Skype i settinger som ikke 

var vanlig for intervjuobjektene. Å ha kunstig kontekst er ikke nødvendigvis optimalt, selv om 

det ikke er et fasitsvar på hva som er best (Jacobsen, 2015). Denne konteksten ble derfor vurdert 
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som tilfredsstillende ettersom tid og ressurser ikke gjorde det mulig å besøke intervjuobjektene 

personlig.  

Ettersom slurv i nedtegning og analyse av data medfører dårligere reliabilitet, ble det vektlagt 

å bruke tid på dette (Jacobsen, 2015). Nedtegning og analyse av data ble ansett som 

tilfredsstillende ettersom det ble brukt lydopptaker slik at det ble mulig å transkribere i ettertid. 

I tillegg ble det også notert en oppsummering av inntrykk og hovedpoenger rett etter intervjuene 

for å få med kontekst.  

Totalt sett ble derfor både validitet og reliabilitet for forskningsintervjuene vurdert som 

tilfredsstillende for denne oppgaven, selv om det er enkelte svakheter. Gjennom både detaljert 

beskrivelse av metode og kontekst har også leseren mulighet til å gjøre denne vurderingen selv. 

4.3.2 Litteratursøk 

For å sikre god kvalitet på inkludert litteratur fra litteratursøket, ble det hovedsakelig brukt 

artikler fra oria.no. Her ble det så langt det var mulig brukt kjente tidsskrift, samt at det ble 

brukt tid på å finne flere artikler for hvert område for å kunne underbygge forskjellige påstander 

ytterligere. En svakhet her var imidlertid at det ble funnet lite litteratur for enkelte av temaene, 

som medførte at det ble vanskeligere å underbygge enkelte påstander. Videre ble funksjonen på 

oria.no som kun fremstilte fagfellevurderte artikler benyttet, ettersom det ble ansett som mer 

sannsynlig at fagfellevurderte artikler hadde høyere grad av validitet og reliabilitet. Det ble også 

tatt hensyn til type I- og II-feil. Type I-feil omfatter i denne oppgaven å ikke finne ønsket 

litteratur i litteratursøket (Kjellén og Albrechtsen, 2017). For å prøve og unngå type I-feil, ble 

det benyttet flere forskjellige søkeord og synonymer slik at mest mulig relevant litteratur skulle 

fremkomme i litteratursøket. Type I-feil ble imidlertid ansett som vanskelig å kontrollere 

ettersom oria.no omfatter så mange forskjellige databaser og tidsskrift. Det er dermed en 

mulighet for at relevant litteratur ikke ble oppdaget da flere av søkene førte til for mange treff 

til å undersøke alle. Type II-feil omfatter i denne oppgaven å inkludere litteratur som ikke er 

relevant (Kjellén og Albrechtsen, 2017). Dette ble unngått ved å lese all aktuell litteratur 

grundig for å sikre at det var relevant for oppgaven. Til slutt ble også EndNote-funksjonen på 

oria.no benyttet. Denne funksjonen gjør at litteraturen fra oria.no blir lagt direkte inn i EndNote-

referanselisten. Ved å benytte denne funksjonen, samt gjennomgå referansen manuelt i ettertid, 

ble det sikret at litteraturen ble referert til riktig, slik at leseren kan undersøke litteraturen som 

er inkludert i denne oppgaven. Totalt sett ble kvaliteten på litteratursøket ansett som 

tilfredsstillende. 
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4.3.3 Etikk 

Etikken i oppgaven ansees å være ivaretatt på bakgrunn av flere aspekter. 

Intervjuundersøkelsen, inkludert informasjonsskriv og intervjuguide, ble innsendt og godkjent 

av Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) før intervjuene ble påbegynt. I den forbindelse ble 

alle retningslinjer fra NSD-godkjenningen fulgt, som blant annet omfattet sikker oppbevaring 

av lydopptak, adgangsbegrensning til lydfiler og transkripsjoner, samt sensurering av 

intervjuobjektenes navn i transkripsjonene. I forbindelse med NSD-godkjenningen ble det også 

utviklet et informasjonsskriv for intervjuobjektene, som blant annet ga dem informasjon om 

intervjutema, at intervjuene er frivillig og anonymt, samt deres rettigheter til innsyn, retting og 

sletting av personopplysninger. I tillegg ble det heller ikke behandlet personopplysninger innen 

det lovverket kaller særlige kategorier, som blant annet omfatter religion, politisk oppfatning 

og helseopplysninger (Personopplysningsloven, 2018, artikkel 9 nr. 1).  
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5 Resultater 

I dette kapittelet presenteres resultatet fra de kvalitative forskningsintervjuene. Det ble til 

sammen utført tolv intervjuer fordelt på seks fagarbeidere, fem funksjonærer og et regionalt 

verneombud. Med unntak av det regionale verneombudet, jobbet intervjuobjektene på tre ulike 

prosjekter innenfor vei- og tunnelarbeid (bortsett fra funksjonærene på et høyere nivå), og var 

ansatt hos to forskjellige hovedentreprenører (se kapittel 4.1). Intervjuobjektene hadde jobbet i 

samme bedrift i minimum to år, med en gjennomsnittsannuitet i bedriftene på ca. åtte år. 

Intervjuenes varighet varierte fra 25 til 75 minutter, med en gjennomsnittstid på 45 minutter. 

De mest sentrale funnene fra den innsamlede empirien blir present ved hjelp av fire 

underkapitler: Risikopersepsjon, Metoder og verktøy, Kontekst og Området med størst fokus. 

Underkapitlene representerer forskningsspørsmålene, bortsett fra det sistnevnte som 

representerer avslutningsspørsmålene fra intervjuguiden. I hvert delkapittel blir tilhørende 

empiri presentert etter undertemaene. Det blir benyttet sitater gjennom hele kapittelet for å 

underbygge funnene fra empirien og gi et innblikk i det innsamlede materialet. Sitatene til 

intervjuobjektene blir adskilt ved å benytte stillingstype og nummering.  

5.1 Risikopersepsjon 

Spørsmålet om hva intervjuobjektene karakteriserte som de største farene innen HMS var åpent, 

så intervjuobjektene svarte enten på de største farene i sin arbeidshverdag, i bransjen eller en 

kombinasjon av disse. Nesten alle intervjuobjektene svarte farersom var knyttet til 

sikkerhetsområdet. Unntaket var RVO, som omtalte både farer knyttet til sikkerhet og 

arbeidsmiljøfaktorer, og en funksjonær som mente at det var større farer knyttet til arbeidsmiljø. 

Mange av intervjuobjektene identifiserte ulike farer som de anså som de største. Dette resulterte 

i 18 ulike farer, hvor syv av farene som ble omtalt av to eller flere intervjuobjekter er presentert 

i Tabell 9.  
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Tabell 9: De syv farene som ble omtalt flest ganger i intervjuene. 

Fare 
Antall intervjuobjekter som omtalte 

faren 

Arbeid i høyden 8  

Konflikt menneske-maskin 7  

Fallende gjenstander 4  

Sprenging 3  

Strøm 2  

Støv 2  

Støy 2  

 

 «Det største er vel kanskje fall. Fall fra høyde.» 

Fagarbeider 5 

Enkelte av funksjonærene som mente at det var knyttet størst fare til sikkerhetsområdet, 

begrunnet dette med hva bedriften deres hadde identifisert som de største farene. De fire farene 

som ble omtalt flest ganger i intervjuene (se Tabell 9), var også blant de farene som ble 

identifisert av bedriftene som blant de farligste. De andre intervjuobjektene oppga opplevelser 

på prosjektet deres, statistikk, hyppighet, konsekvens eller en kombinasjon av disse som 

forklaringer på hvorfor de anså sikkerhet som farligst. RVO forklarte at både arbeidsmiljø- og 

sikkerhetsutfordringer ble ansett som farlige på bakgrunn av to aspekter. Farer knyttet til 

sikkerhetsområdet anså vedkommende som farlige på bakgrunn av ulykkesstatistikk, og 

arbeidsmiljøfaktorene ble vurdert som farlig fordi fagarbeidere kunne være dårlig på å bruke 

verneutstyr ettersom de mente at eksponeringsverdiene over korte perioder var lave. RVO 

mente da at fagarbeiderne ikke overveide alvorligheten ved eksponeringen over lengre perioder. 

Funksjonæren som mente at det var størst farer knyttet til arbeidsmiljøfaktorer begrunnet sitt 

valg med at sikkerhet hadde hatt bra fokus over flere år i motsetning til arbeidsmiljøfaktorer. 

Intervjuobjektet mente også at arbeidsmiljøkonsekvensene ble undervurdert. 

«Fokuset til [arbeidsgiver] er [navn på kampanje], som blant annet går på fall, strøm og 

konflikt mellom menneske og maskin» 

Funksjonær 4 
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De intervjuobjektene som kun svarte sikkerhet, fikk oppfølgingsspørsmål om hva de tenkte om 

farer knyttet til arbeidsmiljøfaktorer. Hovedvekten av disse intervjuobjektene mente at farene 

knyttet til arbeidsmiljøfaktorer var små eller ikke særlig farlige. Blant fagarbeiderne var det 

imidlertid stor forskjell i denne vurderingen. Noen mente fagarbeidere mente det ikke var noen 

problemer knyttet til arbeidsmiljøfaktorene, mens andre fagarbeidere mente det var det. Blant 

de fagarbeiderne som svarte at det var farer knyttet til arbeidsmiljø, ble støy og ulike typer støv 

nevnt. Ellers omtalte andre intervjuobjekter i tillegg ergonomi, kjemikalier og dårlig luft som 

områder det kunne være utfordringer knyttet til. Farene ved disse faktorene ble da omtalt som 

små eller ikke særlige farlige, sammenlignet med sikkerhetsutfordringer. Intervjuobjektenes 

begrunnelser for dette var at sikkerhetsutfordringene ble ansett som mer aktuelle i deres 

prosjekter, samt at de mente det var enklere å unngå eksponering for arbeidsmiljøfaktorer. Et 

av svarene på spørsmålet om hvordan intervjuobjektene anså farer knyttet til 

arbeidsmiljøfaktorer var: 

«Vi har jo disse boreriggene som går jo rundt oss hele dagen og borer hull da. Så vi blir 

utsatt for jævlig mye borestøv. Og støy i fra dem.» 

Fagarbeider 2 

5.2 Metoder og verktøy 

5.2.1 Tiltak 

Intervjuobjektene fortalte om tiltak mot både farer knyttet til sikkerhet og arbeidsmiljøfaktorer. 

Dette var avhengig av hvilke farer de pratet om da de ble spurt om spørsmålene knyttet til 

risikopersepsjon. Videre var også tiltakene situasjonsavhengig. Det at tiltakene både var 

avhengig av tidligere svar og situasjon, medførte at det ikke var noen spesielle tiltak som gikk 

igjen, og tiltakene inngikk i de fleste nivåene av kontrollhierarkiet for både arbeidsmiljø og 

sikkerhet (se kapittel 3.2.2). Eksempler på omtalte tiltak fra hvert nivå for arbeidsmiljøfaktorer 

er presentert i Tabell 10. 
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Tabell 10: Eksempler fra intervjuene på arbeidsmiljøtiltak, sortert etter type eksponering og kontrollhierarkinivå. 

Kontrollhierarkinivå Type eksponering Eksempel fra intervjuene 

Substituere Støv og gass 
Utbytting av gammelt utstyr og –motorer 

til nytt, elektrisk utstyr og –motorer 

Tekniske tiltak Støy Etterisolere maskiner mot støy 

Organisatoriske tiltak Støv og gass Rotering av personell 

Personlig verneutstyr Støv og gass Pustemaske 

 

Tilsvarende eksempler fra intervjuene på tiltak mot farer knyttet til sikkerhet er presentert i 

Tabell 11. 

Tabell 11: Eksempler fra intervjuene på tiltak mot farer knyttet til sikkerhet, sortert etter eksponering og 

kontrollhierarkinivå. 

Kontrollhierarkinivå Type fare Eksempel fra intervjuene 

Substituere Kuttskader 
Utbytting av kniver med skap ende til 

butt ende 

Tekniske tiltak 
Fallskader i ulendt 

terreng 

Benytte maskiner som er bedre egnet til 

ulendt terreng 

Organisatoriske tiltak Arbeid i høyden 

Kontinuerlig kontroll av stillas og 

rekkverk, samt to personer på 

arbeidsoperasjonen 

Personlig verneutstyr Kuttskader Hansker 

 

Noen funksjonærer snakket også om tiltak i sammenheng med ressurser. Det ble sagt at tiltak 

mot arbeidsmiljøfaktorer var kostbart i seg selv, og at det ble dyrere sammenlignet med 

sikkerhet fordi arbeidsmiljøfaktorer ikke ble inkludert under planleggingsfasen og i byggherres 

SHA-plan. Dette resulterte i at det ikke var tilsidesatt ressurser i prosjektet til å innføre tiltak 

høyt i kontrollhierarkiet for arbeidsmiljøfaktorer, som f.eks. utbytting av gamle motoriserte 

kjøretøy til nye, elektriske kjøretøy eller innføring av ekstra ventilasjon i en tunnel hvor det var 

dårlig luftkvalitet.   

5.2.2 Risikovurdering 

Funksjonærene omtalte i hovedsak risikovurderingstypen SJA, i tillegg til at enkelte omtalte 

risikovurderinger som ble gjennomført før eller i starten av prosjektene. Fagarbeiderne snakket 

utelukkende om SJA. Fremgangsmåten for de ulike risikovurderingene ble beskrevet på stort 
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sett samme måte av både funksjonærer og fagarbeidere. Det var vanlig å samle en gruppe med 

relevante personer som sammen kom fram til det de anså som farlig, for deretter å implementere 

tiltak for å redusere risikoen forbundet med dette. De farligste områdene, sammen med 

tiltakene, ble utarbeidet gjennom idemyldring, beregninger, erfaringer eller en kombinasjon av 

disse.  

«Da møtes vi som regel på plassen der jobben skal utføres, også går vi gjennom punkt for 

punkt for hva som skal skje og hva som er risikoen med eventuelt som kan skje. Også prater vi 

om det, og skriver det ned» 

Fagarbeider 1 

Forskjellen mellom risikovurderingene før prosjektstart og SJA var hvilket område de ble brukt 

på. Risikovurderingene før start var detaljerte gjennomganger av alle fasene i et prosjekt for å 

identifisere de største risikoene i prosjektene, mens SJA ble benyttet underveis i prosjektene på 

arbeidsoperasjoner som ble vurdert som farlige. Intervjuobjektene fortalte at SJA ble benyttet 

på store arbeidsoperasjoner. Alternativt ble SJA benyttet hvis farene ble ansett som nye i den 

forstand at farekilden var ukjent for noen, eller at faren oppsto i en ny kontekst som medførte 

at farekilden i den aktuelle settingen var ukjent. De fleste intervjuobjektene fortalte at 

risikovurderingene ble benyttet for å identifisere farer knyttet til både arbeidsmiljø og sikkerhet, 

ettersom begge områdene var inkludert i risikovurderingene. Enkelte av fagarbeiderne hadde 

imidlertid kun erfaring med risikovurdering av farer knyttet til sikkerhet gjennom SJA.  

«Den risikoanalysen har vi for sikkerhet, ytre miljø og for arbeidshelse eller arbeidsmiljø. Og 

kvalitet. Så det er alle de fire. Alle bokstavene i HMS er dekket i risikoanalysen.» 

Funksjonær 3 

De intervjuobjektene som hadde erfaring med risikovurderinger av både arbeidsmiljø og 

sikkerhet mente i hovedsak at sikkerhet ble vektlagt mest i risikovurderingene. De sa at 

sikkerhet ble risikovurdert oftere, samt at det ble brukt mer tid på å risikovurdere sikkerhet. 

Unntaket var en fagarbeider som mente at det ble brukt tilstrekkelig tid på begge områdene, 

men at det var avhengig av faktorer som type prosjekt og arbeidsoppgave. Forklaringen på dette 

var i hovedsak at sikkerhetsutfordringer ble ansett som mer dynamiske sammenlignet med 

arbeidsmiljøutfordringene. Dette medførte at farene knyttet til sikkerhet oppsto i situasjoner 

som kunne være ukjent for intervjuobjektene, og at de derfor mente de måtte gjennomføre en 

SJA. Intervjuobjektene mente videre at farene knyttet til arbeidsmiljøfaktorer var mer statiske 
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og like gjennom hele prosjektet, og at det derfor var tilstrekkelig å kun risikovurdere dem i 

starten av prosjektet. Enkelte av funksjonærene mente også at risikovurderinger innen 

arbeidsmiljø kunne bli rutinemessige, og at det derfor var viktigere å fokusere på de store, 

alvorlige hendelsene innen sikkerhet. Flere av intervjuobjektene forklarte at 

bedriftshelsetjenesten var involvert i en eller annen form i risikovurderingene, ettersom noen 

av risikovurderingene krevde måleutstyr som kun bedriftshelsetjenesten hadde tilgang til. 

