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Manus	
Er	sikkerhet	bare	et	lederansvar?	

Nasjonal	sikkerhetsmyndighet	–	Sikkerhetskonferansen	9.	nov	2010	
Av	Roy	Stranden,	CPP	

	

	

Innledning	
Et	forhold	autoriteter	som	direktøren	for	Nasjonal	sikkerhetsmyndighet	og	
senest	i	dag	–	riksrevisor	–	påpeker,	er	at	sikkerhet	er	et	lederansvar.		Det	er	
det	jo	umulig	å	være	uenig	i.		Alt	som	foregår,	eller	ikke	foregår,	i	en	virksomhet	
er	jo	lederens	ansvar.	

Det	interessante	her,	fra	mitt	ståsted	i	dette	foredraget,	er	kanskje	ikke	at	
lederen	har	ansvaret	–	det	vet	alle	inkludert	topplederen	–	men	heller	hvilket	
ansvar	som	tilligger	sikkerhetsleder	eller	sikkerhetsrådgivere.			

En	viktig	grunn	til	det	er	at	sjefen	er	ikke	bedre	enn	sine	rådgivere	og	ansatte.		
Ledelse	er	å	skape	resultater	gjennom	andre	og	ta	ansvar	for	resultatet	–	godt	
eller	dårlig.			

Agenda	
Temaene	jeg	vil	berøre	inkluderer	blant	annet	disse.		Sentrale	temaer	her	er	
ansvar,	frykt,	kompetanse,	og	makt.		Jeg	vil	bevege	meg	litt	innom	alle	disse	
temaene	før	jeg	gjør	en	liten	oppsummering	på	slutten.		Men	la	oss	starte	med	
et	sentralt	tema,	nemlig	ansvar.			
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Ansvar	
Hva	er	egentlig	ansvar?		En	definisjon	kan	være	at	det	er	”En	forpliktelse	–	
moralsk,	økonomisk	eller	juridisk	–	til	å	stå	til	rette	for	noe”.			

Ansvar	kan	ikke	delegeres,	men	det	kan	og	må	deles.		Dette	gjøres	også	som	
oftest	i	praksis.		Virksomhetens	leder	deler	ansvaret	og	delegerer	oppgaven	
med	å	sikre	virksomhetens	verdier	til	personer	som	har	dedikerte	oppgaver	
innen	dette	feltet.			

Om	det	er	deg	betyr	det	at	det	er	du	som	sikkerhetsleder	eller	rådgiver	som	i	
praksis	har	ansvaret	for	å	få	sikkerhet	på	dagsordenen.		Og	det	blir	for	enkelt	å	
si	at	virksomhetens	leder	ikke	lytter.		Dette	kan	selvfølgelig	være	riktig	siden	
han	også	har	ansvaret	for	alle	andre	forhold	i	virksomheten	og	det	er	mange	
som	ønsker	hans	eller	hennes	oppmerksomhet.			

Hvis	vi	opplever	at	vi	ikke	når	frem	må	vi	først	gå	i	oss	selv	og	se	på	budskapet	
og	måten	vi	overleverer	budskapet	på.		Det	er	nemlig	senders	ansvar	at	
mottaker	har	forstått	budskapet.			

Relevante	spørsmål	her	er	hvilken	informasjon	du	har,	hva	slags	
informasjonsmål	du	har,	hvordan	du	argumenterer,	hva	slags	kanal	du	bruker	
osv.			

Men,	la	oss	se	litt	nærmere	på	et	budskap	som	mange	av	oss	formidler.			

RISK	
Vi	hører	hele	tiden	at	verden	har	blitt	så	mye	farligere.		Jeg	deler	ikke	dette	
synet.		Verden	har	alltid	vært	farlig,	og	det	har	alltid	vært	et	kappløp	mellom	
antagonist	og	forsvarer	om	stadig	nye	måter	å	angripe	og	å	forsvare	seg	på.		
Dette	vil	også	fortsette	i	all	fremtid.			

