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Sammanfattning 
I samhället finns många verksamheter där avancerad teknik och människor skapar komplexa 
system som förväntas fungera på ett säkert sätt. Som en del av det arbete mot förbättrad 
säkerhet som ständigt pågår i dessa system kan olyckor som inträffat bli föremål för en 
utredning. Statens Haverikommission har som uppgift att utreda olyckor inom bland annat 
transportdomänerna med avsikten att klarlägga händelseförlopp och orsak till en händelse 
samt att beskriva resultaten i en rapport. Som ett medel för att förbättra säkerheten kan 
rekommendationer lämnas till respektive tillsyns- eller säkerhetsmyndighet med avsikten att 
fungera som underlag för beslut om lämpliga åtgärder för att om möjligt förhindra att en 
liknande olycka ska inträffa i framtiden. 
 
Det är viktigt att en olycksutredning sker på ett rationellt och systematiskt sätt så att 
olycksredovisningen inte snedvrids av förutfattade meningar eller favorithypoteser. Teorier 
gör gällande att utredare har egna olycksmodeller, d.v.s. sätt att se på olyckor och deras 
uppkomst. Denna olycksmodell stöder utredaren och påverkar olika beslut som fattas under 
utredningens gång. 
 
Studien som ligger till grund för denna uppsats har undersökt hur utredare på Statens 
Haverikommission skapar sig en uppfattning om vilka åtgärder som bäst förebygger olyckor i 
en verksamhet utifrån resultaten av en utredning. Ett särskilt fokus lades på frågan hur 
utredare bedömer en rekommendations förmodade effektivitet.  
 
Metoden som användes under studien bestod av litteraturstudier samt sju semistrukturerade 
intervjuer. Intervjuerna analyserades kvalitativt och resultaten jämfördes sedan med teorier ur 
tidigare forskning.  
 
Under studien identifierades ett antal kriterier som utredarna ansåg kunde öka 
rekommendationens möjlighet att få en säkerhetshöjande effekt om de uppfylldes. 
Huvudsakligen utgjordes dessa av att kostnaden bör vara i rimlighet med säkerhetsvinsten, 
rekommendationen bör peka på ett problem som tillsynsmyndigheten sedan får lösa,  
vara systempåverkande, motiveras så att mottagaren förstår och accepterar problemet,  
vara anpassad efter mottagarens säkerhetsmognad, vara tillräckligt generell för att fånga upp 
liknande olyckor och tillräckligt specifik för att mottagaren ska förstå problemet,  
ej skapa sidoeffekter, vara möjlig att avgöra om den är implementerad, vara välformulerad 
och begriplig.  
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1 Inledning 
I vårt samhälle finns en mängd verksamheter där avancerad teknik tillsammans med 
människor skapar komplexa system som förväntas fungera på ett säkert sätt. Ständigt utförs 
arbetet med att hålla dessa system i drift och under kontroll. Emellertid sker då och då 
olycksfall och som ett medel för att kunna öka säkerheten i systemen kan en olycka bli 
föremål för en utredning.  
 
Statens Haverikommission (SHK) har som uppgift att undersöka olyckor och tillbud i syfte att 
säkerheten skall förbättras. SHK utreder större olyckor och tillbud av samhällsintresse inom 
en mängd olika områden där civilflyg, sjöfart, försvaret, spårbunden trafik, räddningstjänst 
samt även större vägtrafikolyckor ingår. Utredningarna syftar till att klarlägga 
händelseförlopp och orsak till en händelse samt att beskriva resultaten i en rapport. Vid behov 
utfärdas även rekommendationer till respektive tillsyns- eller säkerhetsmyndighet med 
avsikten att fungera som underlag för beslut om lämpliga åtgärder för att om möjligt förhindra 
att en liknande olycka ska inträffa i framtiden. Haveriundersökningar inom SHK syftar 
däremot inte till att fördela skuld eller ansvar. Det huvudsakliga målet med att försöka förstå 
olyckor och andra ogynnsamma händelser är att kunna göra någonting åt dem och att vara i 
beredskap för att reagera och behålla kontrollen.  
 
Olycksfallsutredare som sköter utredningar har egna sätt att se på olyckor som indirekt kan 
urskiljas i vilka orsaker de anser vara tillräckliga, hur sambandet mellan analys och åtgärder 
uppfattas och vilka antaganden som ligger bakom utredningsmetoden. Dessa sub jektiva 
tankestrukturer kan ha en inverkan på hur utredningarna utförs och således även på hur 
effektiva åtgärdsförslagen blir. Det är också tänkbart att åtgärdsförslag som lämnas påverkas 
av andra faktorer såsom att de måste vara anpassade för den verksamhet som ska ta emot den 
för att de ska kunna bli verksamma. Detta dels då mottagaren måste kunna förstå 
rekommendationerna och dels då verksamheten måste ha grundförutsättningarna för att kunna 
genomföra en viss åtgärd som rekommenderats. Det är med andra ord många faktorer som 
kan påverka vilka rekommendationer som mynnar ur en haveriutredning och detta väcker 
frågan om hur det är möjligt att på bästa sätt verka för att rekommendationer effektivt ökar 
säkerheten i en verksamhet.  
 
Rollenhagen (2003) beskriver att den akademiska olycksfallsforskningen i hög grad 
intresserat sig för olycksmodeller och metoder för analys och kategorisering av olycks- och 
incidentdata. Olycksmodellerna har var och en egna karaktäristika gällande vilka typer av 
orsaksfaktorer som de betonar. För att stödja utredaren i utredningsarbetet har många metoder 
utvecklats utifrån olika olycksmodeller. På senare år har olycksmodeller vuxit fram som 
stimulerar till ett systemtänkande i utredningsprocessen som innebär att undersöka hela det 
system i vilket olyckan inträffat och även interaktionen med andra system som inte har en 
uppenbar relation till olyckan. Denna ansats kräver att förståelse skapas för såväl mekaniska 
som biologiska och sociala fenomen i en verksamhet.  

