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Forskningsprogrammet Samfunnssikkerhet og risiko  
(SAMRISK) har som formål å øke kunnskapen om trusler,  
farer og sårbarhet, om hvordan uønskede hendelser kan 
forebygges og krisehåndtering styrkes, samtidig som grunn 
leggende menneskerettigheter og personvern ivaretas.  
Programmet vil bidra til å utvikle ny kunnskap, bygge  
nettverk og dessuten kvalifisere forskningsmiljøer til  
å delta i internasjonalt samarbeid, bl.a. i EUs  
”Security Programme”.
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SAMFUNNSSIKKERhET Og RISIKO 

Forskning kan gjøre sårbart samfunn mer robust

Det har vært gjennomført to store 
offentlige utredninger1  om samfunns
sikkerhet i Norge, og begge konkluderte 
med at vi burde gjøre mer for å  
redusere sårbarheten. 

– Den første utredningen fikk ingen 
praktiske konsekvenser, mens den andre 
førte til at det ble iverksatt i alle fall 
noen tiltak. Samtidig er vi inne i en ut
vikling som gjør samfunnet stadig mer 
avansert og komplisert, men det fører 
også til at konsekvensene av eventuelle 
ulykker blir større. I dag er det derfor 
helt ukontroversielt at det trengs mer 
innsikt i hvordan vi kan skape et mer 
robust samfunn. Dette forsknings
programmet kunne gjerne kommet for 
lenge siden, sier professor og program
styreleder Jon Bing.

Den såkalte Seiputredningen ble for 
øvrig gjennomført etter brannen i en 
telefonsentral på Skøyen i Oslo, som 
førte til at en hel bydel ble uten telefon
forbindelse i ca en uke. 

– Episoden illustrerer mange av pro
blemstillingene rundt samfunnssikker
het og risiko. Det fantes for eksempel 
ikke reservesentraler, og derfor ble det 
midlertidig satt inn en telefonsentral 
fra 1930årene. Det var også slik at 
brannslukningsutstyret i sentralen 
befant seg innenfor en låst dør. Det ene 
sikkerhetstiltaket slo altså det andre i 
hjel, forteller Bing. 

Trenger mer innsikt
Jon Bing kan fortelle mange eksempler  
på at vi lever i et samfunn som er  
eksponert for ulike typer risiko, og at  
vi trenger mer innsikt i hvordan man 
kan skape et mer robust samfunn.  

– I mitt daglige virke er jeg veldig opp
tatt av den informasjonsteknologiske 
infrastrukturen, og der er det som kjent 
veldig mange sårbare elementer. Vi har 
sett flere eksempler på at nettbanker 
og mobilnett har brutt sammen, og det 
er dokumentert at i alle fall ett større 
norsk konsern blir utsatt for mer enn 
1000 dataangrep i døgnet. Vi har også 

en rekke utfordringer knyttet til natur
katastrofer, terrorisme, flysikkerhet, og 
så videre. Men SAMRISKprogrammet 
kan ikke dekke alle felter av samfunns
sikkerheten, og derfor har vi satset på å 
trekke fram noen eksempler på hva man 
kan oppnå med denne typen forskning, 
forklarer Bing.

Samfunnssikkerhet handler ikke bare 
om tekniske og naturvitenskapelige pro
blemstillinger, men også om samfunns
vitenskapelige og organisatoriske 
problemstillinger. 

– Det hadde for eksempel en teknisk 
forklaring at det røk et relé i en trans
formatorstasjon i New York i 2003, slik 

1 NOU 1986:12, Datateknikk og samfunnets sårbarhet, helge Seip, og NOU 2000:24, Et sårbart samfunn. Utfordringer for sikkerhets og beredskapsarbeidet  
i samfunnet, Kåre Willoch

– Forskningsprogrammet SAMRISK kan sammenliknes med pipetonen fra en kaffekjele 
som koker: Til slutt ble trykket så stort at programmet presset seg fram. Vi lever nemlig i 
et samfunn som blir stadig mer eksponert for mange typer risiko, og vi trenger sårt mer 
innsikt i hvordan vi skaper et mer robust samfunn, sier professor Jon Bing.
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at mer enn 50 millioner amerikanere og 
canadiere mistet strømmen i det som er 
blitt kjent som “The Northeast Blackout”. 
Men feilen hadde også en organisatorisk 
forklaring, fordi den kunne vært unngått 
med et bedre vedlikehold, understreker 
Bing.

Vi har hatt flaks
– har vi rett og slett hatt flaks i Norge, når 
det tross alt har gått ganske bra hittil?

– Ja, vi har hatt flaks! Men vi har også 
mange dyktige mennesker som gjør en 
god jobb, og det finnes mye verdifull 
erfaring ute i organisasjonene. Det er 
likevel klart at det ikke er gjort tilstrekkelig 
med systematisk arbeid for å ivareta 
samfunnssikkerheten. Et av SAMRISK
prosjektene har for eksempel vist at 
organisasjonsmessige endringer av 
typen privatisering og outsourcing av 
vedlikeholdsarbeid kan øke risikoen, 
fordi ansvaret ligger hos den bestillende 
organisasjonen, mens erfaringene blir 
liggende i den organisasjonen som utfører 
vedlikeholdet. Det er ikke nødvendigvis 
galt å outsource, men i en integrert 
organisasjon var det lettere å ta vare  
på kunnskap og erfaringer som blir  
akkumulert hos dyktige medarbeidere.

– Det bør ikke være flaks når det går bra! 
Vi bør isteden ha tilstrekkelig innsikt 
til å kunne vite om vi har et forsvarlig 
risikonivå i samfunnet, og den innsikten 
har vi ikke i dag, tilføyer Bing.

Tverrfaglig program
SAMRISK er et lite program, og derfor 
har programstyret langt på vei gjort 
tverrfaglighet til en betingelse for  
prosjektene. Det er også lagt stor vekt 

på internasjonalt samarbeid og deltakelse 
i EUs 7. rammeprogram for forskning, 
som fra 2007 tilbød relativt store midler 
til sikkerhetsforskning. Både tverrfaglig
het og EUdeltakelse bidrar til å få mer  
igjen for bevilgningene til SAMRISK.

– Etter programmet skal vi sitte igjen med 
bedre kontakt mellom de forsknings
miljøene som jobber med samfunns
sikkerhet i Norge, med bedre kontakt 
mellom fagdisiplinene, og med bedre 
kontakt mellom de norske miljøene og 
kolleger i Norden og internasjonalt. Da har 
vi oppnådd ganske mye, mener Bing.

– hvis det er ukontroversielt at vi vet for 
lite om samfunnssikkerhet – hvorfor er 
det da slik at vi ikke har kommet mye 
lenger på området?

– Jeg tror at politikerne våre ikke får 
handlefrihet til å treffe fornuftige  
avgjørelser, med mindre avgjørelsene 
kan bygge på et fundament av alminnelig 
oppfatning. For å si det på en annen 
måte: Folk flest er ikke så bekymret at 
det oppstår et politisk press i retning 
av å satse på samfunnssikkerhet. Og vi 
som forskere har en vanskelig pedagogisk 
oppgave hvis vi vil fortelle folk at her 
er det grunn til uro, men at de likevel 
ikke skal være urolige! Det er ikke riktig 
å beskrive Norge som et land det er 
risikabelt å bo i, men det er likevel slik 
at vi kan gjøre Norge til et tryggere land 
hvis vi skaffer oss mer kunnskap og 
jobber mer systematisk med samfunns
sikkerheten. Mange norske kommuner 
har for eksempel ikke gjort nok når det 
gjelder sikring mot skredfare, planer for 
evakuering i tilfelle en katastrofe, og  
så videre. 

Steinskredet i Ålesund i mars 2008, da en stor 
steinblokk raste ut og knuste underetasjen i 
en boligblokk, krevde fem menneskeliv. Ulyk
ken satte fokus på at mange norske kommuner 
ikke har gjort nok når det gjelder sikring mot 
skredfare. (Foto:Tore Kristiansen, Scanpix)
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Jon Bing, Professor ved Senter for retts informatikk 
ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, er 
leder for SAMRISKs programstyre. (Foto: BR Media)

Forskningsprogrammet Samfunns
sikkerhet og risiko (SAMRISK) har som 
formål å øke kunnskapen om trusler, 
farer og sårbarhet, om hvordan uønskede 
hendelser kan fore bygges og krise
håndtering styrkes, samtidig som 
grunnleggende menneskerettigheter  
og personvern ivaretas. Programmet  
vil bidra til å utvikle ny kunnskap,  
bygge nettverk og dessuten kvalifisere 
forskningsmiljøer til å delta i EUs  
forskningstema ”Security”.  

Samfunnssikkerhet handler om  
samfunnets evne til å opprettholde 
viktige samfunnsfunksjoner og ivareta 
borgernes liv, helse og grunnleggende 
behov under ulike former for påkjen
ninger. Utgangspunktet for arbeidet 
med samfunnssikkerhet er at kriser kan 
og skal forhindres. Det er derfor viktig å 
forstå krisenes årsak og forebygge at de 
skjer. Skjer de likevel, må de håndteres 
på beste måte.

Blant generelle temaer som trekkes opp 
i programplanen er samspillet mellom 
teknologier, samfunn, organisasjon og 

mennesker; risikobildet, sårbarhet og 
risikotoleranse; politisk styring  
og reguleringer, krisehåndtering  
og risiko kommunikasjon.

Programmet sikter mot å bygge opp 
en årlig møteplass om forskning om 
samfunnssikkerhet. I den og i andre 
sammenhenger vil en trekke inn norske 
og andre forskere med prosjekter innen 
relevante EUfinansierte prosjekter.

SAMRISK er det første forsknings
programmet i sitt slag i Norge. Det er 
innrettet mot å skaffe ny kunnskap om 
de nye sikkerhetsspørsmål som reiser 
seg i rommet mellom nasjonal og  
individuell sikkerhet; mellom lov og  
orden og tradisjonelt nasjonalt forsvar  
på den ene siden og beredskap, 
rednings tjenester, nødhjelpsaksjoner  
og krisehåndtering på den andre siden.

Det koordinerende ansvaret for arbeidet 
med samfunnssikkerhet ligger hos 
Justisdepartementet og etaten  
Direktoratet for samfunnssikkerhet  
og beredskap (DSB).

Samfunnssikkerhet i to dimensjoner
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Mange som jobber med risikoanalyse 
mener at det faglige ansvaret også inne
bærer å vurdere om risikoen er for høy eller 
akseptabel. Det mener ikke professor Terje 
Aven ved Universitetet i Stavanger.

– Politikerne våre har ansvaret for å 
fastsette hva som er godt nok, hvilket 
sikkerhets og beredskapsnivå vi skal ha. 
Ikke fagfolkene. Fagfolkene kan gi råd, 
men det er politikernes ansvar å vekt
legge risiko og usikkerhet og bestemme 
hva som er et akseptabelt sikkerhets
nivå, sier Aven, som har jobbet med 
risikoanalyse og risikostyring i 30 år. 

han trekker fram oljeaktiviteten i  
Barentshavet som eksempel. Ulike partier 
vektlegger risikoen og usikkerhetene 
forskjellig. SV vektlegger for eksempel 
risikoen og usikkerhetene i betydelig 
større grad enn for eksempel høyre.  
hos SV kommer forsiktighets og  
førevarprinsippene foran ønsket  
om verdiskaping og vekst. Et faglig riktig 
svar finnes ikke i denne saken. Dette er 
verdivurderinger og politikk, mener Aven. 

Viktige usikkerhetsfaktorer 
kamufleres 
Alt risikoarbeid går gjennom to trinn. Først 
kommer selve analysen, hvor scenarier 

identifiseres og risiko uttrykkes. her prøver 
fagfolk å se inn i framtiden og si noe om 
hva som kan komme til å skje. Det kan 
for eksempel være geologer som studerer 
et skred utsatt fjell og beregner hvor stor 
sannsynligheten er for at det vil skje et 
skred, og hvilke konsekvenser det vil ha. 
Eller det kan være etterretningen og  
eksperter på terror som gjør sine vurde
ringer om et terrorangrep vil skje, og hva 
som vil bli følgene av det. 

Analysene har en tendens til å ”kamuflere” 
viktige usikkerhetsfaktorer, mener Aven. 
Tradisjonelt har risikoanalytikere ofte 
fokusert på sannsynligheter og såkalte 
forventningsverdier, men glemt å ta 
med viktige usikkerhetsfaktorer som ligger 
mer eller mindre skjult i bakgrunns
kunnskapen. Analysene bygger på mange 
forutsetninger, men de kan komme til å 
ryke. Disse usikkerhetsfaktorene må få 
mer oppmerksomhet.
I fagkretser omtales ofte slike usikkerhets
faktorer som ”svarte svaner”. Forfatter  
og risikoanalytiker Nassim Taleb skriver  
i sin bok ”Black Swans” om hvordan  
europeerne trodde at det bare fantes 
hvite svaner. Men svarte svaner finnes, 
blant annet i Australia  problemet var 
bare at europeerne ikke visste om det. 

– Mange risikoanalyser i dag ser bare 
”hvite svaner”, sier Aven. 

– Usikkerhetsfaktorene, ”de svarte sva
nene”, blir ofte glemt. Mer solide analyser 
krever at mulige ”svarte svaner” er med. 
Da må vi tenke bredere enn det medisi
nere, ingeniører og økonomer ofte gjør.

Politikerne på banen
Trinn to i risikoarbeidet er vurderingen 
av de framtidige truslene og scenariene 
som er kommet fram i analysen. hvor 
alvorlig er risikoen for samfunnet og hva 
bør gjøres med den? hva er akseptabelt 
risikonivå? 

– Enkelte hevder at det finnes rent 
rasjonelle svar her, men dette er verdi
vurderinger som ikke kan mekaniseres, 
understreker Aven. Det handler om 
vekting av usikkerhet og da nytter det 
ikke å bare ha et tekniskfaglig blikk på 
problemstillingen. 

han trekker fram en mulig influensa
pandemi som eksempel. Myndighetene 
vurderer et tiltak som koster 100 millioner 
kroner. Effekten av tiltaket er vanskelig 
å anslå, men ifølge risikoanalytikere kan 
det ventes at tiltaket vil redde gjennom
snittlig ca ett menneskeliv i løpet av ett 

SAMRISKs forskerprosjekter 

Politikerne må ta verdivalgene 

Risikoarbeid er ikke bare faglige analyser. Det handler også om verdivurderinger,  
og de må overlates til politikerne. 
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Prosjektet

Terje Aven
 
Principles, methods and 
models for determining 
the right level of 
investments in societal 
safety and security

Kontraktspartner: 
International Research Institute of Stavanger AS
Prosjektleder: Professor Terje Aven
Samarbeidspartnere: Universitetet i Stavanger, 
NTNU, University of Newcastle,  
University of Stuttgart, Texas A&M University
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år. Kostnaden er altså høy, og normalt 
vil en konkludere med at tiltaket er for 
dyrt i forhold til gevinsten. Men hvordan 
usikkerheter skal avveies handler om 
verdivurderinger, og da er det politikerne 
som bør overta. 

– Så er selvfølgelig spørsmålet om poli
tikerne er klare til å ta ansvaret, eller om 
de skyver det over på fagfolk? spør Aven.