Kompleksitet	
Det	som	er	mer	riktig	å	si	er	at	verden	og	virksomheter	har	blitt	mer	
komplekse.		Dette	krever	også	mer	av	sikkerhetsmedarbeidere	og	ledere.		Både	
når	det	gjelder	å	forstå	hva	det	er	som	foregår,	og	ikke	minst	når	det	gjelder	å	
finne	gode	løsninger	for	hvordan	håndtere	alle	disse	utfordringene.		
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Ryggmarksrefleksen	med	å	innføre	mer	fysisk	eller	logisk	sikring	er	ikke	
nødvendigvis	det	rette	svaret.			

En	av	de	største	utfordringene	med	slike	komplekse	systemer	er	at	vi	ikke	er	i	
stand	til	å	forutse	alle	måter	de	kan	feile	på.		Det	betyr	ikke	at	vi	ikke	skal	prøve	
eller	bare	gi	opp,	men	at	vi	må	ta	høyde	for	dette	i	vårt	arbeid.			

Ulykker	og	hendelser	er,	som	Charles	Perrow	sier,	det	normale.		Det	er	faktisk	
unormalt	om	ingenting	skjer.			

Det	er	også	min	påstand	at	ikke	alle	trenger	maksimal	sikkerhet,	eller	at	det	
finnes	en	one-size-fits-all	løsning.		Jeg	tror	på	skreddersøm	i	forhold	til	
virksomhetens	spesielle	behov.		Og	alle	virksomheter,	til	tross	for	likheter,	er	
unike.			

Allikevel.			

Frykt	
Det	er	en	realitet	at	mange	av	oss	opplever	verden	som	så	mye	farligere	nå	enn	
tidligere.	Dette	er	ikke	nødvendigvis	knyttet	til	realiteter,	men	persepsjon.		Det	
er	knyttet	til	hvordan	vi	mennesker	selektivt	tar	til	oss	informasjon	og	hvordan	
vi	tolker	den	–	riktig	eller	galt.			

Uansett;	om	en	person	oppfatter	verden	som	farligere	så	er	den	det	for	
vedkommende	i	sin	konsekvens.		Det	vil	si	at	selv	om	du	objektivt	ikke	er	i	fare	
vil	du	allikevel	sikre	deg	som	om	du	var	det.		Spørsmålet	er	hvordan	vi	som	
fagfolk	skal	håndtere	dette.			

Jeg	pleide	tidligere	å	si	at	en	god	sikkerhetssjef	hadde	en	god	plan	ferdig	for	
noe	han	ønsket	gjennomført.		Alt	han	da	trenge	å	gjøre	var	å	vente	på	neste	
mulighet.		Det	vil	si	en	eller	annen	hendelse	som	ville	sette	sikkerhet	på	
dagsorden.		Når	ledelsen	var	redd	nok	eller	måtte	vise	handling	trengte	
sikkerhetssjefen	bare	finne	riktig	tidspunkt	for	å	presentere	sin	allerede	
klargjorte	plan.			

I	ettertid	så	ser	jeg	flere	ulemper	med	en	slik	tilnærming.		Man	utnytter	frykten	
for	å	oppnå	noe	–	rett	eller	galt.		Og	da	er	vi	inne	på	noe	annet	virkelig	
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interessant	–	nemlig	kombinasjonen	makt	og	frykt,	som	vi	vil	komme	tilbake	til.		
Men	først	litt	mer	om	risiko.			

Oppfatning	av	risiko	
Jeg	tror	at	de	fleste	ledere	er	seg	sitt	ansvar	bevisst,	også	når	det	gjelder	
sikkerhet,	men	de	får	kanskje	ikke	sikringsproblemet	godt	nok	belyst,	de	
skjønner	kanskje	ikke	hva	som	forsøkes	kommunisert	eller	stiller	spørsmål	til	
både	informasjonen,	konklusjonene	og	anbefalingene.		Vedkommende	kan	til	
og	med	tenke	at	personen	som	jobber	med	sikkerhet	ikke	skjønner	dette	i	den	
sammenhengen	som	jeg,	som	virksomhetens	leder,	ser	det	i.			

Et	eksempel	på	dette	er	risiko.			

