Intervjuspørsmål:
1. Hva fikk deg til å velge en utdanning innen sikkerhet og miljø?
Jeg har alltid vært fascinert av sikkerhetsfaget og risikostyring på flere nivåer, samt granskning
og læring etter hendelser. For eksempel Sleipner-forliset i 1999 og Åsta-ulykken i 2000. Jeg
ble også veldig inspirert av mine medstudenter på bachelorstudiet, som bestod av fagfolk fra
politi, brann og redning, helse, forsvaret, mm.

2. Hva synes du var mest spennende og mest utfordrende med
utdanningen?
Faget granskningsmetodikk var mest spennende og mest utfordrende. Vi fikk innsikt i hvordan
granskning kan bidra til økt sikkerhet gjennom læring, og ulike granskningsmetoder. Å
gjennomføre et intervju med mål om mest mulig relevant informasjon om en hendelse, er mye
vanskeligere enn man tror. Intervjuteknikk og hukommelse er to viktige faktorer. Jeg vil
anbefale alle å lese Ph.d. avhandlingen til Asbjørn Rachlew (2009) om Justisfeil ved politiets
etterforskning av drapet på Marius Kolstad påsken 1999.

3. Hvordan var det å ta utdanningen i Tromsø?
Å ta utdanningen i Tromsø opplevde jeg som veldig fint. Tromsø er en fantastisk by med
inspirerende folk og en flott natur.

4. Tok du noe av utdanningen ved andre universitet enn UiT?
Jeg tok en bachelor i Internasjonal beredskap ved Høgskolen i Narvik, som nå er underlagt
Universitetet i Tromsø. Dette var et samarbeid mellom Høgskolen i Narvik, Høgskolen i
Harstad og Norges Brannskole. Deretter gikk jeg direkte over på masteren i
Samfunnssikkerhet.

5. Hvordan var overgangen fra studier til jobb?
Overgangen fra studier til jobb gikk relativt raskt for min del. Jeg tok tidlig kontakt med et
stort entreprenør- og industrikonsern, AF Gruppen, og presenterte en idé jeg hadde til
masteroppgave. De var interessert og jeg skrev en casestudie (praktisering av HMS,
rapporteringskultur og mulighet for organisatorisk læring) om ett av deres anleggsprosjekter.
Dette resulterte først i en sommerjobb i samme prosjekt, og deretter tilbud om fast stilling.

6. Hvilken stilling har du nå og hva består jobben din av?
Jeg jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Stillingen min nå er HMS-leder Konsern,
stasjonert på hovedkontoret til AF Gruppen hvor jeg jobber i stab. Jeg har tidligere vært
prosjektingeniør og HMS-leder på et av våre byggeprosjekter i Oslo. Jobben min består kort
sagt av å forvalte AF Gruppens overordnede retningslinjer innen HMS. Noen av
hovedoppgavene mine er å gjennomføre kartlegginger og trendanalyser, rapportere status og
resultater til konsernledelsen, gi faglig støtte til våre forretningsenheter, identifisere og
gjennomføre forbedringsmuligheter, videreutvikle og delta i opplæringstiltak, mm.

7. Hva er mest spennende med jobben din?
Alle de dyktige menneskene jeg jobber sammen med. AF Gruppen gir deg rom til å leve ut din
nysgjerrighet og gode muligheter til å utvikle deg personlig. Vi består av veldig mange robuste
team innenfor ulike fag, og spiller hverandre gode.

8. I forhold til den stillingen du har nå, hva føler du at du har
mest nytte av fra utdanningen?
Læren om risiko, risikostyring og granskningsmetodikk har jeg fått mest nytte av fra
utdanningen, i stillingen og arbeidsoppgavene jeg har nå.

9. Hvilke fremtidige mål har du jobbmessig?
Jeg ønsker å utvikle meg faglig innenfor HMS. Å bidra til å nå AF Gruppens mål om å unngå
skader med fravær, arbeidsrelatert sykdom og unødige skader på ytre miljø, samt bidra til å
sikre en beredskaps som minimerer skader og tap dersom ulykke eller annen
beredskapssituasjon oppstår.

10.

Har du noen råd til ungdom som skal velge utdanning?

Ta en realitetsjekk av næringslivet – hva er det behov for om tre til fem år? Man skal
selvfølgelig følge drømmene sine, men jeg mener man samtidig bør være bevisst på hva
samfunnet har behov for i fremtiden, når man velger utdanning. Mange av drømmene kan
også nås på fritiden – hvis du har fast jobb.