Tenke bredere
For å få en bedre avgrensing mellom 
det faglige og det politiske ansvaret 
må risikoanalysene og de tilhørende 
vurderingsprosesser bli bedre. Det er 
altså behov for et bredere perspektiv 
på risikoanalyse, ifølge Aven. han leder 
et SAMRISKprosjekt som jobber med 
nettopp dette. De ser på svakhetene 
ved dagens ulike metoder og prinsipper 
for risikoanalyse, og hvordan analysene 
kan videreutvikles. Prosjektet har et 
internasjonalt nettverk som består av 
anerkjente fagfolk innen risikoforskning. 

hvilke konsekvenser får det når risiko
analysene er for snevre? 

– Risikobildet kamuflerer i så fall usik
kerheter, og beslutningstakerne kan 
komme til å like et alternativ bedre enn 
de burde, eller mislike et alternativ mer 
enn de burde. Konsekvensene kan 
således være meget alvorlige. “Feil” 
løsning velges, advarer Aven. 

Skjulte usikkerhetsfaktorer omtales i fagkretser ofte som “svarte svaner”. 
I Europa trodde man tidligere at svarte svaner ikke eksisterte, men de finnes 

blant annet i Australia. (Foto: Shutterstock)
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En kabelbrann på Oslo S i 2007 førte til strømstans, som førte til at all togtrafikk stanset opp, og i tillegg mistet flere tusen abonnenter tilgangen til internett. 
(Foto: Morten holm, Scanpix)
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– Samkjøring er stikkordet. Vi prøver å 
få folk fra ulike sektorer og fagfelt til å 
snakke sammen. Og vi ønsker å få alle  
til å bruke én felles metode når risiko 
skal kartlegges for de såkalt ”kritiske 
infrastrukturene”, sier seniorforsker  
Per hokstad ved SINTEF Teknologi  
og samfunn. 

Kritiske infrastrukturer er blant annet 
IKT, strøm, vann og avløp, jernbane og 
vei. hokstad leder et SAMRISKprosjekt  
som jakter på gode metoder for en samlet 
risikovurdering av disse sektorene. I 
prosjektet samarbeider SINTEF, FFI og 
NTNU. Et slikt bredt samarbeid på tvers 
av fagområdene er noe nytt innen risiko

faget. Også brukerne av risikovurderinger, 
for eksempel kommuner, er med.

– En felles møteplass er viktig. Vi ser at 
mange problemer er de samme for ulike 
sektorer, og det er fordelaktig å tenke 
mer sammensatt og se konsekvenser 
på kryss og tvers. Man blir mer klar over 

SAMRISKs forskerprosjekter 

Tenker risiko på kryss og tvers 

En strømstans kan lamme togtrafikken. Det kan igjen hindre godstogenes frakt av  
drivstoff til flyene på gardermoen, slik at også flytrafikken stopper opp. Infrastrukturer 
som strøm, vann, trafikk og IKT må derfor ses i sammenheng.  
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En kabelbrann på Oslo S i 2007 førte til strømstans, som førte til at all togtrafikk stanset opp, og i tillegg mistet flere tusen abonnenter tilgangen til internett. 
(Foto: Morten holm, Scanpix)

Prosjektet

www.sintef.no/samrisk

Kontraktspartner: Sintef Teknologi og Samfunn
Prosjektleder: Seniorforsker Per R. hokstad
Samarbeidspartnere: Forsvarets forsknings
institutt (FFI), Norges teknisk 
naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Postdoktor: Ingrid B. Utne, Institutt for 
produksjons og kvalitetsteknikk, NTNU.

Per R. hokstad
 
DECRIS: Risk and  
decision systems  
for critical  
infrastructures
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koblinger og får en sterkere bevissthet 
om ansvarsområder, sier hokstad. 
En virkelig hendelse – en brann i en  
kabelkulvert på Oslo Sentralstasjon 
– illustrerer dette. Noen eide kablene 
(strøm og IKT), andre hadde ansvar for 
selve kulverten, og en rekke ulike brukere 
av kablene, blant annet jernbaneverkets 
kontrollsentral ble berørt. Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) konkluderte etterpå at det var 
behov for å klargjøre ansvarsforholdene.

Går i detalj
Det er primært samarbeid på tvers av 
sektorene som er det spesielle ved dette 
SAMRISKprosjektet. Metodearbeidet 
har i stor grad bestått i tilpasning av 
eksisterende modeller, men også av  
metodeutvikling. 

– Det har ikke vært noe poeng å finne opp 
mest mulig avanserte metoder, men noe 
som er egnet for brukerne, sier hokstad.

De tradisjonelle ROS (risiko og 
sårbarhets)analysene er utgangspunktet. 
Dette er grovanalyser som brukes til å 
identifisere mulige uønskede hendelser 
og konsekvensene av disse hendelsene 
for liv/helse, økonomi og tilgjengelighet 
av infrastrukturtjenester. Men her tar 
forskerne analysen et steg videre.

– Vi går mer detaljert til verks. Noen 
enkelthendelser med potensielt store 
konsekvenser plukkes ut og granskes 
nærmere, og ulike analysemetoder 
illustreres. Vi ser for eksempel ikke bare 
på hva som skjer hvis vannforsyningen 
stanser et sted, men også på hvordan 
dette virker inn på andre infrastrukturer, 
forklarer hokstad.

Scenarier for Oslo
Oslo kommune er brukt som eksempel, 
og kommunens beredskapsavdeling 
og flere av fagetatene var med på å 
utforme analysene. Store infrastruktur
virksomheter som hafslund og Telenor 
var også involvert.

– Slik kombinerer vi vår fagkunnskap med 
systemkunnskapen kommunen sitter på. 

Fire ulike hendelser i Oslo er detalj
analysert. En av dem tok utgangspunkt 
i den omtalte brannen i en kabelkulvert 
på Oslo S i 2007. Mange togpassasjerer 
ble rammet, og avgangshallene på Oslo S 
ble evakuert på grunn av røykspredning.  
Men i tillegg mistet flere tusen abonnenter 
internettilgangen. Vi så hvordan hele 
Oslo S ble satt ut av spill. Strømstansen 
gjorde at den datadrevne kontrollsentralen 
ble rammet og at togene ikke gikk– altså 
en kobling mellom strøm, IKT og jern
bane, sier Per hokstad. 

Videre ble tre potensielle hendelser 
analysert med hensyn til konsekvenser: 
Strømstans i regionalnettet, stans i 
vannforsyningen til Ullevål sykehus, og 
svikt i petroleumsleveransene fra olje
terminalen på Sjursøya til flyene på Oslo 
lufthavn gardermoen. 

– Ved en mulig strømstans ser vi på hvilke 
deler av byen som vil miste strøm, og 
hvilke funksjoner, som vannforsyning, 
jernbanedrift osv. som blir rammet, for å 
få et bilde av de totale konsekvenser.

Hjelp til politikerne
SINTEFforskeren mener media kan ha 
en tendens til å løpe etter hendelser 
og enkeltulykker. 

– Det blir fort slik at politikere og   
myndighetene blir ”presset” til å innføre 
tiltak mot den siste hendelsen som har 
skjedd. Men oftest er det mye bedre å 
ta utgangspunkt i totalbildet og samlet 
vurdere de kritiske hendelser på forhånd. 
Vi ønsker å bidra til en slik tankegang og 
hjelpe politikerne til å stå imot presset 
etter enkelthendelser, sier han.

– Vi jobber med brukervennlige analyse
metoder. De skal være et hjelpemiddel 
for kommuner, ”infrastruktureiere” og 
andre beslutningstakere, slik at de får 
kontroll over risikobildet og velger de 
mest hensiktsmessige tiltakene. På sikt 
vil det bidra til redusert risiko. 

Foreløpig er analysemetodikken bare 
utprøvd i liten skala på Oslo kommune, 
sier hokstad. Men han håper at også 
andre store kommuner/byer og fylkene 
kan være med på dette etter hvert. 



SAMFUNNSSIKKERhET Og RISIKO 

Utviklingen har gått i retning av å kriminalisere handlinger som tidligere ikke var straffbare – det er for 
eksempel mulig å bli straffet før det har skjedd et overgrep. (Foto: Shutterstock, Liv FriisLarsen) 
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Det generelle risikobildet er blitt mer 
sammensatt og uoversiktlig. Terrorisme, 
pandemier og naturkatastrofer er blant 
farene som truer. I jakten på kontroll 
tyr myndighetene til rettsapparatet og 
strengere lover. 

– Vi har sett en utvikling med utvidet 
tvangsmiddelbruk, mer informasjons
utveksling og kriminalisering av handlinger 
som tidligere ikke var straffbare, sier 
professor Ragnhild hennum. hun jobber 
på Institutt for offentlig rett ved Juridisk  
fakultet, Universitetet i Oslo. 

Et av de siste utviklingstrekkene er  
kriminalisering av forberedelser til å gjøre 
noe straffbart. hvis to personer setter 
seg sammen og planlegger å sprenge 
Stortinget, kan det være straffbart.  
En antatt trussel eller risiko er nok.

– Det som før var straffefrie forbere
delser er nå blitt straffbare handlinger. 
Dette innebærer at en går fra å straffe 
det som har skjedd til å straffe for å fore
bygge. Denne dreiningen fra reaktiv til 
proaktiv strafferett har vi sett fra midten 
av 1990tallet, sier hennum. 

SAMRISKs forskerprosjekter 

Ny risikotenkning utfordrer  
grunnleggende rettigheter 

Det økte fokuset på risiko de siste årene har ført til endringer i lovverket. Mer informasjon 
om enkeltpersoner flyter over landegrensene, og nye typer handlinger blir straffbare. 
Dermed utfordres grunnleggende rettigheter.   
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Prosjektet

http://www.jus.uio.no/forskning/grup
per/samfunnskontroll/juris.html

Kontraktspartner: Universitetet i Oslo, 
Det juridiske fakultet
Prosjektleder:  
Professor Ragnhild helene hennum
Prosjektmedarbeider:  
Forsker heidi Mork Lomell
Samarbeidspartnere:  
University of Central Lancashire
Stipendiat: Cand jur. Synnøve Ugelvik 

Ragnhild  
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the risk society
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Mistillit til menneskers moral
Et tydelig eksempel på denne utvik
lingen er loven mot grooming (”pleie, 
trene”), som ble vedtatt i Norge i 2007. 
grooming betyr å bygge opp et tillits
forhold til et barn med den hensikt å 
utnytte det seksuelt. Eksempel: En person 
har fått kontakt med et barn under 16 
år via internett og har avtalt å møtes. 
På vei til møtet tenker vedkommende 
på om han skal begå overgrep eller ikke. 
hvis han bestemmer seg for ”ja” når han 
er framme ved møtestedet, har han al
lerede begått en straffbar handling.

– han kan dermed straffes lenge før det 
faktisk har skjedd et overgrep. Dette 
innebærer blant annet at vi i mindre 
grad anerkjenner mennesket som moralsk 
vesen – han kan jo ombestemme seg. 
groomingloven kan også være med å 
flytte fokuset fra der de fleste overgrep 
skjer, nemlig i private relasjoner,  
sier hennum.

hun peker dessuten på bevisproblema
tikken ved en slik lov. For hva om en person 
har chattet på nettet med et barn, og 
avtalt et møte, men ikke har til hensikt å 
begå overgrep? hvordan kan man bevise 
det? Den såkalte ”uskyldspresepsjonen”, 
at man er uskyldig inntil det motsatte 
er bevist, er et grunnleggende prinsipp 
som står på spill ved en slik proaktiv 
strafferett.

Informasjon uten kontroll
hennum er leder for et SAMRISK 
prosjekt som omfatter to delprosjekter.  
Et forskerprosjekt skal se på den juridiske 
språkbruken i terrorlov givningen og 
groomingloven. hvordan er språket 
 – og dermed lovene – influert av nyere 

risikotenkning? Det parallelle doktor
gradsprosjektet tar for seg informasjons
utvekslingen i det europeiske politi
samarbeidet. Stadig mer informasjon om 
enkeltmennesker legges inn i data
systemer som alle europeiske politifolk 
har tilgang til, og dette gir dårligere 
kontroll over informasjonen.

– For det første har vi ingen kontroll 
over hvordan informasjon vi legger inn 
i Norge blir brukt i andre land. For det 
andre vet vi ikke noe om hvordan den 
informasjonen vi får tilgang til fra andre 
land er skaffet til veie. Er alle rettigheter 
ivaretatt? hvordan får vi sjekket dette?

Systemet er basert på tillit, og ifølge 
hennum utfordrer en slik informasjons
strøm viktige rettigheter, blant annet 
retten til å ha private forhold i fred 
(personlig integritet). 

Må stille spørsmål
Enkelte risikoer, som terror, er så over
ordnet at det er bred enighet om at 
strengere lover og mer informasjonen 
om enkeltpersoner er nødvendig. Men 
mye av det som foregår er av en annen 
karakter, ifølge hennum. Som for eksempel 
den utvidede bruken av avlytting og 
kameraovervåking, eller data for sporing 
av biler.

– Vi tror gjerne at dette ”Bare gjelder de 
slemme kjeltringene  ingen tar vel bilde 
av meg på badet”. Den svenske debatten 
om datalagringsdirektivet viser noe annet. 
Vi setter mange flere spor etter oss nå 
enn for 50 år siden, noe som utløser 
kjempestore muligheter for å overvåke 
oss elektronisk, sier hennum.

Når FNs sikkerhetsråd og EU oppfordrer 
land til å innføre strengere terrorlover,  
er det vanskelig for et land som Norge 
å gå imot. Likevel mener hennum vi må 
stille oss noen sentrale spørsmål. 

– Dette gjelder oss alle og det vi ser på 
som grunnleggende verdier i samfunnet. 
 Derfor må vi spørre oss: hva skal vi 
bruke det til? hva kommer ut av det? Er 
det viktig nok til for eksempel å oppgi 
privatlivets fred? 
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Det moderne samfunnet er helt avhengig 
av at de kritiske infrastrukturene fungerer 
godt, og det får store konsekvenser hvis 
for eksempel telekommunikasjoner, 
vann eller kraftforsyning svikter. Men 
hva skjer med sikkerheten når driften 
i disse selskapene omorganiseres med 
tjenesteutsetting, privatisering og 
innføring av bestillerutførermodeller? 
Forskningsprosjektet CISS har påpekt at 
kraftselskapenes evne til å håndtere kriser 
kan bli svekket, og nå skal forskerne  
undersøke om den samme tendensen 
gjør seg gjeldende i vannverkene og 
tele kommunikasjonsbedriftene. Dette er 
forskning som krever både teknologisk 
og samfunnsvitenskapelig kompetanse.

– Den norske kraftbransjen ble restruk
turert etter energiloven i 1991, og det 
førte til at mange av de offentlig eide 
kraftselskapene delprivatiserte funksjoner 
eller outsourcet dem. Vi har intervjuet 
49 ledere og ansatte i to store norske 
nettselskaper for å studere konsekven
sene av dette, og konklusjonen 
er at omleggingene har gitt bedre 

effektivitet, bedre kontroll med enkelt
oppgaver og en større grad av standar
disering i den daglige driften. Men dette 
har trolig skjedd på bekostning av en del 
faktorer som er viktige for beredskapen i 
forhold til utilsiktede hendelser, forteller 
prosjektkoordinator Petter Almklov.

Helhetskunnskapen kan bli borte
Kraftselskapenes montører har for eksem
pel gått fra å ha et helhetlig ansvar for 
deler av nettet, til å få mer fragmenterte og 
sentralt bestilte arbeidsoppgaver. 