Intervjuobjektene mente imidlertid at bedriftshelsetjenesten hadde begrenset med tid til å 

involvere seg ettersom de var involvert innen mange felt og i andre prosjekter.  

«Hvis du setter helse og sikkerhet opp mot hverandre så brukes det ikke like mye tid. Det 

brukes betraktelig mer tid på sikkerhet [i risikovurderinger].» 

Funksjonær 1 

5.2.3 Rapportering av uønsket hendelse 

Alle intervjuobjektene fortalte at på deres arbeidsplass benyttet de seg av skriftlige og 

elektroniske innrapporteringssystemer i form av RUH-blokker eller en app, og at det var samme 

system for innrapportering av hendelser innenfor henholdsvis arbeidsmiljø og sikkerhet. I 

appen kunne man ta bilde av avviket/hendelsen. Alle intervjuobjektene bortsett fra én 

funksjonær mente at overgangen fra et analogt til et elektronisk system hadde vært en stor 

forbedring. Det gjorde det lettere å sende inn RUH-er, gav raskere respons fra ledelsen og var 

mer oversiktlig. Den siste funksjonæren syntes det elektroniske systemet var tungvint. Alle 

intervjuobjektene, med unntak av to fagarbeidere, mente at sikkerhet var det området med flest 

innrapporteringer. De to fagarbeiderne sa at de ikke hadde en formening om det. 

«80 % - 90 % av det som kommer inn er farlige forhold [innen sikkerhet].» 

Funksjonær 1 

5.2.4 HMS-møter 

Alle intervjuobjektene med unntak av én fagarbeider mente at sikkerhet ble vektlagt mest i 

møter hvor HMS ble tatt opp. Fagarbeideren mente at ingen av områdene ble vektlagt mer enn 

den andre, men at det i stedet var avhengig av eventuelle avvik som hadde forekommet i forkant 

av møtene. Enkelte av funksjonærene tallfestet forskjellen i vektlegging, og mente at 

fordelingen var 60-80 % for sikkerhet, og 20-40 % for arbeidsmiljø. Det ble også snakket om 

hvordan henholdsvis arbeidsmiljø og sikkerhet ble adressert i møter. Her ble det blant annet 
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nevnt av en funksjonær at sikkerhet ble tatt opp for å være i forkant av utfordringene, mens 

arbeidsmiljøarbeidet var mer reaktivt og hadde større sannsynlighet for å først bli tatt opp etter 

at det har kommet en tilbakemelding på det. 

«Sikkerhet kan nok definitivt være en del av møtene. Helseaspektet er, som jeg sier, mindre 

fokus på, og lavere prioritert.»  

Funksjonær 4 

Enkelte av funksjonærene hadde også meninger om hvorfor sikkerhet blir vektlagt mest. 

Argumentene her var at sikkerhet var mer håndfast og nært forestående, samt at konsekvensene 

var mer akutte. I tillegg ble det nevnt at sikkerhetsutfordringer var mer dynamiske, mens 

arbeidsmiljøutfordringer var mer statiske. På spørsmål om vektleggingen av arbeidsmiljø og 

sikkerhet i møter, svarte en av funksjonærene følgende: 

«I sikkerhet kan det skje masse av disse hendelsene som man snakker om, mens i arbeidsmiljø 

er det ganske likt. Så når du har hatt en prat om arbeidsmiljø så har du på en måte hatt den.» 

Funksjonær 3 

5.2.5 Vernerunder 

Nærmest samtlige intervjuobjekter oppgav sikkerhet som det området som ble vektlagt mest 

under vernerunder. En funksjonær mente at de forsøkte å ta opp alt de oppdaget på runden. 

Intervjuobjektene begrunnet vektleggingen med at konsekvenser av arbeidsmiljøfaktorer 

sjeldent er nært forstående. De sa også at sikkerhetsarbeidet har kommet lenger, samt at det er 

vanskelig å oppdage arbeidsmiljøavvik med unntak av manglende verneutstyr. Ett 

intervjuobjekt mente at arbeidsmiljø var vanskelig å håndtere underveis i prosjektet, siden det 

ofte krevde avansert utstyr de som regel kun hadde tilgjengelig ved oppstart av prosjektet. 

«Der går det nok mest på sikkerhet, ja. Det er vanskelig å gå på vernerunde og se 

[arbeids]miljø, egentlig, med mindre det er noe åpenbart som en borerigg eller noen som står 

uten hørselsvern og gjør et eller annet.» 

Fagarbeider 6 

5.2.6 Indikatorer 

Det generelle inntrykket til funksjonærene og det regionale verneombudet var at arbeidsmiljø 

ikke hadde egne indikatorer. De fleste funksjonærene fortalte at det ble gjennomført 
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helsekontroller i regi av bedriftshelsetjenesten, og at de målte arbeidsmiljøfaktorer som støy og 

gass ute på anleggsområdet, men at disse undersøkelsene og målingene ikke ble brukt som en 

parameter for å måle arbeidsmiljøarbeidet. Tallene ble i stedet benyttet internt for å kunne følge 

opp de ansattes helse, og sørge for at de ikke ble eksponert for nivåer over grenseverdi. Flere 

funksjonærer mente at sykefravær kunne gi en indikasjon på arbeidsmiljøet, men at det kunne 

være vanskelig å skille helserelatert og skaderelatert sykefravær. En funksjonær hadde et 

forslag til en parameter hvor man målte hvor mange ganger grenseverdier ble overskredet per 

døgn eller måned.  

«Ja, på sikkerhet så har vi jo klare standarder. Helse måles ikke i den bransjen her, det er jo 

helt vilt.» 

Funksjonær 1 

De sikkerhetsindikatorene som ble nevnt hyppigst var H1-verdi, H2-verdi, sykefravær, RUH-

frekvens, og antall observasjoner mot antall hendelser. H3-verdi (førstehjelpsskader) og M-

verdi (materielle skader) var eksempler på egenutviklede indikatorer. Funksjonærer mente at 

H-verdiene ikke var tilstrekkelig fordi de ikke framstilte hele bildet og/eller alvorlighetsgraden. 

Et eksempel på dette var at et dødsfall og en person med forstuet fot, som måtte være hjemme 

i tre dager, ble innrapportert i samme H-kategori. Flere av funksjonærene og det regionale 

verneombudet mente at det ble jukset mye med H-verdiene i bransjen, og at grunnen til dette 

var at det var disse tallene byggherren brydde seg om i anbudsrunder. Én funksjonær syntes 

indikatorene gav et bra bilde på tilstanden. Videreformidling av sikkerhetsindikatorene skjedde 

i bredere forum som allmøte eller en månedsrapport. Videreformidling av hendelser ble nevnt 

av flere i kontekst med RUH, og skjedde i morgenmøter, vernerunderapporter og oppslagstavle. 

«Jeg er vel ikke helt for begeistret av alt, spesielt det som går på H-verdier, litt for mye 

kreativitet i bransjen, og det har litt med de nivåene som byggherre, og spesielt staten har 

satt.» 

Funksjonær 5 

Det virket ikke som om noen av fagarbeiderne hadde hørt om eller hadde kjennskap til 

indikatorer, og svarene ble derfor svært tynne. Etter en forklaring av hva det ble spurt etter, 

kom det frem at noen hadde hørt ordet H-verdi, og andre hadde hørt at de målte antall skader, 

men ikke at de kaltes H-verdier. Det var også få og ulike svar rundt formidling av verdiene. Det 

ble nevnt rapporter, hvor de fikk oppgitt informasjon om RUH, årsmøte og oppslagstavle. 
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«Jeg har ikke hørt noe om sånt. Sykefravær tar de vel opp på årsmøter da, da sier de 

prosenter og fraværsskader, det er det jeg har hørt om det.» 

Fagarbeider 2 

5.2.7 Andre metoder og verktøy 

På spørsmålet om det var andre metoder og verktøy de benyttet seg av enn de som ble nevnt i 

intervjuguiden, nevnte et intervjuobjekt sikkerhetsbefaring som en metode. Intervjuobjektet 

beskrev det som en utvidet vernerunde sammen med den statlige byggherren. Et annet 

intervjuobjekt forklarte at de hadde verdirefleksjon i alle ledergrupper, hvor de kunne diskutere 

hva som helst, for eksempel etiske forhold, for å holde dem skjerpet. I en av bedriftene ble det 

arrangert en egen dag ved dødsfall i bedriften, hvor det var fokus på læring etter hendelsen. 

Andre intervjuobjekter som svarte på spørsmålet sa at det var viktig å se og prate med folk, 

minne hverandre på sikkerheten, daglig tilstedeværelse fra funksjonærer og byggherren, og å 

unngå at bas og verneombud var samme person for å unngå konflikt mellom produktivitet og 

HMS. 

5.3 Kontekst 

5.3.1 Ressurser 

Ressurser ble i intervjuene omtalt som enten økonomi, tid, bemanning eller en kombinasjon av 

disse. Intervjuobjektene omtalte ressurser tilknyttet henholdsvis arbeidsmiljø og sikkerhet i 

varierende grad ettersom de ble stilt flere spørsmål knyttet til dette temaet. Generelt opplevde 

intervjuobjektene at tilgangen på ressurser i HMS-sammenheng var tilstrekkelig, og at de 

sjeldent opplevde problemer med ressurstilgangen fra bedriften. Et intervjuobjekt sa at i 

«krigen» mellom fremdrift og HMS, så ville alltid HMS vinne frem. Det kom i midlertidig også 

frem at HMS-ressurstilgangen fra bedriften var bra opp til et visst punkt, før det så ble 

vanskeligere å overtale ledelsen til å få tilgang til mer. Det var derfor en formening om at 

ressurstilgangen innen HMS hadde et forbedringspotensial. På spørsmål om hvordan HMS ble 

prioritert av bedriften, svarte en fagarbeider: 

«… Det er det som det er fokus på, og som sagt, så opplever jeg aldri noe problem med det. 

Vi bruker tid, krefter og ressurser på det». 

Fagarbeider 2 
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Hovedinntrykket til intervjuobjektene var at sikkerhet fikk mest ressurser når ressursene ble 

fordelt. Enkelte av fagarbeiderne mente imidlertid at ressursfordelingen enten var grei eller lik. 

Noen av intervjuobjektene omtalte også hvordan henholdsvis sikkerhet og arbeidsmiljø ble 

påvirket hvis ressursene ble presset. Enkelte av intervjuobjektene mente at sikkerheten alltid 

ble ivaretatt uavhengig av presset på ressursene, og at arbeidsmiljøet kunne bli skadelidende. 

Andre intervjuobjekter hadde en formening om at begge områdene kunne bli skadelidende, og 

at det var avhengig av type ressurs. Disse intervjuobjektene sa at både arbeidsmiljø og sikkerhet 

kunne bli skadelidende hvis det var dårlig tid, som de sa at kunne medføre snarveier på 

bekostning av HMS. Hvis ressursen derimot var økonomi, så mente disse intervjuobjektene at 

arbeidsmiljø kunne bli skadelidende i større grad enn sikkerhet. 

«… Men jeg ser jo at sikkerhet får størst fokus [i ressursfordeling], det er det ingen tvil om». 

Funksjonær 5 

Flere av funksjonærene forklarte hvorfor sikkerhet fikk mest ressurser. Forklaringene gikk ut 

på at det var vanskelig å ha ressurser i form av nok bemanning på alle tre fagområdene innen 

HMS, spesielt i mindre prosjekter hvor det kunne være én person som hadde hele HMS-

ansvaret. Det ble også sagt at indikatorer i prosjektene hadde betydning for ressursfordelingen. 

Funksjonærene mente at byggherre viet sikkerhet mest oppmerksomhet i sine anbud gjennom 

blant annet indikatorer, samt at sikkerhet ble vektlagt mest i SHA-planer Det derfor ble viet 

mer ressurser til sikkerhet for å oppfylle disse kravene.  

5.3.2 Lederengasjement 

Det var konsensus blant fagarbeiderne om at lederengasjementet i bedriftene var tilstrekkelig, 

og at de var fornøyd med det. Med unntak av to som mente at funksjonærene hadde størst fokus 

på sikkerhet, snakket fagarbeiderne om det på en slik måte at funksjonærenes vektlegging av 

henholdsvis arbeidsmiljø og sikkerhet ikke kom tydelig frem. Funksjonærenes inntrykk var at 

sikkerhet fikk et større fokus enn arbeidsmiljø av dem, men det kom frem at det var økende 

press fra blant annet bedriftshelsetjenesten om å øke fokuset på helse. Det regionale 

verneombudet mente lederengasjementet varierte veldig, men at det ofte var bedre i de større 

bedriftene. 

«Nei, jeg tror at hvis vi snakker om noe så er det nok sikkerhet framfor [arbeids]miljø» 

Funksjonær 5 
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Det kommer frem av intervjuene at funksjonærene brukte virkemidler som årlige 

sikkerhetsuker, kampanjer og ukentlige morgenmøter for å engasjere. Ifølge funksjonærer har 

det frem til nå vært fokus på sikkerhet i sikkerhetsuken, men at de i årets «uke» ville kunne 

merke et større fokus på helse. Det ble utover dette ikke trukket frem at arbeidsmiljø var en 

særlig del av disse virkemidlene.  

En funksjonær mente at det ikke ble godtatt at arbeidet gikk på bekostning av arbeidsmiljø og 

helse i bedriften, men at denne kompromissløse holdningen kun gjaldt til det begynte å koste 

for mye. Det regionale verneombudet mente at noen funksjonærer tok med seg «Nordsjø-HMS» 

på land, som betydde totalpåbud for verneutstyr, og at dette var en ansvarsfraskrivelse og at 

arbeidstakeren ble frarøvet påvirknings- og vurderingsevne. 

5.3.3 Kompetanse  

I flere av intervjuene ble kompetanse omtalt selv om dette i utgangspunktet ikke var et eget 

spørsmål i intervjuguiden. Kompetanse og kompetansenivå i sammenheng med arbeidsmiljø 

og sikkerhet ble omtalt i samtlige av intervjuene med funksjonærene, samt av en fagarbeider 

og RVO. I enkelte av intervjuene ble kompetanse forklart som en faktor på hvorfor enkelte 

hendelser inntraff, hvor en «skal bare»-mentalitet hadde medført at arbeidere hadde benyttet 

utstyr eller verktøy de ikke hadde kompetanse på, og på den måten forårsaket en ulykke. Videre 

omtalte mange av funksjonærene hvordan kompetanse påvirket vektleggingen av henholdsvis 

arbeidsmiljø og sikkerhet. Disse funksjonærene mente at arbeidsmiljø fikk mindre 

oppmerksomhet enn sikkerhet, og at en av grunnene til dette var manglende kompetanse på 

arbeidsmiljøområdet. Fagarbeideren mente at vektleggingen av arbeidsmiljø og sikkerhet var 

tilfredsstillende, og at dette blant annet var på grunn av kompetansenivået til personellet som 

jobbet med HMS. En av funksjonærene svarte følgende på spørsmål om hvorfor sikkerhet 

vektlegges mer enn arbeidsmiljø: 

«… og selvsagt manglende kompetanse hos oss som sitter der på helsedelen.» 

Funksjonær 4 

Flere av intervjuobjektene fortalte om tiltak som enten var foreslått eller allerede implementert 

for å heve kompetansenivået, spesielt innen arbeidsmiljø. Ett av disse tiltakene som allerede 

var implementert, var hefter for anleggsarbeidere som omhandlet ulike arbeidsmiljøfaktorer. I 

disse heftene ble det blant annet beskrevet grenseverdier, samt måter å redusere risiko, tilpasset 

anleggsarbeiderne og forklart på en enkel måte. Et tiltak som ble foreslått fra en av 
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funksjonærene var å involvere HMS-personell med arbeidsmiljøkompetanse oftere på 

anleggsområdene, som f.eks. noen fra HMS-staben eller bedriftshelsetjeneste. Et tredje tiltak 

var å få hevet arbeidsmiljøkompetansen til fagarbeiderne, for eksempel gjennom yrkesskolen. 

Noen av funksjonærene, samt RVO, mente imidlertid at kompetansenivået blant de yngre har 

blitt betraktelig bedre på arbeidsmiljøfaktorer, sammenlignet med tidligere. De mente også at 

de yngre var mer interessert nå enn før når det kom til f.eks. undervisning i ergonomi. RVO 

mente likevel at de yngre var mest utsatt for ulykker på grunn av en «udødelig»-holdning i 

kombinasjon med at de eldre hadde mer erfaring. RVO mente imidlertid at denne 

«udødelighet»-holdningen blant de yngre også kunne gå på bekostning av beskyttelse mot 

arbeidsmiljøfaktorer, ettersom denne innstillingen gjorde det vanskeligere å få de til å tenke på 

langsiktige konsekvenser.  

