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Forord 
 

Arbeidet med denne prosjektoppgaven har vært spennende og interessant.  

Det må imidlertid erkjennes at oppgaven ikke ville være mulig å gjennomføre 

uten velvillighet fra en rekke bidragsytere.  Jeg ønsker her spesielt å trekke frem 

Hilde Grunt ved Norsk Tipping og Thorstein Røssum ved GE Healthcare.  Uten 

deres støtte og bidrag ville ikke prosjektet, i sin nåværende form, latt seg 

gjennomføre. 

 Jeg takker også min kjære forlovede som har utvist stor tålmodighet og tatt 

en større del av våre felles plikter mens denne oppgaven har blitt skrevet. 
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Sammendrag 
 

Sikkerhetsbevissthet er viktig for de fleste virksomheter fordi det blant 

annet bidrar til å øke kunnskapen om virksomhetens trusselbilde og eksisterende 

sikkerhetstiltak.  Sikkerhetsbevisstheten er også viktig i arbeidet med å motivere 

ansatte, og andre relevante aktører, slik at de utvikler og vedlikeholder gode 

holdninger til sikkerhetsarbeidet.  Dette arbeidet kan imidlertid være svært 

utfordrende, men virkemidler og metoder fra andre fagområder kan bidra til å 

gjøre dette arbeidet enklere og hjelpe til med å oppnå en større effekt. 

Denne prosjektoppgaven forsøker å avdekke hvordan markedsføring og 

merkevarebygging kan bidra til å øke sikkerhetsbevisstheten i en virksomhet.  

Andre mål med prosjektoppgaven er å forsøke å avdekke i hvilken grad dette har 

blitt gjort av andre virksomheter og hva deres erfaring er.  Litteraturen har også 

blitt undersøkt nærmere for å avklare om det eksisterer noen likheter mellom 

sikkerhetsfaget og markedsføringsfaget, som kan benyttes til å påvirke 

sikkerhetsbevisstheten. 

Det er gjennomført to casestudier og innhentet relevant data gjennom to 

intervjuer.  Det første intervjuet var med en representant fra GE Healthcare, mens 

det andre var med en representant fra Norsk Tipping.  Det ble benyttet en 

halvstrukturert intervjuform hvor det blant annet ble lagt vekt på å stille åpne 

spørsmål og at respondenten skulle få snakke så sammenhengende som mulig. 

Resultatene fra søk i litteraturen og data fra respondentene i casestudiene 

viser at markedsføring og merkevarebygging kan bidra på en positiv måte for å 

øke sikkerhetsbevisstheten i en virksomhet.  Områder det kanskje er mest å hente 

er innen segmentering, planlegging og gjennomføring av for eksempel kampanjer, 

markedsanalyse, forståelse av livssyklus og livsforlengende strategier, og 

markedskommunikasjon, med mer.  Dette til tross er det også store forskjeller. 

 

 

 

 

 

 

 



Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse 3   

Copyright © 2006 Roy Stranden  Side 3 

 

Innhold 

1 INNLEDNING ........................................................................................................................ 4 
1.1 PROBLEMBESKRIVELSE OG PROBLEMSTILLING ................................................................ 6 

1.1.1 Skape sikkerhetsbevissthet og gode holdninger hos ansatte ...................................... 6 
1.1.2 Problemstilling ........................................................................................................... 6 

1.2 AVGRENSNING AV OPPGAVEN ......................................................................................... 7 
1.3 BEGREPSAVKLARING ....................................................................................................... 7 

1.3.1 Sikkerhet ..................................................................................................................... 7 
1.3.2 Merkevare .................................................................................................................. 7 
1.3.3 Markedsføring ............................................................................................................ 8 

2 LITTERATURGJENNOMGANG ....................................................................................... 8 
2.1 LEDELSE .......................................................................................................................... 8 

2.1.1 Ulike dimensjoner ...................................................................................................... 8 
2.1.2 Motivasjon .................................................................................................................. 9 
2.1.3 Relativ varig endring av adferd ............................................................................... 11 
2.1.4 Holdninger ............................................................................................................... 12 

2.2 MARKEDSFØRING OG MERKEVAREBYGGING ................................................................. 13 
2.2.1 Metode og prosess .................................................................................................... 13 
2.2.2 Merkevarebygging ................................................................................................... 14 
2.2.3 Segmentering ............................................................................................................ 15 
2.2.4 Livssyklus ................................................................................................................. 16 
2.2.5 Kampanjer ................................................................................................................ 16 

2.3 KOMMUNIKASJON .......................................................................................................... 17 
2.3.1 Propaganda .............................................................................................................. 17 
2.3.2 Markedskommunikasjon .......................................................................................... 18 

3 METODE .............................................................................................................................. 18 
3.1 VALG AV METODE ......................................................................................................... 18 
3.2 INNHENTING .................................................................................................................. 20 
3.3 KRITIKK AV METODE OG GJENNOMFØRING .................................................................... 21 

4 RESULTATER ..................................................................................................................... 21 
4.1 CASE 1 - GE HEALTHCARE ............................................................................................ 22 

4.1.1 Bakgrunn .................................................................................................................. 22 
4.1.2 Organisering og filosofi ........................................................................................... 22 
4.1.3 Arbeid med sikkerhetsbevissthet og – opplæring ..................................................... 23 
4.1.4 Bruk av merkevarestrategi og markedsføringstiltak ................................................ 24 
4.1.5 Erfaringer og fremtiden ........................................................................................... 25 

4.2 CASE 2 – NORSK TIPPING .............................................................................................. 26 
4.2.1 Bakgrunn .................................................................................................................. 26 
4.2.2 Organisering ............................................................................................................ 26 
4.2.3 Arbeid med sikkerhetsbevissthet og – opplæring ..................................................... 26 
4.2.4 Bruk av merkevarestrategi og markedsføringstiltak ................................................ 27 
4.2.5 Erfaringer og fremtiden ........................................................................................... 28 

5 TOLKNING OG ANALYSE ............................................................................................... 29 
5.1 LIKHETER MELLOM SIKKERHET OG MARKEDSFØRING ................................................... 29 
5.2 BRUK AV MARKEDSFØRING OG MERKEVAREBYGGING I SIKKERHETSARBEID ................ 31 

6 KONKLUSJON .................................................................................................................... 33 

7 LITTERATUR ...................................................................................................................... 37 

8 VEDLEGG A – BREV TIL RESPONDENTENE ............................................................ 40 

9 VEDLEGG B - SPØRSMÅL TIL RESPONDENTENE .................................................. 41 



Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse 3   

Copyright © 2006 Roy Stranden  Side 4 

 

1 Innledning  

Sikkerhetsbevissthet er ikke som mange kanskje tror det samme som læring, 

men det danner helt klart et grunnlag for læring, motivasjon og riktig prioritering.  

Sikkerhetsbevissthet er derfor et relevant og aktuelt tema for de fleste 

virksomheter.  Enhver virksomhets kanskje største sikkerhetsmessige utfordring 

er nettopp å skape og opprettholde bevisstheten, kunnskaps- og ferdighetsnivået, 

samt gode holdninger blant egne ansatte og andre relevante parter.  

De ansattes sikkerhetsbevissthet er viktig av mange årsaker, men vi kan 

spesielt trekke frem to faktorer.  For det første kan mangel på fokus og bevissthet 

skape avvik, og disse avvikene kan få store konsekvenser.  For det andre er 

sikkerhet en tilstand – fravær av uønskede hendelser (Forsvarsbygg, 2005).  

Denne tilstanden er ikke nødvendigvis varig, men må gjenskapes hver eneste dag 

(Vetaas, 2004).  For å opprettholde eller skape god sikkerhet er vi derfor stadig 

nødt til å minne oss selv og andre om både farer og tiltak.   

Andre viktige argumenter for dette arbeidet er blant annet menneskers evne 

til å dovne bort når noe blir monotont og du føler deg trygg fordi ingenting skjer 

(Oljedirektoratet, 2003).  Det som i begynnelsen kan virke farlig, og/eller 

spennende, blir fort rutine, som gjør at bevisstheten og årvåkenheten reduseres 

eller kanskje til og med forsvinner.  Mange virksomheter har erfart problemene 

ved å være i høy beredskap over lenger tid når ingenting skjer.  En annen stor 

utfordring er menneskets dårlige evne til å huske ting som ikke blir kommunisert 

på en tilfredsstillende måte eller repetert ofte nok.   

Ulike virkemidder for å påvirke menneskers sikkerhetsbevissthet, holdninger 

og adferd har blitt benyttet gjennom mange år, og vil i fremtiden fortstette og 

være viktig.  Metodene har derimot endret seg etter hvert som samfunnet og 

sivilisasjonen har utviklet seg.  Dette inkluderer også sikkerhetsperspektivet.   

Propaganda og andre virkemidler ble blant annet brukt for å øke 

bevisstgjøringen av farene ved kompromittering av sensitiv informasjon og 

sikkerhetsbrudd i Norge og mange andre land under andre verdenskrig og den 

påfølgende kalde krigen (Sikkerhetsstaben, 1976).  Eksemplene på plakater gitt 

under er kun et lite knippe av de som faktisk ble produsert og benyttet.  
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Figur 1: Eksempler på plakater som ble produsert under andre verdenskrig for å bevisstgjøre og 

motivere befolkningen og tjenestegjørende personell til å tenke sikkerhet.  Illustrasjonene er hentet 

fra Corbis.com.   

Selv om det i dag, over 60 år etter andre verdenskrig, kan være vanskelig å 

fastslå effekten av disse kampanjene har de mest sannsynlig hatt en innvirkning 

ved blant annet å øke sikkerhetsbevisstheten i befolkningen.  Om disse 

kampanjene også resulterte i en reduksjon av antall kompromitteringer eller 

sikkerhetstruende hendelser er ikke kjent, men vi kan anta det.   

Dette var tiltak som ble iverksatt under spesielle omstendigheter; verden 

var i krig og Norge var okkupert.  Men hva om dette konseptet kan overføres til en 

virksomhets hverdag i dag, og rettes mot egne ansatte, kontraktører og 

samarbeidspartnere?  Noen har faktisk gjort dette allerede i større eller mindre 

målestokk og på forskjellige måter.  Eksempler vi kan trekke frem her er Norsk 

Tipping, Telenor, GE Healthcare og Forsvarets overkommando/sikkerhetsstaben 

(nå Nasjonal sikkerhetsmyndighet).  Noen av disse har også gått så langt at det 

kan se ut som at de har etablert sikkerhet som merkevare i egen virksomhet. 

Temaet for prosjektoppgaven ble valgt hovedsakelig på grunn av at fagfeltet 

er av interesse for forfatteren.  Videre er det et ønske om å bidra i en viktig debatt 

og samtidig være med på å bringe temaet sikkerhetsbevissthet på dagsorden.   

Prosjektoppgaven kan være et bidrag til å øke kunnskapen og bevisstheten rundt 

temaet ved blant annet å identifisere viktige suksessfaktorer.  Dette oppnås blant 

annet gjennom å kartlegge andres erfaringer slik at flere kan nyttegjøre seg av 

denne kunnskapen i egen virksomhet. 

Videre her i innledning vil problemstillingen for prosjektoppgaven blir 

presentert.  Prosjektets avgrensninger vil også bli klarlagt før viktige begreper 

som benyttes i oppgaven blir avklart.  I de neste kapitlene vil vi deretter gå 

igjennom relevant litteratur fordelt under tre hovedkapitler; ledelse, markedsføring 

og kommunikasjon, før vi beskriver nærmere valg av metode og innhenting av 

data.  Vi vil deretter ta for oss resultatene før vi foretar en tolkning av dataene sett 

opp i mot relevant litteratur.  Prosjektoppgaven avsluttes med en konklusjon. 
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1.1 Problembeskrivelse og problemstilling 

1.1.1 Skape sikkerhetsbevissthet og gode holdninger hos ansatte 

Mange argumenterer med at arbeid med sikkerhetsbevissthet og 

holdninger hos ansatte er viktig.  Innen fagfeltet forebyggende sikkerhet er det de 

som påstår at sikkerhet er et holdningsfag og at det utgjør hele 80 % av faget 

(Kristiansen, 2005; Gulbrandsen, 1999).  Uavhengig av en eventuell vekting i 

prosent så kan vel alle være enig i at bevissthet og holdninger er viktige faktorer 

for å oppnå god sikkerhet i en virksomhet.  Hvordan virksomhetene skal klare 

dette blir da naturligvis det store spørsmålet.   