– Når de som bestiller og de som utfører 
vedlikeholdet er i ulike organisasjoner, 
blir det vanskelig å ta vare på erfarin
ger og den helhetlige kunnskapen om 
anleggene. Kraft selskapene var tidligere 
preget av at mange ansatte hadde lang 
erfaring, store personlige nettverk og 
mye av det som kalles ”taus kunnskap”. 
De nye modellene reproduserer ikke 
denne kunnskapen og disse nettverkene 
på samme måten, forklarer Almklov.
Effektivisering betyr nødvendigvis at færre 

mennesker skal løse de samme oppgavene, 
og det kan gå helt fint i den daglige driften. 

– Men hvis driften av et anlegg er satt ut på 
veldig stramme kontrakter, finnes det ikke 
kapasitet og kompetanse til å ta seg av de 
store problemene som kan oppstå fra tid til 
annen. Alt dette bidrar til å øke risikoen for 
at infrastrukturen svikter, og dermed har vi 
fått en økt samfunnsmessig risiko, tilføyer 
prosjektleder Per Morten Schiefloe.

Norges vassdrags og energivesen  
(NVE) har allerede sett denne tendensen 
og strammet inn nettselskapenes 
muligheter til å outsource tjenester og 
redusere bemanningen. Det er også på 
trappene en ny vann og avløpslov som i 
praksis vil innebære at offentlig eierskap 
av infrastrukturen blir påbudt.

Kapasitet, kompetanse, forsikring
CISSforskerne understreker at tilstrekkelig 
kapasitet og kompetanse i samfunnets 
infrastruktur kan oppfattes som en 
forsikringsordning. 

SAMRISKs forskerprosjekter 

Omorganisering øker effektiviteten,  
men skaper nye problemer 

Tjenesteutsetting og andre omorganiseringer i kraftforsyning, telekommunikasjoner  
og vannverk har ført til effektivisering og profesjonalisering av den daglige driften i  
selskapene. Men omorganiseringene kan også gå på bekostning av evnen til å møte  
kriser og andre uforutsette hendelser, slik at samfunnet blir mer sårbart.  
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CISS: Critical infrastructures,  
public sector reorganization 
and societal safety

www.sintef.no/samrisk

Kontraktspartner:  
NTNU Samfunnsforskning Studio Apertura
Prosjektleder: Professor Per Morten Schiefloe
Prosjektkoordinator: Seniorforsker Petter Almklov 
Samarbeidspartnere: Sintef Energiforskning, 
SINTEF Byggforsk Vann og miljø 

Petter  
Almklov

Per  
Morten Schiefloe
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– Vi har for eksempel omtrent nulltole
ranse for svikt i kraftforsyningen i vårt 
moderne samfunn. Strømmen skal ikke 
være borte i mange minutter før det får 
veldig store konsekvenser. Det er derfor 
viktig å finne den rette balansen mellom 
økonomi og ideologi på den ene siden, og 
sikkerhet og overskuddskapasitet på den 
andre siden. Det kan bli veldig kostbart for 
samfunnet hvis denne balansen blir feil.

– Ved omorganiseringer bør man derfor 
tenkte på at ”infrastrukturselskapene” ofte 
foretar investeringer som over skrider tradi
sjonelle bedriftsøkonomiske vurderinger. 
Vannverkene har rør som kan vare i 
opptil 150 år, for å nevne ett eksempel. 
Det er også slik at særlig vann og kraft er 
spesielle infrastrukturer i den forstand 
at kostnadene ved et bortfall er større 
enn tjenestens økonomiske verdi. Kraft
selskapet mister inntekter hvis strøm
men blir borte en uke, men i tillegg blir 
hele samfunnet påført kostnader i en 
helt annen størrelsesorden. Dette er en 
ekstra grunn til at infrastrukturselska
pene bør tenke veldig langt framover, 
påpeker Almklov. 

Almklov og Schiefloe påpeker at  
organisasjonene ikke tidligere har 
vært tilstrekkelig oppmerksomme på 
betydningen av personlige forhold som 
utvikles i en organisasjon over tid. 

– En bestillerutførermodell kan 
medføre effektivisering og opprydding 
i organisasjonen, men den har også en 
tendens til skjære rett igjennom den 
”tause kunnskapen” om hvem man skal 
snakke med, hvordan problemer kan 
løses, og så videre. Alt dette er veldig 

viktig når man skal håndtere uventede 
situasjoner, sier Almklov.

Stjeler oppmerksomhet
Det kan også se ut til at omorganiseringer 
ofte fungerer som en ”oppmerksomhets
tyv”. Ved endringer blir mye av oppmerk
somheten rettet mot organisatoriske og 
økonomiske forhold, mens det legges 
mindre vekt på de faglige og sikkerhets
messige hensynene. I de ”gamle” kraft
selskapene lå styringen hos teknologene, 
men omorganiseringer gir økt makt til 
økonomene.

– Dette betyr ikke at alle omorganise
ringer er av det onde, og det kan være 
naturlig å skille mellom for eksempel 
eierskap og vedlikehold i mange sam
menhenger. Men vi anbefaler at man 
bør legge tunge faglige sikkerhetsvur
deringer til grunn når man definerer 
hva som er kjerneprosesser i de nye 
organisasjonene, også når man velger 
hvilke tjenester som outsources. Man 
outsourcer for eksempel ting som 
skogryddingen langs kraftlinjene, men 
kan beholde det tekniske vedlikeholdet i 
egen organisasjon, antyder Schiefloe. 

Den første rapporten fra CISSprosjektet 
gir ikke konklusjoner om hvilke 
organisasjons modeller som fungerer 
best, vurdert ut fra et samfunnssikker
hetsperspektiv. Det avhenger blant annet 
mye av hvordan regulering og tilsyn 
fungerer, noe som er utenfor rapportens 
tema. Men rapporten fastslår at organi
satoriske endringer fører til en endring 
av risikobildet, og at effektene vil være 
forskjellige på kort sikt og på lengre 
sikt. Dette vil både nettselskapene og 
myndig hetene måtte forholde seg til.

Kraftselskapet mister inntekter hvis strømmen blir 
borte en uke, men de samfunnsmessige kostnadene 
er i en helt annen størrelsesorden. (Foto: BR Media)
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I løpet av et lite år, fra desember 2004 
til oktober 2005, var verden vitne til 
både tsunamien i SørAsia, jordskjelvet 
i Pakistan og orkanen Katarina i USA. 
Erfaringer fra hjelpeaksjonene viste at 
logistikken ofte sviktet, og dette har ført 
til mer oppmerksomhet på organiseringen 
av nødhjelp. Viktigheten er opplagt: 
bedre logistikk kan redde liv og hjelpe 
flere mennesker. 

– Potensialet for å forbedre logistikken 
er stort. Mye ligger i det å være godt 
forberedt. Ofte vet man mer på forhånd 
enn man tror, og alle erfaringsdata bør 
brukes systematisk til å kartlegge poten
sielle katastrofer. Flom er et eksempel 
– man vet ofte når de kommer, hvilke 
ødeleggelser de gir og hva folk trenger 
av hjelp, sier Marianne Jahre, første
amanuensis på handelshøyskolen BI 
og professor ved Universitetet i Lund. 
hun har jobbet med logistikk i 20 år 
og koordinerer nå et SAMRISKprosjekt 
som blant annet skal styrke nettverket 
mellom bistandsbransjen og ”tradisjo
nelle logistikere” fra mer kommersielle 
bransjer og akademia.

Mer planlegging
Nødhjelpslogistikk betyr å få til effektive 
strømmer av hjelp. Er det ikke dette 
hjelpeorganisasjonene har forsøkt å få 
til i alle år? Jo, men perspektivet er ofte 
for snevert, mener Jahre:

– Når folk tenker på nødhjelp tenker 
de gjerne på to ting: bygging av veier 
og frakt av saker og ting til nødlidende. 
Men nødhjelp er noe mer. Det dreier seg 
om hvor beredskapslagre skal ligge, hvor 
innkjøp skal gjøres, hvem som skal ha 
hvilke, ansvar og hvordan det hele kan 
gjøres mest mulig kostnadseffektivt, 
sier hun.

Beredskapen i forkant er altså den første 
problemstillingen, for eksempel hvorvidt 
telt og mat skal kjøpes lokalt eller globalt. 
Deretter kommer problemstillinger 
knyttet til selve operasjonen, som for 
eksempel hvorvidt man skal skaffe folk 
telt eller verktøy som gir de nødlidende 
mulighet til å starte reparasjon av sitt 
eget hjem med en gang. 

– Når en katastrofe inntreffer, har 
hjelpeorganisasjonene hatt en tendens 
til å tenke at alt haster og må gjøres NÅ. 

SAMRISKs forskerprosjekter 

Logistisk løft for nødhjelpen

Å hjelpe folk i forbindelse med katastrofer er en kompleks og kaotisk affære. Men det er 
mulig å gjøre nødhjelpen mer effektiv, blant annet med bedre forberedelser. Til det kan 
tradisjonelle logistikere bidra med nyttig kunnskap. 

Regionalisering førte til at hjelpearbeidet etter jord
skjelvet i Indonesia i 2006 kom i gang på rekordtid. 
(Foto: Olav A. Saltbones/International Federation)
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Dette henger jo sammen med at de er 
vant til å få penger når det skjer noe, og 
at de sliter med å få mer kontinuerlige 
pengestrømmer. Men de bør uansett 
komme inn i en tankegang med enda 
mer vekt på forberedelsene, sier Mari
anne Jahre.

Gode ideer
BIforskeren synes at det humanitære 
samfunnet har mange ideer på gang 
nå. Beredskapsbåter, altså ”flytende 
lagre”, er en av dem. Clustersamarbeid, 
der organisasjonene samarbeider på 
ulike sektorer som transport, mat og 
sanitær, er en annen. Og en tredje idé er 
regionalisering av lagre, slik at de ligger 
nærmere potensielle katastrofeområder. 
Røde Kors har gjort dette: Mens hoved
lageret før var i genève, er det nå flyttet 
til Kuala Lumpur. Lagre finnes også i 
Dubai og Panama. Jahre har selv studert 
Røde Korsflyttingen til Malaysia, som 
hun betegner som vellykket.

– Dette er en riktig utvikling, og flere 
organisasjoner gjør lignende ting. Når 
du kjøper telt i Kina, er det selvsagt mer 
hensiktsmessig å legge dem på lager i 
Asia, enn å frakte dem til Europa, for så 
å frakte dem tilbake til Asia i forbindelse 
med en nødhjelpsoperasjon der.
Røde Kors har også flyttet det operative 
ansvaret for dette geografiske området 
til Kuala Lumpur. Dermed er de nærmere 
både geografisk og kulturelt.

Sjakktrekk for Røde Kors
Undersøkelser bekrefter at regionalisering 
av lageret var et smart trekk. Etter jord
skjelvet i Indonesia i 2006 satte Røde 
Kors i gang en nødhjelpsoperasjon, som 

senere ble sammenlignet med samme 
type operasjon etter Pakistanjordskjelvet 
i 2005 og tsunamien i Indonesia i 2004. 
Tallene sier følgende: Nødhjelpen var i 
full drift på en tredel av tiden i Pakistan og 
på en seksdel av tiden under tsunamien. 
Tiden det tok å frakte utstyr var redusert 
med 46 prosent sammenlignet med 
Pakistan og med 87 prosent sammenlignet 
med tsunamien. Etter to måneder 
var kostnadene for å levere utstyr 83 
prosent lavere enn i Pakistan. Utgiftene 
etter regionaliseringen var høyere i 
startfasen, men ble raskt tjent inn. 

hjelpeorganisasjonene kritiseres ofte for 
å ha for høye administrasjonskostnader. 
Det synes Jahre er merkelig.  

– Administrasjons kostnader er viktig, 
det må til for å få god nødhjelp! Det 
koster å få gode systemer på plass, men 
får man det til, blir hjelpen mer effektiv 
og kostnadene går ned i neste runde. 

Noe å lære
Jahre mener organisasjonene er  
ganske gode på å ”flytte saker og  
bygge veier”, men mangler mye på  
strategisk tanke gang. 

– Det finnes gode verktøy og modeller 
for logistikk som helt klart er overfør
bare fra andre bransjer. For eksempel 
”postponement”prinsippet, som er en 
mye brukt modell i vanlig logistikk. Det 
betyr at man utsetter å produsere og 
transportere noe inntil man vet hva kun
den vil ha og hvor. Ta bilbransjen – ved 
bestilling av en ny bil blir ekstrautstyret 
satt på først etter at bilkjøperen har be
stemt hva hun vil ha. Alternativet hadde 

vært å ha et stort spekter av ”ferdige” 
bilmodeller på lager, sier Jahre. 
Dette prinsippet er allerede tatt i bruk i 
nødhjelpsarbeidet. For eksempel venter 
man ofte med å merke utstyr med  
bestemmelsessted/hvilken katastrofe, 
og også hvem som er giver, inntil det er  
helt klart hvor det skal og hvem som 
skal betale hva det koster å fylle opp 
lageret igjen.

– hjelpeorganisasjonene kan også lære 
mer om ”outsourcing”: hva bør man 
gjøre selv, og hva bør man sette ut til  
andre? Alle organisasjoner kan ikke 
ha eget fullt nødhjelpsopplegg. Det 
kan være både mer kostnadseffektivt, 
men også gi bedre og hurtigere hjelp, å 
utvikle samarbeide med kommersielle 
tjenestetilbydere. Jeg tror dette er en 
utvikling som vil komme selv om det er 
mange individualister i bistanden, og 
det nok fremdeles hersker en viss redsel 
for bruk av kommersielle aktører. 
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Mange bygninger og annen infrastruk
tur i Norge er bygd for å ”tåle en trøkk”, 
og voldsomt vær som kan forårsake 
ødeleggelser er ikke noe nytt her til 
lands. Likevel vil klimaendringene kreve 
nye forholdsregler, fordi framtidsværet 
vil være annerledes enn dagens vær. Vi 
vil få mer av flommer, stormer, skred og 
ekstreme hetebølger. 

– Klimaet endrer seg. Vi må regne med 
mer intensivt og hyppigere ekstremvær, 
og mer flom på grunn av økt regn og 
snøfall. De fleste konstruksjoner som 
har en akseptabel sikkerhet i dag, vil bli 
oftere utsatt for oversvømmelser, sier 
forskningsleder og geolog Kristina  
heilemann ved SINTEF Byggforsk. 
Det finnes en lang rekke risiko og  
sårbarhetsanalyser (ROS) som brukes for 

å forebygge ulykker og ha en god bered
skap når ulykker inntreffer. Men disse 
analysene er ikke lenger gode nok.

– De fleste analysene er generelle og 
tar ikke nok hensyn til problematikken 
med klimaendringer. Derfor ønsker vi å 
lage en risiko og sårbarhetsanalyse som 
er spesielt tilpasset klimaendringene, 
sier heilemann. hun leder et SAMRISK
prosjekt som jobber med utvikling av en 
slik ny analysemetode. Etter hvert skal 
metoden videreutvikles internasjonalt i 
regi av EU.

Detaljert analyse
Arbeidsgruppen består av folk med ulike 
fagbakgrunner – geograf, psykolog, 
ingeniør, geolog og et par teknologer. De 
har kartlagt hva som finnes av metoder 
og tatt utgangspunkt i et software
program for risikoanalyse som har vært 
utviklet i prosjektet DECRIS (se side 7). 
Programvaren tilpasses slik at klima
endringer er hoveddelen av risikobildet.  
heilemann og hennes medarbeidere 
bruker avløpssystemet i Trondheim 
kommune som “testeksempel”.  