Din	oppfatning	av	risiko	er	nært	knyttet	til	ditt	verdensbilde.		Om	du	er	mest	
opptatt	av	alle	farer	og	trusler	som	omgir	oss	og	virksomheten	din,	preger	også	
dette	din	oppfatning	og	aksept	av	risiko.			

Om	du	derimot	er	mest	opptatt	av	muligheter	og	potensialet	for	gevinst,	så	
preger	også	dette	din	oppfatning	av	risiko.		I	den	første	gruppen	finner	vi	som	
oftest	oss	i	sikkerhetsbransjen.		Dette	er	ikke	galt	i	seg	selv	–	det	er	jo	årsaken	
til	at	vi	er	ansatt,	men	problemet	er	at	virksomhetens	leder	ofte	befinner	seg	i	
den	andre	gruppen.			

Vedkommende	er	mer	opptatt	av	å	skape	inntjening,	eller	for	offentlige	
virksomheter	–	å	nå	sine	målsetninger.		Jeg	tror	ikke	det	er	en	god	løsning	å	
forsøke	det	mange	prøver	på,	nemlig	å	tvinge	virksomhetens	leder	til	å	se	det	
fra	ditt	ståsted.		Det	er	noe	med	roller	som	gjør	at	dette	sjelden	lykkes,	selv	om	
jeg	har	sett	noen	prøve.			

Løsningen	må	være	at	det	er	du	som	også	må	se	dette	fra	lederens	ståsted.			

En	annen	realitet	er	også	at	du	må	konkurrere	om	oppmerksomhet	med	andre	
viktige	fagområder	og	vise	hvorfor	sikkerhet	eventuelt	er	viktig	for	
virksomheten:	det	vil	si	å	selge	budskapet	om	sikkerhet.			
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Hvordan	selge	sikkerhet?	
Men	hvordan	selger	man	sikkerhet?		Går	du	inn	for	å	finne	gode	argumenter	og	
eksempler	på	at	sikkerhet	er	direkte	lønnsomt	er	du	kanskje	i	ferd	med	å	løpe	
av	deg	skoene.			

Jeg	har	ennå	ikke	kommet	over	noen	som,	på	en	overbevisende	måte,	klarer	å	
argumentere	for	dette,	utover	når	verdiene	som	søkes	beskyttet	direkte	kan	
omgjøres	til	en	pengeverdi.		Svinn	er	et	eksempel	på	dette.			

Jeg	tror	derfor	at	vi	heller	bør	bruke	vår	energi	på	å	vise	hva	sikkerhet	betyr	for	
virksomheten	på	andre	måter.		Dette	er	krevende	for	deg	som	rådgiver	eller	
leder	innen	sikkerhet.			

Du	må	gjøre	om	sikkerhet	fra	å	være	et	flatbrødfag	–	tørt	og	kjedelig	–	til	enten	
noe	spennende	og	engasjerende,	eller	ennå	bedre	noe	som	naturlig	er	en	del	
av	den	totale	pakka.			

Hva	er	alle	andres	ansvar?	
Før	vi	ser	på	temaene	vurdering	og	makt,	la	oss	gå	litt	tilbake	til	temaet	ansvar	
–	og	da	spesielt	alle	andre	enn	topplederens	ansvar.			

James	Lukaszewski,	en	strategisk	rådgiver	innen	organisasjonsutvikling	og	
krisehåndtering,	har	gjennom	sin	erfaring	med	virksomhetsledere	for	store	
konserner	i	USA	kommet	frem	til	at	dersom	vedkommende	klarte	å	endre	
organisasjonen	han	eller	hun	ledet	med	20	prosent	hadde	de	gjort	en	meget	
god	jobb.			

Den	største	utfordringen	for	endringer	som	CEO	ønsket	å	gjennomføre	var	
ledernivåene	under	ham	eller	henne	–	hvor	disse	aktivt	motarbeidet	eller	ikke	
klarte	å	levere.		Dette	er	dessverre	også	min	egen	erfaring	her	i	Norge.			

Og	dette	belyser	noen	interessante	temaer.		Nemlig	topplederens	reelle	evne	
til	påvirkning	og	endring	i	organisasjonen,	samt	din	funksjon	og	effektivitet	som	
sikkerhetsleder	eller	rådgiver.			