1.1 Problemformulering 
Olycksfallsforskningen söker bland annat ge svar på hur en utredare bör gå tillväga för att 
finna orsaker till olyckor. Vad som i mindre mån är utforskat är hur processen för 
konstruktion av effektfulla åtgärder går till. Med utgångspunkt i detta avses genom denna 
studie att undersöka hur utredare på Statens Haverikommission skapar sig en uppfattning om 
vilka åtgärder som bäst förebygger olyckor i en verksamhet utifrån resultaten av en utredning. 
Ett särskilt fokus läggs på frågan hur utredare bedömer en rekommendations förmodade 
effektivitet.  
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2 Teoretisk bakgrund 
Detta kapitel inleds med teorier kring olycksmodeller och deras betydelse i olycksutredningar. 
Därefter följer en beskrivning av arbetsgången under en olycksutredning. Kapitlet avslutas 
med en detaljerad beskrivning av ett stort antal aspekter som kan påverka rekommendationers 
effektivitet. 

2.1 Olycksmodeller 
För att människor ska kunna resonera kring ett fenomen, till exempel en olycka, krävs det ord 
och begrepp som kan beskriva det samt en referensram. Denna referensram kan kallas 
olycksmodell och syftar då på människans stereotypiska sätt att se på hur en olycka sker. 
(Hollnagel, 2004) 

2.1.1 Behovet av olycksmodeller 
Fördelen med att ha en gemensam referensram är enligt Hollnagel (2004) att 
kommunikationen och förståelsen blir mer effektiv eftersom ett antal saker kan tas för givna. 
Nackdelen är att ett enda synsätt favoriseras och sällan ifrågasätts så snart referensramen 
blivit etablerad. Detta gör det svårare att vara tillräckligt noggrann i en analys med avseende 
på att överväga alternativa förklaringar. Referensramen är speciellt viktig gällande olyckor 
eftersom den bestämmer hur olyckor betraktas och i synnerhet synen på människans roll. 
(Hollnagel, ibid) 
 
Enligt Leveson (2002) är olycksmodeller förenklade abstraktioner av olyckor som 
modelldesignern framställt genom att modellen fokuserat på de särdrag som ansetts mest 
relevanta och att de fenomen som ansetts irrelevanta plockas bort ur modellen. Ett 
underliggande antagande bakom alla olycksmodeller är att det existerar gemensamma mönster 
i olyckor och att de inte bara är slumpmässiga händelser.  

2.1.2 Olycksmodellens betydelse i olycksutredningar 
Enligt Leveson (2002) utgör olycksmodeller basen för att såväl utreda och analysera olyckor, 
som för att designa för att förebygga framtida förluster och för riskbedömning av system. 
Även om exempelvis utredare inte är medvetna om att de använder en modell när de utreder 
en olycka finns alltid en modell, som dock kan vara omedveten, inblandad i processen. 
(Leveson, 2002) 
 
I en olycksutredning stöder olycksmodeller utredarna i:  
– Att skapa en mental bild av olyckssekvensen 
– Att ställa de rätta frågorna och att definiera vilken typ av data som ska samlas in 
– Att etablera stoppregler för när sökandet ska avbrytas efter nya orsaker längre bort från 

olyckshändelsen 
– Att kontrollera att all relevant data har samlats in 
– Att utvärdera data och strukturera och summera data till meningsfull information 
– Att analysera relationer/förhållanden mellan olika information och se inbördes 

förhållanden 
– Att identifiera och bedöma åtgärder 
– Kommunikation mellan människor genom att erbjuda en gemensam referensram 
(Kjellén, 2000) 
 
I en olycksutredning är avsikten att ta reda på såväl hur olyckan gick till som varför den 
inträffade. Enligt Hollnagel (2004) är det att föredra att utredningen sker på ett rationellt och 
systematiskt sätt så att olycksredovisningen inte snedvrids av förutfattade meningar eller 
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favorithypoteser och inte heller ad hoc åberopar psykologiska eller organisatoriska orsaker. 
För att förhindra detta har forskare och praktiker utvecklat ett antal olycksutredningsmetoder 
och klassifikationssystem som alla implicerar en olycksmodell. Människors förståelse för 
olyckor har förändrats under de senaste årtiondena men dessa förändringar rör framförallt 
förståelsen för orsakens natur. Utvecklingen har gått från att fokusera på tekniska brister till 
att fokusera på det negativa inflytandet av mänskliga brister i utförandet till att fokusera på 
organisationsfaktorer. Ändå vilar alla dessa förklaringar enligt Hollnagel (2004) på samma 
underförstådda olycksmodell som ofta tas för given och delas av de människor som är 
involverade i analysen. (Hollnagel, 2004) 

2.1.3 Orsaksattribuering 
Det är en del av människans naturliga förhållningssätt att tillskriva orsaker till tillstånd och 
händelser. Detta kallas enligt Rollenhagen (2003) kausal attribuering och antas vara nära 
kopplat till grundläggande psykologiska tillstånd, förmågor och beteenden såsom människans 
upplevelse av kontroll, möjlighet att göra fö rutsägelser och grund för värderingar och 
attityder. Vissa av dessa orsakstillskrivanden är intuitiva och omedelbara medan andra är 
resultatet av en medveten sökprocess där människor resonerar sig fram till möjliga orsaker till 
något. Ett resultat av att människor förstår världen i termer av orsaksrelationer blir att de ser 
orsaker som något som sker innan en effekt och därmed involveras en sekventialitet. Det har 
också visat sig att människor spontant uppmärksammar och tillskriver vikt till orsaker som 
tidsmässigt ligger nära effekten medan de tenderar att underskatta förhållanden som 
tidsmässigt ligger längre ifrån en effekt. Detta förhållande gäller analogt för rumsliga orsaker 
där de näraliggande lättare uppmärksammas och de avlägsna underskattas. Även orsaker som 
avviker från bakgrunden uppmärksammas lättare än de som inte gör det. Dessa tendenser som 
kan verka intuitivt riktiga får konsekvenser i olycksutredningssammanhang. Det finns en risk 
att tendenserna att söka orsaker nära en effekt gör att människor begränsar sökandet alltför 
mycket och därmed också begränsar sin lärdom. Något som också påverkar sökandet efter 
orsaker är den kognitiva tendensen att tro att effektens storlek står i jämn relation till orsaken, 
d.v.s. små effekter har små orsaker medan stora effekter har stora orsaker. (Rollenhagen, 
2003)  
 
Dekker (2002) beskriver hur människor antar att ett dåligt resultat, till exempel en olycka, 
också måste föregås av en dålig process. Detta kallas orsaks-konsekvensekvivalens. Riktigt 
dåliga konsekvenser tros inte kunna vara något annat är resultatet av en likvärdigt dålig orsak. 
Detta är en missvisande bild som skapar en ickeobjektiv syn på processen bakom en olycka. 
Ofta leder även dåliga processer till lyckade resultat och även goda processer kan leda till 
dåliga resultat.  
 