Kommunen har allerede deltatt på en 
såkalt ROSanalyse (risiko og sårbar
hetsanalyse). ROSTrøndelag 09 gir en 
god ”førsteoversikt”, men er ikke detaljert 
nok i forhold til klimaproblematikk, 
ifølge heilemann:

– Vi må gå mer i dybden for å få inn 
klimascenariene. Det er helt nytt at vi 
plukker ut én sektor, nemlig avløp, som 
vi jobber detaljert med. Vi er i en prøve
fase nå, men på sikt håper vi å kunne 
lage risikovurderinger også av andre 
sektorer som for eksempel jernbane,  
vei og kystområder, sier heilemann.

Gir hverandre informasjon
Forskerne har intervjuet kommune
ansatte for å få den nødvendige 
informa sjonen til å ”mate” data
programmet med. Spørsmålene er av 
typen ”hvilke konsekvenser får det for 
kommunens vann og avløpssystem hvis 
havet stiger en halv meter de neste 50 
årene? hvilke problemer skaper en flom? 
hvilken beredskap finnes, og hvilke tiltak 
kan settes i verk?”

SAMRISKs forskerprosjekter 

ROSanalyser må ta høyde for klimaendringer

Mer ekstremvær kan i 
framtiden gjøre skade på 
infrastruktur som tunne
ler, veier, havneanlegg og 
vann og avløpssystem. 
Dagens risikoanalyser er 
for generelle til å fange opp 
trusselen som klimaendrin
gene innebærer. Derfor må 
metodene videreutvikles. 
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Klimaendringene vil gi hyppigere og mer intenst ekstremvær i Norge. Bildet er fra Stavanger i august 2004. (Foto: Alf Ove hansen / SCANPIX)

– Vi må få innspill fra infrastruktureierne. 
De har klare svar og meninger om dette. 
Det handler også om en bevisstgjøring 
i forhold til hvor sikkerhetsnivået skal 
ligge. hva regnes for eksempel som en 
katastrofe: hvis ett menneske dør? Eller 
hvis ti hus får flom i kjelleren?

– Sitter kommunen på riktig og nok  
informasjon om klimaendringer?

– Nei, men varslene om ekstremvær 
kommer fra forskningsprosjekter i regi 
av for eksempel NORKLIMAprogrammet, 
eller fra instanser som har ansvar for 
kontinuerlig overvåkning av endring i 
vær. Vi hjelper kommunen med å tolke 
og bruke klimascenarier, og det foregår 
en gjensidig informasjonsutveksling, 
sier heilemann. 

Hindre skader
Fram mot år 2100 vil nedbørsmengden i 
Trondheim øke med 10–20 prosent. Det 
vil øke risikoen for flom og flomskader 
som kan føre til oversvømmelser i deler 
av avløpssystemene. Dette vil i neste 
omgang forårsake økt forurensning. Jo 
bedre forberedt man er på ulike scenarier, 
desto mer kan skadevirkningene reduseres.

– Storflommen i Polen og Tyskland i 
2002 kom overraskende på både folk og 
myndigheter. Det er mye å hente på å 
være forberedt, men dessverre ser det 
ikke ut til at Polen og Tyskland har lært 
så mye av det som skjedde. Det er veldig 
bra og interessant hvis Norge kan gå litt 
i bresjen her, sier Kristina heilemann. 

– Klimaendringene kommer, det vet vi. 
Ved å ta høyde for det når ny infrastruktur  
 

utvikles, eller når gammel infrastruktur 
rehabiliteres, kan det forhindre og begrense 
store skader, understreker hun. 
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For det er jo litt pussig at sikkerhets
tiltakene ved gigantiske Frankfurt 
internasjonale lufthavn og for eksempel 
Sandane lufthavn i Sogn og Fjordane 
skal ha de samme sikkerhetstiltakene, 
ifølge EUs regulativer. 

– Dette er jo helt forskjellige flyplasser. 
På små norske flyplasser kjenner sik
kerhetsfolkene mange av passasjerene 
personlig, og da oppstår det situasjoner 

hvor naboen må undersøke kofferten 
din selv om hun vet at du ikke er terrorist. 
Sikkerhetskontrollene ved flyplasser – og 
andre installasjoner med behov for slike 
kontroller – ville bli både bedre og mer 
effektive hvis man i større grad kunne ta 
hensyn til sosiale og kulturelle forskjel
ler, sier Peter Burgess. han er Research 
Professor og leder for Sikkerhets
programmet ved International Peace 
Research Institute (PRIO) i Oslo.

Risiko som sosialt fenomen
Risikobegrepet som brukes i moderne 
risiko og sikkerhetsanalyser bygger på 
en teknologisk, statistisk og matematisk 
tankegang og er definert som produktet 
av sannsynligheten for en uønsket  
hendelse og konsekvensen av hendelsen. 
Peter Burgess leder forskningsprosjektet 
SORISK, hvor ett av målene er å definere 
risiko som et sosialt fenomen.

SAMRISKs forskerprosjekter 

Risikoen er ikke den samme i Frankfurt og Sandane

Pussig: Ifølge EUs regler skal sikkerhetstiltakene ved Frankfurt internasjonale lufthavn (bildet) være de samme som på norske småflyplasser. (Foto: Shutterstock)

Dagens risikobegrep er sterkt preget av en matematisk og statistisk tankegang, og det 
har for eksempel ført til at sikkerhetstiltakene på små norske flyplasser og i Frankfurt 
er omtrent de samme. – Vi trenger en risikoforståelse som tar mer hensyn til sosiale og 
kulturelle forskjeller, sier Research professor Peter Burgess. 
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– Selv om den matematiske risikoen kan 
være den samme i en gitt situasjon, vil 
for eksempel nordmenn oppleve risiko 
annerledes enn tyskere og amerikanere 
– på grunn av kulturelle forskjeller. Men 
ikke bare opplevelsen av risiko, men 
også risikoen i seg selv, kan være ulik på 
grunn av sosiale og kulturelle forskjeller. 
Norge er for eksempel mindre utsatt 
enn USA for internasjonal terrorisme, 
fordi vi ikke har anlegg med den samme 
internasjonale symbolverdien som 
“Twin Towers” i New York hadde. Det 
er antakelig bare store og høyprofilerte 
internasjonale arrangementer som kan 
gjøre Norge til et interessant mål for 
terrorister, tror Burgess.

– Risiko er også et subjektivt og individuelt 
fenomen, fordi du og jeg kan oppleve 
ulike ting som risikable. Men nordmenn 
deler likevel ganske mange vurderinger, 
og det gjør at vi kan studere risiko som et 
sosialt fenomen, tilføyer han.

Objektorientert flysikkerhet
Antropologen Elise Olsvik har, i regi av 
prosjektet og med støtte fra lufthavn
operatøren Avinor, studert risiko
oppfatningen og sikkerhetstiltakene 
ved norske flyplasser. Der fant hun en 
kompleks verden med sikkerhetsfolk som 
har mange ulike oppgaver og ulike opp
fatninger av ansvar og rammebetingelser.

– En av observasjonene er at ulike 
flyplasser har ulike forutsetninger for 
fare. Det er kanskje lettere å gjennom
føre en terrorhandling i Bodø enn på 
gardermoen, men også langt mindre 
interessant fra terroristens synspunkt. 
Olsvik har også oppdaget ulike organi
satoriske kulturer innenfor flyplassene. 

Vekterne og Avinors representatnter 
har ulike oppfatninger av risiko, og det 
har også pilotene og passasjerene. Det 
finnes ingen entydig oppfatning av hva 
truslene er og hva man kan gjøre for å 
redusere dem. Dette viser at vi får et 
unøyaktig bilde hvis vi bare tenker på 
risiko som noe matematisk, statistisk og 
teknologisk, sier Burgess.

Det er et gjennomgående trekk at 
fly sikkerheten i hele Europa er veldig 
objektorientert. 

– Man passer på de tingene som finnes i 
passasjerenes kofferter eller lommer, 
istedenfor å vurdere hvordan en eventuell 
terrorist ville tenke eller handle eller opp
føre seg. Faren assosieres altså med ting, 
ikke med mennesker, påpeker Burgess.

– Blir sikkerhetstiltakene fiktive når 
sikkerhetsfolkene stanser en liten 
kvinne med Lypsyl i lommen, mens en 
ubevæpnet men stor og sterk kar med 
kampsporttrening får passere?

– Nei, vi sier ikke at tiltakene er fiktive, 
men vi tror at sikkerheten i større grad 
burde fokusere på mennesker. Akkurat 
der er jeg forresten enig med amerikanske 
National Rifle Association (NRA), som 
sier at det er mennesker og ikke våpen som 
dreper. Men det er visst også det eneste jeg 
er enig med NRA i, svarer Burgess.

Antropologer istedenfor detektorer?
Andre forskere har påpekt at det finnes 
sikkerhetstiltak som matematisk sett 
ikke bedrer sikkerheten, men som kan  
styrke allmennhetens følelse av sikkerhet. 
Det synes Burgess er OK, for man skal 
respektere folks følelser. 

– Men i noen sammenhenger kan sik
kerhetstiltak også skape en følelse av 
usikkerhet, for eksempel hvis du lander 
på heathrow og møter tungt bevæpnede 
sikkerhetsfolk.

– Er norske flyplasser utrygge?

– Nei, det tror vi ikke, blant annet fordi 
vi ikke har noen tilstrekkelige høyprofilerte 
anlegg. Men jeg tror sikkerhetstiltakene 
ved mange flyplasser kunne bli både  
rimeligere og mer effektive med en annen 
risikoforståelse. Sikkerhetsavdelingene 
kunne for eksempel ansette noen billige 
antropologer som kunne overvåke pas
sasjerenes adferd, istedenfor å kjøpe 
flere nye og dyre sensorer og detektorer!
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– granskningen av store ulykker er litt 
tilfeldig i dag. Noen ganger er gransk
ningene omfattende og formaliserte, 
andre ganger er de mer overflatiske og 
rutinepreget. Formålet kan være alt fra å 
avdekke regelbrudd til ønsker om å lære, 
sier Ove Njå.

Forskningsprosjektet ACCILEARN bygger 
på en hypotese om at ulykkesgranskninger, 
slik de praktiseres i dag, ikke spiller en 
viktig rolle for læringen hos individer og 
organisasjoner på tvers av sektorene i 
samfunnet. 

– Det er en utfordrende hypotese. hvis 
man begynner å undersøke dette, er 
det nokså sikkert at de som var direkte 
involvert i ulykken og granskningen har 
hatt en læringseffekt. Men det er ikke 
like opplagt at mange andre som kunne 
dratt nytte av prosessen, har lært noe. 
Vi tror at granskninger som regel får 
frem mye ny kunnskap som kunne vært 
utnyttet bedre. hvis vi kan bli flinkere til 
å oppnå læring etter store ulykker, vil en 
ventelig også bli flinkere til å forebygge 
nye ulykker i fremtiden, sier Njå.

Endringer er ikke det  
samme som læring
Ove Njå skal selv sammenligne to av 
Norges største jernbaneulykker, nemlig 
Trettenulykken i 1975 med 27 omkomne 
og Åstaulykken i 2000 med 19 omkomne. 
Njå jobber med et stort datamateriale 
blant annet fra Riksarkivet, og skal 
studere hvordan læringen i jernbane
sektoren egentlig foregikk i tiden mellom 
de to ulykkene.

En doktorgradsstipendiat ved UiS er 
samtidig i ferd med å undersøke hvordan 
politiet, brannvesenet og ambulanse
tjenestene lærer etter ulykker. En annen 

SAMRISKs forskerprosjekter 

Vi kan lære mer av ulykkene – men hvordan?

Togulykken ved Tretten stasjon i gudbrandsdalen 22. februar 1975 er den største i Norge etter krigen.  
Et ekspresstog og et hurtigtog kolliderte, og 27 mennesker omkom. (Foto Erik Thorberg / NTB / SCANPIX)

(foto: Shutterstock)

Store ulykker fører ofte til 
granskninger og innføring 
av nye tiltak, men det betyr 
ikke nødvendigvis at sam
funnet har lært mye om 
hvordan fremtidige ulykker 
kan unngås. hvis læring 
skal ligge til grunn for gran
skingsprosesser, må man 
også tenke gjennom hva 
slags prosesser som trengs 
for å lære av erfaringene, 
sier seniorforsker Ove Njå. 
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stipendiat, ved Lunds universitet, skal 
sammenlikne havarikommisjonene i 
Norge og Sverige og se på hvordan de  
organiserer seg, hvilke metoder de  
bruker, og hvordan de ivaretar hensyn  
til læring.

– Er ikke endringer i et regelverk etter en 
granskningsrapport et bevis på læring?

– Ikke nødvendigvis. Det kan blant annet 
finnes eksempler på at granskingsrap
porter har gitt myndighetene påskudd 
til å innføre et nytt regelverk som 
byråkratene allerede hadde tenkt på i 
forveien. Ulykken blir derfor en anled
ning til en endring, men etter vårt syn 
er ikke det ensbetydende med læring. 
hvis man virkelig skal oppnå en effektiv 
læring etter en granskningsprosess, bør 
man isteden tenke gjennom en rekke 
ting som blant annet presentasjonen av 
materialet. Det trengs noe mer enn en 
rapport som forholdsvis få mennesker 
kommer til å lese, svarer Njå.

Måling av læring er ingen enkel sak
Dette betyr at konseptet ”læring” må  
avgrenses på en måte som gjør det mulig 
å utvikle valide og pålitelige resultater i 
prosjektet. 

– Det har faktisk vist seg at det å måle 
læring er utrolig utfordrende. Det er 
svært komplekst å skulle knytte læring 
til gransking. Man kan ta den enkle 
utveien og si at tiltak er lik læring, men 
det blir fort meningsløst. Det kan jo for 
eksempel godt tenkes at noen har lært 
noe, også selv om det ikke gjennom føres 
en gransking eller iverksettes tiltak. Det 
moderne læringskonseptet handler om 
prosesser som skaper større forstå
else av et fenomen, og vi ønsker å ta 
konsekvensen av dette. Det betyr at 
ACCILEARNprosjektet skal munne ut 
i anbefalinger om nye typer prosesser 
for oppfølging av granskingene etter 
store ulykker. gjennom dette arbeidet 
vil vi få en bedre forståelse av hvilken 
rolle ulike granskningskommisjoner kan 

spille i samfunnet, både med hensyn til 
individers og organisasjoners læring fra 
ulykker, forklarer Njå.  

(foto: Shutterstock)(foto: Shutterstock)
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I store deler av verden er naturkatastrofer 
en større trussel mot liv og levestandard 
enn væpnede konflikter. Det er nesten 
alltid de fattigste som rammes hardest, 
fordi de bor i de mest utsatte områdene. 
Antallet naturkatastrofer i form av 
orkaner og oversvømmelser er attpåtil 
økende på grunn av klimaendringene, 
ifølge advarslene fra FNs klimapanel.

– Men det er mange som sier at den 
største katastrofen skjer etter selve 

naturkatastrofen, når ”cowboyene” fra 
internasjonale humanitære organisa
sjoner kommer inn med helikopter og 
snur opp ned på alt som finnes av lokale 
initiativer, påpeker Øyhus.

Professor Øyhus har mer tro på en annen 
tilnærming og leder derfor den norske 
delen av et internasjonalt nettverks
prosjekt som tenker i nye baner. 