Enkelte virksomheter har jobbet mer og kommet lenger på dette området 

enn andre.  Der noen har misslykkes har imidlertid andre høstet suksess.  Et 

relevant spørsmål da blir om hvorvidt det kan identifiseres en metode eller 

fremgangsmåte som kan øke sannsynligheten for å lykkes og om det kan 

identifiseres noen kritiske suksesskriterier?  Kan merkevarebygging være en slik 

metode, og har de virksomhetene som har lykkes noen felles faktorer som kan 

identifiseres og knyttes til årsaken til suksess?  Eller sagt på en mer folkelig måte - 

finnes det noen ”kakeoppskrift”? 

1.1.2 Problemstilling 

Med bakgrunn i det overnevnte vil følgende problemstilling bli forsøkt 

belyst i denne prosjektoppgaven: 
 

”På hvilken måte kan sikkerhetsbevisstheten økes gjennom å ta i bruk 

virkemidler fra merkevarebygging og markedsføring?” 
 

For å bedre belyse denne problemstillingen vil følgende delspørsmål også søkes 

besvart: 

1. I hvilken grad benyttet respondentene ulike virkemidler fra 

merkevarebygging eller markedsføring i sitt arbeid?  I så fall hva er deres 

erfaring? 

2. Finnes det noen fellestrekk i litteraturen og hos respondentene som kan 

avklare om hvorvidt det er noen likheter mellom sikkerhet og 

markedsføring som kan utnyttes til å påvirke sikkerhetsbevisstheten? 



Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse 3   

Copyright © 2006 Roy Stranden  Side 7 

1.2 Avgrensning av oppgaven 

Temaet som belyses er stort og omfattende og hvor det er mulig å velge 

mellom en rekke ulike retninger og problemstillinger.  Rammefaktorene som er 

gitt vedrørende tid og omfang begrenser imidlertid hvor dypt eller bredt en slik 

prosjektoppgave kan gå.  I tillegg kommer begrensninger innen økonomi og antall 

deltakere i prosjektet.  Det vil derfor være en rekke områder som kun blir omtalt 

og redegjort for på en mer overfladisk måte, dessverre.  Det oppfordres imidlertid 

til at leseren selv ser nærmere på beskrevet litteratur og dermed går dypere i 

materien. 

1.3 Begrepsavklaring 

I prosjektoppgaven blir det brukt en rekke ulike begrep og uttrykk.  For å 

redusere muligheten for missforståelse blir de mest sentrale begrepene avklart her. 

1.3.1 Sikkerhet 

Det norske ordet for sikkerhet kan ha minst to betydninger på engelsk; 

herunder security og safety (Albrechtsen, 2003; Hovden, 1998; Idsø og Jakobsen, 

2000).  De engelske benevnelsene benyttes også i norsk litteratur, for å nærmere 

forklare hva som omtales.  Det er en dårlig forvaltning av det norske språket.  

Som et forsøk på å bidra til å endre denne praksisen blir derfor ordene oversatt.  I 

denne prosjektoppgaven oversettes security som sikkerhet, mens safety oversettes 

med trygghet.  Denne prosjektoppgaven retter seg hovedsakelig mot 

sikkerhetsfeltet selv om resultatene og konklusjonene på mange måter er direkte 

overførbart til trygghetsfeltet. 

1.3.2 Merkevare 

Merkevare eller ”brand” er ingen ny tanke, men koblingen til sikkerhet er 

kanskje ny og spennende.  Røttene til det vi i dag kaller merkevare (varemerke) 

kan spores helt tilbake til den greske og romerske tiden, mens ordet ”brand” mest 

sannsynlig oppsto i middelalderen (år 476-1492) (Riezebos, 2003).  Mange av de 

mest kjente merkene i dag er over hundre år gamle som for eksempel merket 

Twinings (1706), Schweppes (1798), Levi’s (1850), Heineken (1864), Agfa 

(1873), Coca-Cola (1886) og Kodak (1887) (Riezebos, 2003).  Ordet ”brand” 

stammer for øvrig fra det gamle ordet brandr som refererer til merking av kveg.  

Det er også de som mener at vikingene var med på å spre dette ordet i England 

(Riezebos, 2003). 
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Den mest vanlige koblingen vi kanskje gjør er å knytte merkevare og 

merkevarestrategi med forsøket på å påvirke konsumentenes valg når de skal 

kjøpe et produkt.  I denne prosjektoppgaven vil vi benytte American Marketing 

Association sin definisjon som definerer et merke (a brand) som ”et navn, en 

betegnelse, et tegn, et symbol, eller en kombinasjon av disse som skal identifisere 

varene eller tjenestene til en selger eller gruppe av selgere og skille dem ut fra 

konkurrentenes” (Kotler, 2005:354). 

1.3.3 Markedsføring 

Markedsføring er relevant og viktig for alle typer virksomheter uavhengig 

om de har økonomiske mål eller ikke (Mysen og Almaas, 1999; Kotler, 2005).  

Hvordan de ulike aktørene skal angripe (tilpasse) og håndtere (tiltrekke seg) 

”kunden” kan derimot variere stort.   

Det er mange definisjoner på hva markedsføring er og mange av disse 

definisjonene innebærer en eller annen form for bytte gjennom en prosess av 

tilbud og etterspørsel, og derigjennom en verdiskapning, hvor markedsføringens 

rolle er å finne markedet og å få, øke og bevare antallet kunder ved å tilby noe de 

etterspør (Kotler, 2005). 

I denne oppgaven vil vi benytte Mysen og Almaas (1999) sin beskrivelse 

av markedsføring; hvilket er tiltak for å tilfredsstille et behov og ønske hos 

kundene gjennom salg av produkter; herunder varer, tjenester og ideer.  

Produktene kan imidlertid også være opplevelser, begivenheter, personer, steder, 

eierskap, organisasjoner og informasjon, med mer (Kotler, 2005; Armstrong og 

Kotler, 2005).   

2 Litteraturgjennomgang  

2.1 Ledelse 

2.1.1 Ulike dimensjoner 

Ledelse av blant annet sikkerhet kan foregå i ulike dimensjoner som for 

eksempel på nasjonalt-, bransje- og virksomhetsnivå.  Virkemidlene vil kanskje 

variere i forhold til de ulike dimensjonene, men muligheten til å fastsette ønsket 

nivå på for eksempel tiltak og mulighet til bruk av makt for å påvirke ønsket 

retning endrer seg lite.   
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På nasjonalt nivå utarbeides og håndheves en rekke lover og forskrifter 

som setter krav til blant annet opplæring innen eksempelvis overordnede og lokale 

sikkerhetstiltak.  Eksempler på dette kan være lov om forebyggende 

sikkerhetstjeneste (Sikkerhetsloven, 1998) med forskrifter, og lov om behandling 

av personopplysninger (Personopplysningsloven, 2000) med forskrifter.  Forskrift 

om sikkerhetsadministrasjon § 3-1 sier for eksempel at virksomhetens leder skal 

”legge vekt på motivering og bevisstgjøring av behovet for sikkerhetstjeneste” 

(sikkerhetsloven).  På samme måte stilles det også krav til kompetanse for alle 

som kommer i direkte kontakt med informasjonssystemer som behandler 

personopplysninger (Datatilsynet, 1998; Datatilsynet, 2000).   

En virksomhet kan imidlertid ha mange verdier som ikke omfattes av et 

lovverk, men som allikevel har et stort beskyttelsesbehov. Eksempler på dette kan 

være forsknings- og utviklingsresultater, firmahemmeligheter, omdømme og mer 

lettomsettelige varer og valuta.  I slike tilfeller er det viktig at virksomheten 

tilfredsstiller andre krav som stilles til dette arbeidet.  Et eksempel på dette er krav 

fra kunder og samarbeidspartnere, samt ulike bransjekrav og sertifiseringer.  

Norsk standardiseringsforbund (2001:8) lister for eksempel ”effektiv 

markedsføring av sikkerhet ovenfor alle ledere og ansatte” som en kritisk 

suksessfaktor for å oppnå god informasjonssikkerhet. 

Virksomhetene utarbeider deretter, på grunnlag at det overnevnte, egne 

policyer og retningslinjer som beskriver ytterligere hvordan det i praksis skal 

gjøres i den aktuelle virksomheten.   

2.1.2 Motivasjon  

Det er skrevet mange bøker og forsket mye rundt problemstillingen – hva 

motiverer oss og hvordan kan vi motivere andre.  Motivasjonsteoriene kan deles 

inn i fire hovedtyper; innholdsteorier, prosessteorier, forsterkningsteorier og 

integrasjonsteorier (Berg, 1996).   

Blant innholdsteoriene, som også blir kalt tilfredshetsteorier, finner vi 

Maslows behovsteori, Alderfers ERG teori, Herzebergs to-faktor teori, 

McClellands tre-faktorteori, samt McGregors Teori X og Teori Y (Berg, 1996; 

Moorhead og Griffin, 1995).  Mens Maslows behovshirerarki og Alderfers ERG 

(Existence, Relatedness og Growth) ordner menneskets behov i et hierarki, 

argumenterer Herzeberg for at motivasjon påvirkes av to helt ulike faktorer, eller 

dimensjoner.  Disse kaller han motivasjons- eller vekstfaktorer og hygiene- eller 
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vedlikeholdsfaktorer.  Eksempel på trivselfaktorer kan være trygge 

arbeidsforhold, tilfredsstillende lønnsbetingelser og gode samarbeidsforhold.  

Eksempel på motivasjonsfaktorer kan være oppmerksomhet, anerkjennelse om 

medinnflytelse, samt kunne se resultatene av eget arbeid.  Ifølge Herzberg så har 

ikke trivselsfaktorene noen motiverende kraft i seg selv, men de må være tilstede 

for at motivasjonsfaktorene skal fungere (Mysen og Almaas, 1999).  McClelland 

derimot trekker frem prestasjonsmotivet, maktmotivet og kontaktsmotivet som 

ulike motivasjonsfaktorer, mens med McGregors autoritære teori X og mer 

demokratiske teori Y velger lederen sin lederstil ut i fra hvilket syn eller 

antagelser vedkommende har om sine medarbeidere og deres ”natur” (Berg, 

1996). 

Prosessteoriene fokuserer på den tankeprosessen vi mennesker går 

igjennom når, eller før, vi bestemmer oss for å handle.  Interessante teorier her er 

Porter og Lawers forventingsteori, Stoner og Freemans rettferdighetsteori og 

Lockes målsetningsteori.  Mens det sentrale i Porter og Lawers forventningsteori 

er hvordan vi mennesker vurderer verdien og sannsynligheten for å oppnå 

belønningen er det sentrale i Stoner og Freeman sin rettferdighetsteori at 

belønningene skal fordeles rettferdig og likt.  Målsetningsteorien derimot bygger 

på at vi mennesker er selvstendige og tenkende individer som ønsker å nå oppsatte 

mål (Berg, 1996). 

 Mens innholdsteorier og prosessteorier er fokusert på hvilke behov vi 

mennesker har og hvordan vi tenker er forsterkningsteorier kun fokusert på de ytre 

prosessene som kan ses og måles.  Forsterkningsteorier er også kjent under navnet 

behaviorisme eller stimuli-respons-psykologi (S-R-psykologi) og bygger på at alle 

mennesker blir utsatt for ulike stimuli som medfører en respons hos personen.  

Denne responsen kan være straff eller belønning.  Hvis vi da manipullerer med 

den straff eller belønning personen får kan vi modifisere og endre personens 

adferd (Berg, 1996). 