I sökandet efter orsaker letar människor också efter representativa förklaringar, alltså 
förklaringar som de av erfarenhet vet bör kunna tillämpas i det aktuella fallet. Rollenhagen 
(2003) beskriver en hypotes om att ju mer människor vet om en domän, desto bättre är de på 
att använda sig av förklaringsmodeller som kan motverka de intuitiva attribueringsmodeller 
som kan begränsa sökandet efter orsaker och påverkansfaktorer. Rollenhagen (ibid) och Klein 
et.al. (2005) menar att tillämpat på olycksfallsutredning så innebär detta att om det finns mer 
nyanserade beskrivningar och modeller av t.ex. människans psykologi så borde människor 
också bättre uppmärksamma vissa typer av faktorer än om de inte har motsvarande kunskaper.  
 
Enligt Kjellén (2000) lever gamla modeller eller sätt att se på olyckor kvar parallellt med 
moderna modeller som är baserade på vetenskaplig forskning. Många olycksmodeller har 
utvecklats under åren och dessa kan enligt Hollnagel (2004) delas in i tre huvudtyper: 
sekventiella-, epidemiologiska- samt systemiska olycksmodeller.  
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2.1.4 Sekventiella olycksmodeller 
Sekventiella olycksmodeller beskriver en olycka som resultatet av en sekvens av händelser 
som sker i en specifik ordning. Den sekventiella olycksmodellen ger uttryck för olyckan som 
en oväntad och oavsiktlig händelse som leder till ett oönskat resultat. Detta innebär att enligt 
detta synsätt kan en olycka inträffa när systemet förefaller fungera normalt. En plötslig 
oväntad händelse initierar en händelsesekvens där den sista är olyckan. Den oväntade 
händelsen har ofta tagits för en icke farlig handling vilket är i linje med emfasen på mänskliga 
felhandlingar (human error) som huvudsaklig olycksorsak. Det kan dock även vara någonting 
annat såsom ett tekniskt fel. Sekventiella modeller har ett tydligt antagande om kausalitet, i 
synnerhet att det finns identifierbara orsak-verkan länkar som fortplantar effekten av den 
oväntade händelsen. Detta gör att målet med en olycksanalys blir att identifiera dessa orsak-
verkan länkar som antyds som en riktning i resonemanget från olyckan till de underliggande 
orsakerna. Det underliggande antagandet hos modellen är att en olycka är resultatet av en 
sekvens av händelser och att orsaker när de väl hittats kan elimineras och kapslas in och 
genom detta förhindras framtida olyckor. (Hollnagel, 2004) 

Dominoteorin  
Ett exempel på en sekventiell olycksmodell är den så kallade dominoteorin där en olycka 
enligt Kjellén (2000) beskrivs som en kedja av förhållanden och händelser som kulminerar i 
en skada. En länk i kedjan är en farlig handling (unsafe act) eller ett farligt förhållande (unsafe 
condition) på arbetsplatsen. Genom modellen föreslås att olyckor kan förebyggas genom att 
minska på de farliga handlingarna och förhållandena. Olyckan visualiseras som 
dominobrickor uppradade så att om en faller så kommer den slå omkull de efterföljande 
också. Enligt dominoteorins logik kan olyckan förebyggas genom att en eller flera 
dominobrickor plockas bort eller på andra sätt hindras från att falla (Hollnagel, 2004). 
 
Dominoteorin har haft ett stort inflytande på utvecklingen av klassifikation av olyckor som 
används i många länder till att standardisera data för att kunna föra statistik över olyckor.  
Statistik som är baserad på klassifikation av olyckor enligt sådana kategorier visar ofta att 
orsaken till en majoritet av olyckorna var farliga handlingar. Denna typ av analys tar inte 
hänsyn till att olyckor har multipla orsaker. Ett problem med orsakssekvensmodeller är att 
ingen tydlig distinktion görs mellan å ena sidan observerbara fakta kring olyckssekvensen och 
å andra sidan de mer osäkra orsakssambanden på en personlig nivå, organisatorisk nivå och 
ledningsnivå. Detta kan leda till missförstånd och falska tolkningar, detta speciellt på den 
högre ledningsnivån där detaljerad kunskap kring olyckshändelser saknas. (Kjellén, 2000) 

Accident Evolution and Barrier (AEB) modellen  
AEB-modellen beskriver en olycka i form av en händelsesekvens där barriärer (fysiska, 
funktionella, symboliska, procedurella) har brustit. Beskrivningen fokuserar på vad som gått 
snett vilket utelämnar ytterligare potentiellt viktig information. Mer generellt kan sägas att 
sekventiella modeller återger olyckan som resultatet av en serie individuella steg som är 
organiserade enligt sin förekomstordning. Sekventiella modeller kan också framställa en 
olycka som bestående av flera händelsesekvenser i en hierarki såsom görs i trädmodeller och 
nätverk. Dessa kan visa antingen hela scenariot eller enbart de händelser som gick snett. 
(Hollnage l, 2004) 

Logiska trädmodeller 
Logiska trädmodeller baseras på ett systembegrepp vilket innebär att ett produktionssystem 
förstås utifrån sina komponenter och relationerna dem emellan. Dessa typer av modeller 
används ofta i teoretisk analys för att estimera olycksrisk (riskanalys) men kan också 
användas i diagram för att visa resultatet av en olycksutredning. En modell av detta slag kallas 
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Fault Tree Analysis och i toppen på detta träd finns en skada. Analysen fortsätter bakåt för att 
identifiera alla händelser och förhållanden som har orsakat skadan. (Kjellén, 2000) 

Begränsningar hos sekventiella modeller 
Sekventiella modeller är attraktiva eftersom de i större utsträckning uppmuntrar till tänkande i 
kausala serier än i kausala nätverk. Det är mycket enklare att följa ett linjärt resonemang steg 
för steg än att hålla ordning på flera parallella linjer samtidigt. Det är också enklare att 
presentera ett linjärt resonemang grafiskt vilket underlättar kommunikationen av analysens 
resultat. För att en sekventiell olycksmodell ska vara lämplig för att beskriva en olycka krävs 
det att denna händelse motsvarar modellens förutsättningar. Detta innebär att de orsak-verkan 
förhållanden som ligger till grund för olyckan bör vara relativt enkla. (Hollnagel, 2004) 
Exempel på system som kan beskrivas med sekventiella modeller är mjukvaror och 
mekaniska system såsom bilmotorer. Komplexa system såsom organisationer kan dock inte 
beskrivas sekventiellt.  
 