 «… Yngre mennesker virker å ha mye større bevissthet på egen helse. Helseaspektet ved å fly 

inne i en tunnel, i støv eller i støy. Hvilken kjemikalieeksponering de utsetter seg for. Så jeg 

opplever nok en stor forskjell på det, ja.» 

Funksjonær 2 

5.3.4 Arbeidsfellesskap (kultur) 

De fleste av fagarbeiderne mente at sikkerhet ble vektlagt mest blant arbeidstakerne. En mente 

det var likt, og verneombudet mente det kunne være arbeidsmiljø. Men her er inntrykket at 

verneombudet pratet om faktorer som påvirker trivsel og psykisk helse, og ikke arbeidsmiljø 

slik det er definert i denne oppgaven. Fagarbeiderne uttrykte at de var fornøyd med 

arbeidsfellesskapet sitt. Av funksjonærene som svarte på spørsmålet om vektlegging, mente de 

at fokuset kunne varierte fra prosjekt til prosjekt og mellom yrkesgrupper, og de mente at 

arbeidsmiljø ofte kunne være i fokus hos mange av dem. RVO mente det ble snakket mest om 

sikkerhet på anleggsområdet.  

«Der tror jeg det er veldig fokus på sikkerhet i forhold til alt annet. Vi er ikke, og det 

inkluderer meg selv, så opptatt av egen helse i arbeid.» 

Fagarbeider 2 

Hovedinntrykket på holdningene hos fagarbeiderne var at de har blitt flinkere til å 

kommunisere, og å godta at folk påpeker HMS og bruk av verneutstyr. Det ble imidlertid påpekt 

at mange ulike nasjonaliteter og underentreprenører kan føre til at det kan være vanskelig å 
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kommunisere, samt at man omgås ulike HMS-kulturer. 

 «Ja. Si ifra. Og det tror jeg folk har blitt mye flinkere til. For nå blir det tolerert. Før var du 

en tulling hvis du sa det.» 

Fagarbeider 4 

«… også når man får inn underentreprenører, så har jo de ofte sin egen kultur og mange av 

de kommer ikke nødvendigvis fra Norge heller.» 

Funksjonær 5 

5.3.5 Byggherre 

Nesten alle intervjuobjektene mente at byggherre vektla sikkerhet mer enn arbeidsmiljø i både 

SHA-planen sin og i praksis ute på prosjektene. Unntaket var noen få av fagarbeiderne, som sa 

at de ikke hadde nok erfaring med byggherren til å vurdere det. Flere av intervjuobjektene mente 

at byggherre tilnærmet kun fokuserte på sikkerhet, og at fokuset på arbeidsmiljø var liten eller 

ingen. For en av funksjonærene hadde dette fått konsekvenser på et tidligere prosjekt. Her hadde 

byggherre ikke formidlet en arbeidsmiljøutfordring til entreprenøren, som hadde medført 

problemer senere i prosjektet.  

 «Kun sikkerhet. Der [hos byggherre] er helse helt fraværende».  

Funksjonær 1 

Funksjonærene som sa at sikkerhet ble mest vektlagt, sa også at byggherrens vektlegging 

påvirket hvordan de selv vektla henholdsvis arbeidsmiljø og sikkerhet. Enkelte av 

funksjonærene mente derfor at byggherre burde begynne med å stille strengere krav til 

arbeidsmiljø i sine anbud og SHA-planer. De mente at dette medførte at alle entreprenører måtte 

ta hensyn til arbeidsmiljø i sine tilbud, og på den måten sørge for større arbeidsmiljøfokus, 

samtidig som useriøse aktører lettere kunne utelukkes. Noen få av intervjuobjektene sa 

imidlertid at enkelte byggherrer også kunne ha fokus på arbeidsmiljø, men at dette krevde at de 

hadde personell med kompetanse på området.  

«… og et av mine forslag er at byggherre generelt blir flinkere til å stille krav til arbeidshelse 

i kontraktene sine, og skrive de i poster så entreprenøren kan sette en pris på tiltak …» 

Funksjonær 3 
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Enkelte av intervjuobjektene begrunnet vektleggingen til byggherrer med byggherrens 

kompetanse. I tilfeller hvor byggherre f.eks. hadde kompetanse på utfordringer knyttet gass, så 

ville de også fokusere på dette. De mente at tidsaspektet for utvikling av plager fra 

arbeidsmiljøfaktorer også påvirket fokuset til byggherre. En funksjonær mente at ettersom 

enkelte helseplager kan ta 10-20 år å utvikle, så ville byggherren hverken stå til ansvar for det 

eller trenge å ha kompetanse på området, siden prosjektene deres ble ferdigstilt lenge før denne 

tiden. Flere av funksjonærene sa derfor at byggherrens eneste fokusområde innen arbeidsmiljø 

var arbeidstid og utfordringer knyttet til dette, ettersom dette var noe byggherre ville bli holdt 

ansvarlig for. 

5.3.6 Underentreprenører 

Totalt sett mente intervjuobjektene at underentreprenørene var litt dårligere enn 

hovedentreprenørene på HMS-arbeid. Det ble også sagt at underentreprenører fokuserte enda 

mindre på arbeidsmiljø enn hovedentreprenøren, og at de i hovedsak fokuserte på sikkerhet. 

Det ble blant annet forklart med mangel på kompetanse. Flere av intervjuobjektene mente også 

at det var på grunn av at underentreprenørene hadde ulik HMS-kultur enn hovedentreprenørene, 

og at de derfor trengte tid til å tilpasse seg hovedentreprenørens kultur. Dette ble forsøkt 

oppnådd gjennom obligatoriske HMS-kurs for alle aktørene på anlegget, kalt personlig 

sikkerhetsinstruks. Flere av intervjuobjektene fortalte at underentreprenørene likevel ikke 

tilfredsstilte kravene til verneutstyr i enkelte tilfeller. Intervjuobjektene sa at slike typer 

verneutstyr typisk var fallsikring, hjelm, briller og vernetøy.  

 «Der [blant underentreprenørene] tror jeg fokuset på arbeidsmiljø er enda mindre enn hos 

oss. Det er nok mer sikkerhet de har hovedfokuset på der, enn arbeidsmiljø.» 

Funksjonær 4 

5.3.7 Tilsynsmyndigheter 

På spørsmål om hvordan tilsynsmyndighetene vektlegger henholdsvis arbeidsmiljø og 

sikkerhet, så svarte alle fagarbeiderne og noen av funksjonærene at de hadde liten eller ingen 

erfaring med dem. De resterende funksjonærene og RVO hadde imidlertid bedre kjennskap til 

tilsynsmyndighetene. Intervjuobjektene mente at tilsynsmyndighetene i hovedsak fokuserte på 

sikkerhet og arbeidstid når de var ute på prosjektene, og at tilsynsmyndighetenes manglende 

arbeidsmiljøfokus var på grunn av ressursmangler som personell og økonomi, og ikke 

kompetansemangel. En av funksjonærene mente imidlertid at arbeidsmiljøfaktorer har blitt 
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vektlagt mer de siste to årene, og at tilsynsmyndighetene nå fokuserte mer på risikostyring og 

proaktive tiltak for arbeidsmiljø. 

5.4 Området med størst fokus 

På avslutningsspørsmålet i intervjuguiden som direkte spurte om hvilket område av henholdsvis 

arbeidsmiljø og sikkerhet de mente det ble fokusert mest på i bransjen og/eller i bedriften sin, 

svarte de aller fleste intervjuobjektene sikkerhet. To av fagarbeiderne mente fokuset var likt 

eller at det lå på arbeidsmiljø. Fagarbeideren som svarte arbeidsmiljø, pratet om trivsel.  

«Det er sikkerhet.» 

Funksjonær 1 

«Ja, det er nok kanskje sikkerhet […] er liksom den det er høyest risiko for skader eller 

verstefall dødsfall og slikt da, det er hovedpri da egentlig på en måte.» 

Fagarbeider 5 

Samtlige fagarbeidere mente vektleggingen av henholdsvis sikkerhet og arbeidsmiljø på 

arbeidsplassen var tilstrekkelig eller hadde ingen spesiell oppfatning av det. Den generelle 

oppfatningen blant funksjonærene var at fokuset ikke var tilstrekkelig balansert, og at 

arbeidsmiljø burde vektlegges mer. Flere av dem merket at det var igangsatt en forandring, men 

at det fortsatt var et stykke igjen. Funksjonærene mente at det ubalanserte fokuset skyldtes det 

etablerte sikkerhetsfokuset i bransjen, samt at konsekvensene på sikkerhetssiden ofte var akutte 

og synlige. Andre begrunnelser som gikk igjen var utilstrekkelig kompetanse innen 

arbeidsmiljø, for liten bemanning, og for lite bevisstgjøring rundt konsekvensene av 

eksponering for arbeidsmiljøfaktorer ut på anleggsplassen. Det regionale verneombudet mente 

det var viktig å være ute i felten og fortelle om helsekonsekvenser og at fagarbeiderne fikk 

eierskap til det de utsatte seg for. En funksjonær mente at det svært økende fokuset på ytre miljø 

de siste årene, er en del av forklaringen. Funksjonæren mente også at det er mange som dør av 

senskader, og at helserisikoen er svært undervurdert i bransjen.  

«Det er mye større eksponering for helserisikoer i anleggsbransjen enn det er for 

sikkerhetsfarer, fordi sikkerhetsarbeidet har pågått i så mange år at der har man virkelig fått 

et bra fokus. Synes jeg da.» 

Funksjonær 1 
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5.5 Hovedfunn 

Tabell 12: Hovedfunnene fra innhentet empiri. 

Hoved-

tema 

Under-

tema 
Hovedfunn 

R
is

ik
o
p

er
se

p
sj

o
n

 

- 

På spørsmål om hva intervjuobjektene anså som farligst når det 

kommer til HMS, svarte nesten alle intervjuobjektene at det var 

ulike farekilder knyttet til sikkerhetsområdet. Unntaket var RVO, 

som omtalte både sikkerhet og arbeidsmiljøfaktorer, samt en 

funksjonær som mente at arbeidsmiljøfaktorer var farligst. 

Intervjuobjektene begrunnet farene i faktorer som arbeidsgivers 

fokus, statistikk, hyppighet og konsekvens. Ingen av 

intervjuobjektene som anså sikkerhet som farligst, omtalte 

arbeidsmiljøfaktorer før de ble direkte spurt om det. Det varierte da 

i hvor stor grad disse intervjuobjektene anså arbeidsmiljøfaktorer 

som farlig. 

M
et

o
d

er
 o

g
 v

er
k

tø
y

 

T
il

ta
k

 

I de fleste intervjuene ble tiltak omtalt. Tiltakene som ble omtalt 

var avhengig av hvilken fare og situasjon de skulle benyttes på. Det 

ble omtalt tiltak innenfor kontrollhierarkinivåene substituering, 

tekniske- og organisatoriske tiltak, samt personlig verneutstyr for 

både arbeidsmiljø og sikkerhet. 

R
is

ik
o
v
u
rd

er
in

g
 

Alle intervjuobjektene omtalte risikovurderinger, hvor det i 

samtlige intervju ble snakket om SJA, mens noen av funksjonærene 

også omtalte risikovurderinger før prosjektstart. Mange av 

intervjuobjektene hadde vært involvert i risikovurderinger for både 

arbeidsmiljø og sikkerhet, mens noen av fagarbeidere kun hadde 

kjennskap til sikkerhet. De fleste intervjuobjektene mente at 

sikkerhet ble vektlagt mest i utførelse av SJA. 

R
U

H
 Det ble benyttet samme system for innrapportering av hendelser 

innenfor både sikkerhet og arbeidsmiljø.  

H
M

S
-m

ø
te

r 

De aller fleste oppgav sikkerhet som det området som ble tatt opp 

oftest på HMS-møter. Hovedårsaken var at sikkerhet ble ansett som 

mer håndfast, nært forstående og med mer akutte konsekvenser enn 

arbeidsmiljø. 
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V
er

n
er

u
n
d
er

 De aller fleste oppgav sikkerhet som området det ble fokusert mest 

på i vernerunder. Hovedårsaken til dette var at sikkerhet ble ansett 

som mer håndfast, nært forstående og med mer akutte konsekvenser 

enn arbeidsmiljø, samt at det ble ansett som vanskeligere å oppdage 

avvik innen arbeidsmiljø. 
In

d
ik

at
o
re

r Arbeidsmiljø hadde ingen egne indikatorer og ble ikke etterspurt 

anbud fra byggherren i stor kontrast til sikkerhet. 

Helseundersøkelser og måling av eksponering er kun for intern 

helseoppfølging.  
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Ingen av metodene som ble nevnt omfattet arbeidsmiljø. 

K
o
n

te
k
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R
es

su
rs

er
 De fleste intervjuobjektene mente at det ble gitt mer ressurser til 

sikkerhet enn arbeidsmiljø. Generelt opplevdes tilgangen til 

ressurser som tilstrekkelig, men ved press kunne arbeidsmiljø bli 

skadelidende. 

L
ed

er
-

en
g
as

je
m

en
t Samtlige fagarbeidere var fornøyd med lederengasjementet, men 

det var ingen som mente at de fokuserte mest på arbeidsmiljø. 

Funksjonærene selv mente de fokuserte mest på sikkerhet. 

K
o
m

p
et

an
se

 

Flere mente at det var manglende kompetanse, spesielt innen 

arbeidsmiljø. Dette gjaldt både byggherre, entreprenør og 

underentreprenør. Det ble derfor foreslått flere tiltak for å øke 

denne kompetansen, bl.a. enkle hefter på området, økt fokus på 

yrkesskolen og større involvering fra HMS-personellet ute på 

prosjektene.  

A
rb
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d
s-
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ap
 

(k
u
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u
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De fleste fagarbeiderne mente de pratet mest om sikkerhet, og de 

var fornøyd med arbeidsfellesskapet. Holdningen var at det var 

akseptert å påpeke HMS-avvik, noe de mente det var mindre 

toleranse for før. 

B
y
g
g
h
er

re
 

De fleste mente at byggherre vektla sikkerhet mest, inkludert i 

anbud og SHA-plan, og at byggherre burde stille strengere krav til 

arbeidsmiljø slik at entreprenørene kunne fokusere mer på og sette 

av mer ressurser til det. 
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U
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r Underentreprenører har et varierende fokus på HMS-arbeid, fra 

veldig bra til dårlig, men det generelle nivået ble ansett som 

dårligere sammenlignet med hovedentreprenører. Det samme gjaldt 

for fokuset på arbeidsmiljø. 

T
il

sy
n
s-

m
y
n
d
ig

h
et

er
 Det var generelt lite kjennskap til tilsynsmyndighetene, spesielt 

blant fagarbeiderne. Hovedinntrykket var at tilsynsmyndighetene 

hovedsakelig fokuserte på sikkerhet og arbeidstid. De som kjente til 

tilsynsmyndighetene best mente at dette var på grunn av 

ressursmangler, og ikke på grunn av mangel på kompetanse.  

O
m
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ed
 

st
ø
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De aller fleste svarte sikkerhet. Funksjonærene mente at fokuset 

ikke var tilstrekkelig balansert, og at arbeidsmiljø burde bli vektlagt 

mer. Hovedgrunnen var at sikkerhet ble ansett som mer håndfaste, 

nært forstående og hadde mer akutte konsekvenser enn 

arbeidsmiljø. 
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6 Diskusjon 

Fra empirien i resultatkapittelet kommer det tydelig frem at intervjuobjektene mener at det er 

sikkerhet som vektlegges mest i anleggsbransjen. Intervjuobjektene opplever størst risiko innen 

farer knyttet til sikkerhetsområdet; metodene og verktøyene vektlegger sikkerhet mest og er 

best tilpasset sikkerhet; og både interne og eksterne organisatoriske faktorer fokuserer mest på 

sikkerhet. I dette kapittelet blir denne empirien diskutert i kontekst med teori og 

bakgrunnsinformasjon som er presentert tidligere i oppgaven for å finne ut hvorfor 

vektleggingen er slik. I de tre første underkapitlene diskuteres undertemaene fra 

resultatkapittelet i lys av problemstillingen og tilhørende forskningsspørsmål. I siste 

underkapittelet presenteres det hvordan disse forklaringene av vektleggingen er sammensatte 

og avhengige av hverandre, for å illustrere hvor komplekst det er og hvordan alt påvirkes av 

hverandre. 