 Alle de tidligere nevnte teoriene kan gi oss mye kunnskap og inspirasjon i 

arbeidet med å motivere andre.  Når det er sagt så må det også sies at alle de 

foregående teoriene som er nevnt har sine svakheter.  I den siste gruppen som kan 

kalles integrasjonsteorier forsøker forskere å sette teorier fra de ulike gruppene 

sammen for å få en mer helhetlig tilnærming og forståelse av hvordan vi kan 

motivere oss selv og andre mennesker (Berg, 1996). 
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2.1.3 Relativ varig endring av adferd 

Idealet alle virksomheter bør strekke seg etter innenfor forebyggende 

sikkerhet er det opplyste og motiverte mennesket.  Hvorvidt dette kun er et ideal 

eller en virkelighet varierer stort mellom ulike virksomheter.  Opplæring innen 

sikkerhet er i alle fall, som tidligere nevnt, et lovpålagt krav for mange 

virksomheter gjennom for eksempel sikkerhetsloven og personopplysningsloven.  

For en mer helhetlig tilnærming må vi imidlertid se på flere faktorer som for 

eksempel læringstrekanten, menneskets begrensinger i å ta til seg informasjon og 

menneskets evne til å glemme. 

 Hvis vi først ser på det Walsh og Healy (1997) kaller læringstrekanten så 

nevner de tre ulike faktorer som må være tilstede om vi skal oppnå relativ varig 

endring av adferd.  Disse faktorene med de ulike virkemidlene du kan benytte for 

å oppnå dette er vist i figur 2. 
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Figur 2: Tilpasset versjon av ”The Learning Triad”.  Illustrasjon hentet fra Walsh og Healy 

(1997), “Protection of Assets Manual”, kapittel 9, side 92. 

Figuren illustrerer blant annet at gjennom kommunikasjon overføres kunnskap, 

gjennom trening opparbeides ferdigheter og gjennom målrettede motivasjonstiltak 

skapes gode holdninger.  Når alle sidene i trekanten er sluttet kan relativ varig 

endring av adferd oppnås.  Denne figuren kan også være en modell på hvordan du 

kan skape det opplyste og motiverte mennesket. 

 En annen faktor er menneskets begrensinger til å ta til seg og fordøye 

informasjon.  Ofte blir nyansatte gitt et eller flere dokumenter som beskriver 

policyer og retningslinjer innen sikkerhet og får beskjed om å lese det selv.  Hvis 

de er heldige kan de spørre dersom noe er uklart, noe kanskje de færreste gjør i 

frykt for å virke dum eller bemerke seg negativt.  Deretter forventes det ofte at 

den nyansatte med en gang kan settes i arbeid, gjerne uten oppsyn.  Dette kan 

være bekymringsverdig når vi ser på figuren under.  Valg av metode for 

kunnskapsoverføring innen et tema som sikkerhet bør derfor overveies nøye. 
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10 % av hva som er lest 

20 % av hva som er hørt 

30 % av hva som er sett

50 % av hva som er sett og hørt 

70 % av hva som er sagt (for eksempel repetert instruksjon) 

90 % av hva som er sagt samtidig som den beskrevne operasjonen blir utført 

En som lærer har en tendens til å huskeB.

65 %85 %3.  Kombinasjon av å vise og fortelle

20 %72 %2.  Kun ved å vise

10 %70 %1.  Kun muntlig

3 dager senere3 timer senere

Mengden av informasjon som huskes:
Instruksjonsmetode

Relasjon mellom instruksjonsmetode og hva mottakeren husker A.

 

Figur 3:  Frank E. Bird, Jr’s “Job Instruction and Learner recall”.  Illustrasjonen er hentet fra 

Walsh og Healy (1997), “Protection of Assets Manual”, kapittel 9, side 90.   

En tredje faktor er menneskets evne til å glemme.  Så mye som 80 % av 

detaljene vi lærer er glemt i løpet av 24 timer (Buzan, 1989).  Som vi ser i figur 4 

så stiger erindringene litt etter en innlæringsperiode.  Årsaken til dette er at 

hjernen trenger litt tid til å sortere og knytte forbindelser.  Etter denne perioden 

synker mengden av det vi husker raskt, såfremt vi ikke benytter ulike metoder for 

å repetere kunnskapen.  Slike tilbakeblikk kan gjøres i ulike intervaller som for 

eksempel 10 minutter, 24 timer, 1 uke, 1 måned, 6 måneder, eller lenger etter 

innlæringen (Buzan, 1989).  Ved å bruke et slikt programmert tilbakeblikkmønster 

kan kurven flates ut på toppen og vi kan unngå at den nyervervede kunnskapen 

går tapt (Buzan, 1989). 
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Figur 4: Glemsels- eller hukommelsesdiagrammet.  Revidert versjon av Buzans (1989:54) 

diagram som viser hvordan erindringen stiger en kort tid etter innlæring, for deretter å synke bratt. 

2.1.4 Holdninger  

Kotler (2005:162) definerer en holdning som ”en persons varige positive 

eller negative vurderinger, emosjonelle følelser og handlingstilbøyeligheter 

ovenfor et objekt eller en idé”.  Kotler (2005) forklarer videre at våre holdninger 
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påvirker oss på den måten at vi enten liker eller misliker noe, eller at vi tiltrekkes 

eller frastøtes av det.   

En av fordelene med holdninger er at de sparer oss for tid og energi, noe 

som gjør det enklere for oss i vår interaksjon med omgivelsene.  Vi slipper 

dermed å tolke og ta nye standpunkt til ting hver gang vi støter på dem.  En av 

bakdelene med dette er vanskeligheten med å forandre holdningene våre når de 

først er skapt.  Årsaken til dette kan være fordi de nettopp er tanke- og 

energisparende (og vi er late mennesker), men også fordi våre holdninger går inn i 

et større helhetlig mønster.  Det betyr at hvis vi ønsker å endre én holdning må vi 

også foreta store justeringer av andre holdninger (Kotler, 2005).   

For å skape gode holdninger er det dessuten viktig at grunnleggende ting 

er lagt til rette; herunder organisering, ledelse og teknologi med mer.  Hvis ikke 

dette er til stede i riktig mengde kan motivasjonen og etter hvert holdningen 

undergraves.   

2.2 Markedsføring og merkevarebygging 

Markedsføring er et stort tema som også inkluderer merkevarebygging.  Det 

er vanskelig og heller ikke ønskelig å gå inn på alle forhold som berører temaet 

markedsføring.  Under nevnes derfor kun utvalgte temaer som har relevans til å 

belyse problemstillingen i denne prosjektoppgaven. 

2.2.1 Metode og prosess 

Tre viktige momenter innen markedsføring er situasjonsanalyse, strategi 

og målsetning (Mysen og Almaas, 1999).  Dette er ikke unikt for 

markedsføringsledelse, men en velkjent og velprøvd arbeidsmetode innen ledelse 

generelt.   

Gjennom en situasjonsanalyse vurderes det hvor du er i terrenget, før du 

bestemmer deg for hvor du vil (målet) og veien (samt fremkomstmiddelet) du 

ønsker å bruke til målet.  Viktige momenter i utvelgelsen av mål er målbarhet, 

tidsangivelse, konsistent og hvor realistiske de er.  Målene kan dessuten være 

kvantitative eller kvalitative.  Eksempel på dette kan være mindre enn 20 

sikkerhetsbrudd per måned (kvantitativt) eller at ansatte skal føle seg sikrere på 

jobb (kvalitativt).  Som et hjelpemiddel til å skaffe deg et bedre 

beslutningsgrunnlag når mål og strategier skal velges kan du benytte en 

markedsundersøkelse.  Innsamling, analyse og vurdering av informasjon er 
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viktige momenter i en markedsundersøkelse sammen med blant annet 

presentasjon (Mysen og Almaas, 1999).  Dybde og bredde på dette arbeidet kan 

imidlertid variere stort (Kotler, 2005). 

Fordi en plan ofte møter utfordringer når den skal implementeres er det 

også viktig å analysere, kontrollere og justere prosessen etter hvert som den 

implementeres.  Dette gjelder også en markedsføringsprosess.  Ledelse av 

markedsføringstiltakene kan organiseres som i figur 5 med en gjennomgående 

analyse av virksomhetens situasjon, inkludert både interne og eksterne forhold, 

før, under og etter. 

Planning
Develop strategic

plans

Develop marketing
plans

Control
Measure results

Evaluate results

Take corrective action

Implementation
Carry out the plans

Analysis

 

Figur 5:  Illustrasjon over Armstrong og Kotler (2005:58) sine markedsføringsledelses funksjoner 

”Marketing Analysis, Planning, Implementation, and Control”. 

Under planleggingsfasen lages det en detaljert markedsføringsplan basert blant 

annet på de mål, strategier og budsjettrammer som er fastsatt.  Deretter følger 

realiseringen av planen, før du kontrollerer resultatene underveis gjennom å måle 

og evaluere resultatene som de kommer inn, og eventuelt korrigerer kursen 

(Armstrong og Kotler, 2005). 

2.2.2 Merkevarebygging 

En merkevare strategi er normalt basert på to parametere - differensiering 

og økt verdi.  Differensiering betyr å forsøke å få produktet til å skille seg ut fra 

andre konkurrerende merker og produkter.  Konseptet hvor du kan kjøpe deg en 

identitet ved å gå med eller bruke produktet er et eksempel på det andre 

parameteret.  Produktet må representere en økt verdi for forbrukeren (Riezebos, 

2003). 

Når en merkevare skal bygges opp må det tas stilling til en rekke forhold 

som for eksempel navn, logo, farger, slagord og symbol, med mer (Kotler, 2005).  

Arbeidet med å innføre et merkevarenavn kan for eksempel deles inn i fire trinn 

eller faser.  Den første fasen inkluderer kartlegging gjennom undersøkelser, 

analyse og strategiske anbefalinger.  I trinn to utvikles identiteten, mens under 
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trinn tre introduseres og lanseres, samt formiddles visjonen.  I det avsluttende 

trinnet implementeres merkevaren (identiteten) fullt ut (Olins, 1995). 

Når et merkenavn skal velges bør navnet antyde noe om produktet og om 

produktets fordeler.  Det bør også antyde konkrete, visuelle kvaliteter, samt at det 

bør være lett å stave, uttale, kjenne igjen og huske (Kotler, 2005). 

Kotler (2005:354) skriver dessuten at ”merkevarebygging (branding) er 

markedsføringens kunst og fundament”. 

2.2.3 Segmentering 

Et segment kan defineres som ”en gruppe personer som har visse 

fellestrekk som skiller dem fra andre grupper personer” (Mysen og Almaas, 

1999:66).  Eksempler på segmentering i denne prosjektoppgavens kontekst kan 

være som vist i figur 6. 

Ledere

Ansatte

Kontraktører

Leverandører

Samarbeidspartnere

Sikkerhetsbevissthet

 

Figur 6: Modifisert utgave av Mysen og Almaas (1999:66) sin illustrasjon på segmentering av 

markedet. 

Selv om deler av budskapet kan være generelt er det allikevel sjelden 

mulig å tilfredsstille alle de ulike behovene med en løsning.  Eller kan vi det?  

Dette vil avhenge av blant annet forskjellene i behov og budskapet som skal 

formiddles.  Målgruppe er et annet ord eller betegnelse på et segment.  Hvis du 

ønsker å nå flere målgrupper kan det bli nødvendig å prioritere målgruppene 

(Mysen og Almaas, 1999).  
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Figur 7:  Revidert utgave av The Customer Relationship Groups (Armstrong og Kotler, 2005:25). 
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En annen måte å dele inn målgruppen på er vist i figur 7.  En slik 

inndeling av målgruppen kan bidra til planleggingen av mer målrettet og 

tilpassede tiltak.  Problemer med slike matriser er at de kan være for 

stigmatiserende og gir en forenklet fremstilling av virkeligheten.  Når det er sagt 

må det også sies at de også bidrar til å belyse forskjellene. 