Det är förenligt med den sekventiella olycksmodellen att en olycka har en slutgiltig orsak, 
vanligen refererad till som grundorsaken eller roten (root cause). Grundorsaken definieras ofta 
som kombinationen av de förhållanden och faktorer som ligger till grund för olyckan eller 
incidenten eller till och med som den absoluta början av kausalkedjan. Hollnagel (2004) 
menar att denna metafor är missvisande då verklighetens olyckor inte börjar med den 
oväntade händelsen utan denna händelse själv kan ses som resultatet av en komplex rad av 
händelser. Förhållandet mellan orsaken till en oväntad händelse och dess konsekvenser kan 
illustreras med en trädmetafor där hela rotsystemet visas, inte bara trädets stam och grenverk. 
Ett träd har inte en enda rot utan rotsystemet är ofta lika omfattande och tilltrasslat som 
grenverket. Så är det också med orsakerna bakom en olycka enligt Hollnagel (ibid). Då ingen 
grundorsak automatiskt står ut under utredningsarbetet försvåras analysarbetet och det blir 
mycket otydligt hur stoppkriteriet ska se ut, det vill säga hur avgörandet ska ske om vid vilken 
punkt det är lämpligt att avsluta en utredning. Dekker (2002) anser att frågan om vilken som 
är grundorsaken till att en olycka har hänt är lika bisarr som att fråga vilken grundorsaken var 
till att ingen olycka har inträffat. Vidare menar Dekker (ibid) att det krävs multipla faktorer - 
där varje faktor är nödvändig och de enbart är tillräckliga tillsammans för att få ett komplext 
system att haverera.  

2.1.5 Epidemiologiska olycksmodeller 
Efter 1900-talets mitt blev de sekventiella modellerna begränsade i sin förmåga att förklara 
olyckor i de komplexa system som blev allt vanligare under den senare delen av århundradet. 
Behovet av mer kraftfulla sätt att beskriva och förstå olyckor växte fram och gav upphov till 
de epidemiologiska olycksmodellerna som fick allt större gehör under 1980-talet. (Hollnagel, 
2004)  
 
Epidemiologiska olycksmodeller har sina rötter i den medicinska epidemiologin och söker att 
systematiskt analysera olycksorsaker på ett sätt liknande analysen av sjukdomsorsaker 
(Kjellén, 2000). Modellerna beskriver olyckan som resultatet av en kombination av faktorer, 
varav några manifesterar sig och andra är latenta, som råkar existera tillsammans i tid och rum 
(Hollnagel, 2004). Termen epidemiologisk olycksmodell började enligt Hollnagel (ibid) 
användas så tidigt som 1961 när Suchman föreslog att fenomenet olycka är den oväntade, 
oundvikliga, oavsiktliga handling som resulterar ur interaktionen mellan värden, agenten och 
miljöfaktorer inom situationer som involverar risktagande och uppfattning av fara.  
 
De epidemiologiska modellerna skiljer sig enligt Hollnagel (ibid) från de sekventiella på fyra 
huvudpunkter.  
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1. Prestandaavvikelser – Föreställningen om farliga handlingar som ofta behandlades som 
synonymt med mänskliga felhandlingar (human error) byttes gradvis ut mot begreppet 
prestandaavvikelser. Det nya begreppet var neutralt och kunde tillämpas på såväl en person 
som en teknisk komponent och det var också mindre laddat än mänsklig felhandling eftersom 
en avvikelse enbart var en normal handling som av någon anledning gått snett snarare än en 
separat funktionskategori.  
2. Miljöförhållanden – De epidemiologiska modellerna tog också hänsyn till de förhållanden 
som kunde leda till prestandaavvikelser. För att begränsa påverkan av föreställningen om en 
rotorsak användes miljöförhållandebegreppet för att vidga analysen.  
3. Barriärer – Ett nytt kännemärke för modellerna var barriärer som kunde förebygga att de 
oväntade konsekvenserna inträffade och som i viss mening således kunde stoppa 
olycksutvecklingen i sista stund. Barriärerna kunde vara av olika typer och finnas under alla 
stadier i olycksförloppet. 
4. Latenta förhållanden – Den viktigaste skillnaden var införandet av latenta förhållanden 
vars definierande drag är att de finns hos systemet långt innan en igenkännlig olyckssekvens 
tar sin början. Begreppet har sitt ursprung i termerna latenta och aktiva fel som användes 
flitigt under det sena 1980-talet. Tanken om inaktiva förhållanden som kunde bidra till 
olycksutvecklingen kan spåras bakåt i tiden till olycksmodeller såsom dominoteorin. Latenta 
förhållanden kan i komplexa högrisksystem, exempelvis kärnkraftverk och luftfart, ge upphov 
till olyckor med multipla felorsaker. Dessa kan i sin tur attribueras till basala organisatoriska 
processer - exempelvis design, konstruktion, procedurer, underhåll, träning och 
kommunikation. Termerna aktiva fel och i synnerhet mänskliga felhandlingar skapade en bild 
av lokala händelser som omedelbara orsaker till en olycka. Latenta förhållanden å andra sidan 
sätter inte igång olyckor som sådana utan framträder snarare själva genom en till synes 
oskyldig prestandaavvikelse. Latenta förhållanden kan ha olika orsaker och kan existera i 
olika former som tillsammans med aktiva brister kan skapa en olycka. Dessa förhållanden kan 
ofta delas in i tre huvudkategorier:  
1) Brist på barriärer så att olycksförebyggandet inte fungerar.  
2) Brist på resurser så att nödvändiga medel för att motarbeta eller neutralisera en händelse 
saknas.  
3) Riskabla förhållanden vilket innebär att delar av systemet har blivit instabilt så att en liten 
aktiv brist är tillräcklig för att utlösa ett latent förhållande. (Hollnagel 2004) 
 
Epidemiologiska modeller är enligt Kjellén (2000) baserade på det faktum att en 
energiöverföring som överstiger kroppens skadetröskel orsakar en skada hos en person. 
Medlet för skadan är energiöverföringen och kan exempelvis vara mekanisk, kemisk, termisk 
och elektrisk. Utifrån modellen har tio kända olycksförebyggande strategier systematiserats 
vilka är kopplade till tre olika angreppspunkter. Angreppspunkterna är: strategier kopplade till 
energikällan, strategier kopplade till barriärer och strategier kopplade till det sårbara målet. 
De första strategierna går ut på att olyckor kan förebyggas helt genom att eliminera eller 
reducera hotet i sig självt. De andra strategierna med barriärer innebär enligt Kjellén (ibid) att 
hotet och objektet för hotet kan separeras i tid och/eller rum eller att en fysisk barriär 
upprättas dem emellan. Den tredje strategin går ut på att det hotade målet skyddas eller att 
skadans omfattning kan minskas på något sätt.  