– Det er to bærende ideer i dette pro
sjektet. Den ene ideen er at krisehjelpen 
etter natur katastrofer bør ta utgangs
punkt i de lokale strukturene i de sam
funnene som er rammet; vi kaller det 
”krisehåndtering basert på lokale krefter”. 
Den andre ideen er at både de som dri
ver med krisehjelp og de som driver med 
langsiktig utviklingshjelp og bistand, 
bør ha ”to tanker i hodet samtidig”. 
Krisehjelperne bør tenke på at tiltakene 
deres skal være bærekraftige på lang 

SAMRISKs nettverksprosjekter 
Lokale krefter viktigst etter naturkatastrofer

De fleste lokalsamfunn har utviklet eller har muligheten til å utvikle en form for beredskap i forhold til naturkatastrofer, og dette bør i større grad respekteres av de 
internasjonale hjelpeorganisasjonene. (Foto: Shutterstock) 

Det typiske etter en naturkatastrofe er at aktører fra lokalsamfunnet utfører store deler 
av krisehjelpen i løpet av de første par dagene, og så ankommer de internasjonale hjel
peorganisasjonene og skyver dem unna. Det hadde vært bedre og mer bærekraftig hvis 
de lokale kreftene ble støttet istedenfor undergravd, sier professor Arne Olav Øyhus. 
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sikt, og bistandsarbeiderne må tenke på 
at tiltakene skal være motstandsdyktige 
hvis området blir rammet av kriser eller 
natur katastrofer, sier Øyhus.

Lokale krefter skjøvet til side
Tsunamien som rammet Indonesia, Sri 
Lanka og flere andre land rundt Det in
diske hav annen juledag 2004, illustrerer 
mange av Øyhus’ poenger. 

– Jeg gjennom førte en spørreunder
søkelse blant lokal befolkningen på Sri 
Lanka etterpå, og de fortalte at de lokale 
kreftene i løpet av de første par dagene 
gjorde en stor jobb med å rydde opp, 
frakte bort de døde, frakte sårede til 
skoler og midlertidige sykehus, og så 
videre. Da de nasjonale myndighetene og 
de store internasjonale hjelpeorganisasjo
nene (NgO: Nongovernmental organisa
tion) ankom var det meste av den akutte 
nødhjelpsoperasjonen allerede utført 
av lokalbefolkningen. Men det ble satt i 
verk en masse tiltak som skjøv de lokale 
kreftene til side, og som bidro til å skape 
motsetninger i lokalsamfunnet. Noen fikk 
en ny fiskebåt, andre fikk ingenting. Noen 
fikk et fint hus som erstatning for det de 
hadde mistet, andre fikk et skur. NgOene 
leide biler og ansatte folk til lønninger 
ingen lokale myndigheter kan konkurrere 
med. Etter totre måneder forlot de fleste 
kriseekspertene området og etterlot seg 
en masse ad hocprosjekter som ikke kan 
fungere på lang sikt i lokalsamfunnene. 

Mange av nødhjelpsoperasjonene er 
til dels dominert av en viss type barske 
menn, ofte i 30–40årsalderen og med 
militær bakgrunn, som kommer til et 
kriseområde uten å kjenne den lokale 

kulturen og uten å vite at det finnes lokale 
strukturer som kan brukes. 

– Disse ”cowboyene” har, for all del, gode 
hensikter og har virkelig tro på at de gjør en 
god jobb. Men de tror også at de har lite å 
lære av lokalbefolkningen. Der mener jeg at 
de tar feil. De fleste lokalsamfunn er minst 
like interesserte i å hjelpe som det vi er, og 
de har som regel utviklet eller har mulighe
ten til å utvikle en form for beredskap. Jeg 
kan for eksempel minne om befolkningen 
på Tikopia som visste nøyaktig hva de 
skulle gjøre i tilfelle jordskjelv, og som gikk 
opp i fjellhuler for å komme unna tsunami
en. Ikke en eneste person ble skadet i disse 
samfunnene, sier Øyhus. 

Studér de lokale strukturene
Professor Øyhus ser for seg at hjelpe
organisasjoner isteden bør ta seg tid til 
å studere de eksisterende strukturene 
i lokal samfunnene og bygge videre på 
disse. Øyhus har personlig erfaring fra 
nødhjelpsarbeid blant annet under store 
tørkekatastrofen i Sudan i 1984–85, og 
han er overbevist om at en mer respektfull 
tilnærming vil redde flere liv og ha større 
positive langsiktige virkninger. Det vil til og 
med være mer kostnads effektivt, tror han.

Katastrofer blir overdimensjonert
– Men det er jo også dessverre slik at 
NgOene til dels har en egeninteresse i 
å overdimensjonere potensielle katas
trofer, for da blir det lettere å få med seg 
tvkameraene og de store bevilgningene. 
Etter det store jordskjelvet i Kashmir ble 
det for eksempel sagt fra mange hold 
at ”80 000 mennesker kommer til å dø i 
løpet av vinteren hvis vi ikke får kjørt inn 
nødhjelpen”. Men da vinteren kom – uten 
store mengder nødhjelp – var det 

nesten ingen som døde. Det skyldtes i 
vesentlig grad at de lokale strukturene 
hadde gjort en god jobb, forteller Øyhus.

hovedmålet med prosjektet EPM er å 
etablere et nettverk av internasjonale 
forskere med spesiell og tverrfaglig 
kompetanse om forholdet mellom 
bærekraftig utvikling og håndtering av 
naturkatastrofer.  Forskerne i Norge og 
samarbeidspartnerne i Indonesia og Sri 
Lanka vil blant annet etablere mekanismer 
som kan overføre kunnskap og informasjon 
og naturkatastrofer og krisesituasjoner 
i begge retninger mellom lokalsamfun
nene og forskermiljøene.

– Tenk om det skulle komme bulgarske 
hjelpearbeider til Norge etter et 
fjellskred på Vestlandet, og dytte vekk 
lensmannen og Norsk Folkehjelp og 
det lokale Røde Kors! Det er ingen ting 
i veien med bulgarske hjelpearbeidere, 
men her er det lokalkunnskapene som 
teller. Det blir altfor lett til at NgOene 
undervurderer den kunnskapen som finnes 
i utviklingslandene, tilføyer Øyhus.
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Smartrap er rett og slett en forkortelse 
for ”smart rapportering”. Ringpermer 
og papirkart byttes ut med digitale 
verktøy og gir raskere, mer effektiv og 
“smartere” informasjonsflyt. Ved hjelp 
av internettoppkobling på moderne 
mobiltelefoner kan feks en sykdom som 
oppdages på en plante raskt varsles inn 
til en sentral, hvor hendelsen videre
formidles til alle berørte parter/mat
produsenter i området. 

– Når det oppstår noe som truer mat
sikkerheten, kan vi ved hjelp av IKT og 
bredbåndsteknologi automatisere de 
tiltakene som må settes i verk. hendelser 
som oppstår plasseres inn på digitale 
kart, og ved hjelp av talebeskjed eller 
tekstmelding sendes informasjon til alle 
som trenger den, sier forskningsleder 
Trond Rafoss ved Bioforsk Plantehelse.
han forteller at dette er en ny type tek
nologi som fikk mye oppmerksomhet da 
det første pilotprosjektet ble avsluttet i 
2007. Den første løsningen var basert på 
betjening via nettleser på kontoret. Neste 
steg var å gjøre teknologien operativ på 
håndholdt verktøy for bruk i felten, noe 

som er mulig takket være dagens mobil
telefoner med innebygd gPS.

Testet ut i Vestlands-hager 
I 2008 ble Smartrap testet i forbindelse 
med registrering av sykdommen pære
brann på Vestlandet. Pærebrann er en 
bakterie som angriper pære og epletrær 
samt hageplanter i mispelslekten. Syk
dommen er oppdaget i private hager, men 
har foreløpig ikke nådd de viktige fruktdis
triktene i Norge. Mattilsynet har satt i verk 
en rekke tiltak for å hindre spredning.

– Erfaringene med Smartrap er gode. 
Forekomsten av mottakelige planter er 
nå kartlagt, noe som vil gjøre tiltakene 
effektive ved neste eventuelle utbrudd. 
Vi har en presis oversikt og kan få til en 
mer effektiv rydding av mottakelige og 
syke planter neste gang, sier Rafoss. 
Det er Mattilsynet som har ansvar for å 
forhindre utbrudd av plantesykdommer og 
skadedyr, dyresykdommer og matbårne 
sykdommer hos mennesker. Rafoss mener 
det er stort behov i Mattilsynet for å ta i 
bruk denne teknologien.

– Mattilsynet er en nokså ny etat og har 
mye å ta tak i. Mange av distriktskonto
rene som har prøvd ut teknologien spør 
“hvorfor har vi ikke fått dette tidligere?”

Mange fordeler 
– Dette er viktig fordi det kan forhindre 
og begrense utbrudd av sykdommer og 
dermed gi bedre matsikkerhet. Dessuten 
innebærer teknologien et effektiviserings
potensial, fordi Mattilsynet kan frigjøre res
surser til annet arbeid. Også for forsknin
gen er dette spennende, fordi det vil gi 
forskerne et nytt datagrunnlag og dermed 
gi store muligheter for å bedre forståelsen 
av sykdomsutbrudd og smittespredning. 
Nye forskningsresultater vil på sikt også 
styrke Mattilsynets arbeid, sier Rafoss. 

Plante og dyrehelsen i Norge står 
overfor store utfordringer, hovedsakelig 
drevet av to prosesser: globalisering og 
klimaendringer. Bedre verktøy vil være 
en viktig støtte for å håndtere disse 
utfordringene.

SAMRISKprosjektet går på å skape et 
nettverk av forskningsmiljøer og offent
lige og private institusjoner. En rekke 
seminarer holdes i løpet av 2009.

SAMRISKs nettverksprosjekter 

Ny IKTteknologi  
gir bedre matsikkerhet

Ved hjelp av nye mobiltelefoner og digital kartteknologi 
kan arbeidet for trygg mat bli mer effektivt. Nå samles 
fagmiljøene i et nettverk for å koordinere bruken av den 
såkalte Smartrapteknologien. 
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http://www.statkart.no/Norge_digitalt

Kontraktspartner: Mattilsynet region 
Buskerud, Vestfold og Telemark
Prosjektkoordinator:  
Forskningsleder Trond Rafoss, Bioforsk
Samarbeidspartnere: Bioforsk,  
Veterinærinstituttet, havforsknings
instituttet, Statens kartverk.

Trond Rafoss
 
SMARTRAP: Delprosjekt  
nettverkstiltak og 
kompetansebygging

Prosjektet

http://www.bi.no/roff
http://www.bi.no/Content 
Article____73533.aspx 

Kontraktspartner: handelshøyskolen BI, 
Senter for risiko og forsikringsforskning

Prosjektleder:  
Professor Johannes Brinkmann

Johannes  
Brinkmann
 
Societal risks and risk 
society in a crossdiscipli
nary and crossstakeholder 
dialogue perspective

Prosjektet
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– Men det er et ganske klart misforhold 
mellom forsikringsbransjens økono
miske og samfunnsmessige betydning 
og hvor mye den forskes på, sier profes
sor Johannes Brinkmann på BI. Det har 
nemlig vært forsket forbløffende lite på 
forsikring, men det er ikke Brinkmanns 
skyld. han er en av initiativtagerne til 
BIs Senter for risiko og forsikrings
forskning, som nettopp har som mål å 
styrke den nasjonale og nordiske fors
kningen innen risiko og forsikring. Ikke 
lenge etter at senteret var etablert, fikk 
det tilslag på en søknad til SAMRISK
programmet. Prosjektet skal fremme 
nettverksbygging særlig mellom norske 
og utenlandske risikoforskere, offentlig 
ansatte og forsikringsbransjefolk. Det 
skal blant annet arrangeres fem semina
rer i løpet av ett år, og det blir fokusert 
på temaer som samfunnssikkerhet og 
katastrofer i et forsikringsperspektiv og 
på diskusjoner om hvorvidt forsikrings
bransjen har og tar samfunnsansvar. 

Få leser, færre forstår
– Til tross for at forsikring er viktig for 
de fleste av oss, er dette et produkt de 
færreste setter stor pris på. Resultatet 
blir at mange bruker store summer på å 

kjøpe noe de har lite kunnskap om. Det 
eneste materielle resultatet av kjøpet 
er et stykke papir med en kontrakt som 
få leser og enda færre forstår. De fleste 
håper dessuten at de aldri vil få bruk for 
avtalen, for det forutsetter jo at noe har 
gått galt, påpeker Brinkmann.

Dessuten forekommer det ofte at for
sikringsselgerne har liten greie på det 
de selger – det som selges som risiko 
stemmer ofte ikke med det som er reell 
risiko. I tillegg har folk flest feilaktige 
oppfatninger om hva som er farlig. 
Mange er for eksempel redde for ”store 
farer”, som å dø i en flystyrt, mens det 
å krysse gata statistisk sett er en større 
dødsrisiko. Denne typen persepsjonsfeil 
er en av årsakene til at mange er over 
eller underforsikret. 

Et viktig spørsmål når nettverket skal 
diskutere forsikringer, er statens rolle. 
hvor slutter forsikringsselskapenes an
svar og hvor begynner statens? hvordan 
kan forsikringsselskapene og reassu
ranseselskapene dele risiko og ansvar 
for samfunnstrygghet, med hverandre, 
med staten, med andre?

SAMRISKs nettverksprosjekter 

Forsikring under lupen

Den amerikanske forskeren Evan Mills har påpekt at  
hvis forsikring var et land, ville det ha vært verdens  
tredje største økonomi. 
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James Peter Burgess
 
Understanding ‘financial  
security” in an age of uncertainty

Kontraktspartner:  
Institutt for fredsforskning (PRIO)
Prosjektleder:  
Research Professor James Peter Burgess
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– Vi tenker ikke alltid over at det å være 
liberal til en viss grad betyr å akseptere 
risiko, påpeker Peter Burgess.
De norske kommunene som var invol
vert i Terra Securitiesskandalen, den 
britiske storbanken Northern Rock, og 
den amerikanske investeringsbanken 
Lehman Brothers var blant de første 
ofrene for den såkalte subprimelånekrisen. 
Amerikanske banker hadde ”verdi
papirisert” og pakket inn store mengder 
boliglån gitt til huseiere med dårlig 
betalingsevne, og pakkene med råtne 
lån ble deretter solgt videre og flyttet ut 
fra bankenes balanseregnskaper. Dermed 
kunne bankene låne ut enda mer penger, 
men hele systemet sprakk som en boble 
da boligprisene i USA begynte å falle. I 
dag ser vi resultatene i form av en om
fattende internasjonal økonomisk krise.

Den risikable liberalismen
– Det viste seg at en finansiell operasjon 
som var ment å skulle redusere risikoen, 
isteden økte risikoen. Vi må vite mer om 
hvordan dette kunne skje, sier Research 
Professor Peter Burgess.

Den internasjonale finanskrisen blir 
ofte framstilt som et uønsket avvik fra 
markedsøkonomien, men Burgess tviler 
på den analysen. 

– Det er isteden slik at både finansverde
nen og hele kapitalismen til en viss grad 
bygger på en vilje til å ta risiko. Kapitalis
men og de liberale verdiene henger også 
tett sammen, og det går ikke an å ha et 
liberalt samfunn uten å akseptere risiko. 
Derfor har vi igangsatt et forsknings
prosjekt hvor vi ønsker å se nærmere 
på sammenhengene mellom risiko og 
liberale verdier, forklarer Burgess.

Liberalister vil ofte framheve retten til 
avvik fra sosiale normer og politiske eller 
religiøse tradisjoner, og liberalismen 
legger vekt på individet som drivkraft 
i et samfunn. Liberalismen står derfor 
i motsetning til totalitære og kollek
tivistiske ideologier. Men Burgess har 
en mistanke om at liberalismen ikke er 
veldig grunnfestet hos folk flest: Vi er 
kanskje liberale når det tjener våre egne 
interesser, men vi liker ikke konsekvensen 
i form av en finanskrise. Det er også stor 

motstand mot for eksempel en liberal 
innvandringspolitikk, påpeker han.