2.2.4 Livssyklus 

Alle produkter eller kampanjer har en levetid med en såkalt livssyklus som 

omhandler fødsel, vekst, reduksjon og til slutt død.  Dette kan vi kalle produktets, 

informasjonens eller kampanjens typiske livssyklus (Mysen og Almaas, 1999; 

Armstrong og Kotler, 2005).  Hvor lang eller kort denne syklusen er i tid kan 

variere stort.  Den samme kurven kan benyttes for å beskrive livsløpet til en 

kampanje eller plakat som er utarbeidet for å øke sikkerhetsbevisstheten blant for 

eksempel ansatte i en virksomhet eller befolkningen i et land.  Se figur 8. 
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Figur 8: Revidert versjon av Mysen og Almaas (1999:78) sin livssykluskurve. 

Et alternativ for å forlenge effekten kan være såkalte livsforlengende 

strategier (Mysen og Almaas, 1999).  Produktutvikling er viktig i denne 

sammenhengen.  Både i den initielle utviklingen av produktet eller kampanjen 

som skal gi økt sikkerhetsbevissthet i virksomheten, men også etter modnings- og 

metningsstadiet ved å utvikle nye produkter, eller endre og forbedre de 

eksisterende (Mysen og Almaas, 1999). 

2.2.5 Kampanjer 

Et virkemiddel som kan benyttes for å lansere, og senere å opprettholde 

bevisstheten om et produkt eller en merkevare, er en kampanje.  Mysen og 

Almaas (1999:137) definerer en kampanje som ”en sammensetning av ulike 

konkurransemidler som brukes innenfor et avgrenset tidsrom, der målet som regel 

er å selge mest mulig av et produkt”.  Selv om målet ofte er å selge mest mulig av 

et produkt kan også kampanjer brukes for å endre folks standpunkter; herunder 
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valg av politiske partier og synspunkter (nei/ja til EU), og holdninger som for 

eksempel nei til svart arbeid og bruk av bilbelte.   

Viktige momenter i planleggingen og utviklingen av en kampanje er blant 

annet en detaljert situasjonsbeskrivelse og problemforklaring, riktig valg av 

kommunikasjonsmål, valg av målgruppe, valg av budskapsformidling og valg av 

tidspunkt, samt kontroll i alle deler av prosessen (Mysen og Almaas, 1999). 

2.3 Kommunikasjon 

Kommunikasjon er et tema og fag som er svært omfattende og sammensatt 

av teori og empiri fra fagområder som for eksempel filosofi, sosiologi, psykologi, 

økonomi, teknologi og biologi, med mer (Stensen og Preus, 2003).  Det blir for 

omfattende å drøfte og gå nærmere inn på alle relevante temaer, men vi vil kort 

nevne propaganda, og markedskommunikasjon. 

2.3.1 Propaganda 

Studier av propaganda og massekommunikasjon utviklet seg i 

mellomkrigstiden og propaganda ble av enkelte forskere sett på som et premiss for 

å få massenes oppslutning og velvilje (Stensen og Preus, 2003).  I opptakten til og 

under den andre verdenskrig ble nesten alle former for kommunikasjon benyttet 

av både Tyskland og andre.  Dette inkluderte tekst, symboler, handling, bilder, 

tale og så videre.  Selv om tysk propaganda under Hitler og Goebbels kanskje er 

mest kjent så ble propaganda også aktivt benyttet av de allierte.  Hitler selv mente 

at årsaken til de alliertes seier nettopp var fordi de klarte å vinne folkemeningen 

og ikke deres militære overlegenhet (Stensen og Preus, 2003). 

 Selv om ordet propaganda da og nå ofte assosieres med løgn og bedrag er 

dette ikke nødvendigvis riktig.  Et av Goebbels viktigste prinsipper var nettopp at 

propagandaen skulle være forankret i virkeligheten og ikke fortelle direkte 

usannheter (Stensen og Preus, 2003).  Intensjonen og fortolkningen derimot er 

nært knyttet opp imot målet.   

Selv om det er en allmenn oppfatning om at propaganda er en form for 

enveiskommunikasjon hvor propagandaen er en aktiv kraft mot passive mottakere 

er dette ikke nødvendigvis riktig (Stensen og Preus, 2003).  Ellul (1973:120) 

skriver at hvis ”propaganda skal lykkes, må den svare til et behov for propaganda 

fra individet selv.  Man kan lede hesten til vannhullet, men ikke tvinge den til å 

drikke.” 



Prosjektoppgave i Sikkerhetsledelse 3   

Copyright © 2006 Roy Stranden  Side 18 

Stensen og Preus (2003:78) definerer propaganda som ”i sin mest 

abstrakte form, all form for systematisk kommunikasjon som bevisst har som mål 

å påvirke mottakerens verdier og verdensanskuelse, og dermed også mottakerens 

handlinger, i en bestemt retning, for å tjene avsenderens interesser.”  Stensen og 

Preus (2003) skriver også at merkevarebyggingens totalkommunikasjon blir et 

synonym for propaganda.   

Et viktig verktøy som brukes for å få frem et budskap, både i propaganda 

og annen kommunikasjon er retorikk.  Retorikk defineres av mange som ”kunsten 

å overbevise” (Jor, 2003:23).  Tre viktige midler for å oppnå overbevisning innen 

retorikk er etos, logos, patos, hvilket betyr å skape troverdighet og tillit, bruke 

logiske argumenter, samt å spille på følelser. 

2.3.2 Markedskommunikasjon 

God kommunikasjon er alltid en kritisk suksessfaktor.  For å få 

kjennskapen om de ulike produktene til de ulike målgruppene er vi for eksempel 

avhengige av kommunikasjon, eller i dette tilfelle markedskommunikasjon.  

Denne kommunikasjonen kan foregå på en rekke ulike måter som for eksempel 

personlig kommunikasjon (to personer snakker sammen), massekommunikasjon, 

enveis kommunikasjon, med mer.  Hvilke strategier som velges avhenger av flere 

faktorer som for eksempel størrelse på virksomheten, geografisk plassering 

(globalt, lokalt o.s.v.), språk, med mer. 

Det er heller ingenting i veien for at markedskommunikasjon ikke kan 

også rettes inn mot for eksempel de ansatte.  Begrepet intern markedsføring kan 

beskrives som motivering av egne medarbeidere slik at de skal få økt 

kundeinteresse og økt sitt markedsføringsrettede arbeid (Mysen og Almaas, 

1999).  Det kan også beskrives som motivasjon av ansatte til å øke 

sikkerhetsbevisstheten og å redusere antallet sikkerhetsbrudd, kompromitteringer 

og tap.  Mysen og Almaas (1999:127) skriver også at intern markedsføring 

”handler om personalet i bedriften og hvor viktig det er at disse personene blir, og 

forblir, motiverte til å gjøre en ekstra innsats.” 

3 Metode 

3.1 Valg av metode 

Tilnærmingen til en problemstilling kan gjøres på forskjellige måter, men 

deles normalt inn i to hovedretningslinjer – kvalitativ eller kvantitativ metode 
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(Yin, 2003; Grenness, 2004).  Det er ulike fordeler og ulemper som ofte er 

styrende for hvilken metode som benyttes.   

Fordelen ved kvalitative metoder er blant annet at de kan gi dyptgående 

innsikt og detaljforståelse av problemområdet du studerer, samt at vi kan få en 

mer helhetlig forståelse av det vi undersøker (Jacobsen, 2002).  Denne metoden 

bør derfor benyttes når vi ønsker å finne nærmere ut om hva som skjer og 

hvordan, når og hvorfor, samt når vi har lite kunnskap om det vi ønsker å 

undersøke (Jacobsen, 2002).  Blant de mer kjente ulempene knyttet til kvalitative 

metoder er blant annet uoversiktlig og detaljert informasjon, blir for omfattende 

om ikke tydelig definering og gode spørsmål stilles i intervjufasen, samt at det kan 

bli en for stor nærhet mellom respondent og intervjuer slik at innhentingen, 

vekting og vurdering blir påvirket (Jacobsen, 2002). 

Når det gjelder fordelene med kvantitative metoder så finner vi muligheten 

til å generalisere med en stor grad av troverdighet, at vi kan si noe om frekvens 

(hyppighet) og mengde (størrelse) på et fenomen, at de er kostnadseffektive når du 

innhenter fra mange respondenter (Jacobsen, 2002).  Av ulemper kan vi blant 

annet nevne faren for å innhente overfladisk informasjon, liten mulighet til å 

rettlede respondenter ved uklarheter i spørsmålsskjema (hvis benyttet), samt en 

fare for lav oppslutning og tilbakemelding, med mer.  

Yin (2003) argumenterer for at typen undersøkelsesspørsmål, slik som 

hvordan, hvorfor, hvem, hva, hvor, hvor mange, og hvor mye, må vurderes når 

undersøkelsesstrategi skal velges.  Hvordan og hvorfor er for eksempel 

undersøkelsesspørsmål som passer best til strategier som eksperimenter, historie 

granskning eller case studier.  Hvem, hva, hvor, hvor mye og hvor mange derimot 

er undersøkelsesspørsmål som best besvares gjennom for eksempel 

spørreundersøkelser.  Yin (2003) begrunner dette med at i kontrast til de andre 

typene av spørsmål så er hvordan og hvorfor spørsmål som er mer forklarende og 

som mest sannsynlig vil lede til bruk av blant annet case studier. 

Det er imidlertid også en rekke mer praktiske faktorer som må vurderes 

når det skal velges en metode.  Eksempler på disse faktorene er ytre rammer som 

tid og ressurser, tilgang til kilder, samt valg av problemstiling og hva som ønskes 

belyst og besvart. 

Denne oppgaven kunne ha blitt angrepet på forskjellige måter, men det ble 

valgt et eksplorerende design.  Årsaken er blant annet at oppgaven studerer et 

område som har vært lite utforsket tidligere og det er et ønske om å se hvordan 
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ulike virksomheter har tilnærmet seg problemstillingen og hvorfor de har gjort de 

valgene de har.  En kvalitativ undersøkelse anses derfor å være den mest 

hensiktsmessige metoden for dette prosjektet.   

3.2 Innhenting 

Stramme begrensninger vedrørende omfanget av prosjektoppgaven har gjort 

det svært utfordrende å få med mange nok respondenter.  Det ble innledningsvis 

identifisert fire mulige respondenter, men kun to ble valgt for å ikke overskride 

rammene som var satt for oppgaven.   

Respondentene ble valgt på bakgrunn av at de jobbet aktivt med 

sikkerhetsbevissthet i egen virksomhet, at intervjuobjektene hadde deltatt i dette 

arbeidet, var lokalisert på Østlandet, at de var i ulike bransjer, samt at 

virksomhetene var av ulik størrelse.  Intervjuene ble foretatt hos de respektive 

respondentene.  Respondentene ble forespurt om å delta per telefon og per brev og 

de ble informert om temaet for oppgaven, uten å gå nærmere inn på innholdet.  

Dette ble gjort bevisst for ikke å unødig påvirke eller lede respondenten i 

intervjusituasjonen for deretter å skape unødvendig bias. 

Det ble benyttet en halvstrukturert intervjuform (Kvale, 1997) hvor 

intervjuguiden inneholder en grov skisse over tema og faser, samt forslag til 

spørsmål.  Oppsettet i intervjuguiden ble forsøkt fulgt i begge intervjuene.  Dette 

ble gjort for å sikre at alle viktige temaer ble belyst, fordi det ga en god fremdrift i 

intervjuet og fordi det gjorde analysearbeidet i etterkant enklere.  Det var allikevel 

gitt rom for oppfølgingsspørsmål, utdypninger og presiseringer ved behov.  

Intervjuene ble også tatt opp på bånd etter samtykke fra respondentene.  

Bakgrunnen for dette var å sikre at ingen informasjon gikk tapt og å øke evnen til 

å fylle flere roller da det er en utfordring å stille gode og relevante spørsmål, samt 

oppfølgingsspørsmål når du samtidig skal skrive notater til et referat.  

Det ble lagt vekt på å stille åpne spørsmål og ikke lukkede, samt at 

respondenten skulle få snakke mest mulig sammenhengende uten avbrytelser.  

Selv om flere spørsmål står oppført i samme setning i intervjuguiden ble kun ett 

og ett spørsmål stilt for å unngå misforståelser eller utvetydigheter.  