En	liten	test	av	deg	selv	er	for	eksempel	i	hvilken	grad	du	presenterer	
problemer	eller	alternative	løsninger	for	sjefen.		Om	du	bare	presenterer	
problemer	som	lederen	må	ta	tak	i,	er	det	min	påstand	at	du	ikke	gjør	jobben	
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din.		I	tillegg	til	å	legge	frem	problemer	må	du	også	presentere	ulike	måter	å	
håndtere	dette	på,	og	synliggjøre	hvilke	konsekvenser	de	ulike	løsningene	vil	få.			

Et	argument	for	hvorfor	du	skal	komme	med	løsninger	og	ikke	problemer,	er	
blant	annet	at	en	leder	for	en	virksomhet	ikke	har	tid	eller	fagkunnskap	nok	til	å	
foreta	de	gode	vurderingene,	eller	komme	frem	til	løsningene.		Det	er	jo	din	
jobb.		Det	ligger	imidlertid	makt	i	dette.		Og	den	makten	må	håndteres	med	
omhu	og	med	integritet.			

Her	er	ett	eksempel	på	hva	jeg	mener.			

Forskning	viser	at	måten	et	budskap	vedrørende	muligheten	for	tap	legges	
frem	på,	kan	for	mottakeren	ubevisst	være	med	på	å	styre	beslutningen.		Er	du	
deg	dette	bevisst	og	hvilke	konsekvenser	det	kan	få.			

Det	er	ytterligere	to	forhold	her.		Det	ene	er	at	du	ikke	kjenner	til	dette,	noe	
som	er	urovekkende	i	seg	selv,	det	andre	er	at	du	bevist	utnytter	dette	for	å	få	
en	hverdag	som	er	spennende	og	tilfredsstiller	dine	ønsker	om	en	interessant	
jobb,	og	ikke	nødvendigvis	ivaretar	virksomhetens	behov.			

Vurdering		
Et	annet	interessant	tema	er	–	som	tidligere	nevnt	–	hvor	gode	er	egentlig	
vurderingene	som	ligger	til	grunn	for	situasjonsbeskrivelsen	og	anbefalingene.			

Sentralt	her	er	hvilke	metoder	bruker	du,	hvor	transparent	er	prosessen	og	
argumentasjonen?			

Er	det	for	eksempel	mulig	for	andre	i	ettertid	å	vurdere	både	kilder	og	
metoder?		Dette	er	svært	relevant	om	vurderingene	skal	kunne	etterprøves	
eller	bygges	videre	på.		Er	de	relevante	og	gyldige?		Bygger	argumentasjonen	på	
enkildedata	eller	har	du	brukt	triangulering	med	flere	ulike	tilnærminger	som	
strategi?			

Dette	og	flere	lignende	spørsmål	er	viktige	å	stille	seg	selv	og	sine	kollegaer.		
Spesielt	når	forskning	viser	at	vi	ofte	bruker	mye	tid	og	energi	på	å	forsvare	
dårlige	beslutninger	fremfor	å	revurdere	dem.		Vi	danner	oss	veldig	raskt	
oppfatninger	om	ting.		Deretter	bruker	vi	mye	tid	og	ressurser	på	å	finne	
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argumenter	som	støtter	denne	oppfatningen.		Bruker	du	like	mye	tid	på	å	finne	
relevante	argumenter	som	taler	imot	din	oppfatning	av	problemet?			

Et	annet	svært	relevant	tema	er	risikoaksept.		Det	er	ikke	vår	oppgave	som	
sikkerhetspersonell	å	mene	noe	om	akseptabel	risiko.		Gjør	vi	det	undergraver	
vi	jo	det	som	riksrevisor	eller	sjef	NSM	vil,	nemlig	at	virksomhetens	leder	skal	ta	
ansvar	og	involvere	seg.				