2.1.6 Systemiska olycksmodeller 
Såväl forskare som praktiserande involverade i olycksanalys lät innan åttiotalets början 
antingen tekniken eller människan utgöra de huvudsakliga kategorierna för olycksorsaker. 
Utöver dessa två fanns även en kategori övrigt som fick fånga upp resterande orsaker. 1979 
inträffade en kärnkraftsolycka på Three Mile Island och denna blottlade tydligt behovet av att 
sträcka sig bortom mänskliga och teknologiska orsakstyper. Under det tidiga åttiotalet skedde 
en revision av olycksanalysen och en tredje kategori växte fram med orsaker kopplade till 
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organisation. Fokus i attribuering av orsaker inom domäner såsom kärnkraften och 
spårbunden transport har under verksamheternas utveckling skiftat från tekniska orsaker till 
mänskliga fel och sedan vidare till organisatoriska faktorer. Dock har olycksmodellen 
förändrats i mindre utsträckning. (Hollnagel, 2004) 

Systemolyckor 
Många verksamheter idag består av mycket avancerad teknologi och de olika system vari 
teknologin förekommer kan vara såväl fristående som kopplade till varandra. I de fall då de 
ingående komponenterna är integrerade med varandra blir det svårare att överblicka systemet 
och förstå såväl dess fullständiga funktion som hur denna påverkas av de enskilda 
komponenterna. Perrow (1984) kallar sådana system för tätt sammankopplade. I tätt 
sammankopplade system är fel som uppstår svåra att identifiera och isolera och kan snabbt 
påverka hela systemets funktion. Då komplexiteten i tätt sammankopplade system är stor kan 
ett fel i sådana system leda till följder som är mycket svåra att förutse och kontrollera. Detta 
till trots kan olyckan och dess händelseförlopp ha varit en logisk följd av systemets 
uppbyggnad. Enligt Perrow (ibid) kommer system som är komplexa i sin interaktion och har 
täta kopplingar ofrånkomligen att framkalla en olycka förr eller senare. Detta är en 
inneboende egenskap hos system med dessa egenskaper vilket Perrow (ibid) illustrerar genom 
att kalla sådana olyckor för normala olyckor eller systemolyckor. Exempel på tätt 
sammankopplade system finns i modern processindustri, kärnkraftsverk, militära system, 
luftfart och sjöfart. 

Vassa och trubbiga änden 
En av de viktiga förändringarna mellan epidemiologiska olycksmodeller och systemiska 
modeller var användandet av begreppen den vassa änden (sharp end) och den trubbiga änden 
(blunt end) för att beskriva händelserna bakom en olycka. Idén fanns redan i tankarna kring de 
latenta förhållandena som kan ses som ett överbryggande begrepp mellan olycksmodellerna. 
Uttrycken den vassa och trubbiga änden företräder de händelser som leder till olyckan. 
Uttrycken härstammar från Reason (1990) där de dock uttrycktes front end och blunt end. Den 
vassa änden refererar till människor som interagerar med den riskfyllda processen i sina roller 
som piloter, läkare, rymdoperatörer eller kraftverksoperatörer. Med andra ord är dessa de 
personer som arbetar på plats när olyckan sker (Hollnagel, 2004).  
 
Eftersom det redan var accepterat att de flesta fel, om inte alla, som gjordes vid den vassa 
änden var förutbestämda av arbetsförhållanden och av uppgiftens natur behövdes ingen 
beskrivning av hur detta inflytande skedde (Hollnagel, ibid). Den trubbiga änden definierades 
som organisationen eller organisationerna som stödjer, driver och formar aktiviteterna i den 
vassa änden, såsom till exempel flygbolaget eller sjukhuset (Dekker, 2002). Den trubbiga 
änden ger den vassa änden resurser (t.ex. utrustning, träning, kolleger) för att den ska kunna 
uppnå sina mål. Men samtidigt sätter den trubbiga änden restriktioner och press på den vassa 
genom exempelvis tidsplan och budget (Dekker, ibid). Med andra ord styrs den vassa änden 
av begränsningar och resurser som bestämts tidigare på en annan plats (Hollnagel, ibid).  
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Figur 1 - Vassa änden - trubbiga änden. Anpassat från Hollnagel (2003). Tryckt med tillstånd. 

 
Systemiska olycksmodeller avser enligt Hollnagel (2004) beskriva det karaktäristiska 
beteendet hos systemet som helhet snarare än specifika orsak-verkan mekanismer eller 
epidemiologiska faktorer. I det systemiska synsättet betraktas olyckor som uppdykande 
fenomen som också anses normala eller naturliga på så sätt att de förväntas inträffa. Detta är 
förenligt med Perrows (1984) teorier om normala olyckor med den skillnaden att det 
systemiska synsättet kan tillämpas på såväl enklare som komplexa system. Systemiska 
modeller är å ena sidan strukturellt sätt enklare än epidemiologiska modeller men å andra 
sidan funktionellt mer komplexa än desamma.  
 