Finansfolk liker risiko
– Vi skal også undersøke hvilken sam
funnsmessig funksjon det finansielle 
risikobegrepet har. Vi kan for eksempel 
tenke på forsikringsbransjen, hvor det er 
nokså åpenbart at din risiko for å miste 
livet ikke blir redusert av å tegne forsikring. 
hvis man vil være litt kynisk handler 
forsikring mer om å virke beroligende  
i samfunnet, slik at du kan fortsette å  
leve og, ikke minst, delta i verdiskapningen. 
Det hører også med til historien at risiko 
ikke er et entydig negativt begrep i 
finansverdenen, og sikkerhet er ikke et 
entydig positivt begrep. Det er isteden 
slik at finansfolk blir sett opp til av sine 
egne hvis de er litt tøffe til å ta risiko. Og 
dette har samfunnsmessige konsekvenser. 
Kort sagt: Vi trenger en ny og mer 
tverrfaglig forståelse av risikobegrepet i 
denne sektoren, sier Burgess.

SAMRISKs nettverksprosjekter 

Å være liberal betyr å ta risiko

De vestlige demokratiene bygger i stor grad på liberale 
verdier, selv om ordet ”liberal” brukes flittig som skjellsord 
både i USA (om venstrevridde snillister) og i Europa  
(om høyreorienterte markedsekstremister). 

Den amerikanske subprimelånekrisen fikk 
globale virkninger og illustrerer at kapitalisme 
og liberale verdier henger sammen med risiko. 
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Dag haug
 
RISKnet: Norwegian and nordic network 
in information security and societal risk

http://risknet.nr.no/

Kontraktspartner: Norsk Regnesentral
Prosjektleder: Sjefsforsker Dag haug
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Dag haug leder SAMRISKprosjektet Ris
knet, som er i ferd med å bygge et nor
disk nettverk og arrangere seminarer og 
møteplasser for offentlige myndigheter, 
næringslivet, bedrifter som lager IKT
løsninger, og forskningsmiljøer i Norge, 
Sverige, Danmark, Finland og Island. 
Deltakerne jobber med både samling 
 og spredning av informasjon om den 
elektroniske informasjons sikkerheten.

– Vi må unngå at forskerne sitter alene i 
mørke rom og utvikler løsninger, uten å 
vite hva behovene i samfunnet er. Vi vil 
stimulere til samarbeid for å utvikle nye 
løsninger, men skal også spre informasjon 
om eksisterende løsninger, sier haug. 

Personvern og lovverk 
På internett kan privatpersoner komme 
ut for blant annet identitetstyveri, util
børlig profilering, kriminelle organisa
sjoner som vil følge med på dine bank
konti eller reisevaner, og så videre. Den 
teknologiske utviklingen har rett og slett 
skapt mange nye muligheter for misbruk 
og kriminalitet. Ifølge haug er det 
likevel ikke en ”teknologisk nødvendig
het” at personvernet og informasjons
sikkerheten for både privatpersoner og 

organisasjoner må bli svekket; det er 
isteden snakk om at lovverket er blitt 
hengende etter.

– Internett innebærer en kontinuerlig 
fare for brudd på personvernet. Den 
viktigste grunnen til brudd på person
vernet er en manglende forståelse for 
personlig integritet. Internett er et 
verktøy som i svært liten grad har inne
bygd kontroll eller sperrefunksjoner for 
brudd på loven. Slike sperrefunksjoner er 
ikke noe kommersielt lønnsomt produkt, 
så en kan ikke vente stor satsing fra 
næringslivet, påpeker haug.

– Etter min mening er det kun to mulig
heter til å få en bedret situasjon: Enten 
må myndighetene med bakgrunn i sitt 
samfunnsansvar betale regningen, eller 
så må myndighetene kreve tiltak som 
medfører at elektronisk kommunikasjon, 
lagring og kopiering får innført sperre 
og kontrollfunksjoner. Lovverket for 
dette er egentlig på plass, men må 
følges bedre opp med teknologiske 
løsninger. RiskNet har som en av sine 
oppgaver å bidra til utviklingen av slike 
løsninger, forklarer haug.

SAMRISKs nettverksprosjekter

– Vi må stille krav til teknologien

– Det er riktig som det sies, at personvernet og informasjonssikkerheten er på vikende 
front i det nye informasjonssamfunnet. Den viktigste årsaken er at det ikke er stilt  
lovmessige krav til teknologien, sier forskningsleder Dag haug.
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EUs Security Programme
Sikkerhet (Security) er et tema i EU
forskningen fra og med EUs 7. ramme
program for forskning og teknologisk 
utvikling (7RP) i tidsrommet 2007–2013. 
Formålet med sikkerhetsprogrammet i 
7RP er å utvikle teknologier og kunn
skap for å kunne sikre borgerne mot 
trusler som terrorisme, naturkatastrofer 
og kriminalitet, og samtidig respektere 
menneskerettigheter og personvern.

Optimal og samlet bruk av tilgjengelige 
teknologier er viktig. Programmet skal 
stimulere til samarbeid for leverandører 
og brukere av sivile sikkerhetsløsninger 
og bedre konkurranseevnen for den eu
ropeiske sikkerhetsindustrien. Resultatene 
skal være tiltaksorienterte og kunne 
redusere sikkerhetsgap.

Programmet lyser ut midler hver  
sommer innen 7 hovedtemaer

Sikkerhet for borgerne1. 
Sikkerhet for infrastruktur  2. 
og anlegg
Etterretning, overvåking  3. 
og grensekontroll
gjenoppretting av  4. 
sikkerhet i tilfelle kriser
Integrasjon, sammenkobling  5. 
og interoperabilitet
Sikkerhet og samfunn6. 
Koordinering og strukturering  7. 
av sikkerhetsforskning

Temaene 5–7 kan enten knyttes til  
et av temaene 1–4 eller stå alene. 

Ved de første to utlysningene er det 
norske deltakere i 12 prosjekter, hvorav 
ett ledes av Institutt for fredsforskning 
(PRIO). Det er norske deltakere i ytterligere 
5 prosjekter som er under forhandlinger 
med EUkommisjonen. Deltakerne er fra 
samfunnsvitenskapelige og teknologiske 
institutter, og fra industrien. PRIO og  
SINTEF IKT deltar i tre og FFI i to av 
prosjektene.

Programmet er for en stor del orientert 
mot industrien og teknologiske løsninger 
på sikkerhetsproblemene. Ved utlysnin
gene av midler legges det økende vekt på 
den antatte virkningen av ny teknologi på 
samfunnet, på organisasjonsprosesser og 
på respekt for menneskelige verdier. Dette 
må nedfelles i alle prosjektforslag. Det leg
ges også økende vekt på rettslige aspekter.
For flere temaer trengs også forskning i 
etikk, adferdspsykologi eller forståelse av 
kultur, kjønn og religion. Det stilles krav om 
at sluttbrukere (end users) deltar i prosjek
tene, slik at løsningene kan bli anvendbare. 
Sluttbrukere kan være offentlige instanser, 
bedrifter eller private organisasjoner. De 
kan delta som partnere i forsknings og 
utviklingsarbeidet eller de kan delta i refe
ransegrupper o.l.. 

EUmidler til sikkerhetsforskning
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To av temaene gjelder store demon
strasjonsprogrammer; om sikker mas
setransport i større byer, og om systemer 
for europeisk (Europeanwide) integrert 
grensekontroll. Det siste er i samsvar med 
den økte vekt EU legger på grensekon
troll, særlig ved kysten, i sin plan for det 
europeiske området for frihet, sikkerhet 
og rett (Area of Freedom Security and 
Justice, AFSJ). I disse programmene legges 
det betydelig vekt på utvikling og bruk av 
sensorer og overvåking. 
 
Andre programmer 
gjennom de samfunnsfaglige program
mene har EU i flere tidligere ramme
programmer finansiert prosjekter om, 
i hovedsak, internasjonale sikkerhets

spørsmål om konflikter, konfliktløsning, 
fred og menneskerettigheter. Under 6. 
rammeprogram har det også vært fokus 
på interne og mellomstatlige sikkerhets
spørsmål. De fleste av disse prosjektene 
avsluttes i 2009–2010 og har produsert 
interessante papers, se http://cordis.
europa.eu/fp7/ssh/ og ”Find a project”. 
her er det norske deltakere i 5 prosjekter. I 
7. rammeprogram er det foreløpig norske 
deltakere i 2 slike prosjekter.

I 7. rammeprogram pågår det forskning 
og det lyses ut midler til sikkerhetste
maer under alle de tematiske program
mene. Dette gjelder ikke minst under 
helseprogrammet om pandemier. Det 
er også fokus på sikkerhetsspørsmål i 

temaprogrammene som handler om 
mat, IKT, transport (herunder i fly og skip), 
miljø, sosioøkonomisk og humanistisk 
forskning og romforskning.

Se http://cordis.europa.eu/fp7 og www.
forskningsradet.no, internasjonalt og EU
forskning.

gjennom det europeiske forsknings og 
teknologisamarbeidet COST er det etter 
11.9.2001 organisert flere forskernettverk 
om nye sikkerhetstemaer og oppfatnin
gen av trusler, alle med norske deltakere, 
se http://www.cost.esf.org/domains_ac
tions/isch og Actions. 

(Foto: NTB/AP) (Foto: Shutterstock)



SAMFUNNSSIKKERhET Og RISIKO 

Internett: http://www.detecter.bham.ac.uk/

Prosjektkoordinator: University of Birmingham
Norsk partner: geir Ulfstein,  
folkerettsjurist og professor ved Institutt  
for offentlig rett ved Universitetet i Oslo (UiO).
Stipendiat: Rozemarijn van der hilst, UiO

geir Ulfstein
 
DETECTER: Detection tech
nologies, counterterrorism 
ethics, and human rights

Prosjektet
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Frykt for terrorisme har utløst en meng
de nye overvåkings og sikkerhetstiltak 

i Europa. Forskere fra sju land skal nå 
undersøke hvordan overvåkingstek

nologi kan kollidere med privatli
vets fred og andre menneskeret
tigheter, og gi råd om hvordan EU 
i framtida skal utvikle en mindre 
invaderende sikkerhetstenkning.

– På dette området er det mye 
ugjort. Dette er et tverrfaglig 
prosjekt som omfatter både 

filosofer og jurister, og i første 
omgang er det en utfordring å sette 

seg inn i det som finnes av teknologi 
på området. Men teknologi er bare én 
ting; det er like viktig å forstå hvordan 

teknologien brukes av både kom
mersielle aktører og de ulike lan
denes myndigheter, forteller den 
norske prosjektlederen professor 
geir Ulfstein.

– De fleste har vel irritert seg 
over de lange køene foran sikker

hetskontrollene på flyplasser, men det 
er ikke nødvendigvis de mest irriterende 
teknologiene som er mest kritiske i for
hold til menneske rettighetene. Vi er mer 
bekymret for den overvåkingen som 
berører folks privatliv, og der finnes det 
mange ulike teknologier fra sporing av 
internettsider til overvåkingskameraer 
i byene. Det er mitt inntrykk at mange 

overvåkingstiltak blir satt i gang uten 
en ordentlig vurdering av de juridiske 
og etiske aspektene, sier Ulfstein. Det er 
en ambisjon at prosjektet, som avslut
tes i 2011, skal komme med juridiske 
og etiske råd som skal kunne bidra til 
utformingen av EUs framtidige sikker
hetstiltak rettet mot terrorister. 

– Den norske stipendiaten som er 
tilknyttet prosjektet skal utforme 
kriterier for bedømming av hvordan 
ulike teknologier kan komme i konflikt 
med menneske rettighetene. Jeg skal 
selv fordype meg i problemstillingene 
rundt hemmelige overflyvninger og 
forvaringsanstalter, et tema blant annet 
Europarådet har vært opptatt av, fortel
ler Ulfstein. 

EUprosjekter med norsk deltakelse 

Overvåking kontra  
menneskerettigheter
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James Peter Burgess
 
gLOBE: global border environment

http://ec.europa.eu/enterprise/security/
doc/fp7_project_flyers/globe.pdf 

Prosjektleder: Telvent Interactiva S.A., Spania
Norsk partner: PRIO ved Research 
Professor James Peter Burgess

Prosjektet

(Foto: Shutterstock)
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Europeiske sikkerhetsbedrifter er i full 
gang med å utvikle høyteknologisk over
våkingsutstyr og store systemer som 
skal brukes til å ensrette og sammenkoble 
alle grenseoverganger inn til EU. 

– Vi prøver isteden å fremme ideen om 
at lokale sosiale og kulturelle forhold er 
et bedre grunnlag for en effektiv grense
overvåking, sier Peter Burgess.

hovedmålet med det store EUprosjektet 
gLOBE er å bidra til utviklingen av det 
som kalles et integrert grenseforvalt
ningssystem, eller et ”system of sys
tems” som skal være på plass i 2015. 

– Ambisjonen i EU er at vi skal samordne 
og integrere alle eksterne grenser både 
organisatorisk og teknologisk. Det betyr 
at grensekontrollene inn til for eksempel 
Sicilia og hammerfest skal bli helt like, 
med de samme overvåkingskameraer, 
biometriske identifikasjonssystemer og 
annet teknisk utstyr. Alt som skjer ved 
den portugisiske grensen til Atlanterhavet, 
skal straks være tilgjengelig for en grense
vakt i Polen. Vi tror ikke at dette er en god 
idé, sier PRIOforskeren Peter Burgess.

gLOBE er et teknologitungt prosjekt 
som domineres av europeiske tele
kommunikasjons og overvåkingsmiljøer, 
men PRIO leder en arbeidspakke som 

skal levere sosiale og kulturelle vurderin
ger til teknologene. 

– Du kan si at vi er et korrektiv. Vi ønsker i 
alle fall ikke å være et alibi, tilføyer Burgess.

Lokalt tilpassede grensekontroller
Det kommer nemlig ikke mange båt
flyktninger fra Marokko til hammerfest. 
Burgess tror derfor at det er mer rasjonelt å 
utvikle grensekontroller som er tilpasset 
de lokale forholdene. 

– grensekontrollene vil antakelig fungere 
bedre hvis de tar utgangspunkt i vurde
ringer av hva det er som et spesielt på 
hvert enkelt sted. “hvor kommer disse 
menneskene fra, og hvor vil de hen? 
hvorfor er de villige til å ta en stor risiko 
ved å dra hjemmefra i en liten og over
fylt fiskebåt?” Dette er gode spørsmål.

– Men vi på PRIO er også skeptiske til at 
man skal oppfatte innvandringen til EU 
som en sikkerhetstrussel som gir grunn 
til å bygge en ”Festung Europa”. Innvan
drere flest er nemlig like opptatt av egen 
sikkerhet som vi er. Vi har inntrykk av 
at sikkerhetstenkningen i EUsystemet 
i stor grad er drevet fram av sikkerhets
industrien mer enn av politikerne, og da 
blir resultatet lett at vi får teknologiske 
løsninger på problemer som kunne vært 
løst bedre på andre måter,  
påpeker Burgess. 