6.1 Risikopersepsjon 

Det første forskningsspørsmålet i denne masteroppgaven er: «Hvordan er den individuelles 

persepsjon av risiko forskjellig for sikkerhet og arbeidsmiljøområdet?». For å undersøke dette 

forskningsspørsmålet vil risikopersepsjonsteorien fra kapittel 3.1 benyttes, og risiko-

persepsjonen vil bli vurdert basert på egenskaper knyttet til risikokilden, individers personlighet 

og kontekst. Dette blir så vurdert opp mot hvorfor sikkerhet blir vektlagt mest. 

6.1.1 Sikkerhet- og arbeidsmiljøfarer som risikokilde 

Ved å se på de ni forskjellige punktene knyttet til risikokilder som er presentert i kapittel 3.1, 

kan det undersøkes hvorvidt sikkerhet- eller arbeidsmiljøfarer kan ansees for å lettere oppleves 

som risikofylt (Slovic, 2000). To av punktene kan argumenteres for å være ganske like i opplevd 

risiko, uavhengig av om risikokilden er innen sikkerhet eller arbeidsmiljø. Det første punktet, 

som omhandler frivillighet, kan hevdes å være lik for både sikkerhet- og arbeidsmiljøfarer 

ettersom arbeiderne utsettes for begge deler i sine arbeidsoppgaver. Det andre punktet, som 

omhandler kunnskap og konsensus blant eksperter og i vitenskapen, kan også argumenteres for 

å indikere det samme. Eksperter og forskning på begge områder er utbredt både i Norge og EU, 

og det er konsensus rundt hva farene knyttet til arbeidsmiljø og sikkerhet kan medføre (Moen, 

2003c, 2003b, 2003a; Kongsvik et al., 2018; Kjellén og Albrechtsen, 2017). 
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Videre er det imidlertid flere forskjeller som gjør at det kan argumenteres for at opplevd risiko 

knyttet til sikkerhetsområdet er større enn arbeidsmiljøfaktorer. Et argument er at det vil oppstå 

umiddelbare skader og plager for farer knytet til sikkerhet, mens konsekvensene etter 

eksponering for arbeidsmiljøfaktorer ofte har et lengre tidsperspektiv. Fra 

risikopersepsjonsforskningen kommer det frem at desto mer umiddelbare effektene er, desto 

høyere opplever personer risikoen knyttet til det (Slovic, 2000). Det kan derfor argumenteres 

for at sikkerhet i denne forbindelsen blir vurdert som mer risikofylt enn arbeidsmiljø. Dette 

stemmer også overens med litteratur på området (Hovden og Skaug-Larssen, 1982; Antonucci 

et al., 2010). Denne forskjellen kan ansees for å være den klareste forskjellen mellom de to 

områdene.  

Et av de andre punktene er grad av kontrollerbarhet på risikokilden. Her er det ikke like klart 

hvilket område som er minst kontrollerbart. I empirien kommer det f.eks. frem at sikkerhet 

vektlegges mer enn arbeidsmiljøfaktorer i SHA-planen til byggherre, samt i risikovurderingene 

i planleggingsfasen til entreprenørene. Dette kan indikere at de har større kontroll på risikoene 

til sikkerhet ettersom det blir brukt mer tid på det. Samtidig ble sikkerhetsutfordringene ansett 

som mer dynamiske enn arbeidsmiljøfaktorene, som kan indikere at det trengs mer tid og 

ressurser i planleggingsfasen.  

Videre kan sikkerhet- og arbeidsmiljøfarer kontrolleres av fagarbeidere gjennom f.eks. ulike 

typer personlig verneutstyr. Fra empirien knyttet til det intervjuobjektene omtalte som de største 

farene, kan det imidlertid argumenteres for at farer knyttet til sikkerhetsområdet kan 

kontrolleres i mindre grad ved bruk av verneutstyr, sammenlignet med arbeidsmiljøfaktorer. 

Farer som konflikt mellom menneske-maskin, fallende gjenstander, sprenging og strøm kan 

involvere såpass mye energi at verneutstyr ikke vil forhindre skade. Selv om enkelte 

arbeidsmiljøfaktorer som vibrasjonseksponering ikke nødvendigvis kan unngås selv ved bruk 

av verneutstyr, så kan verneutstyr ved f.eks. støy-, støv- eller kjemikalieeksponering i større 

grad redusere eller fjerne potensielle farer. Videre kan det også ansees som enklere å bli skadet 

av andre personer på grunn av farer knyttet til sikkerhetsområdet, ettersom det medfører 

umiddelbare konsekvenser. Hvis en person for eksempel opplever tap av kontroll av en maskin 

eller en gjenstand fra en høyde, så kan dette få konsekvenser for andre personer som er i 

farekildens bane. Fra empirien mente også et intervjuobjekt at det var enklere å unngå 

eksponering for arbeidsmiljøfaktorer sammenlignet med sikkerhet. Mindre grad av 

kontrollerbarhet betyr at individer vurderer risikoen høyere, og derfor kan det argumenteres for 
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at sikkerhet også her oppleves som mer risikofylt sammenlignet med arbeidsmiljøfaktorer 

(Slovic, 2000). 

Risikopersepsjon påvirkes også av hvor ny og ukjent faren oppleves, hvor nyere og mer ukjente 

farer medfører at personer opplever risikoen som større (Slovic, 2000). Fra empirien knyttet til 

risikovurderinger kommer det fram at f.eks. SJA vanligvis ble benyttet innen sikkerhet, blant 

annet fordi intervjuobjektene klassifiserte farer knyttet til sikkerhetsområdet som mer 

dynamisk. Det var også på grunn av at farene kunne oppstå i en ny situasjon, som vil medføre 

at de ikke har opplevd farene i den nye settingen tidligere. Det kan derfor argumenteres for at 

intervjuobjektene anså slike farer som «nye» og «ukjent», selv om selve faren var kjent fra før. 

For arbeidsmiljø, så anså intervjuobjektene farene knyttet til arbeidsmiljøfaktorene som mer 

statisk og like gjennom et prosjekt, og at det derfor var tilstrekkelig å kun risikovurdere farene 

i starten av et prosjekt. I denne sammenhengen kan det derfor argumenteres for at 

intervjuobjektene anså farer knyttet til sikkerhetsområdet som nyere og mer ukjent, 

sammenlignet med arbeidsmiljøfaktorer. Dermed indikerer også denne delen at opplevd risiko 

er større for sikkerhet, sammenlignet med arbeidsmiljø.  

Fra empirien kommer det frem at personlige opplevelser og konsekvenser tilhørende farer er to 

av begrunnelsene til at intervjuobjektene vurderer farer knyttet til sikkerhetsområdet som 

farligst. Det kan derfor argumenteres for at både frykt og konsekvensenes alvorlighetsgrad blir 

ansett som større innen farer knyttet til sikkerhetsområdet, sammenlignet med 

arbeidsmiljøfaktorer. Ett argument for at dette er at konsekvensene ved farer knyttet til 

sikkerhetsområdet ofte vises mer på kroppen, gjennom for eksempel blødninger, brudd, sår og 

liknende. Farene ved arbeidsmiljøfaktorer er mer usynlige, samt at konsekvensene i større grad 

oppstår inni kroppen. Konsekvensenes alvorlighetsgrad kan argumenteres for å oppleves høyere 

innen sikkerhet enn ved arbeidsmiljøfaktorer fordi eventuelle plager og skader innen farer 

knyttet til sikkerhetsområdet vil inntreffe umiddelbart. Til sammenligning er det ikke 

nødvendigvis slik at det oppstår plager eller skader ved eksponering for arbeidsmiljøfaktorer, 

men at det i stedet øker sannsynligheten for at de oppstår. Både høy grad av frykt og -

konsekvensenes alvorlighetsgrad er i forskning vurdert som områder som bidrar til høyere 

risikopersepsjon, og det er også en undersøkelse som tilsier at sikkerhetsansvarlige i bygg og 

anlegg vektlegger alvorlighetsgrad ved konsekvenser mer enn sannsynlighet for konsekvensene 

når de vurderer risiko (Slovic, 2000; Perlman, Sacks og Barak, 2014).  
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I risikopersepsjonsforskningen er også grad av kjennskap til risikokilden en faktor som påvirker 

opplevd risiko, hvor lav grad av kjennskap til risikokilden kan medføre høyere opplevd risiko 

(Slovic, 2000). Funnene fra empirien kan her indikere at det er lavest grad av kjennskap til 

arbeidsmiljøfaktorer ettersom flere intervjuobjekter omtalte kompetansemangel innen 

arbeidsmiljø. Dette indikerer det motsatte av det de fleste andre punktene i dette delkapittelet 

gjør, og peker mot at opplevd risiko knyttet til arbeidsmiljøfaktorer burde vært større enn 

sikkerhet. Dette funnet antyder at det ikke er alle områder hvor risikopersepsjon knyttet til 

sikkerhetsområdet er størst eller likt sammenlignet med arbeidsmiljøfaktorer, som viser at 

risikopersepsjonen er sammensatt.  

6.1.2 Personlige egenskaper og kontekst 

Andre områder som påvirker opplevd risiko er personlige egenskaper og kontekst (Hovden og 

Skaug-Larssen, 1982; Kongsvik et al., 2018). Et av områdene som trekkes frem her er 

ferdigheter. Det kan argumenteres for at HMS er en ferdighet, og at det trengs opplæring for å 

heve disse HMS-ferdighetene. I denne oppgaven er funn som tyder på at både funksjonærer og 

fagarbeidere undervurderer farene ved arbeidsmiljøfaktorer ettersom de fleste ikke engang 

nevner de som en fare før de eksplisitt blir spurt om det. Det kan derfor argumenteres for at 

disse intervjuobjektene har manglende HMS-opplæring. Undersøkelser viser at HMS-

opplæring og opplevd risiko har en sammenheng, hvor personer som ikke har HMS-opplæring 

vurderer samme risiko lavere enn personer som har treningen (Gürcanlı, Baradan og Uzun, 

2015; Rodríguez-Garzón et al., 2016). 

Det kan også argumenteres for at konteksten bidrar til at sikkerhetsutfordringer oppleves som 

farligere enn arbeidsmiljøfaktorer. Det er antydninger til at risikopersepsjon kan påvirkes av 

hva som er normen i bransjen og i virksomheten arbeiderne jobber i (Gordon, 2006). Fra 

funnene kommer det frem at enkelte av funksjonærene eksplisitt begrunnet det de opplevde som 

størst fare med hva bedriften hadde identifisert. Samtidig kom det frem at fire av de mest 

omtalte farene også var det bedriftene hadde identifisert som spesielt farlig. Det kan derfor 

argumenteres for at dette kan ha hatt innvirkning på hvordan intervjuobjektene vurderer risiko.  

Videre er også kultur en kontekstfaktor som kan påvirke individers risikopersepsjon (Slovic, 

2000; Kongsvik et al., 2018; Hovden og Skaug-Larssen, 1982). Fra empirien kommer det frem 

at fagarbeiderne mente de vektla sikkerhet mest i deres HMS-kultur. Det kan argumenteres for 

at fagarbeiderne har undervurdert risikoen knyttet til arbeidsmiljøfaktorene ved å ha lite fokus 

på arbeidsmiljø i HMS-kulturen deres, ettersom en god HMS-kultur er en måte å øke 
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risikopersepsjon (Lopez Del Puerto et al., 2014).  

6.1.3 Oppsummering 

Sikkerhet oppleves som mer risikofylt enn arbeidsmiljø. Dette skyldes at sikkerhet blir ansett 

som farligere siden dette området representerer akutte og nært forstående konsekvenser i 

motsetning til plager relatert til arbeidsmiljø som ofte tar lengre tid å utvikle. 

Sikkerhetsutfordringer kan argumenteres for å oppleves som et dynamisk felt som er mindre 

kontrollerbart, mens arbeidsmiljø oppleves som mer statisk, som også bidrar til at sikkerhet 

oppleves som mer risikofylt. På grunn av at sikkerhet oppleves mer dynamisk, mener 

intervjuobjektene at farene knytte til sikkerhet er «nyere» og mer «ukjent» ettersom kjente farer 

kan oppstå i ukjente settinger. Nye og ukjente farer oppleves mer risikofylt sammenlignet med 

allerede kjente. Det er også funn som antyder at intervjuobjektenes HMS-opplæring, bransje- 

og bedriftsfokus samt kultur medfører at de vurderer sikkerhetsutfordringer som mer risikofylt 

sammenlignet med arbeidsmiljøfaktorer.  

Risikopersepsjon er imidlertid komplekst. Funn indikerer at faktorer som frivillighet, samt 

kunnskap og konsensus blant eksperter og i vitenskapen, er likt innenfor både arbeidsmiljø og 

sikkerhet. I tillegg er det mindre kunnskap om arbeidsmiljø, som egentlig er en faktor som 

indikerer at arbeidsmiljø oppleves som mer risikofylt enn sikkerhet. Ved at det imidlertid er 

flere andre faktorer som peker mot sikkerhet, blir opplevd risiko totalt sett vurdert som større 

for sikkerhetsutfordringer sammenlignet med arbeidsmiljø. 

6.2 Metoder og verktøy i HMS-styring 

Det andre forskningsspørsmålet i oppgaven er: Hvilke ulikheter finnes det ved metoder for 

sikkerhets- og arbeidsmiljøarbeid? Ulikhetene som kommer frem blir diskutert opp mot 

problemstillingen for å kunne undersøke om disse ulikhetene kan ha en innvirkning på hvorfor 

fokuset ligger på sikkerhet. 

6.2.1 Risikovurdering 

En risikovurdering består av identifisering, analysering og evaluering av risiko (se kapittel 

3.2.1). Identifisering av farer er blant annet basert på deltakernes risikopersepsjon, kunnskap 

og erfaringer (Kongsvik et al., 2018; Kjellén og Albrechtsen, 2017; Standard Norge, 2006). I 

intervjuene kom det frem at det var mangel på kompetanse innen arbeidsmiljø, og at 

intervjuobjektene vurderte sikkerhet som mer risikofylt, som kan føre til at farer knyttet til 
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sikkerhetsområdet lettere blir identifisert av deltakerne av vurderingen. Analysering og 

evaluering av arbeidsmiljøfaktorer involverer som regel målinger av eksponeringsnivå for å 

kunne bedømme om eksponeringsnivået er under tiltaks- og grenseverdi (Forskrift om tiltaks- 

og grenseverdier, 2013).  

Ifølge litteraturen er det viktig å vurdere arbeidsmiljøfaktorer regelmessig for å kunne overvåke 

eksponeringen, siden slike faktorer ofte er vanskelig å se (Swartz, 2001). Intervjuobjektene 

fortalte at slike målinger vanligvis kun ble utført i starten av prosjektet siden det var på dette 

tidspunktet de som regel hadde tilgang på nødvendig måleutstyr. Enkelte av fagarbeiderne og 

funksjonærene mente også at det ikke var behov for ytterligere målinger, siden de oppfattet 

farene knyttet til arbeidsmiljø som mer eller mindre konstante gjennom hele prosjektet. Det kan 

argumenteres for at denne begrensede oppfølgningen av arbeidsmiljøfaktorer under utførelsen 

av prosjektet kan medføre mindre fokus på arbeidsmiljø, og bidra til å sette sikkerhet i fokus. 

Det fremkommer også fra empirien at det ofte var BHT som utførte disse 

eksponeringsmålingene. Dette kan bety at de få målingene som ble utført, ikke involverte 

arbeidstakerne selv. Det kan argumenteres for at dette kan bidra til å gi både mindre eierskap, 

kjennskap og forhold til risikoene knyttet til arbeidsmiljø for arbeidstakerne, som videre kan 

flytte fokuset over på sikkerhet i f.eks. gjennomføring av SJA. Det er også mulig å vurdere 

eksponering for flere av arbeidsmiljøfaktorer ved å bruk oppgitte produsentdata og kalkulator 

på nett, som vil gjøre det lettere å «måle» eksponering gjennom hele prosjektet. Dette er 

imidlertid ikke alltid tilstrekkelig, ettersom eksponeringsnivået kan bli påvirket av andre 

faktorer enn det produksjonsdataen baserer seg på (Kongsvik og Moe, 2018) (se kapittel 6.3.2). 