Det	er	heller	ikke	vår	oppgave	å	beslutte	hva	sikkerheten	skal	være,	men	å	gi	et	
best	mulig	beslutningsgrunnlag	for	vedkommende	som	skal	ta	beslutningen.		
Hvilke	løsninger	er	tilgjengelige	og	hva	er	konsekvensen	ved	å	velge	eller	ikke	
velge	de	ulike.		Etter	at	beslutningen	er	fattet	er	det	eventuelt	vår	jobb	så	
effektivt	som	mulig,	å	gjennomføre	denne	beslutningen.			

Det	er	imidlertid	ingen	tvil	–	som	fagpersoner	har	dere	makt.		Og	dette	leder	
oss	over	til	et	sentralt	tema.			

Nemlig	makt	og	maktspill	som	foregår	i	alle	virksomheter.			

Makt	
Hva	er	makt?		

En	definisjon	er	evnen	til	å	påvirke	andre	til	å	opptre	i	samsvar	med	dine	mål.					

Det	er	flere	kilder	til	makt.			

Du	kan	ha	formell	makt	gjennom	retten	til	å	bestemme	eller	straffe	og	belønne.		
Men	du	kan	også	ha	makt	gjennom	at	du	blir	beundret	eller	at	du	er	en	ekspert	
på	ditt	område.			

Bruk	av	frykt,	spesielt	av	en	person	som	har	makt	gjennom	å	være	en	ekspert,	
kan	være	et	middel	for	å	oppnå	noe.		Kombinasjonen	er,	som	det	viser	seg,	
svært	potent.			

Det	er	nemlig	slik	at	vi	mennesker	rent	psykologisk	og	biologisk	reagerer	på	
frykt	mer	enn	kanskje	noe	annet.		Det	er	en	grunn	til	dette,	nemlig	at	vi	i	dag	er	
et	resultat	av	menneskerasens	evolusjonære	utvikling.		Våre	forfedre	hadde	en	
bedre	reaksjon	til	frykt	enn	de	som	ikke	overlevde,	og	ikke	fikk	spredt	sine	
gener	videre.		Altså	naturlig	seleksjon	over	tid.			
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Evnen	til	å	føle	frykt	og	handle	deretter	er	sentralt	for	å	overleve	–	og	det	er	
mye	å	frykte.		Men	frykt	er	også	et	en	av	de	viktigste	maktfaktorene	i	et	
samfunn	eller	en	gruppe.		Og	det	er	ikke	til	å	legge	skjul	på	at	mange	i	vår	
bransje	har	funnet	ut	at	det	er	enklere	å	selge	produktet	sikkerhet	etter	at	du	
har	solgt	inn	frykten	først.			

Filosofen	og	forfatteren	Lars	Svendsen	stiller	spørsmål	om	vår	oppfattelse	av	
fare	og	risiko	stemmer	med	virkeligheten.		Er	verden	farligere	eller	er	vi	bare	
mer	opptatt	av	utryggheten?		Han	og	flere	argumenterer	for	at	mennesket	har	
utviklet	seg	enormt	de	siste	100	årene.		Vi	har	i	større	grad	tatt	kontrollen	over	
det	som	er	farlig	for	oss.		Det	er	faktisk	tryggere	å	leve	nå	enn	det	noen	gang	
har	vært	i	historien.			

Hva	er	vår	rolle	i	dette?			

Er	vi	med	i	hylekoret	eller	forsøker	vi	å	holde	oss	til	virkeligheten?		Øker	
kriminaliteten,	blir	den	farligere?		Eller,	er	det	bare	slik	at	metodene	til	de	
kriminelle	utvikler	seg	i	takt	med	utviklingen	generelt	i	samfunnet	og	vi	må	
tilpasse	oss	denne	utviklingen.			

Jeg	mener	det	er	svært	viktig	at	vi	i	sikkerhetsbransjen	ikke	deltar	i	dette	
hylekoret,	men	at	vi	er	foregangsfigurer	når	det	gjelder	gode	teknikker	for	å	
avdekke	fakta	og	forstå	sammenhenger	ved	bruk	av	samfunnsvitenskaplige	
metoder	og	kritisk	tenkning.		Jeg	sier	det	vel	vitende	at	det	er	kanskje	
sikkerhetsbransjen	som	i	noen	sammenhenger	hyler	mest.		Det	er	imidlertid	
ikke	det	verste	–	det	er	min	erfaring	at	ofte	så	gjentar	vi	bare	hva	andre	sier	og	
vurderer	dette	ikke	engang	selv.			