EUprosjekter med norsk deltakelse 

“Festung Europa”  får digitaliserte grenser
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James Peter Burgess
 
INEX: Converging and conflicting  
ethical values in the internal/external  
security continuum in europa

http://www.inexproject.eu/

Prosjektkoordinator: PRIO ved Research  
Professor  James Peter Burgess 

Prosjektet

(Foto: Shutterstock)
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Da EU ble stiftet (som EF) i 1957 var 
Europa et sikkerhetsmessig problem 
overfor seg selv. Under den kalde krigen 
befant hovedfienden seg utenfor det  
europeiske fellesskapets grenser, og 
i dag kan EU føle seg truet av både 
eksterne og interne fiender. Det betyr 
at de etiske premissene for europeiske 
sikkerhetstiltak revurderes.

Det var ikke vanskelig å begrunne etisk 
at EU ble stiftet for å redusere faren for 
nye kriger mellom særlig erkefiendene 
Tyskland og Frankrike. Under den kalde 
krigen ble Sovjetunionen og de øst
europeiske vasallstatene definert som 
eksterne hovedfiender, og de etiske 
problemstillingene ble mer innviklede. 
I våre dager er det tilsynelatende blitt 
helt uklart hva slags etiske og verdi
messige vurderinger som ligger til grunn 
for EUs sikkerhetspolitikk, men det 
ønsker forskere ved PRIO og åtte andre 
europeiske forskningsmiljøer å gjøre  
noe med.

Koordineres fra Norge
Forskningsprosjektet INEX er det første 
prosjektet i EUs sikkerhetsprogram som 
koordineres av et norsk institutt, og det 
første EUprosjektet som PRIO koordinerer. 

– Vi skal studere de etiske og verdi
messige konfliktene som har oppstått 
på grunn av endringene i det europeiske 
sikkerhetslandskapet. Det var enklere i 
”gamle dager” da trusselen mot Europa 
var forholdsvis klart avgrenset, men i 
dag er bildet mye mer uklart. Vi ser at de 
interne sikkerhetsmyndighetene, som 
politiet og de nasjonale etterretnings
organisasjonene, er blitt mer og mer 
opptatt av eksterne problemstillinger. 
Samtidig har diplomatiet og de militære, 
som tradisjonelt har vært opptatt av 
ytre trusler, blitt mer og mer opptatt av 
indre forhold. I dette prosjektet skal vi 
studere de etiske og verdimessige kon
fliktene som oppstår på grunn av denne 
utviklingen. Er det for eksempel etisk 
riktig å avvise desperate flyktninger fra 

NordAfrika? Er det uproblematisk å 
gjennomføre sikkerhetskontroller som 
truer vår egen rett til å fri bevegelse i 
EUomådet? sier Peter Burgess.
Målsetningen er at prosjektet skal lede 
fram til nye analyser av EUs sikkerhets
utfordringer og komme med policy
forslag som tar hensyn til etiske og  
humane sider ved problemstillingene.

EUprosjekter med norsk deltakelse 

Fiendebildet endres  hva med etikken?
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http://ec.europa.eu/enterprise/
security/index_en.htm

Prosjektkoordinator:  
University of Jyväskylän Yliopisto, Finland
Norsk prosjektleder: Professor i geografi 
Ragnhild Lund, NTNU, Fakultet for sam
funnsvitenskap og teknologiledelse
Postdoktor i Norge: Camillo Boano, NTNU

Ragnhild Lund
 
CRISCOMSCORE:  
Developing a crisis  
communication scorecard

Prosjektet

(Foto: Shutterstock)
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EUprosjekter med norsk deltakelse 

Bedre krisekommunikasjon
god kommunikasjon i hjelpeapparatet, 
til mediene og til folk flest er alfa og 
omega i kriser. Fem europeiske fors
kningsmiljøer er i ferd med å utvikle en 
digital plattform som skal gi bedre flyt i 
kom munikasjonen under og etter en krise.

– Dette prosjektet går ut på å kartlegge 
hva europeiske eksperter på krisekom
munikasjon mener om hvordan man 
bør kommunisere; og så skal vi syste
matisere denne kunnskapen og utvikle 
et praktisk verktøy, forteller professor 
Ragnhild Lund ved NTNU.

Forskere fra Finland, Israel, Estland og 
Norge har gått sammen om et prosjekt 
som skal studere hvordan det kan ska
pes bedre flyt i kommunikasjonen under 
og etter en krise, i hovedsak ved hjelp av 
virtuelle medier. Det skal utvikles både 
en teknisk plattform og håndbøker for 
kommunikasjonsstrategier, og målet er 
å gjøre myndighetene bedre forberedt 
på å kommunisere i krisesituasjoner. 

Professor Lund skal bidra med erfaringer 
fra et stort prosjekt hun ledet på Sri 
Lanka etter tsunamien i romjulen 2004. 

– Vi hjalp en bistandsorganisasjon med 
å utvikle bedre kapasitet til krisehånd
tering i gjenoppbyggingsarbeidet. Dette 
var et tverrfaglig prosjekt med arkitek
ter, planleggere, samfunnsvitere og en 
psykolog, forteller Lund.

Mens Norge bidrar med kunnskap og 
innhold, ligger hovedansvaret for den 
tekniske utformingen av verktøyet hos 
de finske forskerne i prosjektet. 

– Det er meningen å foreslå et verktøy 
som skal kunne brukes til mange typer 
kriser. Vi ser på kommunikasjonen både 
internt i hjelpeapparatet og til mediene, 
men den viktigste aksen handler om 
sivil beredskap og kommunikasjon til 
”folk flest”, tilføyer Lund.
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Bedre sikkerhet  
i kollektivtrafikken

Forskningsprosjektet DEMASST (Demo 
for mass transportation security) i EUs 
sikkerhetsprogram skal lage et veikart 
for utviklingen og integrasjonen av 
systemer som kan skape bedre sikkerhet 
i den europeiske kollektivtransporten.

Kollektivtransporten i og omkring 
mange europeiske byer kan være inter
essante mål for ondsinnede handlinger, 
på grunn av den store konsentrasjonen 
av mennesker på små arealer. Transport
midlene er lett tilgjengelige, og hånd
bagasje som passasjer frakter med seg, 
kan brukes til å skjule våpen eller eksplo
siver. Kollektivtrafikken utgjør også en 
kritisk infrastruktur i samfunnet, fordi et 
stort antall mennesker avhenger av den 
for å utføre sitt daglige arbeid. Fiendlige 
handlinger kan få store menneskelige og 
økonomiske konsekvenser.

DEMASST er første fase for et større 
demonstrasjonsprogram. I fase 2 skal det 
utvikles innovative løsninger som kan 
bidra til økt sikkerhet. Prosjektet har del
takere fra Italia, Frankrike, Tyskland, Norge, 
Sverige, Spania, Nederland og Finland.

http://www.demasst.eu

Automatisk deteksjon  
av truende oppførsel

Forskningsprosjektet ADABTS (Automatic 
Detection of Abnormal Behaviour
and Threats in crowded Spaces) har som 
mål å forbedre beskyttelsen av borgere, 
eiendom og infrastruktur mot terror
handlinger, kriminalitet og opptøyer 
bl.a. på fotballkamper, ved å utvikle 
systemer for automatisk deteksjon av 
antatt unormal menneskelig atferd.

ADABTS skal utvikle modeller som 
beskriver unormal og truende oppførsel 
og metoder for automatisk deteksjon av 
denne atferden. Det er meningen at en 
ved hjelp av data fra overvåkingssystemer 
skal bli i stand til å kartlegge avvik fra 
det en antar er normal oppførsel. 

Det er ønsket å utvikle en sanntids eva
lueringsplattform basert på kommersielt 
tilgjengelig maskinvare, med sikte på å 
muliggjøre overvåkingssystemer med 
lave kostnader og høye ytelser. Prosjektet 
har deltakere fra Sverige, Storbritannia, 
Norge, Bulgaria og Nederland.

http://ec.europa.eu/enterprise/security/
doc/fp7_project_flyers/adabts.pdf

Bedre sikkerhetssystemer  
i sjøfarten

Forskningsprosjektet SECTRONIC (Security 
Systems for Maritime Infrastructures, 
Ports and Coastal Zones) fokuserer på 
overvåking og beskyttelse av kritiske 
maritime infrastrukturer for passasjer 
og godstransport, energiforsyning og 
havnesystemer.

Prosjektet tar sikte på å samle data fra 
alle tilgjengelige observasjonsmetoder 
(offshore, på land, fra fly eller satellitter) 
i nettverk til et sentralt kontrollsenter. 
Sluttbrukerne eller godkjente tredje
parter skal få tilgang til sammensatte 
infrastrukturobservasjoner i reell tid. 
Sluttbrukerne skal også få muligheten 
til å iverksette beskyttelsestiltak i trus
selsituasjoner.

Det foreslåtte systemet er et lite 
overvåkings anlegg som skal kunne 
brukes på alle slags skip, plattformer, 
terminaler, havner osv. Det overordnede 
målet er å utvikle et integrert system 
som kan gi sjøfarten best mulig sikkerhet 
mot terrorhandlinger, naturskader, 
uaktsomhet, datakriminalitet og andre 
kriminelle handlinger. Prosjektet har 
deltakere fra Storbritannia, Italia, Norge, 
Sverige og Nederland.

www.sectronic.eu

EUprosjekter med norsk deltakelse 
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Økonomisk perspektiv på 
sikkerhetstiltakene

Forskningsprosjektet EUSECON (A New 
Agenda for European Security Economics) 
tar sikte på å utvikle et analytisk ramme
verk for sammenlignende forskning innen 
faget sikkerhetsøkonomi. Rammeverket 
skal relatere menneskeskapte trusler (ter
rorhandlinger og organisert kriminalitet) 
til andre former for trusler, som industri
ulykker og naturkatastrofer. EUSECON skal 
bruke dette som grunnlag for rådgivning 
til politiske beslutningstakere, forskere og 
analytikere på sikkerhetsfeltet. 

Prosjektet har deltakere fra Norge, 
Tyskland, Tsjekkia, hellas, Storbritannia, 
Spania, Israel, Østerrike og Nederland.

www.economicsofsecurity.eu/eusecon

Informasjon og beskyttelse

Truslene mot sikkerheten i Europa  
kommer i dag fra svært mange forskjel
lige retninger. Den nye situasjonen 
har ikke bare skapt et stort behov for 
innsamling av informasjon, men også 
for deling av informasjon og kontroll av 
informasjonstilgangen.

Deltakerne i prosjektet STRAW (Security 
Technology Active Watch) skal overvåke 
teknologiutviklingen på området og 
gi råd til potensielle sluttbrukere og 
befolkningen generelt. Prosjektet har 
deltakere fra Spania, Belgia, Frankrike, 
Norge, Tyskland, Italia og Belgia

www.strawproject.eu 

Bedre overvåking  
langs kysten

Overvåking i de nære havområdene 
utføres i dag vesentlig av kystvaktskip 
eller fra fly og helikoptre. Overvåkingen 
er både fragmentert og kostbar, den er 
ute av stand til å oppdage småbåter i 
store havområder, og det er umulig å 
gjennomføre en døgnkontinuerlig over
våking for å hindre ulovlig innvandring.
Forskningsprosjektet AMASS (Autono
mous Maritime Surveillance System) 
skal utvikle automatiske overvåkings
plattformer utstyrt med aktive og  
passive sensorer. hovedmålet er å legge 
til rette for kontinuerlig kontroll og  
overvåking til reduserte kostnader.
Prosjektet har deltakere fra Tyskland, 
Storbritannia, Malta, Spania, Norge, 
Polen og Tsjekkia.

www.amassproject.eu

Koordinering av innsatsen

Prosjektet CRESCENDO (Coordination 
action on Risks, Evolution of threats and 
Context assessment by an Enlarged 
Network for an R&D roadmap) skal 
videreutvikle forskernettverkene som 
ble etablert i to tidligere EUprosjekter 
(SeNTRE og STACCATO). Deltakerne skal 
blant annet analysere og gi grunnlag 
for å koordinere utviklingen av risiko og 
trusselvurderinger og vurdere forholdet 
mellom sikkerhetstiltak og borgerrettig
heter. Prosjektet skal også komme med 
anbefalinger når det gjelder utviklingen 
innen sentrale temaer i EUs sikkerhets

forskningsprogram og vurdere konse
kvensene for framtidige programmer.
Prosjektet har deltakere fra Frankrike, 
Italia, Østerrike, Sverige, Nederland,  
Finland, Tyrkia, Norge, Spania, Italia, 
Belgia, Irland og hellas.

http://ec.europa.eu/enterprise/security/
doc/fp7_project_flyers/crescendo.pdf

Sikkerhetsforskning i nettverk
 
hovedmålet med prosjektet SEREN 
(Security Research NCP Network) er å 
utvikle et nettverk mellom de nasjo
nale kontaktpersonene (NCPer) for EUs 
sikkerhets forskningsprogram: Sikte
målet er å styrke samarbeidet mellom 
kontaktpersonene og forbedre kvaliteten 
på det nasjonale kontaktarbeidet  
med forskerne. 

Prosjektet har deltakere fra Frankrike, 
Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, 
Litauen, Estland, Latvia, Ungarn, Polen, 
Romania, Bulgaria, Tsjekkia, Slovakia, 
Belgia, Nederland, Sveits, Østerrike, 
Luxembourg, Portugal, Spania, hellas, 
Kypros, Malta, Israel og SørAfrika. 

www.serenproject.eu/

EUprosjekter med norsk deltakelse 



SAMFUNNSSIKKERhET Og RISIKO 

34

Demokrati, styring og  
regionalitet – DEMOSREg  

Varighet: 2005–2010
www.forskningsradet.no/demosreg

Det foregår i dag omfattende endringer 
i politisk deltakelse, styrings og makt
forhold, bosetting og næringsliv. Disse 
endringene reiser betydelige utfordringer 
for politikkutforming og styring.
Teknologiske, økonomiske, politiske og 
kulturelle endringsprosesser griper inn i 
hverandre på stadig mer sammensatte 
måter. Programmet DEMOSREg skal 
stimulere til økt kunnskap om lokale 
og regionale konsekvenser av nasjo
nale og internasjonale utviklingstrekk i 
forhold til samfunnsdeltakelse, bosetting, 
tjeneste tilgjengelighet, næringsutvikling 
og identitet. Særlig vekt skal legges på 
politikk og styringsrelevant forskning. 
Ett av prosjektene belyser hvordan  
arbeidet med samfunnssikkerhet og  
beredskap i Norge er organisert, og  
hvordan organiseringen fungerer i spen
ningen mellom ulike nivåer i forvaltnin
gen og ulike sektorer og spesialområder.

IKT sikkerhet og  
sårbarhet – IKT SOS 

Varighet: 2003–2007
www.forskningsradet.no/iktsos

Forskningsprogrammet IKT sikkerhet og 
sårbarhet (IKT SoS) hadde som målsetning 
å frambringe og gjøre tilgjengelig ny viten 
og kunnskap som kan bidra til å øke 
sikkerheten og redusere sårbarheten 
ved bruken av dagens og morgendagens 
IKTsystemer. IKT SoS støttet forskning 
som studerte, analyserte og utviklet 
løsninger for bedret informasjonssik
kerhet. Dette skulle gi økt tilgang på 
spisskompetanse for å få utviklet IKT
systemer til bruk for  informasjonsflyt  i 
organisasjoner. 

Informasjons og kommunikasjons
teknologien har gjennomgått en enorm 
utvikling de siste 20 årene og er på 
vei inn i stadig flere anvendelser. Det 
innebærer at vi blir mer sårbare for svikt 
i teknologien. Derfor må sikkerhets
løsningene utvikles i et kontinuerlig 
kappløp med utviklingen av nye  
produkter og tjenester.

Programmets sluttrapport, som finnes 
på nettsiden, gir oversikt over mange 
interessante publikasjoner fra prosjektene.