Varje händelse som bidragit till en olycka kan anses befinna sig i den vassa änden, snarare än 
bara just den som inträffade sist av dem. Trots att det uppenbarligen måste finnas en temporal 
progression från början till slutet av en händelseutveckling innebär synen på olyckor som 
uppdykande fenomen att dess stadier under utvecklingen ses som delar av en helhet snarare än 
som distinkta händelser. Händelserna kan fortfarande ordnas post hoc1 antingen temporärt 
eller i termer av kausala förhållanden. I den systemiska modellen kan dock varje händelse 
föregås av flera händelser (temporärt eller kausalt) samt följas av flera händelser. En annan 
konsekvens av en systemisk syn på olyckor är att ingen framåtpekande kausal riktning finns 
såsom i exempelvis dominoteorin. Fastän olyckor har sina orsaker är det missledande att 
föreslå den enkla utvecklingen som utgår från sekventiella modeller. Utredningsriktningen 
kvarstår eftersom olycksanalys som process fortfarande spårar händelseutvecklingen bakåt i 
tiden med startpunkt i olyckan där den inträffade. (Hollnagel, 2004)  
 
De huvudsakliga fördelarna med de systemiska modellerna är enligt Hollnagel (ibid) deras 
emfas i att olycksanalys måste baseras på en förståelse av ett systems karaktäristiska 
funktioner snarare än på antaganden eller hypoteser om interna mekanismer. 
 
När det gäller olycksanalys förespråkas utifrån de systemiska modellerna ett sökande efter 
ovanliga beroenden och vanliga omständigheter som av erfarenhet kan kopplas till olyckor. 
Detta är i enlighet med tron att det alltid finns variabilitet i systemet och att det bästa 
alternativet alltså är att övervaka systemets prestation så att potentiellt okontrollerbar 
variabilitet kan identifieras i ett tidigt skede. Till skillnad från prestandaavvikelsen i de 
epidemiologiska modellerna ses prestandavariabiliteten i de systemiska modellerna inte som 
dålig i sig och målet är därför inte att eliminera den till varje pris. Prestandavariabiliteten ses 
tvärt om som nödvändig för systemet att utveckla och för användare att lära sig. I övervakning 
                                                 
1 Den logiska missuppfattningen att temporal följd implicerar en kausal relation [www.hyperdictionary.com] 
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av prestandavariabilitet krävs förmåga att skilja mellan vad som är potentiellt nyttigt och vad 
som är potentiellt skadligt. (Hollnagel, ibid) 

2.2 Egenskaper hos säkra organisationer 
Det finns organisationer som trots att de opererar komplexa processer har en relativt låg 
frekvens av incidenter och olyckor i jämförelse med likvärdiga verksamheter. Dessa beskrivs 
av Weick & Roberts (1993) som organisationer med hög tillförlitlighet (high reliability 
organizations). Johnson (2003) beskriver fyra huvudegenskaper som tros bidraga till dessa 
säkerhetsrelaterade framgångar.  
1. Ledarskapet i organisationen prioriterar säkerhet högt 
2. Hög redundans finns även under extern press om nedskärningar av budget 
3. Befogenhe t och ansvar är decentraliserat och nyckelpersoner kan ingripa för att ta itu med 
potentiella incidenter. Dessa handlingar stöds genom kontinuerlig träning och stöttning från 
organisationen för att upprätthålla ett ändamålsenligt säkerhetsklimat. 
4. Lärande i organisationen sker genom olika medel, däribland att prova sig fram (trial and 
error) men också genom simulering och hypotesprövning. 

2.3 Reaktioner inför mänskliga felhandlingar 
Dekker (2002) beskriver hur utredare för att kunna förstå mänskliga felhandlingar i en olycka 
som skett måste kunna förstå mänskliga reaktioner inför felhandlingar. Människor reagerar 
ofta med förvåning inför hur de som var med i händelseförloppet agerade eller tänkte. Dekker 
(ibid) menar att reaktionerna hindrar förståelsen för olyckan. Ju mer reaktion desto mindre 
förståelse. Dekker (ibid) redogör för fyra egenskaper hos dessa rektioner.  

– Tillbakablickande – Reaktionerna uppstår utifrån möjligheten att kunna blicka tillbaka 
på en händelsesekvens vars resultat är känd.  

– Näraliggande – De fokuserar på de människor som var närmast i tid och rum gällande 
att ha orsakat eller förebyggt olyckan. 

– Ickesakliga – De beskriver i detalj vad dessa människor kunde ha gjort för att 
förhindra olyckan. Med andra ord fokuserar de inte på de fakta som finns tillgängliga 
utan på just det som inte skedde.  

– Dömande – De berättar vad människor skulle ha gjort eller misslyckades med för att 
förebygga olyckan. 

 
Målet med en utredning är att förklara en del av det förflutna. Eftersom utredningen sker i 
nutid blir den ändå påverkad av nuet (Dekker, 2002). Det är troligt att utredaren vet mer om 
olyckan än människorna som var inblandade i den tack vare att denne har fördelen att kunna 
se på olyckan utifrån och som en händelsesekvens vars resultat är känt. Att söka orsaker till en 
olycka långt ifrån människorna i den vassa änden strider enligt Dekker (ibid) mot mänsklig 
intuition och kan vara svårt.  

2.4 Olycksmodellens påverkan på rekommendationerna 
Att använda termen mänsklig felhandling eller human error som en förklaringsmodell för 
olyckor anses alltmer otillfredsställande (Dekker, 2002). Det finns alltid en organisatorisk 
värld som lägger grunderna för ”felen” och en operationell värld som tillåter dem att växa till 
större problem. Synen på mänskligt felhandlande (human error) i olycksförlopp och 
utredningar har enligt Dekker (ibid) förändrats.  

Ett äldre perspektiv på mänskliga felhandlingar 
Enligt det något äldre perspektivet proklameras mänskligt felhandlande som en orsak till 
olyckor och som den dominerande bidragande orsaken till mer än två tredjedelar av alla 
olyckor. Detta perspektiv på mänskligt felhandlande skapar enligt Dekker (ibid) idén att 
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komplexa system i grunden är säkra och att de behöver skyddas mot opålitliga människor. Fel 
uppstår som obehagliga överraskningar och introduceras i systemen genom opålitliga 
människor. Detta perspektiv har också inflytande på vilken typ av rekommendationer som 
anses effektiva i olycksutredningssammanhang. Nedan presenteras typiska drag hos sådana 
rekommendationer:  

– Åtstramande av procedurer och tilltäppande av hål i regelverken för att reducera 
människors handlingsutrymme. Syftet med detta är att lämna mindre utrymme för 
mänskliga felhandlingar.  

– Introduktion av mer teknologi för att övervaka människor eller för att ersätta 
mänskligt arbete. Tanken som ligger bakom är att om maskiner utför arbetet kan 
människor inte längre göra fel i arbetsutövandet och att om maskiner övervakar 
mänskligt arbete kan de upptäcka felaktigt mänskligt beteende. 