Sammenstillingen av flere spørsmål i intervjuguiden ble imidlertid gjort 

kosmetisk for å spare plass. 
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3.3 Kritikk av metode og gjennomføring 

Kritikk av case studier som metode inkluderer mangel på skarphet.  Forhold 

rundt manglende struktur, store mengder data som kan være vanskelig å 

sammenstille, samt at innhentingen og analyseringen av data kan bli svært 

tidkrevende blir brukt som argumenter av casestudiens kritikere.  En forsker 

(erfaren eller uerfaren) kan også bli slurvete og ikke følge systematiske 

prosedyrer, eller tillate tvetydige bevis eller partiske oppfatninger påvirke 

retningen på funnene og konklusjonene (Yin, 2003).  For at denne metoden skal gi 

et ønsket resultat stiller det dermed store krav til forskerens integritet, nøyaktighet 

og profesjonalitet ved denne typen undersøkelser. 

Det må imidlertid tas høyde for feil og utilstrekkeligheter i innsamlingen av 

data som kan bidra til å svekke blant annet reliabiliteten.  Ble for eksempel de 

riktige spørsmålene stilt og ble de stilt på en slik måte at vi kan være trygge eller 

overbevist om at svarene de gir er riktige?  Et annet spørsmål er hvorvidt svarene 

er korrekt oppfattet og nedtegnet?  Ideelt sett bør det også være minimum to 

intervjuere i en slik situasjon hvor den ene har i oppgave å stille spørsmålene, 

mens den andre noterer og stiller oppfølgingsspørsmål, samt tolker kroppsspråk 

og metaspråk (hvordan ordene uttrykkes).  Det kan også stilles spørsmål om 

hvorvidt antall virksomheter undersøkt og antall intervjuobjekter i virksomhetene 

som faktisk ble undersøkt er tilstrekkelig.   

Selv om det ble gjort tiltak for å sikre gyldigheten eller validiteten til 

dataene som ble samlet inn kan det ikke ses bort ifra at feil ble gjort under 

planlegging og gjennomføring av prosjektet; herunder identifisering av mulige 

respondenter, utvelgelse av respondenter, samt deres representativitet.  

Triangulering ble heller ikke benyttet, noe som ville ha økt gyldigheten og 

påliteligheten til de innsamlede dataene. 

Det må også understrekes at generelle konklusjoner ikke kan trekkes frem 

på bakgrunn av de innsamlede dataene.  Eventuelle konklusjoner som er basert på 

de innsamlede dataene er kun gyldige på de gruppene som ble undersøkt. 

4 Resultater 

På grunn av begrensninger i antall sider i denne prosjektoppgaven er kun 

et sammendrag av resultatene fra intervjuene gjengitt i dette kapittelet.  Eventuelle 

feil i gjengivelse og mangler i omskrivingen av referatene er ene og alene 

forfatterens ansvar. 
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4.1 Case 1 - GE Healthcare 

4.1.1 Bakgrunn 

GE Healthcare er en virksomhet som har vært igjennom mange endringer 

gjennom tidens løp.  Selskapet har skriftet navn flere ganger siden det ble etablert 

i 1874 av Morten Nyegaard.  Blant de ulike navnene kan vi nevne Nyegaard & 

Co., Nycomed, Amersham Health, før det nå heter GE Healthcare (Andersen, 

1993; General Electric Company, 2005).  Virksomheten er i dag en del av GE 

konsernet, som også er involvert i media, teknologi og finans, men har hele tiden 

holdt seg innenfor farmasøytisk industri og forskning.   

Dette er en bransje som på mange måter er utsatt for en rekke ulike 

sikkerhetstrusler og selskapet har stort fokus på sikkerhetsarbeidet.  Siden 1998 

har sikkerhetsavdelingen jobbet målrettet med sikkerhet gjennom et mer 

strukturert arbeid for å øke sikkerhetsbevisstheten og kunnskapen om sikkerhet 

blant de ansatte. 

4.1.2 Organisering og filosofi 

Den bakenforliggende sikkerhetsfilosofien til sikkerhetsavdelingen er at 

80% av forholdene som leder til sikkerhetsbrudd og/eller sikkerhetstruende 

hendelser er relatert til menneskelige handlinger blant egne ansatte.  20 % kan 

relateres til manglende eller ikke eksisterende fysiske tiltak.  Sikkerhetsavdelingen 

vurderer imidlertid at kanskje så mye som 80 % av ressursene brukes på fysiske 

og elektroniske tiltak, mens kun 20 % brukes på tiltak rettet mot de ansatte.  

Opplæring og bevissthet innen sikkerhet har blant annet derfor vært et prioritert 

område. 

 Selv om en rekke tiltak har blitt vurdert og gjennomført har 

sikkerhetsavdelingen i selskapet hele tiden sett på sikkerhetsarbeidet som en 

prosess og ikke som et prosjekt.  Sikkerhetsavdelingens funksjon i virksomheten 

er i hovedsak å utarbeide overordnet regelverk, gi råd og opplæring, samt 

kontrollere tiltakene.   

Bortsett fra litt intern hjelp til profilering og forming av budskapet i ulike 

memoer, har sikkerhetsavdelingen stort sett brukt egne ressurser.  Det har 

imidlertid blitt brukt noen eksterne forelesere innen mer spesialiserte temaer. 
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4.1.3 Arbeid med sikkerhetsbevissthet og – opplæring  

Strategien til sikkerhetsavdelingen for å oppnå god sikkerhet og 

sikkerhetsbevissthet har blant annet vært å jobbe med forskjellige temaer; 

herunder opplæring, sikkerhetsbesøk og sikkerhetsinspeksjoner. 

Sikkerhetsopplæringen er for eksempel en del av et større opplegg hvor 

nyansatte får innføring i flere forhold en bare sikkerhet.  Dette opplegget er 

utarbeidet av blant annet personalavdelingen, helse, miljø og sikkerhetsavdelingen 

(trygghet), sikkerhetsavdelingen og de operative avdelingene innen produksjon og 

forskning.  Det som imidlertid startet med en hel dag med sikkerhetsopplæring og 

bevisstgjøring er i dag, av forskjellige årsaker, kortet ned til to effektive timer.   

Sikkerhetsavdelingen har også forsøkt å skape bevissthet og 

oppmerksomhet rundt sikkerhetsarbeidet ved å tilrettelegge for og gjennomføre en 

rekke ulike tema baserte kurs.  Eksempler på dette er blant annet et 

reisesikkerhetskurs rettet mot ansatte som reiste mye over hele verden i 

forbindelse med jobben.  Siden virksomheten også driver med, for noen 

kontroversiell, forskning som innebærer blant annet dyreforsøk ble det også 

iverksatt ulike tiltak for å øke sikkerheten på arbeidsplassen, i tillegg til mer 

målrettet bevisstgjøring og opplæring innen personlig sikkerhet for de ansatte på 

jobb og i fritiden.  Årsaken til dette var blant annet at mye av forskningsmaterialet 

er offentlig og hvor navnet til deltakere ofte er nevnt.  Andre temaer som ble 

belyst, og som er interessante for ansatte, er blant annet hvordan de kan sikre sitt 

hjem mot ulykker, brann og innbrudd.  Det foregående eksempelet har blitt 

gjennomført på en måte som ikke presser seg inn på de ansattes privatliv, men er 

basert på frivillighet.  Andre målgrupper for opplæringen har også inkludert 

leverandører, kontraktører og renholdere. 

Det har også blitt jobbet mye med oppfølging av de ansatte senere i 

arbeidsforholdet.  Sikkerhetspersonell har blant annet invitert seg selv på 

avdelingsmøter hvor man har gått mer spesifikt inn i den aktuelle avdelingens 

sikkerhetsmessige utfordringer.  Dette har også gjort det enklere for 

sikkerhetsavdelingen i de tilfellene å spisse sitt budskap og være mindre generell. 

I tillegg til å drive opplæring og rådgivning gjennomfører 

sikkerhetsavdelingen også en rekke inspeksjoner for å kontrollere om de ansatte 

etterlever reglene.  Slike inspeksjoner kan være mer formelt varslede inspeksjoner 

eller mer uformelle undersøkelser av kontorer og lignende.  Disse inspeksjonene 

og besøkene ble meget populære blant ledere i de forskjellige avdelingene.  
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Avdelingene etterspurte etter hvert ikke bare om å bli inspisert, men ledelsen 

ønsket selv å delta i inspeksjonen. 

4.1.4 Bruk av merkevarestrategi og markedsføringstiltak 

Sikkerhetsavdelingen har i liten grad bevisst benyttet noen 

markedsføringstiltak i sitt arbeid.  Det er imidlertid laget ulike typer skriftlig 

materiell som er delt ut til ansatte.  Et eksempel på dette er blant annet et 

dokument på en side som uttrykker hva som forventes av den enkelte medarbeider 

og hvilke sikkerhetspolicyer og regler som gjelder i selskapet.  Dette dokumentet 

er signert av administrerende direktør og leveres ut til alle nyansatte. 

Sikkerhetsavdelingen har også gjennomført en kampanje for å øke 

sikkerhetsbevisstheten og kjennskapen til de som jobbet med sikkerhet.  

Kampanjen var en del av et større prosjekt i virksomheten.  Under kampanjen som 

varte i ca en uke ble de ansatte møtt i resepsjonen av blant annet sikkerhetssjefen.  

Det ble også delt ut en ”button” med påskriften ”security er også mitt ansvar”.  

Andre artikler som ble delt ut var for eksempel en musmatte til PC-en med ulike 

tips og oppfordringer, samt ulike sikkerhetshåndbøker som også omhandlet IT-

sikkerhet.  Fargen oransje ble bruk på mye av materialet som ble delt ut og brukt.  

Sikkerhetspersonellet ikledde seg til og med oransje kjeledresser for å skape 

oppmerksomhet.  Kampanjen ble sett på som en god måte å få frem budskapet på, 

samt at sikkerhetsavdelingen gjorde seg selv kjent blant de ansatte i 

organisasjonen og brøt kanskje ned noen barrierer. 

Til denne kampanjen lagde sikkerhetsavdelingen utkast til brødteksten i 

det skriftlige materialet som ble delt ut, men de fikk støtte fra 

internkommunikasjonsavdelingen til å tilpasse og spisse budskapet.  Denne 

avdelingen ble også senere brukt av sikkerhetsavdelingen for å se igjennom 

teksten til ulike memoer om sikkerhet som skulle distribueres til de ansatte.  

Profileringsavdelingen ble også i noen grad involvert med å utarbeide ulike 

illustrasjoner som ble bruk i sikkerhetsbevissthets – og opplæringsarbeidet. 

Til tross for denne kampanjen utviklet sikkerhetsavdelingen aldri noen 

logo eller merkevare av verken avdelingen eller noen av sine 

produkter/kompetanse.   
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4.1.5 Erfaringer og fremtiden 

Gjennom sitt arbeid med å øke sikkerhetsbevisstheten og kunnskapen om 

sikkerhet føler sikkerhetsavdelingen at de mottar mer henvendelser nå enn de tror 

de ville ha gjort uten de ulike tiltakene.  De måler imidlertid ikke antallet på disse 

henvendelsene og kan derfor ikke fastslå at dette er tilfelle.  Det var tidligere 

planlagt å gjennomføre ulike målinger for å undersøke hvordan 

sikkerhetstilstanden i virksomheten var.  Dette ble av ulike årsaker ikke 

gjennomført.  De opplevde iallfall at reisesikkerhetsopplæringen ble veldig 

populært og at kurset for nyansatte fikk mange gode tilbakemeldinger.  Selv om 

tilbakemeldingene har vært stort sett positive har de også fått noen få negative 

tilbakemeldinger.  Tilbakemeldingene sikkerhetsavdelingen har fått fra 

administrerende direktør har vært gode.  Ulike toppledere inkludert 

administrerende direktør har også deltatt på ulike måter som for eksempel 

åpningen av samlinger, samt signering av ulike policyer, utdelingsmateriell, med 

mer. 

Av viktige momenter i dette arbeidet nevnes blant annet innsatsen for å 

holde tiltak ved like da det kan være vanskelig å holde liv i disse over tid.  