SJA var den eneste formen for risikovurdering som det kom frem under intervjuene at ble 

benyttet i utførelsesfasen av prosjektet. Det var også den vurderingstypen samtlige fagarbeidere 

pratet om under spørsmålet om risikovurdering. Ifølge intervjuobjektene blir SJA benyttet for 

å vurdere risiko innen både sikkerhet og arbeidsmiljø, men at det stort sett var sikkerhet som 

ble tatt opp i disse vurderingene. Når sikkerhet er det som vektlegges i den risikovurderingen 

fagarbeiderne utfører regelmessig, kan det argumenteres for at dette er med på å hindre at 

arbeidsmiljø får tilstrekkelig oppmerksomhet. Dette kan også føre til at fagarbeiderne mister en 

viktig arena for å lære og prate om arbeidsmiljøfaktorer, ettersom det i litteraturen kommer 

frem at SJA kan være en viktig arena for kunnskapsdeling, læring og kommunikasjon (Svensli 

og Solberg, 2016; Swartz, 2001). Dette kan bidra til å skyve fokuset ytterligere over på 

sikkerhet. Utførelse av SJA kan også føre til bedre relasjoner mellom kollegaer, og gode 



 

 

 

61 Diskusjon 

relasjoner er viktig for kunnskapsdeling og læring (Swartz, 2001; Schiefloe, 2016). Selv om 

flere av fagarbeiderne selv mente at det var mer akseptert å snakke med hverandre om HMS og 

påpeke avvik nå sammenlignet med før, så vil ikke kunnskapsdeling og læring på et område bli 

oppfylt hvis det ikke blir inkludert i samtalene.  

Utførelse av en SJA skjer vanligvis ved hjelp av et enkelt utformet skjema som spør om farer 

knyttet til arbeidsoperasjonen som skal utføres, og en risikomatrise for å evaluere tilhørende 

risiko (Occupational Safety and Health Administration, 2002; Rausand, 2013; Arbeidstilsynet, 

u.å.-h) (se kapittel 3.2.1). I forprosjektet til denne oppgaven ble det presentert en rekke 

ulykkesmodeller som kan brukes i vurdering av risiko, mens det ikke ble funnet noen modeller 

eller typiske vurderingsmetoder for arbeidsmiljø (Kongsvik og Moe, 2018). På bakgrunn av 

dette kan det argumenteres for at en SJA er best utformet til bruk på sikkerhetsområdet, da SJA-

strukturen baserer seg på disse ulykkesmodellene (Kongsvik og Moe, 2018).  

Det kan også argumenteres for at det ligger mer naturlig for deltagerne av en SJA og assosiere 

ordet «fare» med sikkerhet, siden empirien tilsier at sikkerhet får mest oppmerksomhet både 

ved utførelse av SJA og generelt. Det finnes SJA-skjemaer som inneholder lister over mulige 

farer som inkluderer arbeidsmiljøfaktorer, men skjemaet bruker fortsatt ordet «farer» og 

formuleringer som f.eks. «Farer – hva kan gå galt» (SIBA, 2016). SJA-skjemaet det er referert 

til her, har en liste med 20 mulige farer, hvor kun fem er arbeidsmiljørelaterte. Empirien antyder 

også at arbeidsmiljøfaktorer kan være en eksplisitt del av SJA-skjemaene til entreprenører, men 

det er usikkert i hvilken grad da skjemaene ikke ble undersøkt. I tillegg kan det påstås å være 

vanskelig og evaluere en arbeidsmiljørisiko ved hjelp av en risikomatrise, da evaluering av 

eksponeringsnivå baserer seg på visshet gjennom målinger opp mot tiltaks- og grenseverdier, 

og ikke sannsynlighet (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier, 2013; Hughes og Ferrett, 2008). 

En dårlig tilpasset vurderingsmetode for arbeidsmiljø kan i seg selv føre til større fokus rundt 

sikkerhet ettersom arbeidstakerne i større grad kan forbinde den med sikkerhet.  

En dårlig tilpasset vurderingsmetode kan også føre til at arbeidsmiljø faller bort i tilfeller hvor 

tidspress fører til en målkonflikt mellom effektivitet og SJA. Under tidspress kan det være 

lettere å identifisere de farer som oppleves som mest risikofylt og som man har mest kunnskap 

om, spesielt når skjemaet er best tilpasset for akkurat disse farene. Siden arbeidsmiljøfaktorer 

ble ansett som mindre farlig enn farer innenfor sikkerhetsområdet, kan tidspress også føre til 

enklere løsninger innen arbeidsmiljø. Et eksempel på dette kan være å minske risikoen ved bruk 

av verneutstyr uten nærmere evaluering, så det kan fokuseres og brukes mer tid på sikkerhet, 
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som de anser som farligere. Dette viser hvordan beslutninger kan motarbeide HMS-arbeidet på 

grunn av en målkonflikt (Kongsvik et al., 2018). 

6.2.2 Rapportering av uønsket hendelse 

Det benyttes samme system for RUH-er for henholdsvis sikkerhet og arbeidsmiljø, og systemet 

har blitt digitalisert slik at RUH-er enkelt kan sendes inn via en app på telefonen, med 

beskrivelse av hendelsen samt et bilde. På tross av dette er det hendelser og usikre forhold innen 

sikkerhet som i hovedsak blir innrapportert. Selv om det ikke er forskjeller for innrapportering 

av sikkerhet og arbeidsmiljø i dette verktøyet, kan det argumenteres for at det mer tilpasset for 

innrapportering av sikkerhetshendelser siden det kan være vanskeligere å oppdage 

arbeidsmiljøfaktorer. Det er vanskelig å vite om en person er over tiltaksnivå for eksponering 

av f.eks. vibrasjon uten å vite akkurat hvilket utstyr personen har brukt og hvor lenge. I tillegg 

er eksponeringsnivået avhengig av faktorer som vedlikehold av verktøyet og samhandlingen 

mellom personen og verktøyet (Kongsvik og Moe, 2018).  Faktorer som vibrasjon, støv og 

kjemikalier kan også være vanskelige å ta bilde av i appen, med unntak av manglende 

verneutstyr.  

Det fremkommer i litteraturen at RUH kan være viktig for sikkerhetskulturen, og at det kan 

bidra til et mer solid HMS-system (Hinze, Hallowell og Baud, 2013; Cooper Ph.D, 2000). Ved 

at det i hovedsak blir sendt inn RUH-er innen sikkerhet, kan det derfor også argumenteres for 

RUH kan påvirke kulturen til å vektlegge sikkerhet i større grad, som igjen vil påvirke elementer 

som kunnskap og holdninger (Schiefloe, 2016). RUH-er kan også benyttes som data for 

risikovurderinger, og på den måten kan det lave innrapporteringstallet innen arbeidsmiljø også 

påvirke utførelsen av risikovurderinger i retning av sikkerhet, som har et betraktelig høyere 

innrapportering tall ifølge empirien (Standard Norge, 2006). 

6.2.3 Indikatorer 

Til forskjell fra de andre metodene og verktøyene som brukes for både sikkerhet og 

arbeidsmiljø, så er det ifølge funksjonærene ingen egne indikatorer for arbeidsmiljø, kun for 

sikkerhet. Det begrunnes blant annet med at det kun er sikkerhetsindikatorer de blir målt på i 

byggherrers anbud, og at det var i hovedsak det byggherrer brydde seg om. Det var også en 

funksjonær som mente at det samme gjaldt for myndighetene. 

Internt føres det sykefravær og arbeidstakere følges opp med helsekontroller. Det er mulig å 

dele sykefraværet mellom sikkerhet og arbeidsmiljø, men i praksis har arbeidsgiver ingen rett 



 

 

 

63 Diskusjon 

til å vite hvorfor en arbeidstaker er sykemeldt (Personopplysningsloven, 2018). Det kan derfor 

være vanskelig for arbeidsgiver å vite om sykefraværet kan knyttes til sikkerhet eller 

arbeidsmiljø, og dermed bruke dette som en indikator. Det virket som helsekontroller kun ble 

benyttet til kartlegging for å unngå sykdom og plager, siden intervjuobjektene ikke gav inntrykk 

av at disse tallene ble gjort om til trenddata. Det at det ikke finnes egne indikatorer for 

arbeidsmiljø kan påvirke vektleggingen av sikkerhet og arbeidsmiljø i seg selv, siden det bidrar 

til å sette mer fokus på sikkerhet. Det vil også kunne påvirke entreprenøren gjennom 

byggherren, siden empirien sier at byggherre kun setter krav til sikkerhetsindikatorer i sine 

anbud. Det kan derfor argumenteres for at denne ulikheten innen bruk av indikatorer mellom 

arbeidsmiljø og sikkerhet kan ha en betydelig påvirkning av entreprenørenes vektlegging. 

Manglende arbeidsmiljøindikatorer kan også gå utover viljen til å jobbe med arbeidsmiljøarbeid 

og føre til mindre tildelte ressurser, som viser viktigheten av å ha arbeidsmiljøindikatorer for å 

kunne vektlegge området mer (Budworth, 2013). 

Indikatorer videreformidles kun til fagarbeiderne i større forum i løpet av året, og de fleste av 

fagarbeiderne var ikke kjent med begrepet. Det kan argumenteres for at fagarbeiderne i svært 

liten grad blir direkte påvirket av manglende indikatorer for arbeidsmiljø, ettersom indikatorer 

er et verktøy de hverken bruker eller hører spesielt mye om. Indirekte kan det imidlertid 

argumenteres for å ha store konsekvenser for deres vektlegging av sikkerhet og arbeidsmiljø, 

siden funksjonærenes fokus, og muligens hele bedriften, påvirkes av byggherrens etterspørsel 

av indikatorer i anbud. I empirien fremkommer det at byggherrenes fokus påvirket 

entreprenøren, og at funksjonærer derfor etterspurte krav til arbeidsmiljøindikatorer i anbudene 

sine slik at de lettere kunne sette mer fokus på arbeidsmiljøet. 

6.2.4 Vernerunder 

I lovverket fremkommer det at verneombud skal følge med på at det blir tatt hensyn til både 

sikkerhet og arbeidsmiljø i arbeidshverdagen (Arbeidsmiljøloven, 2006). Verneombudet skal 

bidra med å påse at HMS-lovverket overholdes for å bidra til en tryggere arbeidsdag. Det kan 

derfor argumenteres for at vernerunder også skal ha samme fokus, siden verneombudet er med 

på å gjennomføre vernerunder (se kapittel 3.2.3). På tross av dette, er det sikkerhet det fokuseres 

mest på under slike runder ifølge intervjuobjektene, siden det ble ansett å være lettere og se 

sikkerhetsavvik kontra avvik innen arbeidsmiljø. Flere fagarbeidere og funksjonærer poengterte 

også at de var mer opptatt av sikkerhet når de deltok i vernerunder, siden det er dette området 

som kan skape akutte skader og dødsfall. Hvis ikke begge fagområdene får tilstrekkelig 
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oppmerksomhet, kan dette være i strid med å bidra til en tryggere arbeidshverdag. Dette er en 

ulikhet i utførelse av denne metoden som kan påvirke det overordnede fokuset på 

prosjektområdet og i bedriften. I tillegg kan aktørenes eget fokus påvirke hverandre gjennom 

vernerundene, siden vernerunder ofte involverer både arbeidstakere fra UE og i noen tilfeller 

representanter fra byggherren (se kapittel 3.2.3).  

6.2.5 Kommunikasjon 

Kommunikasjon er en viktig del av risikostyring (se kapittel 3.2). Formidling av sikkerhets- og 

arbeidsmiljøarbeid foregår ifølge intervjuobjektene gjennom møter, rapporter og på 

oppslagstavler. I møter blir sikkerhet vektlagt mest når HMS tas opp basert på empirien. I 

rapportene og på oppslagstavlen blir innsendte RUH-er og gjennomførte vernerunder 

videreformidlet. Som presentert tidligere, så indikerer empirien at de aller fleste hendelsene 

som blir rapportert inn er innenfor sikkerhetsområdet, og at fokuset på vernerunder ligger på 

sikkerhet. Dette indikerer at selv om kommunikasjonsplattformene er de samme for 

henholdsvis arbeidsmiljø og sikkerhet, så virker det å være sikkerhet som formidles hyppigst 

gjennom dem. En forklaring på dette kan være at skader og ulykker er mer nært forestående og 

akutte sammenlignet med sykdom og helseplager. Samtidig forklarte en funksjonær 

møteagendaen med at arbeidsmiljø kun ble tatt opp som en reaktiv reaksjon på 

tilbakemeldinger, mens sikkerhet ble tatt opp mer proaktivt. Siden kommunikasjons-

hjelpemidlene sjeldent inkluderte arbeidsmiljøfaktorer, så kan dette bidra til større fokus på 

sikkerhet. 

6.2.6 Tiltak 

I kapittel 3.2.2 fremstilles kontrollhierarkiet for både sikkerhet og arbeidsmiljø, og viser at 

tilnærmingen til denne er å starte øverst i hierarkiet og etterstrebe innføring av tiltak så høyt i 

hierarkiet som det er praktisk mulig (Smedbold, 2016; Albrechtsen et al., 2018). I empirien 

fremkommer det at det i praksis er tilgjengelige tiltak innen flere av områdene i 

kontrollhierarkiene, og at det er mulig å innføre tiltak høyt i hierarkiet både for arbeidsmiljø og 

sikkerhet. Dette kan derfor brukes som argumentasjon for at tilgjengeligheten på tiltak ikke 

påvirker vektleggingen av henholdsvis arbeidsmiljø og sikkerhet i særlig grad, ettersom de i 

utgangspunktet er tilgjengelige høyt i hierarkiet for begge områdene.  

I empirien kom det imidlertid frem at noen tiltak for risiko knyttet til arbeidsmiljøfaktorer ble 

ansett som mer økonomisk belastende sammenlignet med sikkerhet. Dette ble forklart med at 
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hverken byggherre eller entreprenøren beskrev disse arbeidsmiljøfaktorene i prosjekteringen 

før prosjektstart, og at det dermed ikke ble tatt hensyn til før underveis i prosjektet. De omtalte 

tiltakene som ble ansett som for økonomisk belastende, var arbeidsmiljøtiltak innen 

substituering og tekniske løsninger. Ved slike tilfeller kan det derfor argumenteres for at det 

oftere kan bli implementert arbeidsmiljøtiltak på lavere nivå i kontrollhierarkiet, sammenlignet 

med sikkerhet, og at det blir ansett som tilfredsstillende med f.eks. organisatoriske tiltak og 

personlig verneutstyr. Dette indikerer at sikkerhet vektlegges i større grad ved implementering 

av tiltak.  

Empirien sier at tiltak mot arbeidsmiljøfaktorer kunne bli dyrere sammenlignet med sikkerhet. 

Det kan derfor argumenteres for at tiltak mot farer knyttet til sikkerhetsområdet blir prioritert i 

større grad. Selv om konsekvensene til flere av arbeidsmiljøfaktorene kan forhindres ved bruk 

av personlig verneutstyr, ble det f.eks. identifisert i forprosjektet til denne masteroppgaven at 

verneutstyr mot vibrasjon har begrenset effekt (Kongsvik og Moe, 2018). Dette viser at bruk 

av personlig verneutstyr som tiltak for arbeidsmiljøutfordringer ikke nødvendigvis er 

tilstrekkelig, og underbygger påstanden om at arbeidsmiljø får for liten prioritering 

sammenlignet med sikkerhet. 

6.2.7 Oppsummering 

Eksponering av arbeidsmiljøfaktorer blir ofte kun utført i starten av et prosjekt grunnet 

begrenset tilgang til måleutstyr, og ofte ved hjelp av BHT. Dette kan føre til større fokus på 

sikkerhet siden det blir risikovurdert jevnlig, ofte ved bruk av SJA, samt at de ansatte kan miste 

eierskap og kjennskap til arbeidsmiljøfaktorer hvis de ikke utfører målinger selv. Både 

arbeidsmiljøfaktorer og sikkerhet blir vurdert i en SJA, men SJA er bedre tilpasset for 

sistnevnte, som kan føre til at de mister en arena for læring, kommunikasjon og 

relasjonsforbedring, som vil påvirke kulturen. RUH er lettere å rapportere inn innen sikkerhet, 

da det ofte er vanskelig å faktisk se arbeidsmiljøavvik. Det rapporteres inn veldig få RUH-er 

innen arbeidsmiljø, og som kan påvirke kulturen. Det finnes ingen indikatorer for arbeidsmiljø, 

og byggherre etterspør kun sikkerhetsindikatorer i sine anbud, som påvirker entreprenørene til 

å vektlegge sikkerhet i større grad. I vernerunder blir sikkerhet vektlagt mest fordi det 

representerer akutte skader og dødsfall i motsetning til arbeidsmiljø. Tiltak er i praksis 

tilgjengelig innen både sikkerhet og arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøtiltak kan imidlertid være dyrere 

i seg selv, samt at de sjeldnere blir vurdert i SHA-plan og vurderinger før prosjektstart, som kan 

føre til at arbeidsmiljøtiltak på høyere nivå i kontrollhierarkiet blir innført i mindre grad enn 
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tiltak mot sikkerhetsutfordringer.  