– Förhindrande av att bristfälliga arbetsutövare kan bidraga till systemets sammanbrott 
en andra gång genom att antingen förflytta dem, utbilda dem, pressa dem eller ge 
reprimander.  

 
Dekker (2002) menar att bakom illusionen att lågt riktade rekommendationer skulle förebygga 
återupprepningar finns bland annat idén att felsekvenser alltid är linjära. Om ett steg, vilket 
som helst, tas ut ur sekvensen kommer felet inte längre att inträffa vilket är ett resonemang 
som känns igen från dominoteorin. I komplexa och dynamiska system är detta nästan aldrig 
sanningen. Vägen till en olycka är sällan linjär eller smal eller enkel. Olyckor har kompakta 
orsaksmönster med bidrag från alla hörn och kanter av systemet och beror i normala fall på 
många subtila interaktioner. Att sätta in en motåtgärd någonstans efter en upplevd linje mot en 
olyckshändelse räcker kanske inte. När motåtgärder ska skapas är det avgörande att förstå 
sårbarheter genom vilka hela delar av ett system (verktyg, uppgifter, operationella och 
organisatoriska delar) kan bidra till systemfel under olika gestalt och förhållanden. Utan att 
förstå och ägna sig åt djupare och mer subtila sårbarheter som leder fram emot en olycka 
lämnas vägen till återupprepning öppen. (Dekker, 2002) 

Ett nyare perspektiv på mänskliga felhandlingar 
Enligt ett nyare perspektiv är mänskligt felhandlande ett symptom på att det finns problem 
längre in i systemet. Förklaringen till felet ligger inte i att identifiera när människor gjort fel 
utan i att förstå hur människors bedömningar och handlingar verkade vettiga just då och givet 
omständigheterna som omgav dem. Mänskligt felhandlande är inte slumpmässigt bestämt utan 
systematiskt kopplat till egenskaper hos människors verktyg, uppgifter och arbetsmiljö. 
Mänskliga felhandlingar är inte slutsatsen i en utredning utan startpunkten. (Dekker, 2002) 
 
Detta perspektiv beskriver inte komplexa system som säkra i grunden. Säkerheten måste 
skapas av människor som har flera och ibland motstridiga systemmål att ta hänsyn till. Vidare 
beskriver Dekker (ibid) hur detta perspektiv ger nya antaganden: Människor är nödvändiga i 
processen att skapa säkerhet. De är de enda som kan förhandla mellan säkerhet och annan 
press under verkliga arbetsförhållanden. Mänskliga felhandlingar uppstår inte helt oväntat. De 
utgör den andra sidan av mänsklig expertis – den mänskliga förmågan att sköta dessa 
förhandlingar och samtidigt vara ställd inför tvetydiga bevis och osäkra resultat. (Dekker, 
ibid) 
 
Det nyare perspektivets rekommendationer får en annan fokus och Dekker (ibid) redogör för 
fyra karaktäristiska drag: 

– De handlar nästan aldrig om enskilda praktiker då de fel som dessa människor utfört är 
symptom på systematiska problem som alla kan vara sårbara inför.  
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– De stödjer sig inte på strama procedurer eftersom människor behöver handlingsfrihet 
för att handskas med komplexa och dynamiska omständigheter i vilka fördefinierad 
vägledning fungerar dåligt.  

– De fastnar inte i löften om ny teknologi. Även om ett specifikt fel kan elimineras 
kommer ny teknologi troligen att föra in ny komplexitet och nya fällor där fel kan 
uppstå. 

– De försöker vända sig mot den typ av systematiska fel som har sitt ursprung i 
organisatoriska beslut, arbetsförhållanden eller teknologiska särdrag. 

 
Något som kan tyckas anmärkningsvärt hos många olycksförlopp är att människor handlade 
precis som de normalt brukade göra och som vanligtvis ledde till framgång och säkerhet. I en 
given situation handlar människor på ett sätt som verkar vettigt givet indikationer i 
situationen, den driftspress och normer i organisationen som för närvarande finns. Olyckor 
föregås sällan av ett bisarrt beteende (Hollnagel, 2004). Dekker (2002) menar att poängen 
med en utredning inte är att leta efter var människor gjorde fel utan att förstå varför deras 
bedömningar och handlingar verkade vettiga i den situation som rådde.  

2.5 Olycksutredningar 
Det blir alltmer angeläget i vår komplexa och föränderliga värld att närmare förstå och 
tillämpa strategier för att hantera risker. Olyckor innebär både mänskligt lidande och 
materiella/finansiella förluster för såväl anhöriga som samhället i stort. Det finns således all 
anledning att så långt det är möjligt söka kontroll över de risker vi är omgivna av. Som en del 
av denna strävan ingår olycksutredningar som ofta mynnar i att rekommendationer skapas 
med målsättningen att förhindra att liknande olyckor sker i framtiden. Nedan beskrivs 
översiktligt hur processen att göra en olycksfallsutredning kan se ut. 