Dette	leder	oss	tilbake	til	kompetanse	og	kunnskap	i	sikkerhetsbransjen.			

Kunnskap		
Det	som	forundrer	meg	stort	er	at	om	jeg	stiller	spørsmålene	–	hva	er	
sikkerhet,	hvordan	oppnår	vi	det,	og	hvordan	vet	vi	at	vi	har	det	–	så	er	det	
mange	i	vår	bransje	som	ikke	klarer	å	svare	–	i	alle	fall	ikke	på	stående	fot.		
Også	lurer	vi	på	hvorfor	ikke	virksomhetens	leder	hører	på	oss	og	prioriterer	
sikkerhet.			
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Om	vi	ikke	klarer	å	sette	ord	på	dette	hvordan	skal	vi	da	kunne	selge	dette	inn	
til	ledelsen	og	virksomheten.		Mange	tenker	eller	forsvarer	seg	kanskje	med	å	si	
–	jeg	klarer	kanskje	ikke	å	sette	ord	på	det,	men	jeg	vet	hva	det	er	når	jeg	ser	
det.		Uansett,	vi	har	et	dårlig	utgangspunkt	for	å	selge	noe	–	om	vi	ikke	klarer	å	
sette	ord	på	det.			

Kompetansen	vi	trenger	går	derfor	også	ut	over	det	rent	sikringsfaglige.		
Analytiske	evner,	kritisk	tenkning,	samfunnsvitenskaplig	metode,	ledelse	og	
strategi,	samt	kommunikasjon,	med	mer	–	er	således	svært	viktig	for	en	
rådgiver	som	må	kunne	veksle	mellom	makro	og	mikronivå	i	virksomheten.		
Men,	hva	er	så	rådgivning?			

Rådgivning	
Det	finnes	flere	definisjoner	av	ordet	rådgivning.		En	som	jeg	liker	godt,	som	vi	
finner	i	The	American	Heritage	Dictionary,	er:	”råd	eller	veiledning,	spesielt	når	
gitt	av	en	kunnskapsrik	person”.			

Problemet	er	imidlertid	stort	om	du	ikke	klarer	å	få	budskapet	ut	på	en	måte	
som	er	forståelig	og	som	skaper	handling.		Du	er	nemlig	ikke	kunnskapsrik	eller	
dyktig	om	ingen	forstår	eller	erkjenner	det.			

Det	hjelper	nemlig	ikke	som	vist	her	å	ha	et	stereoanlegg	til	100.000	kroner	om	
du	har	høytalere	til	50	kroner.		Anlegget	blir	nemlig	vurdert	ut	fra	hva	
høytalerne	gir	av	lyd.		Det	samme	gjelder	deg.			

Det	betyr	i	praksis	at	om	du	ikke	kan	kommunisere	godt,	muntlig	og	skriftlig,	får	
du	ikke	utnyttet	ditt	potensial	som	rådgiver	eller	leder	innen	sikkerhet.			

Topplederens	ansvar	
Vi	har	fokusert	på	sikkerhetspersonellets	ansvar	under	dette	foredraget.		Jeg	
ønsker	imidlertid	ikke	å	avslutte	før	jeg	også	kort	har	sagt	noe	om	et	spesielt	
ansvar	topplederen	har	og	som	vil,	etter	min	mening,	være	helt	avgjørende	for	
om	virksomheten	lykkes	i	sikkerhetsarbeidet.		Dette	er	dessuten	en	oppgave	
som,	etter	min	mening,	heller	ikke	kan	delegeres	bort.			

Det	første	er	ansettelser	av	sikkerhetssjef	eller	strategiske	rådgivere.		
Feilansettelser	kan	som	kjent	bli	svært	dyre.		Og	det	forundrer	meg	at	man,	
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etter	min	mening,	ikke	klarer	å	skille	mellom	god	og	dårlig	kompetanse	innen	
sikkerhet.				