Viktigheten av å få tiltakene inn i allerede eksisterende rutiner slik at de bedre kan 

administreres, og slik at de lever videre uten at det må ”pushes” hele tiden ble 

nevnt.  Andre momenter som nevnes er viktigheten av å eksponere seg mer 

ovenfor blant annet ledelsen, spesielle fora og ansatte for øvrig.  Det innebærer 

blant annet å være mye ute blant ansatte, mye hilserunder, samt ”korridorledelse”.  

Det er også svært viktig å sette seg inn i andres hverdag.  Det er også viktig å 

komme med et budskap som er relevant for mottakeren ved for eksempel å bruke 

reelle hendelser som har skjedd i virksomheten eller med noen av de ansatte.  Det 

er også viktig å skaffe seg gode alliansepartnere i virksomheten, og være villig til 

å tilpasse seg virksomheten og ikke motsatt.   

Selskapet er i dag i ferd med å omorganisere sikkerhetsorganisasjonen og 

nye metoder å drive opplæring som for eksempel e-læring vurderes.  Budskapet 

skal fremdeles ut til de ansatte, men den nye strategien for hvordan dette skal 

gjøres er ennå ikke klarlagt. 
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4.2 Case 2 – Norsk Tipping 

4.2.1 Bakgrunn 

Akkurat som GE Healthcare har Norsk Tipping vært avhengig og opptatt 

av sikkerhet fra selskapets grunnleggelse i 1946.  Virksomheten har hele tiden 

vært eiet og kontrollert av staten.  Selv om god sikkerhet har vært viktig fra 

begynnelsen ble det ikke før på slutten av 1990 tallet opprettet en egen 

sikkerhetsavdeling.  

Sikkerhetsavdelingen besto den gang av fire personer, hvor lederen av 

avdelingen var en sikkerhetsdirektør.  Avdelingens funksjon er å være en pådriver, 

rådgiver og kontrollør innen sikkerhet med størst vekt på de to første.  I 

forbindelse med at sikkerhetsavdelingen var ny og ønsket å profilere, seg samtidig 

som selskapet skulle resertifisere seg innen en bransjestandard for 

lotterivirksomhet, ble det etablert et eget program som skulle kombinere disse.   

4.2.2 Organisering 

Sikkerhetsavdelingen identifiserte tidlig at de hadde behov for ekstern 

bistand og hentet inn en konsulent fra Anderson Consulting.  Konsulenten hadde 

ingen kunnskap eller erfaring innen sikkerhet, men hadde en utdannelse som 

sosialantropolog (samspill mellom mennesker).  Konsulentens funksjon i gruppen 

var som rådgiver.  Sikkerhetsavdelingen selv gjorde det meste av selve arbeidet.  

Det var imidlertid et bevisst valg å trekke inn noen som kunne sikre fremdrift i 

arbeidet.  Arbeidsformen ble litt løst organisert og ble ikke formalisert som et 

prosjekt selv om deler av arbeidsformen var av denne typen. 

Alle ansatte var igjennom programmet med unntak fra noen få på grunn av 

sykdom og ferieavvikling.  En av årsakene til dette var at programmet var 

obligatorisk for alle ansatte og at det ble lagt til rette for at alle kunne delta 

uavhengig av turnusarbeid og lignende. 

4.2.3 Arbeid med sikkerhetsbevissthet og – opplæring  

Strategien som ble valgt for å nå målet med å bli resertifisert og å skape 

blest om avdelingen var gjennom blant annet å gjennomføre en kampanje.  Det ble 

brukt mye tid i begynnelsen på å utforme og definere hva sikkerhetsavdelingen 

ønsket å oppnå og hvordan dette kunne gjøres best mulig.  Det ble også satt opp 

en rekke aktiviteter som etter hvert ble prioritert.  De fleste av disse ble 

gjennomført, mens noen få ble droppet. 
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For å forankre ideen i ulike grupper i virksomheten ble det i 

planleggingsstadiet gjennomført møter med blant annet ledergruppa, 

fagforeninger, hovedvernombudet, samt nøkkelpersonell i IT drifts- og 

utviklingsmiljøet.  Her ble de ulike gruppene oppfordret til å komme med innspill 

på hva de mente var viktig og hvordan sikkerhetsavdelingen burde ta deres 

innspill med i sin planlegging.  Bakgrunnen for å gjennomføre disse møtene, og 

som tidlig ble identifisert som en kritisk suksessfaktor, var viktigheten av å skape 

eierskap og en følelse av at alle hadde et ansvar innen sikkerhet.  Dette gjaldt 

kanskje spesielt ledere og mellomledere som på mange områder ble direkte 

involvert. 

Programmet var imidlertid kun rettet mot egne ansatte.  Leverandører og 

samarbeidspartnere ble ikke inkludert.  Det var også stort fokus på 

linjeorganisasjonen og opplæringen ble kjørt avdelingsvis. 

4.2.4 Bruk av merkevarestrategi og markedsføringstiltak 

Det ble definert tre målgrupper som programmet rettet seg mot.  Disse var 

ledere, spesialister og det de valgte å kalle ”resten”.  Spesialistene besto av IT og 

driftsfolk som hadde en definert rolle i sikkerhetsarbeidet, og var den mest 

krevende gruppa.  Målgruppen som ble kalt ”resten” besto av personell som ikke 

hadde definerte sikkerhetsoppgaver, men som hadde i mindre grad tilgang til 

sensitive områder, operasjoner eller informasjon.   

Det ble også tidlig avklart at programmet måtte ha en logo og et navn.  

Navnet ble valgt av sikkerhetsavdelingen selv etter en hjernemyldring.  Etter å ha 

fått noen innspill fra den eksterne konsulenten om et program internt i 

konsulentselskapet, som brukte en seigmann som symbolikk for konsulenter som 

trekkes i alle retninger, kom de fort inn på sporet av det som ble det endelige 

navnet – Non-stop Security.  Navnet er inspirert av den kjente sjokoladen fra 

Freia.  Logoen som ble utviklet til programmet ble utarbeidet av en grafisk gruppe 

hos Anderson Consulting, men ble senere endret av Sikkerhetsavdelingen.  Se 

figur 9. 

 

Figur 9:  Norsk Tipping sin sikkerhetslogo.   
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Det ble også utarbeidet en kommunikasjonsplan som ble veldig viktig for 

arbeidet.  Denne kommunikasjonsplanen ble raskt definert som en kritisk 

suksessfaktor.  Kommunikasjonsplanen styrte hvilke tiltak og utspill som skulle 

komme når og hvordan, og var en velorganisert plan for å få frem budskapet. 

Det ble brukt en rekke ulike kanaler til å formidle budskapet.  Dette 

inkluderte intranett, personlig salg; herunder en til en samtaler i kantina og andre 

samlingsfora, plakat (en gang under lanseringen), en laminert sikkerhetsguide med 

ulike tips og veiledning, det ble delt ut stress baller med logo og navn, det ble delt 

ut Non-stop sjokolade på alle fellesområder, samt at det ble lagd et sikkerhetsspill 

som ble brukt under opplæringen. 

Onsdag den 26. mai 1999 ble kampanjen lansert og det ble blant annet delt 

ut Non-stop sjokolade i posthyllen til alle ansatte, samt at de ble møtt i 

resepsjonen av sikkerhetspersonellet når de kom på jobb om morgenen.  Senere 

ble det gitt ut mer informasjon via e-post og ulike innlegg på selskapets 

intranettsider.  Kampanjen startet med å skape en forventning om hva som skulle 

komme.  Deretter ble alle ledere kalt inn til opplæring før sommerferien samme 

år, mens resten gikk igjennom det samme opplegget etter sommerferien. 

4.2.5 Erfaringer og fremtiden 

Det føres i dag statistikk over uønskede hendelser.  Slik var det ikke før 

eller rett etter programmet.  Fordi det ikke ble foretatt noen målinger av de 

ansattes sikkerhetsbevissthet eller kunnskap verken før eller etter programmet er 

det vanskelig å fastslå eller dokumentere at programmet hadde den ønskede 

effekten.  Rengjøringspersonalet meldte imidlertid uoppfordret tilbake at de blant 

annet fant færre gule lapper med passord under tastaturene. 

Tilbakemeldingene fra de ansatte vedrørende programmet var også positivt 

og det genererte en større etterspørsel etter sikkerhetsavdelingen enn det som var 

forutsett.  I etterkant var det derfor et ønske om at sikkerhetsavdelingen skulle ha 

brukt mer tid og energi i denne fasen.  De klarte imidlertid ikke å følge opp så 

godt som de ønsket.  Til det var etterarbeidet og oppfølgingen ikke godt nok 

planlagt. 

Selv om målene som ble definert ble nådd og kampanjen etter hvert ble 

avsluttet lykkes sikkerhetsavdelingen mer enn bare å gjøre seg kjent i 

virksomheten, og å resertifisere selskapet.  De lyktes også å skape noe som alle 

ansatte assosierte med noe positivt og viktig, nemlig god sikkerhet.  De lyktes 
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også å skape det vi kan kalle en merkevare og en logo som assosieres med 

viktigheten å ha god sikkerhet i alle virksomhetens planer og prosesser. 

Selv om kampanjen etter hvert døde hen har sikkerhetsavdelingen beholdt 

slagordet og videreutviklet logoen.  Både Non-stop sjokolade, logo og farger fra 

kampanjen gjenbrukes stadig.  Et eksempel på dette er når sikkerhetsavdelingen i 

disse dager jobber med et nytt konsept og en ny mal for risikostyring så knyttes 

dette opp mot den første kampanjen ved bruk av blant annet samme fager og 

koder.  Logo og Non-stop sjokolade vil være en viktig del av det fremtidige 

sikkerhetsarbeidet. 

Kommunikasjonsplanen blir i ettertid identifisert som det viktigste 

verktøyet for gjennomføringen av programmet.  I ettertid ser de også at de kunne 

ha fortsatt å lage årlige kommunikasjonsplaner for å synliggjøre mer det de gjør.  

Andre viktige erfaringer som nevnes er viktigheten av å skape relasjoner til andre 

i organisasjonen.  Videre nevnes det at tiltakene må være lystbetonte og må skape 

en setting som er mer løs.   Et poeng gjøres også ut av viktigheten av å kjenne og 

forstå virksomheten. 

 Selv om ulike markedsføringsteknikker ble bevisst benyttet var byggingen 

av en merkevare det ikke.  Det er kun i etterkant at de ser at det er nettopp det de 

har skapt. 

5 Tolkning og analyse 

5.1 Likheter mellom sikkerhet og markedsføring 

Vi kan finne en rekke likheter mellom markedsføring og sikkerhet.  

Eksempler på dette finner vi blant annet i litteratur innen ledelse, påvirkning av 

adferd, kommunikasjon og valg av målgrupper, med mer.  Mysen og Almaas 

(1999:12) skriver at ”markedsføringsledelse vil si å planlegge, beslutte, 

gjennomføre og kontrollere aktivitetene som skal tilfredsstille kundenes behov og 

ønsker, slik at man gjennom bytte prosesser når bedriftens eller organisasjonens 

mål”.  Her kunne vi ha byttet ut ordet markedsføringsledelse med 

sikkerhetsledelse og setningen ville fremdeles gitt mening.  Mens bytte prosessen 

normalt innebærer varer mot penger med eksterne aktører innenfor markedsføring 

kan denne bytteprosessen også bety det samme internt.  Sikkerhet er normalt en 

administrativ funksjon.  Byttet foregår ved at den interne kunden får blant annet 

råd og veiledning mot å bære sin del av kostnadene til sikkerhetsavdelingen.  
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Mens mål innenfor markedsføring som oftest betyr en finansiell gevinst kan disse 

målene innen sikkerhet være fravær eller reduksjon av konsekvensene ved tap, 

hvilket også er en finansiell gevinst. 

Mye innen ledelse handler også om å gjøre en situasjonsanalyse om hvor 

vi står, hvor vi vil og hvordan vi skal komme dit.  Dette er likt både innenfor 

markedsføring og sikkerhet.  En annen viktig del av ledelse er ikke bare for 

eksempel å sette mål, men også å påvirke adferd slik at målene nås. 

