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• Ptil har registrert at resultatene på spørreundersøkelsen i RNNP

viste en negativ utvikling 2013-2017. Dette gjelder både for HMS-klima, opplevd risiko,

arbeidsmiljø og spørsmål knyttet til helse. 

• Petroleumsbransjen har vært igjennom en periode kjennetegnet av

relativt stor omstilling i etterkant av oljeprisfallet i 2013/2014. 

• Bakgrunnen og behovet for en dybdestudie er spriket mellom storulykkeindikatorene,
alvorlige personskader og spørreskjemaundersøkelsen, samt de generelle utfordringene
som bransjen har og har hatt knyttet til endring og omstilling
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• Ptil har registrert at resultatene fra spørreundersøkelsen i RNNP

viste en negativ utvikling fra 2013 til 2017. Dette gjelder både for HMS-klima, 

opplevd risiko, arbeidsmiljø og spørsmål knyttet til helse

• Petroleumsbransjen har vært igjennom en periode kjennetegnet av

relativt stor omstilling i etterkant av oljeprisfallet i 2013/2014 

• Bakgrunnen og behovet for en dybdestudie er spriket mellom storulykkeindikatorene,
alvorlige personskader og spørreskjemaundersøkelsen, samt de generelle utfordringene
som bransjen har og har hatt knyttet til endring og omstilling
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Forskningsspørsmål

• Ptil ønsker å vite hvorfor respondentene har svart negativt på 
HMS-tema i spørreskjema. Det skal vektlegges konkrete erfaringer 
og praksis hos informanter og undersøkes om svarene indikerer 
sikkerhetsrelaterte problemer

• Studien skal bidra med konkrete eksempler som kan støtte opp om 
hvorfor respondentene svarer slik de gjør. Forskere skal fange både 
positive og utfordrende aspekter ved disse tematikkene

• Studien ble gjennomført av Safetec

Safetec: Gunnar Hauland, Rolf Johan Bye, Jan Erik Vinnem, Asbjørn Aalberg, Sverre A. Kvalheim, 
Gøran Furland, Jens Chr. Rolfsen 

Ekspert på boring og brønn: Geir Ove Strand (NTNU/Upstream Risk Management AS)



• Forskningsspørsmålet fordrer en utforskende kvalitativ metodikk

• Feltstudie: Det benyttes intervjuer og deltagende observasjon
på informantenes arbeidsplass

• Fokuset er å forstå fenomener og forhold – ikke utbredelse
– men det er et stort utvalg intervjuer!

Metode

Kvalitative metoder Kvantitative metoder Utbredelse og 

generalisering

Forståelse og 

fortolkning

Hybride metoder



Kombinert semi-strukturerte; 

• Del 1: Fokus på hva informantene selv har vært/er 
opptatt av for tiden og refleksjoner om årene som 
har gått (åpen del)

• Del 2: Refleksjoner knyttet direkte til utvalgte 
spørsmål fra spørreundersøkelsen (semi-strukturert)

Intervjuer Observasjon

Deltagende observasjon

• Ulike boreoperasjoner

• Relevante møter

• Befaringer

• Vedlikeholdsarbeid

• Uformell sosial omgang i kaffebarer og lignende 



81 intervjuer med 103 informanter

Følgende områder:

• operatør/riggoperatør

• kontraktører/underleverandører

• boring og brønnservice

• drift og vedlikehold

• ISO

Ledere og medarbeidere (fulgt hierarkiet)

Verneombud og tillitsvalgte
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Datainnsamling

Sju innretninger

• Tre faste, produserende innretninger med boring
• To flyttbare innretninger/rigger
• To landanlegg
• Tre forskjellige operatører
• Eldre og nyere innretninger

81 intervjuer med 103 informanter

Følgende områder: 

• Operatør/riggoperatør
• Kontraktører/underleverandører 
• Boring og brønnservice 
• Drift og vedlikehold 
• ISO

Ledere og medarbeidere (fulgt hierarkiet)
Verneombud og tillitsvalgte



&V 
Sammenhenger og 

sikkerhetsimplikasjoner
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• Aldring og degradering av anlegg

• Endring av vedlikeholdsprogrammene

• Svekket kvalitet på vedlikeholdet

• Utskifting og nedbemanning av personell og svekkelse av fag-

og anleggsspesifikk kompetanse

• Redusert kapasitet og kompetanse i støttemiljøer på land

• Overføring av mer beslutningsmyndighet til land

• Økt tidspress og/eller arbeidsbelastning for enkelte 

stillingsgrupper med hensyn til både fare for feilhandlinger

og svekket arbeidsmiljø

• Endrede kontraktbetingelser for V&M-leverandører 

• Underkommunisering av hendelser med storulykkepotensial

Drift og vedlikehold
sammenhenger og betydning for sikkerhet



Drift og vedlikehold
Forhold som informantene mener vil øke ulykkesrisiko



Drift og vedlikehold
Forhold som informantene mener vil redusere ulykkesrisiko
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• Kostnadskutt og nedbemanninger

• Opplevd dårlig håndtering av KPIer

• Mangel på innretningsspesifikk kompetanse

• Utfordringer knyttet til operativ endringsledelse (MOC)

• Negativ utvikling av samarbeid mellom hav og land

• Redusert vedlikehold

Boring og brønn
sammenhenger og betydning for sikkerhet
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• Degraderingen av anlegg og utstyr over tid 

• Endringer av FV-maler

• Antatt økt sannsynlighet for svekket risikoforståelse, 
feilvurderinger og feilhandlinger 

• Svekket kompetanse (fag- og anleggsspesifikk)

• Økt arbeidsbelastning og tidspress for enkelte stillingsgrupper 

• Redusert kapasitet i støttemiljøer 

• Økt andel utenlandsk arbeidskraft

• Underkommunisering av risiko 

Landanlegg
sammenhenger og betydning for sikkerhet
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Bransjeutfordringer 

Studien indikerer utfordringer i bransjen som kan ha negative 
sikkerhetsmessige konsekvenser; inkludert:

• Nedbemanning, utskifting av personell og kompetanse

• Svekket tillit i samhandlingen mellom ulike aktørgrupper 

• Utilsiktede konsekvenser av endringer i vedlikeholdsprogrammer 
og organiseringen av vedlikehold

• Underkommunisering av risiko 

• Uhensiktsmessig bruk av KPIer
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Hovedfunn 
• Stor grad av sammenfall mellom enkeltresultater fra 

spørreskjemaundersøkelsen (2015 og 2017) og informantenes 
oppfatninger og betraktninger rundt egen organisasjon

• Dette gir en indikasjon på at spørsmålene i spørreskjemaet i stor 
grad måler det de er ment å måle ( god innholdsvaliditet) 

• Undersøkelsen indikerer at endringer, ifølge informantene, 
har medført en del utilsiktede HMS-konsekvenser

• Undersøkelsen indikerer at det er flere interaksjonseffekter mellom 
flere av tiltakene, som kan ha negative konsekvenser for HMS

• Det mest dominerende perspektivet blant informantene er 
bekymringer knyttet til i hvilken grad de opplevde utilsiktede 
konsekvensene av endringene har en negativ innvirkning på HMS, 
og om disse forholdene er tilstrekkelig håndtert i risikostyringen