6.3 Organisatoriske faktorer i kontekst med Pentagonmodellen 

Det tredje forskningsspørsmålet ser på bedriftens HMS-arbeidet i kontekst med de faktorer som 

påvirker dette arbeidet både internt og eksternt: «Hvordan påvirkes fokuset på sikkerhet og 

arbeidsmiljø av interne og eksterne organisatoriske faktorer?». Det er valgt å benytte 

Pentagon-modellen, som er presentert i kapittel 3.3, for å strukturere diskusjonen. Empirien blir 

derfor diskutert ved hjelp av modellens fem hovedkategorier, som illustrert i Figur 9. I de to 

siste kategoriene var det mangelfull empiri, og det ble derfor ikke mulig å diskutere disse like 

inngående som resten. De fem kategoriene er nært knyttet og avhengig av hverandre, noe som 

gjenspeiles i diskusjonen.  

 

Figur 9: Tilpasset Pentagonmodell som illustrerer hovedpoengene i dette kapittelet (Basert på Schiefloe (2016, s. 71)). 

6.3.1 Formell struktur 

Den formelle strukturen vil si hvordan organisasjonen er bygd opp og framstilt i et 

organisasjonskart (Schiefloe, 2016). Den formelle strukturen innad i entreprenørenes 

organisasjoner er i denne oppgaven funksjonærer, verneombud/RVO og fagarbeidere, mens 
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strukturen som påvirker entreprenørens HMS-arbeidet inkludere tilsynsmyndigheter, byggherre 

og UE (se Figur 1 s. 6). Fra empiren kommer det frem at samtlige aktører vektla sikkerhet mest. 

I tillegg hadde tilsynsmyndigheter og byggherrer et stort fokus på arbeidstid. Det er en mulighet 

at den ubalanserte vektleggingen av henholdsvis sikkerhet og arbeidsmiljø innledes av 

tilsynsmyndighetene. Det er også en mulighet at lovverket i seg selv ikke er tilstrekkelig 

balansert, uten at denne oppgaven har undersøkt dette nærmere. Videre kan det ansees som 

naturlig at byggherrene har samme fokus som tilsynsmyndighetene ettersom det er byggherre 

som skal påse at arbeidet blir utført i henhold til lover og forskrifter, og har det overordnede 

ansvaret for SHA på prosjektet (Byggherreforskriften, 2010). Det kommer også frem at 

funksjonærer ikke følte at byggherre var spesielt opptatt av arbeidsmiljø med tanke på 

indikatorer.  

Byggherren har ansvar for å utarbeide SHA-planen, og entreprenøren er pålagt av byggherre-

forskriften å følge både den og byggherrens ordre (Byggherreforskriften, 2010, § 7 og 18). 

SHA-planen skal inneholde prosjektspesifikk risiko, og ikke risiko som alltid er til stede på et 

prosjekt. Et eksempel på en risiko som alltid er tilstedeværende kan være fall fra høyde. 

Anleggsprosjekter involverer arbeidsmiljøfaktorer gjennom f.eks. støv og støy fra store 

maskiner og kjøretøy, og arbeidsmiljøfaktorer vil derfor alltid være tilstede i slike prosjekter. 

Det kan derfor argumenteres for at det kan være vanskelig å vite når faktorer skal inkluderes i 

planen, eller at det er lettere og glemmer og inkludere dem, som igjen kan påvirke fokuset. Fra 

empirien kommer det frem at funksjonærer mente at SHA-planene til byggherren vektla 

sikkerhet mest. Det fremkommer i empirien at manglende inkludering av arbeidsmiljøfaktorer 

i SHA-plan har fått konsekvenser for entreprenøren senere i prosjektet, og at byggherrens fokus 

kan påvirke entreprenørens.   

En annen bidragsyter til vektleggingen av sikkerhet er hva byggherren etterspør i anbudene 

sine. I empirien fremkommer det at funksjonærene mente at byggherren i hovedsak fokuserte 

på sikkerhetsindikatorer i sine anbud. Inntrykket var at hverken tilsynsmyndigheter eller 

byggherre etterspurte data knyttet til arbeidsmiljø, kun lave verdier innen sikkerhet. På grunn 

av tidsaspektet til arbeidsmiljøkonsekvensene, sa en av funksjonærene at byggherren ikke ble 

holdt ansvarlig for eventuelle helseproblemer som ansatte hos entreprenører kunne utvikle. 

Funksjonærene mente at byggherre i hovedsak brydde seg om arbeidstid. Når byggherrens 

manglende fokus på arbeidsmiljø ikke ser ut til å få noen konsekvenser for dem, vil dette kunne 

gi byggherren påskudd til å kun inkludere sikkerhet i anbudene sine. Dette vil kunne påvirke 
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entreprenørene slik at det samme fokuset forplanter seg til dem. Entreprenørene etterlyste selv 

i intervjuene et større fokus på arbeidsmiljø i SHA-planen og i anbudene så de lettere kan sette 

av ressurser og inkludere arbeidsmiljø i større grad i deres HMS-plan. 

Entreprenørens fokus kan også bli påvirket nedenfra og opp. UE er ofte små til mellomstore 

bedrifter, som ifølge litteraturen er dårligere på HMS-arbeid enn større entreprenørselskap, noe 

som stemmer med empirien (Sørensen, Hasle og Bach, 2007). Økende grad av «outsourcing» 

bidrar til økende grad av kompleksitet, og «outsourcing» kan ha en negativ innvirkning på 

sikkerheten og arbeidsmiljøet hos entreprenørene (Kongsvik et al., 2018; Manu et al., 2013). 

Intervjuobjekter mente selv at UE hadde mindre kunnskap og fokus på arbeidsmiljøfaktorer enn 

det entreprenøren hadde, og på den måten vil UE kunne påvirke entreprenørens vektlegging av 

sikkerhet og arbeidsmiljø gjennom blant annet at de kan påvirke kulturen (se diskusjonen i 

kapittel 6.3.3).  

Videre omtalte også intervjuobjektene ressurser og ressursfordeling som begrunnelse for at 

arbeidsmiljø fikk mindre oppmerksomhet. Det har vært et stort fokus på sikkerhet de siste 30 

årene (Aldous, 2010; Wilson og Koehn, 2000). Det kan derfor argumenteres for at dette trolig 

har ført til større ressursbruk innen sikkerhet. Intervjuobjektene mente at hvis prosjektet ble 

presset på tid, kunne både sikkerhet og arbeidsmiljø bli skadelidende, mens hvis det ble snakk 

om økonomi, følte de at det ville gå hardest utover arbeidsmiljø. Denne ressursfordelingen kan 

ifølge empirien skyldes byggherrens fokus i anbudsrunder og SHA-planer. I tillegg kommer det 

frem at tilsynsmyndighetenes fokus på sikkerhet kan være på grunn av for lite ressurser i form 

av bemanning. 

6.3.2 Teknologi 

Ifølge pentagonmodellen så omfatter denne kategorien verktøy og tilsvarende som de ansatte 

er avhengig av for å gjennomføre sine aktiviteter, og består av blant annet maskiner, utstyr og 

IT-systemer (Schiefloe, 2016). I intervjuene ble det spurt lite om teknologiske løsninger som 

ble benyttet i sikkerhet- og arbeidsmiljøarbeidet, og av den grunn er det manglende empiri for 

en fullstendig diskusjon på området. Det som kom frem i intervjuene var digitalisering av RUH-

innsendingen og bruken av avansert måleutstyr for arbeidsmiljøfaktorer. Det ble også pratet en 

del om personlig verneutstyr under intervjuene. Selv om personlig verneutstyr ikke 

nødvendigvis faller direkte innunder teknologi, så er det en type utstyr som blir hyppig brukt 

og som kan påvirke fokuset. Som diskutert tidligere i kapittel 6.2.6, fremkommer det i empirien 

at tiltak mot eksponering av arbeidsmiljøfaktorer ble ansett som kostbart, som gjorde at det i 
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større grad ble innført tiltak høyere i kontrollhierarkiet for sikkerhet sammenlignet med 

arbeidsmiljø. Dette kan være med på å underbygge påstanden om at sikkerhet prioriteres i større 

grad enn arbeidsmiljø. 

Bedriftene har tatt i bruk teknologiske løsninger for innsending av RUH, som har gjort det 

enklere å både sende inn RUH-er og motta tilbakemeldinger på dem. Det kommer ikke frem at 

dette har hatt noen innvirkning på antall innmeldte RUH-er innen arbeidsmiljø, og empirien 

tilsier at det sendes inn betydelig flere RUH-er innen sikkerhet enn arbeidsmiljø. Dette kan 

indikere at feilen ikke ligger i systemet, men heller hva de ansatte ser etter eller oppdager. En 

slik tilnærming vil påvirke fokuset, ettersom man finner det man leter etter (WYLFIWYF), og 

man fikser det man finner (WYFIWYF) (Lundberg, Rollenhagen og Hollnagel, 2009). Ved at 

det sendes inn flest RUH-er innen sikkerhet, kan det argumenteres for at det er slike risikoer 

arbeidstakerne ser etter og dermed vektlegger mest, selv om en del av forklaringen også kan 

være at det er lettere å se avvik innen sikkerhet enn arbeidsmiljø, som diskutert i kapittel 5.2.3. 

Flere av intervjuobjektene trakk fram nødvendigheten av avansert utstyr for å utføre 

arbeidsmiljørelaterte målinger, og hvordan dette begrenset målingene til å bli utført kun i starten 

av prosjektet ved hjelp av BHT. Det blir diskutert i kapittel 6.2.1 hvordan dette kunne føre til 

mindre fokus på arbeidsmiljø. Det kreves en god økonomi for å ha mulighet til å anskaffe slikt 

avansert utstyr, og kunnskap for å kunne bruke det. På grunn av at risikovurderinger innen 

arbeidsmiljø er mer avhengig av teknologi, kan det argumenteres for at det også er mer 

ressurskrevende sammenlignet med sikkerhet. Samtidig finnes det løsninger som ikke krever 

utstyr og mye ressurser, slik som bruk av produsentens oppgitte eksponeringsdata og/eller 

kalkulatorer på nett. Dette er imidlertid ikke gjeldende for alle arbeidsmiljøfaktorer. For de 

arbeidsmiljøfaktorene som kan risikovurderes gjennom kalkulatorer på nett, som f.eks. hånd-

arm vibrasjon, vil også faktorer som fagarbeideres samhandling med verktøyet samt verktøyets 

vedlikehold påvirke eksponeringen (Kongsvik og Moe, 2018). Det kan derfor argumenteres for 

at det i mange tilfeller er nødvendig med avansert måleutstyr for å risikovurdere 

arbeidsmiljøfaktorer. 

6.3.3 Kultur 

Den formelle strukturen og de fire andre hovedkategoriene er koblet tett sammen, og som det 

ble diskutert i kapittel 6.3.1 så virker det som sikkerhetsfokuset har forplantet seg ovenfra og 

ned, som stemmer overens med det funksjonalistiske perspektivet syn på at kultur kan styres 

(Schiefloe, 2016; Kongsvik et al., 2018). Dette harmonerer med funn fra litteraturen som sier 
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at toppledelsen i en organisasjon er den viktigste faktoren som kan påvirke kulturens 

forpliktelse ovenfor sikkerhet og arbeidsmiljø (Hughes og Ferrett, 2008). Fra empirien kan det 

virke som om kulturen hos entreprenørene ikke anerkjenner risikoene knyttet til 

arbeidsmiljøfaktorer i tilstrekkelig grad, og at dette skyldes det store fokuset på sikkerhet i 

undertemaene. En annen grunn kan være kompetansemangel. Kultur innebærer blant annet 

kunnskap, som er viktig for utvikling av sikkerhetskultur (Schiefloe, 2016; Hughes og Ferrett, 

2008). I artikkelen Structural deficit trekkes det frem en rapport som sier at ledere i bygg- og 

anleggsbransjen har manglende kunnskap på arbeidsmiljøområdet, og at de heller ikke vet hvor 

de skal henvende seg for å innhente slik kunnskap (Aldous, 2010). Funksjonærene selv uttrykte 

under intervjuene en mangel på kompetanse innen arbeidsmiljø. Kompetanse er viktig for 

HMS-arbeidet da det kan gi en trygghet for arbeidstakerne og viser engasjement (Hughes og 

Ferrett, 2008). Kompetansemangel innen arbeidsmiljø kan derfor være en grunn til at sikkerhet 

blir vektlagt mest i kulturen. 

Kultur innebærer ifølge pentagonmodellen blant annet språk, normer, verdier, antagelser og 

kunnskap (Schiefloe, 2016). Blant fagarbeiderne ble det snakket mest om sikkerhet, selv om 

dette kunne variere fra prosjekt til prosjekt og mellom yrkesgrupper. Fagarbeiderne mente at 

funksjonærenes engasjement var tilfredsstillende fordelt mellom sikkerhet og arbeidsmiljø. 

Funksjonærene selv mente de definitivt fokuserte mest på sikkerhet, og at arbeidsmiljø ikke ble 

vektlagt nok. Det er altså ulike oppfatninger mellom funksjonærene og fagarbeiderne på hvor 

tilstrekkelig vektleggingen av fokuset på sikkerhet og arbeidsmiljøet er. Også her kan 

manglende kunnskap og kompetanse på området være en forklaring. Hvis fagarbeiderne ikke 

har kjennskap til konsekvensene eller tidsaspektet ved arbeidsmiljøkonsekvensene, så kan det 

være en medvirkende årsak til at sikkerhet blir vektlagt mest. Samtidig kan funksjonærenes 

vektlegging av sikkerhet påvirke fagarbeiderne. Funksjonærer, spesielt de på et høyt nivå i 

organisasjonen, kan påvirke arbeidstakernes sikkerhets- og arbeidsmiljøytelse og -fokus 

(Hughes og Ferrett, 2008). Denne ytelsen, samt fokuset, blir imidlertid i størst grad påvirket av 

funksjonærenes handlinger, og ikke av hva de kommuniserer (Hughes og Ferrett, 2008). Det 

kan derfor argumenteres for at holdningene og normene på arbeidsplassen på den måten har 

utviklet seg til å vektlegge sikkerhet mest gjennom blant annet funksjonærene.  

En annen faktor som kan være med på å påvirke kulturen til entreprenørene er andre bedrifters 

kultur. Gjennom UE blir entreprenørene utsatt for ulike kulturer tilnærmet daglig, og ifølge 

intervjuobjektene hadde UE ofte en generelt dårligere holdning til HMS og verneutstyr enn 
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entreprenøren. I tillegg opplevde flere av intervjuobjektene en språkbarriere grunnet ulike 

nasjonaliteter. Slik det ble diskutert i kapittel 6.3.1, så kan UE ha negativ påvirkning på 

sikkerheten og arbeidsmiljøet hos en entreprenør (Sørensen, Hasle og Bach, 2007). Den 

formelle strukturen fører til at kulturen hos entreprenørene påvirkes av flere ulike aktører, både 

ovenfra og nedenfra, som derfor kan gjøre det vanskeligere å utvikle og holde på egen kultur. 

Kompetansenivået innen arbeidsmiljø blant de yngre fagarbeiderne ble av intervjuobjektene 

fremstilt som bedre enn blant de eldre. Intervjuobjektene mente at de yngre virket mer 

interessert i å lære om arbeidsmiljøfaktorer. Dette kan forklares med at eldre arbeidstakere kan 

ha jobbet i anleggsbransjen i flere tiår og blitt påvirket av at sikkerhet har vært i fokus siden 

1990-tallet (Schiefloe, 2016; Aldous, 2010; Wilson og Koehn, 2000).  Et intervjuobjekt mente 

imidlertid også at de yngre fagarbeiderne hadde en mer «udødelig»-holdning til HMS, som 

kunne gjøre det vanskeligere å få dem til å forstå de langsiktige konsekvensene til 

arbeidsmiljøfaktorer. Dette intervjuobjektet mente også at de eldre hadde en større forståelse 

av arbeidsmiljøfaktorer på grunn av lengre arbeidserfaring. Dette stemmer kun delvis med det 

inntrykket intervjuene gav (som ikke kommer frem resultatkapittel). De yngre fagarbeiderne 

virket å ha mer kunnskap og forståelse for arbeidsmiljøfaktorer, mens de eldre ikke virket å ha 

noe spesielt forhold til arbeidsmiljø i det heletatt. Det virket mer som at arbeidsmiljøfaktorer 

var noe som bestandig hadde vært tilstede for de eldre fagarbeiderne, og så lenge de brukte 

verneutstyr, så hadde eksponering for arbeidsmiljøfaktorer ingen konsekvenser. Det kan derfor 

argumenteres for at dette kan være med å påvirke kulturen i retning av sikkerhet. Siden dette 

kun er basert på inntrykk og ikke empiri, kan det knyttes usikkerhet til denne argumentasjonen. 