Selv om målene er forskjellige ønsker begge å påvirke handlingene 

individet gjør.  Innen markedsføring er målet å påvirke kunden til å kjøpe varen, 

mens innen sikkerhet er målet å skape bevissthet (kunnskap) og gode holdninger 

slik at vedkommende gjør det som fremmer god sikkerhet og frastår fra det som 

truer eller svekker sikkerheten.  For å oppnå den ønskede påvirkningen av adferd 

er det viktig å jobbe aktivt med kommunikasjon for å øke kunnskapen, samt 

motivasjon og følelser for å påvirke holdninger og til slutt handlingen.   

Motivasjon er et viktig moment for både markedsføring og 

sikkerhetsbevissthet.  Du kan ha verdens beste produkt eller svært dyrebare 

verdier du ønsker å beskytte, men hvis ikke motivasjonen, hos vedkommende som 

skal kjøpe eller beskytte varen/verdiene, er tilstede hjelper verken kvaliteten på 

produktet eller tilsynelatende gode sikkerhetstiltak.   

Både innenfor markedsføring og sikkerhet er du også avhengig av 

kommunikasjon for å få ut ditt budskap.  Bæreren for budskapet kan imidlertid 

variere som for eksempel reklame, interne kanaler som seminarer, diskusjoner, 

audiovisuelle presentasjoner, events, med mer.   

Menneskers evne til å glemme og vanskeligheter med å motta et budskap 

er nok et område som er felles.  Det samme er også menneskets behov for endring 

og fornying.  Alt har en begynnelse og slutt.  Dette gjelder også ulike tiltak som 

bevissthetsprogram, produkter og kampanjer.  Uten endring og fornying 

forsvinner interessen.  Fornyelse er derfor en nødvendighet innen både 

markedsføring og sikkerhetsbevissthet.  Før eller siden vil for eksempel en 

reklameplakat eller en sikkerhetsplakat bli ignorert, uavhengig av hvor god den er 

laget, ved at den til slutt blir den del av omgivelsene.  Konstant fornyelse er derfor 

påkrevd.  Det betyr ikke nødvendigvis at produktet endrer seg like raskt, selv om 

kanskje også det må justeres og endres etter hvert.  Dette er noe som både Norsk 

Tipping og GE Healthcare har erfart.  En viktig strategi for både sikkerhet og 
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markedsføring er derfor å bruke alle tilgjengelige midler for å spre budskapet, 

samt gjøre nødvendige endringer i tide.   

Et annet viktig område, som også kan knyttes til kommunikasjon, og som 

er viktig innenfor både markedsførings- og sikkerhetsfaget er segmentering.  

Begge må velge sine målgrupper (vidt eller snevert).  Dette var noe både Norsk 

Tipping og GE Healthcare hadde et bevisst forhold til.  Segmentering av en 

målgruppe kan imidlertid gjøres på forskjellige måter.  Eksempler på ulike 

målgrupper innen sikkerhet kan for eksempel være segmentert på 

sikkerhetsbevissthet, funksjon, gruppe, kunnskapsnivå eller oppgave, med mer. 

Til tross for alle likheter så er det også store grunnleggende forskjeller som 

vi ikke kan se bort ifra.  En vesentlig forskjell er blant annet at det foregår intet 

reelt salg innen sikkerhet, og du skaper for eksempel ikke en levedyktig 

organisasjon med kun internfakturering.  Det eksisterer heller ikke en konkurranse 

situasjon; hvis du ser bort ifra konkurransen mot likegyldigheten og ”information 

overflow” samfunnet. 

5.2 Bruk av markedsføring og merkevarebygging i sikkerhetsarbeid 

Vi har i det forrige kapitelet sett at det er likheter og forskjeller mellom 

markedsføring og sikkerhet.  I dette kapitelet vil vi se nærmere på om hvorvidt 

bruk av markedsføring og merkevarebygging kan bidra til å øke sikkerheten i en 

virksomhet. 

Hvis vi benytter læringstrekanten som et utgangspunkt kan vi argumentere 

med at merkevarebygging og markedsføring absolutt kan benyttes for å øke 

kunnskapen og bevisstheten om sikkerhet.  Hvis vi klarer å skape en logo og/eller 

et slagord som assosieres til sikkerhet klarer vi nemlig kanskje noe av det Pavlov 

klarte med sin hund.  Ved å gi en stimulus, være seg en bjelle eller som et 

synsinntrykk, kan vi få vedkommende inn i riktig tankesett.  Norsk Tipping kan 

også benyttes som et eksempel her.  Hovedformålet med et varemerke er nettopp å 

skape et symbol og/eller et slagord som raskt og på en effektiv måte viser den 

bakenforliggende ideen (Olins, 2000).  Symboler er også svært viktige da den 

visuelle gjenkjennelsen starter en strøm av tanker i hodet på den som gjenkjenner 

symbolet som igjen er med på å påvirke vedkommendes handling og dermed 

adferd (Olins, 2000).   

Ved å skape et slagord og/eller logo som assosieres med god sikkerhet er 

det også enklere å lage ”soundbytes” som igjen gjør det enklere med repetering av 
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temaet.  Ved å benytte ulike måter å repetere et tema på kan vi kanskje dermed 

unngå at 80 % av vår tid og energi som vi bruker på opplæring og bevisstgjøring 

fordufter (Buzan, 1989). 

Når vi forsøker å kombinere sikkerhetsbevissthet med markedsføring og 

merkevarestrategi kan vi kanskje også få noen synergier som kan fremme 

sikkerhetsarbeidet i virksomheten.  En slik tilnærming kan gi sikkerhetspersonell 

og ledelsen et felles verktøy; noe ledelsen forstår og noe håndfast å jobbe med.   

Sikkerhetsansvarlige kan også få støtte og veiledning fra blant annet 

markedsføringsansvarlig innen for eksempel metode og prosess, planlegge og 

gjennomføre kampanjer, bygge merkevare og logo, med mer.  Det vil kanskje 

også gjøre det enklere å skape eierskap hos ledelsen, da de kanskje har større 

forståelse for prosess og metode enn det faglige innholdet. 

Trenger vi å lage et varemerke for sikkerhet for å oppnå sikkerhetsbevisste 

ansatte med gode rutiner?  Nei, selvfølgelig ikke.  Du kan selvfølgelig oppnå det 

samme, eller kanskje til og med mer, uten.  GE Healthcare benytter for eksempel i 

dag ikke merkevarebygging som et middel for å få frem sitt budskap.  Til tross for 

dette virker det som at de ansatte har tilfredsstillende kunnskaper og holdninger til 

sikkerhet, sett ut ifra antall uønskede hendelser, som ikke er flere enn hva som kan 

regnes som normalt. 

Når det er sagt så kan det også argumenteres for at et varemerke kan gi deg 

ekstra fordeler i forhold til oppmerksomhet (internt og eksternt), økt fokus ved lett 

gjenkjenning og assosiasjon, og muligheten for å ”snakke” samme språk 

(markedsføring) som mange i organisasjonen forstår; herunder ledere og ansatte, 

samt får noe overordnet som du kan knytte til flere produkter eller tjenester.  

Norsk Tipping er således et godt eksempel.   

I sitt arbeid for å oppnå målet om å bli kjent i virksomheten og å 

resertifisere seg brukte sikkerhetsavdelingen i Norsk Tipping flere tiltak som de 

hadde hentet fra markedsføring.  De ble imidlertid ikke klar over at de hadde skapt 

en merkevare før senere.  Dette benytter de seg imidlertid aktivt av i dag.  Selv om 

programmet var designet for å være en kampanje for å sikre at selskapet ble 

resertifisert og at sikkerhetsavdelingen ble kjent i organisasjonen så har de klart å 

videreføre blant annet logo og bruk av Non-stop sjokoladen.  Merkevaren brukes 

fortsatt i dag aktivt for å skape forståelse og etterspørsel, og effekten er fremdeles 

god selv om mange nye har kommet til og andre har forlatt virksomheten. 
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Et annet argument for å investere/bygge en merkevare er at det gjør det 

enklere å selge budskapet, og det gjør det enklere for kunden/mottakeren å forstå 

og akseptere budskapet gjennom økt gjenkjenning, bevissthet og lojalitet, som 

igjen kan bidra til å øke den reelle sikkerheten (Wheeler, 2003). 

Ved å skape en logo og et slagord som Norsk Tipping gjorde skapte de 

fokus, motivasjon og begeistring, samt engasjement.  Det kan derfor argumenteres 

med at merkevarebygging kan, og kanskje bør, benyttes som metode for å øke 

sikkerhetsbevisstheten og dermed øke den generelle sikkerheten i en virksomhet.  

Videre undersøkelser vil kanskje kunne bekrefte den påstanden.   

 Avslutningsvis må det imidlertid nevnes at uavhengig av om det bygges en 

merkevare argumenterer Hurchinson og Davis (2005) for at fem kritiske 

suksessfaktorer må være på plass for at et sikkerhetsbevissthetsprogram skal være 

vellykket.  Disse er at fullføring av opplæring må være obligatorisk, toppledelsen 

må støtte tiltaket, innholdet må være fengslende og relevant, effekt og resultater 

må måles og rapporteres, samt at intern markedsføring og kommunikasjon må 

benyttes (Hurchinson og Davis, 2005). 

6 Konklusjon  

De fleste virksomheter står ovenfor utfordringer knyttet til å oppnå god, 

eller i det minste tilfredsstillende, sikkerhet.  Sikkerhet kan beskrives som en 

tilstand som skapes og opprettholdes gjennom blant annet tre ulike perspektiver – 

teknologi, organisasjon og enkeltmenneske (Hovden, 2000; Hovden et. al., 2005; 

Garcia, 2001:1).  Den kanskje vanskeligste faktoren å både jobbe med og å 

påvirke blant disse er enkeltmennesket.  Slik påvirkning kan blant annet skje 

gjennom å skape sikkerhetsbevissthet og gode holdninger.  Et 

sikkerhetsbevissthetsprogram bør for eksempel motivere ansatte og andre 

relevante aktører til å bry seg om sikkerhet og å minne dem på viktige og gode 

sikkerhetstiltak.   

Temaet sikkerhetsbevissthet kan belyses på mange forskjellige måter og 

inkludere mange relevante faktorer.  Denne oppgaven har imidlertid valgt å se 

nærmere på forholdet mellom sikkerhetsbevissthet, markedsførings og 

merkevarebygging.  Bakgrunnen for dette er at selv om markedsføring og 

merkevarebygging først og fremst er tuftet på konseptet etterspørsel og tilbud har 

også andre som ikke har fortjeneste som mål, i stadig økende grad, begynt å bruke 
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slike strategier og virkemidler til andre formål enn å selge en vare eller tjeneste 

(Armstrong og Kotler, 2005). 

Det som forsøkes i denne prosjektoppgaven er å identifisere ulike prosesser 

og metoder innen markedsføring og merkevarebygging som kan bidra til å øke 

sikkerhetsbevisstheten i virksomheten.  Målet har vært å forsøke å identifisere et 

nytt verktøy i sikkerhetslederens verktøykasse for å bidra til å redusere antallet og 

alvorligheten av uønskede hendelser. 

Det har blitt tatt et utdrag innen relevant litteratur av momenter innen 

markedsføring, ledelse og kommunikasjon som er vurdert som mest relevant i 

forhold til problemstillingen i denne prosjektoppgaven.  Temaer som er nevnt er 

blant annet motivasjon, relativ varig endring av adferd, holdninger, 

merkevarebygging, segmentering, propaganda og markedskommunikasjon, med 

mer.  Ytterligere temaer som for eksempel kjøpsadferd, forretningsideer, 

prissetting og bedriftsstrategier, pedagogikk, risikoforståelse og aksept med mer 

er derfor ikke omtalt. 