Norway global  
Partner –  NORgLOBAL 

Varighet: 2005–2013
www.forskningsradet.no/norglobal

NORgLOBAL skal styrke den norske 
sørforskningen og har blant annet 
innlemmet det tidligere programmet 
POVPEACE (Poverty and Peace Research). 
hovedmålet med POVPEACE er å utvikle 
ny kunnskap som basis for strategier for 
fredsbygging og fattigdomsreduksjon og 
derigjennom styrke Norges engasjement 
på disse områdene.

En rekke av de pågående prosjektene tar 
opp spørsmål om sikkerhet og destabili
sering i konfliktområder i fattige land.

Relaterte programmer i Forskningsrådet
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Klimaendringer  
og konsekvenser  
for Norge – NORKLIMA 
Varighet: 2004–2013
www.forskningsradet.no/norklima

NORKLIMA er et stort forskningsprogram 
som skal gi nødvendig ny kunnskap 
om klimasystemet, klimaets utvikling i 
fortid, nåtid og framtid, samt direkte og 
indirekte effekter av klimaendringer på 
natur og samfunn  som grunnlag for 
samfunnsmessige tilpasningstiltak.

I 2007 la FNs klimapanel fram sine  
sterkeste konklusjoner noensinne om 
oppvarmingen av klimasystemet. Flere 
av NORKLIMAs forskere har deltatt i 
klimapanelets arbeid. Klimapanelet 
mottok fredsprisen for sin innsats, 
sammen med USAs tidligere vise
president Al gore for hans bidrag til å 
formidle kunnskap om klimaendringer.

Programmet skal skaffe ny, nødvendig 
kunnskap om klimasystemet, klimaets 
utvikling og effekter av klimaendringer 
på natur og samfunn, som grunnlag for 
samfunnsmessige tilpasningstiltak. I 
Norge kan klimaendringene blant annet 
føre til flere skred og økt rasfare også i 
tettbygde strøk, noe som kan redusere 
samfunnssikkerheten hvis det ikke  
settes inn mottiltak.

Maksimal utnyttelse av 
petroleumsressursene – 
PETROMAKS 
Varighet: 2004–2013
www.forskningsradet.no/petromaks

PETROMAKS er et stort program i Norges 
forskningsråd. Programmet skal gjennom 
styrket kunnskapsutvikling, nærings
utvikling og internasjonal konkurranse
kraft bidra til at petroleumsressursene 
skaper større verdier for samfunnet.

Den overordnede målsettingen med 
PETROMAKS er å bidra til 50 år til med 
sikker oljeproduksjon, og gass i et 100 
årsperspektiv. For å sikre at sektoren blir 
en vesentlig bidragsyter til bærekraftig 
vekst og finansiering av det norske 
velferdssamfunnet også i framtiden, 
er det nødvendig å videreutvikle en 
internasjonalt konkurransedyktig norsk 
petroleumsnæring, parallelt med god 
ressursforvaltning av nasjonens natur
gitte ressurser.

Sju av de pågående prosjektene tar opp 
sentrale spørsmål knyttet til sikkerhet 
i petroleumsvirksomheten både mht 
teknologisk utvikling, organisering og 
risikovurderinger.

helse, miljø og sikkerhet i 
oljesektoren – hMSforsk 

Varighet: 2007–2011
www.forskningsradet.no/hmsforsk

hMSFORSK er en integrert del av  
PETROMAKS. Myndighetene har et mål 
om at Norge skal være en foregangs
nasjon innen helse, miljø og sikkerhet 
(hMS) i petroleumsvirksomheten. Dette 
overordnede målet forutsetter at vi utvikler 
olje og gassressursene i et langsiktig 
perspektiv ved å ivareta sikkerheten for 
menneske og miljø; at vi oppnår økt 
utvinning fra feltene i henhold til god 
ressursforvaltning med forankring i god 
hMS, og utvikler teknologier som ivare
tar en kostnadseffektiv og sikker drift  
av anleggene.

Fokus for satsingen er følgelig utvikling 
av kunnskap og metoder som kan bidra 
til å redusere risiko og øke robusthet i 
sektoren. Målet er å utvikle ny kunnskap  
og fremme nye løsninger knyttet til  
komplekse sammenhenger mellom 
hMS, risiko og mennesker, organisasjon 
og teknologi i petroleumsvirksomheten. 
Inkludert i dette ligger et mål om å 
øke vår forståelse av kulturelle forhold 
som forutsetning for risikoutvikling og 
risikohåndtering i samspillet mellom 
menneske, teknologi og organisasjon 
(MTO).
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Samfunnsvitenskapelig 
petroleumsforskning – 
PETROSAM 
Varighet: 2007–2012
www.forskningsradet.no/petrosam

hovedprioriteringen for programmet i 
2007–2012 vil være forskning som kan 
gi brukerne og offentligheten økt innsikt 
i hva som er en god forvaltning av norsk 
sokkel og hvilke faktorer som påvirker 
verdien av de framtidige petroleums
ressursene som Norge rår over. 

Programmet er en videreføring av den 
samfunnsvitenskapelige petroleums
forskningen som siden 1982 har funnet 
sted gjennom programmene Olje og 
Samfunn, Petro, Petropol I og Petropol II. 
Et av prosjektene omhandler  
begrensninger og risiki ved investeringer 
i gulfen.

Risiko og sikkerhet  
i transportsektoren – RISIT 

Varighet: 2002–2007–2009
www.forskningsradet.no/risit

hvert år omkommer nesten 350  
mennesker i transportulykker i Norge, 
og mer enn 80 prosent av alle ulykker 
med mer enn fem drepte har inntruffet 
innen transportsektorene. Risikoen for å 
omkomme eller bli skadet under reiser 
og transport er 4–10 ganger så høy 
som for andre aktiviteter hjemme eller i 
fritidsaktiviteter.

Forskningsprogrammet Risiko og  
sikkerhet i transportsektoren (RISIT) kom 
i stand blant annet på denne bakgrunnen. 
Programmet hadde også fokus på trans
port av farlig gods. Programmets mål 
var å frambringe kunnskap som kan gi 
en bedre forståelse av transportrisiko og 
et bedre grunnlag for risikohåndtering 
innenfor transportsektoren.

Programmet har vist betydningen av å 
betrakte transportsikkerhet på tvers av 
sektorene. Dette både fordi problem
stillinger er felles for flere sektorer, som 
sikkerhetskultur og risikopersepsjon, 
og fordi det finnes sikkerhetsproblemer 
som må løses av flere sektorer  
i fellesskap.

Kjernekompetanse  
og verdiskaping i  
IKT – VERDIKT 
Varighet: 2005–2014
www.forskningsradet.no/verdikt

VERDIKT er Forskningsrådets store  
program for IKT. Programmet retter seg 
mot IKTbasert samhandling i bred for
stand. Programmet har følgende overord
nede mål:

Å frembringe og anvende teknologi  
og viten for innovasjon og IKTbasert 
samhandling
Å styrke grunnleggende og tverrfaglig  
kompetanseutvikling innen IKT på om
råder av særlig betydning for framtidig 
nærings og samfunnsutvikling
Å bidra til innovasjon og økt verdiskaping  
i norsk IKTnæring samt nærings og 
samfunnsliv forøvrig
Å bidra til at norske forskningsmiljøer  
innen IKT styrker sin kontakt med  
ledende internasjonale miljøer og har et 
faglig nivå som er internasjonalt ledende 
på områder innen programmets tema
Å arbeide for et tettere samarbeid   
mellom forskningsmiljøer og IKT
næringen, samt økt erfaringsutveksling 
mellom forskningsmiljøer og nærings 
og samfunnsliv forøvrig

Sikkerhet, personvern og sårbarhet er en 
viktig søyle i programmet, som også er 
opptatt av samfunnsmessige, økonomiske 
og kulturelle utfordringer og muligheter. 
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Prosjektoversikt SAMRISK 2006 – 2011

SAMRISK forskerprosjekter

JURIS: Justice in the Risk Society
http://www.jus.uio.no/forskning/grup
per/samfunnskontroll/juris.html 
Universitetet i Oslo (UiO), Institutt  
for offentlig rett ved Juridisk fakultet 
Prosjektleder: Professor Ragnhild  
helene hennum

SORISK: The Social Determination of 
Risk: Critical Infrastructure and Mass 
Transportation Protection in the 
Norwegian Civil Aviation Sector
www.prio.no/sorisk 
Institutt for fredsforskning (PRIO)  
Prosjektleder:  
Professor James Peter Burgess

ACCILEARN: Accident investigation 
and learning effects within 
emergency organisations and  
across societal sectors
International Research Institute of  
Stavanger (IRIS) AS, Samfunns og  
næringsutvikling  Prosjektleder: Ove Njå

DECRIS: Risk and Decision  
Systems for Critical Infrastructures
www.sintef.no/samrisk
SINTEF Teknologi og samfunn  
Prosjektleder: Seniorforsker Per R. hokstad

AdaptCRVA: Adapting Community 
Risk and Vulnerability Analyses for 
Climate Change
www.sintef.no/samrisk
SINTEF Byggforsk
Prosjektleder:  
Forskningsleder Kristina heilemann 

CISS: Critical infrastructures, public 
sector reorganization and societal safety
www.sintef.no/samrisk
NTNU Samfunnsforskning A/S,  
Studio Apertura
Prosjektleder: Per Morten Schiefloe

Principles, methods and models  
for determining the right level  
of investments in societal safety  
and security
IRIS AS
Prosjektleder: Professor Terje Aven

HUMLOG-NET: Humanitarian  
Logistics Networks
www.humlog.org
handelshøyskolen BI
Prosjektleder:  
Førsteamanuensis Marianne Jahre

SAMRISK  
Nettverksprosjekter

EPM: Emergency Preparedness  
and Management Network
Universitetet i Agder
Prosjektleder: Professor Arne Olav Øyhus

RISKnet: Norwegian and Nordic 
network in information security  
and societal risk
http://risknet.nr.no/ 
Norsk regnesentral             
Prosjektleder: Sjefsforsker Dag haug

SMARTRAP: Delprosjekt 
nettverkstiltak og 
kompetansebygging
http://www.statkart.no/Norge_digitalt/
Mattilsynet region Buskerud,  
Vestfold og Telemark 
Prosjektleder: Forsker Trond Rafoss

Societal risks and risk society in 
a cross-disciplinary and cross-
stakeholder dialogue perspective
http://roffsamriskproject.blogspot.com/
handelshøyskolen BI
Prosjektleder:  
Professor Johannes Brinkmann

Understanding ’financial security’  
in an age of uncertainty
Institutt for fredsforskning, PRIO
Prosjektleder:  
Professor James Peter Burgess
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Prosjekter støttet av  
EUs sikkerhetsprogram

http://ec.europa.eu/enterprise/security/
index_en.htm

ADABTS: Automatic Detection of 
Abnormal Behaviour and Threats  
in Crowded Spaces
http://ec.europa.eu/enterprise/security/
doc/fp7_project_flyers/adabts.pdf
Prosjektkoordinator: Totalförsvarets 
forskningsinstitut (FOI), Sverige
Norsk partner: SINTEF v/ sjefsforsker 
Tom Kavli

AMASS: Autonomous Maritime 
Surveillance System
www.amassproject.eu
Prosjektkoordinator:  
Carl Zeiss Optronics, Tyskland
Norsk partner: Fugro Oceanor

CRESCENDO: Coordination action 
on Risks, Evolution of threats and 
Context assessment by an Enlarged 
Network for an R&D roadmap
http://ec.europa.eu/enterprise/security/
doc/fp7_project_flyers/crescendo.pdf
Prosjektkoordinator: Commissariat à 
l’énergie atomique, Frankrike
Norsk partner: SINTEF IKT  
v/forskningssjef Elfrid Øvstedal

STRAW: Security Technology Active Watch
http://www.strawproject.eu
Prosjektkoordinator: Atos Origin SAE, Spania
Norsk partner: SINTEF IKT v/forsknings
sjef Elfrid Øvstedal

CRISCOMSCORE: Developing a  
Crisis Communication Scorecard
http://ec.europa.eu/enterprise/security/
doc/fp7_project_flyers/criscomscore.pdf
Prosjektkoordinator:  
Jyväskylän Yliopsto, Finland
Norsk partner:  
NTNU v / professor Ragnhild Lund

DEMASST: Demo for mass transportation 
security: roadmapping study
http://www.demasst.eu
Prosjektkoordinator:  
Totalförsvarets forskningsinstitut  
(FOI), Sverige
Norsk partner:  
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)  
v/forsker håvard Fridheim

DETECTER: Detection Technologies, 
Counter-Terrorism, Ethics and  
Human Rights
http://www.detecter.bham.ac.uk/
Prosjektkoordinator:  
University of Birmingham, Storbritannia
Norsk partner: Institutt for offentlig rett 
ved UiO v / professor geir Ulfstein

EUSECON: A new Agenda for 
European Security Economics
www.economicsofsecurity.eu/eusecon
Prosjektkoordinator: Deutshes Institut 
für Wirtschaftsforschung e.v., Tyskland
Norsk partner:  
PRIO v / Research professor Scott gates

GLOBE: European Global  
Border Environment
http://ec.europa.eu/enterprise/security/
doc/fp7_project_flyers/globe.pdf 
Prosjektkoordinator:  
Telvent Interactiva S.A, Spania
Norsk partner:  
PRIO v / Research professor  
J. Peter Burgess

INEX: Converging and conflicting 
ethical values in the external/ 
external security continuum in Europe
http://ec.europa.eu/enterprise/security/
doc/fp7_project_flyers/inex.pdf 
Prosjektkoordinator:  
PRIO v / Research professor  
J. Peter Burgess
Norsk partner: Ericsson Security Systems

SECTRONIC: Security Systems  
for Maritime Infrastructures,  
Ports and Coastal Zones
http://www.sectronic.eu/ 
Prosjektkoordinator: Marine & Remote 
Sensing Solutions Ltd, Storbritannia
Norske partnere: Det norske Veritas v/
forskningssjef Rolf Skjong, FFI v/forsker 
Richard Olsen, BW Offshore AS,  
BW gAS ASA

SEREN: Security Research  
Ncp Network – phase 1
www.serenproject.eu/
Prosjektkoordinator: Commissariat 
àl’énergie atomique, Frankrike
Norsk partner: Norges forskningsråd v / 
rådgiver Steinar Kvitsand 
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SAMRISKs programstyre

Professor Jon Bing (leder)
Senter for rettsinformatikk,  
Universitetet i Oslo

Direktør Kerstin Castenfors
Castenfors CM Consulting, Sverige
  
Seniorrådgiver May-Kristin Ensrud
Justisdepartementet
  
Kjell Haugset
Tidl. forskningssjef Institutt  
for energiteknikk (IFE)

Underdirektør Anders R. Hovdum
Samferdselsdepartementet

Seniorforsker Hanna Ojanen
Utrikespolitiska institutet (UPI), Finland
  
Seniorrådgiver Asbjørn Løvbræk
NORAD
  
Professor Jan Hovden 
(varamedlem)  
Institutt for industriell økonomi og  
teknologi ledelse, Norges teknisk 
naturvitenskapelige universitet
  
Avdelingsdirektør Janne Karlsen  
(varamedlem)
Direktoratet for samfunnssikkerhet  
og beredskap, DSB

Kontaktpersoner  
i Forskningsrådet 

Spesialrådgiver Bjørg Ofstad
Tel. 22 03 73 74 
Epost: bo@forskningsradet.no

Seniorkonsulent Bjørg Bergenhus
Tel. 22 03 73 84
Epost: beb@forskningsradet.no
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