Mange	har	for	eksempel	dessverre	en	tendens	til	automatisk	å	tilskrive	
personer	med	erfaring	fra	politi	eller	forsvaret	ferdigheter	og	kunnskaper	innen	
sikkerhet	og	sikkerhetsledelse.		Om	ikke	vedkommende	har	tilleggsutdannelse	
eller	spesiell	erfaring	innen	sikkerhet	som	gjør	vedkommende	særlig	godt	
kvalifisert	innen	et	område,	er	dette	like	lurt	som	å	ansette	en	økonomisjef	hvis	
eneste	erfaring	med	økonomi	er	forvaltningen	av	sin	egen	personlige.		Du	
finner	ikke	mange	av	denne	typen	personer	i	verken	det	offentlige	eller	
næringslivet	for	øvrig.		Hvorfor	skal	da	kravene	til	en	sikkerhetssjef	eller	
rådgiver	være	annerledes?	

Det	andre	er	vurderinger.		Jeg	har	sjelden	noen	formening	om	hva	som	er	
akseptabel	risiko,	dette	er	opp	til	beslutningstaker	å	ta	stilling	til.		Det	jeg	
derimot	har	sterke	meninger	om	er	der	hvor	det	ikke	gjøres	vurderinger	av	
situasjonsbildet	man	står	oppe	i.			

Det	å	innføre,	eller	ikke	innføre,	tiltak	uten	en	forutgående	vurdering	er	etter	
mitt	skjønn	uholdbart	og	svært	kritikkverdig.			

Et	tredje	og	siste	forhold	er	organisering.		Om	lederen	ikke	organiserer	
sikkerhetsressursene	sine	riktig	vil	lite	eller	ingenting	skje.		Et	eksempel	på	
dette	er	der	hvor	alle,	eller	de	mest	sentrale	ressursene	innen	sikkerhet	
plasseres	langt	ned	i	organisasjonen.			

Mitt	råd	er:	gjør	et	tydelig	skille	mellom	premissgivende	og	kontrollerende	på	
den	ene	siden	og	utøvende	på	den	andre.		I	tillegg	bør	den	premissgivende	og	
kontrollerende	enheten	plasseres	rett	under	virksomhetens	leder.			

Min	påstand	er	at	om	du	gjør	det	så	vil	du	være	bedre	informert	om	hendelser	
og	tilstand,	samt	at	sikkerhet	vil	bli	satt	mer	på	dagsorden.		Dette	må	ikke	
forstås	slik	at	sikkerheten	nødvendigvis	blir	høyere,	men	det	er	mer	sannsynlig	
at	du	oppnår	det	nivået	du	faktisk	har	bestemt	deg	for	å	ha.			

Oppsummering	
Vi	har	tatt	for	oss	flere	ulike	temaer	i	dette	innlegget,	alle	er	store	nok	for	et	
helt	studie.		Vi	har	i	dag	bare	skrapt	i	overflaten.			
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Men,	som	en	oppsummering	for	i	dag	kan	vi	si	at	som	sikkerhetsleder	eller	
rådgiver	trenger	vi	kunnskap,	erfaring	og	gode	holdninger	–	akkurat	som	alle	
andre	ansatte.		Men	i	tillegg	til	kunnskap	innen	sikkerhetsfaget	–	til	tross	for	
hvor	viktig	dette	er	–	må	vi	også	ha	kunnskap	om	blant	annet	kommunikasjon	
og	påvirkning,	osv.			

Det	viktigste	spørsmålet	er	allikevel	hvordan	vi	velger	å	angripe	denne	
problemstillingen	–	aktivt	ved	å	endre	oss	fordi	vi	ønsker	det,	passivt	fordi	
andre	sier	at	vi	må,	eller	fatalistisk	ved	å	gi	opp	og	bare	peke	på	alle	andres	
oppgaver	og	ansvar.			

Innen	dette	fagfeltet	er	det	faktisk	utfordringer	nok	til	alle	og	sikkerhet	er	tross	
alt	et	felles	ansvar.			

Takk	for	oppmerksomheten!	
Takk	for	oppmerksomheten.	

	

	