Det ble innhentet opplysninger fra to virksomheter, Norsk Tipping og GE 

Healthcare, for å se nærmere på hvordan sikkerhetsmiljøene i disse to 

virksomhetene jobbet med sikkerhetsbevissthet og opplæring.  Andre som med 

fordel også kunne vært undersøkt, for å få et større datagrunnlag, er blant annet 

Telenor (Security – business enabler) og Forsvarets overkommando/ 

Sikkerhetsstaben (Vær s-bevisst).  Når det er sagt så var heller ikke målet å 

identifisere trender, frekvens eller mengde, men å se mer inngående på hvordan to 

ulike virksomheter jobbet med denne utfordringen.  Dataene ble hentet inn 

gjennom intervjuer med representanter fra Norsk Tipping og GE Healthcare.  Selv 

om det ble tatt forhåndsregler som forsøker å sikre påliteligheten til de innsamlede 

dataene og deres relevans, kan det ikke ses bort ifra at feil ble begått.  

Det kan heller ikke generaliseres på bakgrunn av informasjonen innhentet 

fra respondentene.  Til dette er blant annet datatilfangsten for liten, men vi kan 

imidlertid trekke frem noen likhetstrekk ved de to virksomhetene. 

Virksomhetene i de to casene er forskjellige på mange måter, og det samme 

er deler av deres arbeid med sikkerhet.  Dette til tross er det likheter.  Begge anser 

sikkerhetsbevissthet og opplæring som viktig og begge har gjennomført en 

kampanje.  Blant ulikhetene finner vi blant annet at Norsk Tipping har klart å 

etablere en merkevare av sikkerhet ved bruk av blant annet logo og slagord, noe 

GE Healthcare ikke har. 
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Basert på relevant litteratur og resultater fra de to casestudiene kan det 

argumenteres med at selv om merkevarebygging i en kommersiell sammenheng 

består i å få kunder til å kjøpe et spesielt produkt, kan også merkevarebygging av 

sikkerhet gi økt oppmerksomhet og økt sikkerhetsbevissthet.  Arbeidet med denne 

prosjektoppgaven har gitt oss en innsikt i hvordan dette har blitt gjort hos to ulike 

virksomheter, som sammen med tilgjengelig litteratur har dannet et grunnlag for 

mer inngående kunnskap om viktige faktorer som må vurderes når du skal 

planlegge og gjennomføre et sikkerhetsbevissthetsprogram i egen virksomhet. 

Resultatene fra denne studien slik den er gjennomført kan imidlertid ikke 

brukes til å legge frem bastante konklusjoner i noen som helst retning.  Til det er 

det for mange ulike begrensninger og mangler, som for eksempel det begrensede 

antallet respondenter, svakheter ved utvalgskriterier og datainnsamling, samt 

øvrige begrensninger som ligger i omfang og lengde på oppgaven.   

Noen konklusjoner kan allikevel trekkes.  Det er for eksempel på mange 

områder stor forskjell mellom fagene markedsføring og sikkerhet, men det 

eksisterer også områder som er like og hvor de som ønsker å påvirke 

sikkerhetsbevisstheten i egen virksomhet kan benytte metoder og teknikker fra 

markedsføringsfaget. 

Målet med å skape for eksempel et navn eller logo, innen markedsføring er 

for å skille varen ut blant flere og påvirke kunden til å kjøpe nettopp denne varen.  

Målet innen sikkerhet derimot er å skape et slagord og/eller logo for å kunne 

trenge igjennom mengden av informasjon og daglige bekymringer, og påvirke 

mottakeren til å tenke sikkerhet i sine daglige gjøremål. 

Det kan også være grunn til å anta at en sterk merkevare (sikkerhet) vil 

øke og holde ved like sikkerhetsbevisstheten hos de ansatte, gjennom å bidra med 

å skape god sikkerhetskultur, øke motivasjonen for forebyggende sikkerhet og 

påvirke holdningene til de ansatte på en positiv måte.  I tillegg vil en sterk 

merkevare også kunne redusere barrierene mellom sikkerhetspersonellet og de 

øvrige i virksomheten, inkludert ledelsen.  Norsk Tipping kan trekkes frem som et 

eksempel på dette. 

Vi har kanskje også avdekket at det ikke eksisterer en tilsett-vann-og-miks 

løsning, og selv om vi kan si vi har ingrediensene til en ”kakeoppskrift” så er 

variasjonen på type kaker og smakssammensetningen stor.  Det anbefales 

imidlertid at virksomheten har et bevisst forhold til dette temaet og undersøker 
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nærmere om dette er en løsning som kan bringe deres sikkerhetsarbeid noen steg 

videre. 
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8 Vedlegg A – Brev til respondentene 

 

Til: XY 

  

30. desember 2005  

 

En studie innen forebyggende sikkerhet og sikkerhetsbevissthet 
Jeg er for tiden en deltidsstudent som er i ferd med å gjennomføre en 
prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Gjøvik.  Som den avsluttende delen av 
studiet skal jeg gjennomføre et studieprosjekt med et selvvalgt emne.  Emnet jeg 
har valgt er om hvorvidt merkevarebygging kan være en metode for å skape 
bevissthet og gode holdninger innen det forebyggende sikkerhetsarbeidet i en 
virksomhet.  Undersøkelsen vil omfatte noen utvalgte virksomheter som har 
erfaringer på dette feltet. 
 
En slik undersøkelse vil kanskje ikke være banebrytende, men jeg tror at den 
informasjonen som kommer frem i denne undersøkelsen vil være av verdi for 
flere.  Resultatene av denne undersøkelsen vil bli brukt til et akademisk formål.  
Prosjektet vil følge de etiske retningslinjene som er utgitt av The British 
Psychological Society og The Market Research Society.  Disse er å finne på 
internettsidene www.bps.org.uk/about/rules.cfm og www.mrs.org.uk/. 
 
Jeg vil under og etter undersøkelsen respektere anonymiteten og 
konfidensialiteten til alle deltagere som ønsker dette.  All data som blir mottatt vil 
bli behandlet med respekt og fortrolighet.  Hvis du nå eller senere ønsker å trekke 
deg fra denne undersøkelsen vil det bli respektert og alle innsamlede data vil bli 
slettet eller overlevert, etter ditt ønske. 
 
Jeg ønsker på forhånd å takke for at du er villig til å sette av litt tid for å hjelpe 
meg med dette prosjektet.  Informasjonen du gir vil kunne være med på å 
kartlegge noen viktige og interessante temaer som kan være til nytte for flere.   
 
Som avtalt per telefon vil jeg møte hos deg for gjennomføringen av et intervju 
tirsdag den 3. januar klokken XXXX.  Siden det er vanskelig å estimere nøyaktig 
hvor langt tid intervjuet vil ta ønsker jeg at du setter av ca to timer til intervjuet.  
Jeg antar at intervjuet vil ta ca en time, men det vil iallfall ikke overstige to timer.   
 
Hvis du har noen som helst spørsmål før eller etter intervjuet hadde jeg satt pris på 
om du tar kontakt med meg på telefon 915 38 477 eller e-post 
roy.stranden@online.no. 
 

Med vennlig hilsen 

 

Roy Stranden, CPP 
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9 Vedlegg B - Spørsmål til respondentene 

 
Intervjuguide 
Introduksjon 
 
• Presentasjon av undertegnede og prosjektoppgaven. 
• Samtykke til lydopptak for å lette jobben med å skrive et referat. 
• Ønsker du/dere å være anonyme? 
 
Bakgrunn 
1. Hvordan oppsto ideen om å etablere dette programmet? 
2. Hvem tok initiativ til opplegget? 
3. Har dere hørt om lignende programmer? 

a. Hvis ja – i hvilken grad påvirket dette deres arbeid? 
4. Hva er/ble navnet på programmet/kampanjen? 
 
Planlegging 
5. Kan du beskrive planleggingen av arbeidet steg for steg? 
6. Hvilke momenter kom opp i planleggingen og hvilke ble vektlagt og/eller 

jobbet videre med? 
7. Ble det fastsatt noen mål og strategier for arbeidet? 
8. Hva ble identifisert som kritiske suksessfaktorer? 
9. Hvor lang tid brukte dere på planleggingsstadiet? 
10. Hvem deltok i planleggingen (funksjoner)? 
11. Ble det utarbeidet en markedsføringsplan? 

a. Hvis ja - hva besto denne av? 
12. Hva med en kommunikasjonsplan? 

a. Hvis ja - hva besto denne av? 
13. Ble det definert en målgruppe/segmentering? 
14. Jobbet dere etter en modell? 

a. Hvis ja - hvilken?  
15. Ble det bevisst benyttet noen markedsføringstiltak 

a. Hvis ja – hvorfor og hvilke? 
16. Hva med merkevarebygging? 
17. Var det noen med erfaring/utdannelse innen markedsføring med? 

a. Hva med merkevarebygging? 
18. Omfattet programmet andre enn egne ansatte? 

a. Hvis ja – hvem og på hvilken måte? 
19. Ble det gjennomført en kost/nytte vurdering? 

a. Hvis ja – hva ble resultatet? 
b. Hvis nei – hvorfor ikke? 

 
Gjennomføring 
20. Når ble programmet lansert? 
21. Hvordan ble programmet lansert? 
22. Kan du beskrive hvordan dere gikk frem – skritt for skritt? 
23. Er programmet fremdeles aktivt? 
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a. Hvis nei – hva tror du årsaken til dette er? 
b. Hvis ja – på hvilken måte? 

24. Hvem deltok i gjennomføringen (funksjoner)? 
25. Hvor lang tid brukte dere på gjennomføringen av programmet? 
26. Hvem administrerer programmet nå? 
 
Erfaringer 
27. Hva var kostnaden med å starte opp programmet? 
28. Hva er driftskostnaden i dag? 
29. Før/under/etter: Var det noen grupperinger av de ansatte som dere opplevde 

endret sin holdning til sikkerhetsavdelingen/ -personellet? 
30. Hvordan var responsen i virksomheten? 
31. Hvordan var/er oppslutningen blant de ansatte? 

a. Da og nå? 
32. Har dere gjort noen målinger i denne forbindelsen (før, under eller etter)? 

a. Hvis ja – hva viste resultatene? 
33. Hvordan har programmet, etter din vurdering, påvirket sikkerhetsarbeidet? 
34. Hvilke tilbakemeldinger har dere fått fra ledelsen, de ansatte, og eventuelt 

andre? 
35. Hva var ledelsens rolle i programmet? 

a. Da og nå? 
36. Har sikkerheten, etter din vurdering økt, forblitt på samme nivå eller redusert?  

I forhold til sikkerhetsbrudd, eller sikkerhetsbevissthet (snakk, forespørsler og 
lignende). 

37. Hva er deres vurdering av programmet, overordnet og spesifikt? 
38. Er det noe dere ville ha gjort annerledes om dere skulle gjøre det om igjen? 
39. Hvilket råd vil dere gi til de som ønsker å gjøre det samme som dere har gjort? 
40. Hvis du skulle lage en kakeoppskrift på hvordan dette kan gjennomføres i 

andre virksomheter hva ville indegriensene og mengdene være?  Tegn og 
forklar. 

41. Har dere informert eller delt deres erfaringer med andre? 
a. Eventuelt hvem? 

42. Hvilke planer har dere innen dette området i fremtiden? 
 
Generelt 
43. Hvordan oppfatter du at ledelsen ser på sikkerhet? 
44. Hva legger du i begrepet holdning? 
45. Hvordan oppfatter du holdningen til sikkerheten er i din virksomhet? 

a. Har den endret seg etter programmet? 
b. Hvis ja – på hvilken måte? 

46. Har dere hatt mange store, mellomstore eller små sikkerhetsbrudd før 
programmet? 

a. Hva med etter? 
47. Hva er bakgrunnen til de som deltok/deltar i programmet? 
48. Har dere benyttet noen merkevare eller markedsføringsstrategier eller tiltak i 

arbeidet? 
a. Hvis ja – hvilke og når i prosessen? 

49. Var eventuelt merkevarebygging og eller markedsføringen en bevisst strategi? 
50. Administreres sikkerhetsprogrammet som en merkevare? 
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Avslutning 

• Takke for støtten. 
• Har dere noen kopier eller annen dokumentasjon om programmene som jeg 

kan få? 
• Kan jeg få en elektronisk kopi av varemerket deres til bruk i min 

prosjektoppgave? 
 
 
 