Ifølge empirien er en faktor som kan ha påvirket kulturen en såkalt «Nordsjø-mentalitet», som 

de hevder enkelte funksjonærer har adoptert fra petroleumsbransjen. Med dette mente 

intervjuobjektene at funksjonærene innførte totalpåbud for verneutstyr. Intervjuobjektene 

mente at dette gikk utover fagarbeidernes påvirknings- og vurderingsevne. Dette stemmer 

overens med det fortolkende perspektivet i litteraturen, som sier at kultur har svært begrensede 

muligheter for påvirkning, og i verste fall kan et forsøk på en slik påvirkning fra ledelsen virke 

mot sin hensikt (Wilpert, 2008; Haukelid, 2008; Kongsvik et al., 2018). 

I artikkelen Full esteem ahead argumenteres det for at det finnes beviser for at en desto større 

involvering av arbeidstakere i organisasjonen, desto bedre presterer organisasjonen innen 

sikkerhet, arbeidsmiljø og forretningsmessig (Bryson, 2013). Sett bort ifra vernerunder, 

utførelse av SJA og møter, er det lite empiri om hvor involverte fagarbeiderne er i andre 
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prosesser som direkte påvirker sikkerhet- og arbeidsmiljøarbeidet. Det er en mulighet at større 

involvering kunne ført til større bevisstgjøring rundt det manglende arbeidsmiljøfokuset, som 

igjen kunne gitt dem mer kunnskap på området og på den måten gitt arbeidsmiljø et større 

fokus.  

6.3.4 Interaksjoner 

Slik det er nevnt i innledningen til dette kapittelet er alle pentagons fem kategorier tett koblet. 

Interaksjon er viktig for å utvikle og vedlikeholde relasjoner og nettverk, og er grunnpilaren i 

kultur (Schiefloe, 2016). Kategorien innebærer blant annet kommunikasjon og ledelse og 

styring. Påvirkning og forplantning av fokus vil bli kunne bli påvirket av kommunikasjonen, 

som igjen kan påvirke kulturen og fokuset. Kontrahering av mange ulike UE kan bidra til å 

svekke kommunikasjonen og informasjonsflyten imellom aktører, siden slik «outsourcing» 

fører til mange ulike grensesnitt mellom aktørene (Kongsvik, Fenstad og Wendelborg, 2012). 

Hvordan ledelsen opptrer i forbindelse med henholdsvis arbeidsmiljø og sikkerhet, kan også ha 

betydning for hvordan fagarbeiderne vektlegger områdene, som diskutert i kapittel 6.3.3. 

Det kan argumenteres for at kommunikasjon blir påvirket av begrepsbruk. Det å ha felles 

terminologi kan ansees som viktig for å unngå misforståelser og uønskede hendelser, samt at 

det er et viktig aspekt i feilfri kommunikasjon (Johnsen et al., 2009). Som det fremkommer i 

kapittel 4.3.1, så definerer flere intervjuobjekter arbeidsmiljø og sikkerhet forskjellig fra denne 

oppgavens definisjon, til tross for at denne oppgavens definisjon ble spesifisert under 

intervjuene. Dette gjaldt spesielt for arbeidsmiljø, som flere definerte som trivsel. Selv om f.eks. 

bedriftshelsetjenesten har litteratur som definerer arbeidsmiljø likt som denne oppgaven, så kan 

det også antas at helse er like beskrivende for personer som har kjennskap til begrepet HMS 

(Moen, 2003c, 2003b, 2003a). Under intervjuene ble det derfor påpekt at det var «H-en i HMS» 

og «helsedelen» spørsmålene omhandlet i de tilfellene hvor intervjuobjektene pratet om trivsel 

i stedet for arbeidsmiljø slik oppgaven definerer det. I Byggherreforskriften står SHA imidlertid 

for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (Byggherreforskriften, 2010). Forskriften skiller altså 

mellom helse og arbeidsmiljø, som kan være en forklaring på hvorfor så mange av 

intervjuobjektene forbandt arbeidsmiljø med trivsel og ikke helse, siden arbeidsmiljøet ofte 

assosieres med trivsel.  

Hvis det er ulikheter i hva personer legger i arbeidsmiljø, kan dette medføre en falsk trygghet 

og undervurdering av omfang. Et veldig enkelt eksempel på dette er hvis en person som 

definerer arbeidsmiljø likt som denne oppgaven ber en annen person, som definerer 
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arbeidsmiljø som trivsel, om å risikovurdere arbeidsmiljøet. I dette tilfellet vil begge være 

uvitende om at risikovurderingen egentlig ikke er komplett. Ved å avgrense arbeidsmiljø til 

trivsel, kan det bli ansett som et område som ikke trenger like mye oppmerksomhet og fokus, 

og at sikkerhet dermed blir vektlagt i større grad. Selv om mange av intervjuobjektene 

misforstod begrepet arbeidsmiljø, så forstod de hva som mentes med det da ordet helse ble 

benyttet istedenfor. Flere brukte ulike varianter av ordet helse istedenfor arbeidsmiljø, så et mer 

beskrivende begrep kan i stedet være arbeidshelse eller helserisiko som det fremkommer at flere 

av intervjuobjektene bruker i sitatene i kapittel 5. 

Det kan også argumenteres for at begrepsbruk i faglitteraturen og i bransjen påvirker fokuset. 

Både indikatorer og kultur omtales i HMS-sammenheng ofte som sikkerhetsindikatorer og 

sikkerhetskultur. I empirien fremkommer det at sikkerhet er mest vektlagt i HMS-kulturen, 

samt at indikatorer er best tilpasset og i hovedsak kun brukt på sikkerhet. Det kan derfor være 

at begrepsbruk også påvirker disse områdene. Et annet eksempel er ordet «hendelse», som blant 

annet blir brukt i RUH. Ordet hendelse kan indikere at det er en spesifikk begivenhet som skjer 

akkurat på et gitt tidspunkt. Dette kan argumenteres for at er mer betegnende for farer knyttet 

til sikkerhetsområdet, mens farer knyttet til arbeidsmiljøfaktorer i stedet typisk involverer 

eksponering over lengre tid.  

6.3.5 Relasjoner og nettverk 

Relasjoner og nettverk mellom aktørene og mellom enkeltpersoner påvirker maktforhold, 

allianser, læring og kunnskapsdeling, som utvikles gjennom interaksjon og kultur (Schiefloe, 

2016). Dårlig kommunikasjon mellom funksjonærer og fagarbeidere kan være en grunn til at 

fagarbeiderne har liten kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer. Det kan også forklare hvorfor de 

opplever funksjonærenes vektlegging av sikkerhet og arbeidsmiljø som tilfredsstillende, selv 

om funksjonærene selv mener de vektlegger sikkerhet mest. Dette kan også medføre at 

fagarbeiderne bagatelliserer kunnskapen de innehar på arbeidsmiljøområdet, siden 

funksjonærene står i en «maktposisjon» ovenfor fagarbeideren, slik at fagarbeiderne blir 

påvirket av funksjonærenes holdninger. Det ble aldri spurt om hvordan forholdet mellom 

aktørene eller forholdet mellom funksjonærer og fagarbeidere var, så det eksisterer begrenset 

grunnlag for å diskutere hvordan relasjonene de imellom påvirker fokuset. Alt er imidlertid 

komplekst og henger sammen, så det er store sjanser for at interaksjoner, relasjoner og nettverk 

til sammen har stor påvirkning på fokuset siden de er en vital del av kultur. 
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6.3.6 Oppsummering 

Aktører blir påvirket av deres interne og eksterne formelle struktur. Tilsynsmyndighetene 

påvirker byggherren med sitt fokus på sikkerhet og arbeidstid, byggherrens vektlegging av 

sikkerhet forplanter seg til entreprenøren gjennom anbud og SHA-plan, og UE har mindre fokus 

på arbeidsmiljø enn entreprenøren. På grunn av byggherrens sikkerhetsfokus i anbud og i SHA-

planer, blir det tildelt mer ressurser til sikkerhet. Teknologi kan påvirke vektleggingen i favør 

sikkerhet på grunn av behovet for avansert måleutstyr innen arbeidsmiljø, og at det er lettere å 

rapportere inn sikkerhetsavvik fordi det er lettere å oppdage enn arbeidsmiljøavvik. 

Funksjonærer og fagarbeidere har manglende kompetanse på arbeidsmiljøområdet, og kulturen 

er preget av holdninger som favoriserer sikkerhet. Kunnskapsdeling påvirkes av relasjoner, som 

er en viktig del av kultur. Det samme gjelder for interaksjon via kommunikasjon og 

begrepsbruk. Sikkerhet, og spesielt arbeidsmiljø, er begreper som blir definert ulikt i bransjen, 

og dette vil kunne påvirke kommunikasjonen mellom ansatte og aktører.  

6.4 Forskningsspørsmålenes tette koblinger og kompleksitet 

I diskusjonen av forskningsspørsmålstemaene kommer det frem mange grunner til hvorfor 

sikkerhet får større oppmerksomhet enn arbeidsmiljø i anleggsbransjen. For opplevd risiko er 

det flere egenskaper knyttet til risikokilden, individer og kontekst som kan forklare hvorfor 

individer opplever større risiko knyttet til farer innen sikkerhet. Ved å se på metoder og verktøy 

kan det også her argumenteres for at sikkerhet får mest oppmerksomhet og vektlegges mer på 

bakgrunn av metodenes og verktøyenes tilpasning til sikkerhetsområdet eller mangel på dem. 

Til slutt viser diskusjonen at interne og eksterne organisatoriske faktorer, som ressurser, kultur, 

kompetanse og andre aktører, også påvirker vektleggingen i favør sikkerhet. Det kan videre 

argumenteres for at disse forskningsspørsmålenes undertemaer er sammensatte og avhengige, 

slik at det oppstår en selvforsterkende effekt. Ved å ta utgangspunkt i Rasmussen (1997) sin 

fremstilling av de sosiotekniske systemene som er involvert i risikostyring, kan en tilpasset 

figur brukes til å fremstille de tette koblingene og kompleksiteten i denne oppgaven (se Figur 

10).  
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Figur 10: En illustrasjon av undertemaenes tette koblinger og kompleksitet (med utgangspunkt i Rasmussen (1997, s. 

185)). 

Figuren illustrer den formelle strukturen i anleggsbransjen, og hvordan krav og informasjon 

forplanter seg gjennom dem. De organisatoriske faktorene i figuren vil påvirke kravene og 

informasjonen i alle nivåene i strukturen, samt at de vil kunne påvirke hverandre. På venstre 

side av figuren illustreres ulike krav som forplanter seg fra tilsynsmyndigheter i toppen av 

hierarkiet, via aktørene og helt ned til fagarbeiderne i et prosjekt. Som presentert tidligere, så 

kan tilsynsmyndigheter og byggherre bli påvirket av faktorer som ressurser og kompetanse, 

som gjør at de vektlegger sikkerhet mer enn arbeidsmiljø. Dette kan være med på å påvirke hva 

entreprenørene vektlegger. I teorikapittelet blir det beskrevet hvordan entreprenører skal følge 

byggherrens anvisninger og inkludere relevante krav beskrevet i byggherrens SHA-planen i 

deres internkontrollsystem. I tillegg etterspør byggherre kun indikatorer innen sikkerhet i sine 

anbud. Entreprenører benytter seg av ulike metoder og verktøy for å tilfredsstille disse kravene, 

i tillegg til bedriftens egne krav. Metode og verktøyene er i hovedsak best tilpasset for bruk 

innen sikkerhet, samt at arbeidsmiljøindikatorer ikke blir benyttet. Dette vil forplante seg og 

kunne påvirke funksjonærenes fokus, som ifølge empirien også vektlegger sikkerhet. 

Funksjonærene vil videre gjennom sitt lederengasjement og inkludering i utførelse av disse 

metodene og verktøyene kunne påvirke fagarbeiderne. Entreprenører vil også påvirkes av 

underentreprenører gjennom organisatoriske faktorer som kultur. 
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På høyre side av figuren vil videreformidling av informasjon påvirkes av samme faktorer, slik 

som metoder og verktøy. Det at metodene og verktøyene i hovedsak er tilpasset og/eller benyttet 

innen sikkerhet, gjør at det kan bli vanskeligere å oppdage problemer og utfordringer knyttet til 

arbeidsmiljøfaktorer. Denne vanskeliggjøringen kan medføre at disse problemene og 

utfordringene ikke blir oppdaget, og dermed ikke videreformidlet. På grunn av begrenset empiri 

på området, er det ingen pil i figuren tilbake til byggherre og tilsynsmyndigheter, men siden 

denne oppgaven konkluderer med at anleggsbransjen fokuserer mer på sikkerhet enn 

arbeidsmiljø, så kan det indikere at tilsynsmyndighetene og byggherrene blir påvirket av dette 

fokuset. 

Mange av undertemaene i denne oppgaven kan altså bidra med å gi en forklaring på hvorfor 

sikkerhet blir vektlagt i større grad enn arbeidsmiljø. Sammen med organisatoriske faktorer som 

kommunikasjon, kunnskap, holdninger og kultur, så er disse undertemaene nært knyttet og 

påvirker hverandre, som gjør begrunnelsene for vektleggingen komplekse og tett koblet.   
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7 Konklusjon 

Oppgaven viser at sikkerhet vektlegges i større grad enn arbeidsmiljø i HMS-arbeidet i 

anleggsbransjen. Det er begrenset med forskning på området, som presentert i 

innledningskapittelet, så denne oppgaven tilfører et lite drøftet forskningstema mer tyngde og 

ny informasjon. Denne vektleggingen gjelder for samtlige av oppgavens forskningsspørsmål: 

risikopersepsjon, metoder og verktøy, og kontekst, og de fleste av forskningsspørsmålenes 

undertemaer kan trekkes frem som store bidragsytere til vektleggingen av sikkerhet. Dette 

inkluderer undertemaer som risikovurderinger (spesielt SJA), indikatorer, risikopersepsjon, 

aktører og ressursfordeling.  

SJA er best tilpasset identifisering av farer knyttet til sikkerhetsområdet. Den blir i mindre grad 

benyttet innen arbeidsmiljø, og baserer seg på deltakernes kunnskap og erfaringer. Erfaringer 

blir påvirket av deltakernes risikopersepsjon. I anleggsbransjen oppleves det at sikkerhet 

innebærer mer risiko, at det er mer dynamisk gjennom prosjekttiden og har større konsekvenser 

sammenlignet med arbeidsmiljø. Denne oppfatningen vil også kunne påvirke hvilke indikatorer 

som blir benyttet i bransjen. Byggherre etterspør kun sikkerhetsindikatorer, slik som H-verdier, 

i sine anbudsrunder. De har også størst fokus på sikkerhet i sine SHA-planer. Dette vil kunne 

påvirke fokuset til entreprenøren, som igjen kan påvirke underentreprenøren. 

Underentreprenøren på sin side har et generelt dårligere fokus på HMS, og mindre fokus på 

arbeidsmiljø enn entreprenørene, som igjen kan påvirke entreprenøren. Ressursfordeling 

påvirkes blant annet av fokuset i anbudsrundene og i SHA-planer, og det brukes mer ressurser 

på sikkerhet. I tillegg kreves det ressurser i form av økonomi, bemanning og kunnskap for å 

kunne utføre målinger og vurdere risiko knyttet til arbeidsmiljøfaktorer. Dette er på grunn av 

behovet for avansert utstyr, som fører til at vurderinger ofte kun blir utført i starten av et 

prosjekt. Det finnes metoder for å risikovurdere arbeidsmiljøfaktorer uten bruk av avansert 

utstyr, men dette er ikke alltid tilstrekkelig. Til sammenligning blir sikkerhet vurdert 

regelmessig gjennom hele prosjektet. Også innføring av tiltak krever ressurser og planlegging, 

som kan føre til enklere løsninger innen arbeidsmiljø ved at det implementeres tiltak fra lavere 

nivåer i tiltakshierarkiet enn det som kan ansees som nødvendig.  

I praksis vil disse aspektene påvirke hverandre i forskjellig grad, ettersom de er sammensatte 

og avhengige av hverandre. Så selv om disse undertemaene blir trukket frem som viktige 
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faktorer, er det viktig å være bevisst på at undertemaene alene ikke gir en fullstendig forklaring 

på vektleggingen av sikkerhet i anleggsbransjen. Undertemaene påvirker hverandre, og er alle 

knyttet sammen gjennom kultur, relasjoner og interaksjoner i form av kunnskap, tydeliggjøring 

av begreper, holdninger og kommunikasjon, som forplanter seg gjennom aktørenes struktur 

gjennom krav og informasjon. Det er derfor viktig å finne de bakenforliggende årsakene og se 

på hvorfor et undertema påvirker fokuset, ikke bare på undertemaet i seg selv.  

Et sted å starte for å balansere vektleggingen slik at den kan forplante seg til alle aktører, 

arbeidstakere og undertemaene, vil være gjennom funksjonærer og byggherre. Fagarbeidere 

mangler kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer. Funksjonærene må vise og lære fagarbeidere, 

gjennom holdninger og kommunikasjon, viktigheten av arbeidsmiljøarbeid. Byggherre må 

inkludere arbeidsmiljøfaktorer i større grad i deres anbud og styrende dokumenter for å 

tilrettelegge et mer balansert fokus for entreprenørene.  

Det er også viktig å poengtere at selv om det virker å være en ubalanse i vektleggingen mellom 

sikkerhet og arbeidsmiljø, så vil ikke det si at sikkerhet vektlegges for mye. Arbeidsmiljø bør 

vektlegges mer, uten å gå på bekostning av sikkerheten. Det burde innføres et bransjeløft 

tilsvarende det sikkerhet har fått de siste tiårene, eller tilsvarende det samfunnsløftet ytre miljø 

har fått de senere årene. Ved å lære av de eksisterende strukturene som ble benyttet i løftet av 

sikkerhet og ytre miljø, kan det være mulig å oppnå arbeidsmiljø. 

  



 

 

 

79 Konklusjon 

7.1 Anbefalinger og veien videre 

Videre undersøkelser og forskning på området burde inkludere en gjennomgang av relevant 

lovverk for å se om dette kan være delaktig i vektleggingen av sikkerhet. Det burde også utføres 

grundigere forskning rundt hvilket fokus de andre aktørene enn entreprenøren har, da denne 

oppgavens empiri tar utgangspunkt i entreprenørenes oppfatning. Dette vil også kunne gi større 

grunnlag for å generalisere funnene og si at dette fokuset er det utbredte fokuset i bransjen. Det 

kan også utføres en kvantitativ undersøkelse, som å tilpasse sikkerhetsklima-undersøkelser, for 

å oppnå dette. 

For å balansere fokuset i bransjen, er det denne oppgavens anbefalinger å undersøke 

mulighetene for bedre tilpasning av SJA for bruk innen både arbeidsmiljø og sikkerhet, eller 

utvikle en ny modell/risikovurdering som tar hensyn til begge i like stor grad. Førsteutkast til 

en slik modell for vibrasjon ble utformet i oppgavens prosjektoppgave, og kan være et 

utgangspunkt for videre utvikling (Kongsvik og Moe, 2018). En annen anbefaling er å inkludere 

arbeidsmiljø, og HMS generelt, i større grad i utdannelsen og opplæringen til både funksjonærer 

og fagarbeidere. Tilslutt anbefales det utvikling av indikatorer for arbeidsmiljø som skal 

inkluderes i byggherrens anbud. 
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Vedlegg A 

  



 

 

 

Intervjuguide 

Start m/opptak (informer om det) 

Fortelle intervjuobjektet om oppgaven (hvem vi er, hva slags oppgave det er, formål, 

anonymitet, vår kontaktinformasjon osv.). 

Opplysninger om intervjuobjekt 

• Prosjektet, hvilken fase er de i (spør første person i hvert prosjekt) 

• Stilling 

• Bakgrunn (spesielt om personen har relevant HMS-utdannelse/-kurs) 

• Annuitet (i bedrift og i nåværende stilling) 

• Arbeidshverdag (typiske arbeidsoppgaver) 

Forklare hva vi legger i begrepet sikkerhet (personskader, ikke storulykker Eks: fall, 

klemskader, påkjørsel) og arbeidsmiljø (Eks: støv, kjemikalier, støy, arbeidsstilling/ergonomi, 

trøtthet). 

Introduksjon 

Hva karakteriserer du som de største farene i din bedrift når det gjelder HMS? Hvorfor ikke 

faktorer innen arbeidsmiljø og/eller sikkerhet hvis dette ikke blir nevnt? 

Metoder og verktøy 

Risikovurdering 

Kan du si noe om hvordan en typisk risikovurdering gjennomføres for forebygging av 

arbeidsmiljø/helseplager/sykdommer (Eks: støy, kjemikalier, støv, arbeidsstilling/ergonomi)? 

Hvis «risikovurdering» ikke benyttes/er svært forskjellig, bruk «kartlegging av eksponering» 

Er bedriftshelsetjenesten involvert i dette? På hvilken måte? 

Kan du si noe om hvordan en typisk risikovurdering for forebygging av skader/innen sikkerhet 

gjennomføres (Eks: fall, klemskader, påkjørsel, etc.)? 

Gjennomfører dere noen av risikovurderingene for hhv. arbeidsmiljø og sikkerhet sammen? 

Opplever du at det brukes like mye tid og ressurser på å utføre risikovurderinger innen hhv. 

arbeidsmiljø og sikkerhet? Hvis det er forskjell: Hvorfor tror du det er slik? 

Hvilket område av hhv. arbeidsmiljø og sikkerhet har du inntrykk av at SJA benyttes oftest på? 

Hvorfor tror du at det er slik? 

Rapportering av uønskede hendelser 

Hvordan rapporterer dere uønskede hendelser (RUH) for hhv. arbeidsmiljø og sikkerhet? 

Føler du rapporteringssystemet er godt tilpasset for rapportering av uønskede hendelser for 

hhv. arbeidsmiljø og sikkerhet? På hvilken måte?  

Har du inntrykk av at det rapporteres inn like mange uønskede hendelser for hhv. arbeidsmiljø 

og sikkerhet? Hvorfor/hvorfor ikke? 



 

 

 

Møter 

I hvilken grad føler du at hhv. arbeidsmiljø og sikkerhet vektlegges i møter hvor HMS tas opp 

(Eks. morgenmøte, BAS-møter osv.)?  

Vernerunder 

Hva er ditt inntrykk av det typiske fokuset i vernerunder? Hvorfor ikke faktorer innen 

arbeidsmiljø og/eller sikkerhet hvis dette ikke blir nevnt? 

Indikatorer 

Hvilke indikatorer (Eks: H1, H2, sykefravær) benytter dere for å overvåke hhv. arbeidsmiljø 

og sikkerhet? 

Synes du disse indikatorene gir et godt innblikk i hvordan tilstanden er for hhv. arbeidsmiljø 

og sikkerhet er i din bedrift? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Hvilke indikatorer innen hhv. arbeidsmiljø og sikkerhet blir videreformidlet til dere/de ansatte 

(spesielt med tanke på fagarbeiderne) på en jevnlig basis (Eks: ukes-oppdatering, månedlig 

HMS-rapport)? Hvorfor er det slik tror du? 

Til slutt 

Avslutningsspørsmål innen Metoder og verktøy: Har dere andre metoder og verktøy dere 

benytter innen hhv. arbeidsmiljø og sikkerhet?  

Avslutningsspørsmål innen Metoder og verktøy: Opplever du at det er forskjeller på metodene 

og verktøyene av risiko når det gjelder hhv. arbeidsmiljø og sikkerhet (Eks. ressurser, 

utstyrstilgang, «enkelthet» i å løse utfordringer)? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Risikopersepsjon 

Hvis svaret på «fare»-spørsmål i introduksjon ikke er dekkende nok: Hva karakteriserer du som 

de største farene i din bedrift når det gjelder hhv. arbeidsmiljø og sikkerhet? Hvorfor? 

 Hvilke av de farene du nevnte knytter du størst risiko til? Hvorfor? 

Hva gjør dere for å redusere denne risikoen?  

Kontekst 

Opplever du at det er forskjeller i ressursfordeling (Eks: tid, arbeidskraft, penger) innen 

forebygging av hhv. arbeidsmiljøfaktorer og sikkerhet? På hvilken måte? 

Føler du det er forskjell i vektlegging fra tilsynsmyndighetene når det gjelder hhv. arbeidsmiljø 

og sikkerhet? På hvilken måte? 

 Får det noen følger for deres interne vektlegging? 

Føler du at organisatoriske faktorer som økonomi og bemanning kan gå utover hhv. sikkerhet 

og arbeidsmiljø? Hvilket av de to områdene føler du påvirkes oftest? 

 



 

 

 

På hvilken måte opplever du at ledelsen «framsnakker» forebyggende arbeid innen hhv. 

arbeidsmiljø og sikkerhet i arbeidshverdagen (Eks: møter, fysisk tilstedeværelse på 

anleggsområdet, kampanjer)?  

Synes du dette lederengasjementet for hhv. arbeidsmiljø og sikkerhet er tilstrekkelig 

balansert i forhold til risikoen disse områdene medfører? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Hvordan opplever du at byggherren vektlegger hhv. arbeidsmiljø og sikkerhet i sine styrende 

dokumenter (Eks: SHA-plan, prosedyrer)? Hvis forskjell: Hvorfor tror du at det er slik?  

 Hvordan opplever du at byggherren vektlegger hhv. arbeidsmiljø og sikkerhet i praksis? 

Hvordan følger dere opp underentreprenørene deres innen hhv. arbeidsmiljø og sikkerhet? 

Opplever dere avvik i hvordan underentreprenørene jobber med hhv. arbeidsmiljø og sikkerhet 

i forhold til deres standard? 

Hvordan opplever du at arbeidsfellesskapet på anleggsområdet vektlegger/prioriterer hhv. 

arbeidsmiljø og sikkerhet (Eks: uformell prat, holdninger)? Hvorfor tror du at det er slik? 

Avsluttende spørsmål 

Hvilket fagområde opplever du at det fokuseres mest på – arbeidsmiljø eller sikkerhet?  

Synes du dette fokuset er tilstrekkelig balansert med tanke på risikoen disse områdene 

medfører? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Til slutt, er det noe du vil legge til? 

  



 

 

 

 

Vedlegg B 

  



 

 

 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

 «Sammenligning av fokus på arbeidsmiljø- og 

sikkerhetsarbeid»? 
 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke 

hvordan fokuset mellom arbeidsmiljø og sikkerhet vektlegges i utvalgte arbeidsoperasjoner i 

anleggsbransjen. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva 

deltakelse vil innebære for deg. 

Formål 

I forbindelse med vår masteroppgave i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet (NTNU), ønsker vi å gjennomføre intervju for å undersøke 

hvordan arbeidsmiljø og sikkerhet vektlegges i HMS-arbeid. Dette skal vi undersøke ved å se 

på HMS-arbeidet på arbeidsplassen, risikovurdering/risikostyring og opplevd risiko knyttet til 

henholdsvis arbeidsmiljø og sikkerhet. I tillegg vil vi undersøke generelt om likheter og 

forskjeller ved arbeidsmiljø- og sikkerhetsarbeid. Hvis våre funn indikerer at arbeidsmiljø- og 

sikkerhetsarbeidet ikke er balansert, ønsker vi også å undersøke hvorfor det er slik. 

 

For denne oppgaven har vi valgt å undersøke arbeidsoperasjoner som gjennomføres av 

fagarbeidere innen bransjen anlegg. Slike arbeidsoperasjoner kan medføre eksponering for 

potensielt skadelige faktorer innen både arbeidsmiljø og sikkerhet. Vi ønsker derfor å 

intervjue fagarbeidere og verneombud for å få innsikt i HMS-arbeid og -utfordringer i det 

daglige, i tillegg til HMS-ledere/-ansvarlige (eller tilsvarende) for å få innsikt i HMS-arbeidet 

og -utfordringene på et mer overordnet plan. 

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er ansvarlig for prosjektet. 

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Du får spørsmål om å delta fordi vi anser deg og din virksomhet som en anerkjent bedrift 

innenfor anleggsbransjen. Vårt utvalg til dette forskningsprosjektet er valgt ut ifra relevans til 

forskningsspørsmålet. Forskningsprosjektet vil bestå av totalt 10-20 intervjuobjekter, hvor vi 

håper du vil være en av dem. 

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

• Det vil bli gjennomført et intervju på maks 45-60 minutter, hvor vi ønsker å samle inn 

opplysninger om dine synspunkt rundt temaene:  

o Din bedrifts fokus på arbeidsmiljø og sikkerhet 

o Likheter og ulikheter ved arbeidsmiljø og sikkerhet  

o Risikovurdering/risikostyring av arbeidsmiljø og sikkerhet 

o Generelt om HMS-arbeid ved din arbeidsplass 

o Opplevd risiko knyttet til arbeidsmiljø og sikkerhet ved din arbeidsplass 

• Intervjuet vil bli tatt opp ved hjelp av en lydopptaker. 

• Det vil ikke bli spurt om noen personsensitive opplysninger (som helseopplysninger, 

politisk oppfatning etc.). 

 



 

 

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 

Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg.  

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

 

• Det er kun prosjektansvarlig og masterstudentene som vil ha tilgang til 

opplysningene. 

• Opplysninger vil kun lagres på NTNUs enheter og/eller skytjenester, som er 

passordbeskyttet. 

• Opplysningene vil publiseres i en masteroppgave og vil ikke være gjenkjennbare eller 

kunne knyttes opp mot enkeltpersoner. 

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 11. juni 2019, som er frist for innlevering av 

masteroppgaven. Etter prosjektet er avsluttet vil lydfiler slettes. Transkriberinger av 

intervjuene vil slettes, alternativt anonymiseres (alle personidentifiserende opplysninger – 

eks. navn, stedsnavn osv. – blir sensurert).  

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

 

På oppdrag fra NTNU har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen 

av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt 

med: 

• NTNU ved Eirik Albrechtsen (prosjektansvarlig), tlf: 73590827, e-post: 

eirik.albrechtsen@ntnu.no, eventuelt masterstudentene (se e-postadresser under) 

• Vårt personvernombud: Thomas Helgesen. 

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no) 

eller telefon: 55 58 21 17. 

 

 

 



 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Eirik Albrechtsen   Kristian Veie Kongsvik       Lotte Bengtsdatter Moe 

Prosjektansvarlig   Masterstudent             Masterstudent 

(Veileder) 

eirik.albrechtsen@ntnu.no  kristivk@stud.ntnu.no         lottebm@stud.ntnu.no  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtykkeerklæring  
 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Sammenligning av fokus på 

arbeidsmiljø- og sikkerhetsarbeid», og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker 

til: 

 

 å delta i intervju  

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 11. juni 

2019  

 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

  



 

 

 

 

Vedlegg C 

  



 

 

 

 

Søkeord 
Synonym/forkortelse/faktorer 

som inngår i søkeordet 

Søkeord på 

engelsk 

Engelske 

synonymer 

Anleggsbransjen Anlegg Construction 

industry 

Construction 

Arbeidsmiljø Helse  Occupational 

health 

Health, Work 

environment 

Bedriftshelsetjenesten BHT Company health 

service 

Occupational 

health service 

Byggherre BH Client Developer, 

Builder owner 

Entreprenør Hovedentreprenør, underentreprenør  Contractor, 

enterprises 

Main contractor, 

subcontractor 

Farer Risiko Hazards Risk 

Fokus -område Focus -area 

HMS  HSE  

Indikatorer Overvåkning, H1, H2, sykefravær Indicators Monitoring 

Kultur Holdninger Culture Attitude 

Lederengasjement ledere Manager 

Engagement 

Management, 

Director, 

Commitment 

Metoder innen 

forebyggende arbeid 

Vernerunder, møter, 

risikovurdering, rapportering av 

uønskede hendelser 

Methods in 

preventive work 

Safety rounds, 

meetings, risk 

assessment 

Oppmerksomhet Vektlegging Attention  

Organisatoriske 

faktorer 

Økonomi, bemanning Organizational 

factors 

 

Rapportering av 

uønsket hendelse 

RUH Reporting 

unwanted incident 

Incident reporting 

Ressurser Tid, økonomi, arbeidskraft Resources Time, economy, 

labor 

Risikopersepsjon Opplevd risiko Risk Perception Experienced risk 

Risikovurdering Risikoanalyse, kartlegging av 

eksponering 

Risk assessment  Risk analysis 

Sikker Jobb Analyse SJA Job safety 

analysis 

JSA, JHA 

Sikkerhet  Safety  



K
ristian V. K

ongsvik og Lotte B
. M

oe

N
TN

U
N

or
ge

s 
te

kn
is

k-
na

tu
rv

ite
ns

ka
pe

lig
e 

un
iv

er
si

te
t

Fa
ku

lt
et

 fo
r 

øk
on

om
i

In
st

itu
tt

 fo
r 

in
du

st
ri

el
l ø

ko
no

m
i o

g 
te

kn
ol

og
ile

de
ls

e

M
as

te
ro

pp
ga

ve

Kristian Veie Kongsvik
Lotte Bengtsdatter Moe

Sikkerhet versus arbeidsmiljø

En kvalitativ studie som kartlegger og forklarer
hvorfor sikkerhet vektlegges mer enn
arbeidsmiljø i anleggsbransjen

Masteroppgave i Helse, miljø og sikkerhet
Veileder: Eirik Albrechtsen og Rikke Bramming Jørgensen

Juni 2019