2.5.1 Översikt arbetsgång olycksutredning 
Rollenhagen (2003) beskriver en överordnad arbetsgång vid en olycksfallsutredning i åtta 
steg.  
1. Utredningsärendet initieras och resurser tilldelas - Rollenhagen (ibid) förespråkar att 
utredningar sker i arbetsgrupper snarare än genom ensamutredare. Detta då arbetsgruppen ger 
fördel både genom att två personer ser mer än en samt att det är bra att kunna diskutera 
sinsemellan. Vidare menar Rollenhagen (ibid) att åtminstone en i utredningsgruppen bör ha 
god domänkännedom. Det kan också vara aktuellt att ta in experthjälp allt eftersom frågor och 
ämnen aktualiseras.   
2. Preliminär datainsamling – Det är i denna fas viktigt att bibehålla ett öppet sinne och att 
inte dra alltför snabba slutsatser. Då rykten lätt kan spridas och påverka människors 
uppfattning av vad som hänt är det viktigt att snabbt komma igång och intervjua människor 
som varit nära olyckan, det vill säga direkt inblandade samt vittnen och arbetsledning. I denna 
fas kan också annan information samlas in, till exempel information om liknande olyckor, 
tekniska ritningsunderlag och klimatundersökningar.  
3. Fördjupad utredning – I denna fas sker vanligtvis intervjuer med människor som av någon 
anledning bedömts som viktiga för att bättre förstå vad som hänt. Det är enligt Rollenhagen 
(ibid) en fördel att i denna fas använda sig av händelse- och orsaksdiagram eller barriäranalys.  
4. Föreslå åtgärder – Under utredningen är det vanligt att förslag till hur liknande olyckor kan 
förebyggas kontinuerligt kommer fram. Dessa bör dokumenteras och i slutet av utredningen 
bör de beaktas, prioriteras och eventuellt kompletteras. En viktig princip menar Rollenhagen 
(ibid) är att inte vara för snabb i åtgärdsfasen och bara ta förslag som vid en snabb anblick 
verkar bra. Ett speciellt avsnitt nedan beaktar skapandet av rekommendationer mer i detalj 
(2.6). 
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5. Rapportskrivning – Olycksfallsutredningar bör enligt Rollenhagen (ibid) alltid 
dokumenteras i en rapport. Kvaliteten på denna i fråga om struktur, tydlighet, skrivsätt, ordval 
och begriplighet för andra än experter kan vara avgörande för hur rapportens information och 
slutsatser bemöts av mottagaren.  
6. Verifiering – Rollenhagen (ibid) pekar på fördelen i att ha en rutin för att granska 
olycksfallsrapporter både med avseende på struktur och innehåll. Det är också en fördel om 
intervjuade personer får möjlighet att verifiera att rapportens innehåll stämmer överens med 
det som de uttryckt innan rapporten sprids.  
7. Informationsspridning – Rapporten bör spridas till dem som bedöms ha nytta av att ta del 
av den och i många fall underskattas detta antal. Det är inte nödvändigt att sprida rapporten i 
sin helhet till alla utan det kan räcka med en övergripande sammanfattning.  
8. Uppföljning – Det bör finnas en tydlig process för hur rekommendationer som sprungit ur 
en olycksutredning bör följas upp. Rekommendationerna bör enligt Rollenhagen (ibid) ingå i 
det mer generella uppföljningssystemet, det vill säga avvikelsehanteringen i kvalitetssystemet.  

2.6 Skapandet av rekommendationer 
Dekker (2002) menar att skapandet av rekommendationer inte är den mest tillfredställande 
delen av en utredares arbete. För det första är det svårt att formulera rekommendationer, 
speciellt med avseende på mänskligt felhandlande. För det andra kan det också vara svårt att 
få rekommendationerna implementerade och en genomtänkt formulering kan göra hela 
skillnaden mellan att få gehör och att bli avfärdad beroende på vem som tar emot 
rekommendationen. För det tredje är det svårt att komma underfund med om 
implementeringen hade någon effekt på systemets säkerhet. 

2.6.1 Systemgrupper  
Som ett förslag på hur vissa av ovan nämnda svårigheter i processen att skapa 
rekommendationer kan överbryggas beskriver Rollenhagen (2003) systemgrupper som en 
process att konstruera effektiva åtgärdsförslag. Begreppet systemgrupp betecknar en grupp 
människor som tillsammans representerar de relevanta delarna av hela det system som 
granskas under en utredning. Systemgruppskonceptet uppkom genom observationen att 
enskilda människor eller experter har problem med att representera hela den problemrymd 
som är intressant, detta både gällande att hitta orsaker som lösningar till ett problem. Genom 
att en grupp människor representerar hela det system som är av intresse och möts i en dialog 
så ökar chansen att finna såväl relevant information om problemet som dess lösningar.  

2.6.2 Åtgärdens effektivitet 
Dekker (2002) menar att en utredning ultimat ska peka på förändringar som verkligen 
avlägsnar risken för fel från ett system, något som i hög grad understödjer värdet av 
meningsfulla rekommendationer. Nedan presenteras ett antal aspekter som utredaren kan 
behöva ta i beaktande i sitt val av och utformande av rekommendationer och beroende på hur 
dessa behandlas kan rekommendationens effektivitet påverkas.  

Orsaksförhållandenas relativa signifikans  
Johnson (2003) menar att det kan vara svårt för utredare att bedöma den relativa 
prioriteringen av orsaksfaktorer för att resurser ska kunna fördelas mot effektiva 
åtgärdsprogram. Leveson (2002) argumenterar för att åtgärder mot olyckor inte ska 
bestämmas av den relativa betydelsen hos orsaksfaktorer utan att prioritet istället ska ges till 
de åtgärder som mest effektivt kan reducera framtida förluster. Leveson (ibid) nämnder tre 
olika delstrategier och menar att det är på dessa som tonvikten bör läggas. Utredaren bör 
identifiera de faktorer som för det första är enklast eller mest genomförbara, för det andra 
som kommer att förebygga stora klasser av olyckor och för det tredje som går bäst att 
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kontrollera. Då målet är att förebygga olyckor bör emfasen enligt Leveson (ibid) ligga på att 
identifiera vilka faktorer som är involverade i en olycka och förstå relationerna dem emellan 
för att kunna förklara varför olyckan skett. Inte att bestämma vilka faktorer som är viktigare 
än andra utan snarare hur de är kopplade till varandra och till den slutgiltiga förlusten.  
 
För att förstå betydelsen hos orsaksförhållanden som används i skapandet av specifika 
rekommendationer behöver utredare summera händelseförloppet bakom en riskfylld händelse. 
Denna summering kan också innehålla information om personer som varit inblandade samt 
om miljöförhållanden. Denna information kan också senare kompletteras med 
rekonstruktioner av olika slag som till exempel datorsimulering. Oavsett vilken orsaksmodell 
som används eller finns bakom utredningen är det enligt Johnson (2003) viktigt att utredarna 
på något sätt indikerar den uppfattade vikt som tillskrivs specifika orsaksförhållanden. 
Utredare kan bli låsta vid en primär orsak på bekostnad av sekundära fel som förvärrade 
slutresultaten. Därför bör även så kallade bidragande faktorer noteras samt graden av deras 
påverkan uppskattas för att utredaren ska kunna skapa sig en rättvisande bild av 
orsaksförhållandet bakom olyckan.  
 
Rekommendationer ges ofta till reglerare eller säkerhetsansvariga som i sin tur måste allokera 
resurser för att se till att de implementeras. Detta innebär att utredare måste hjälpa andra att 
avgöra hur resursanvändningen kan ge maximal utdelning. För att bedöma hur viktig en 
rekommendation är har enligt Johnson (ibid) riskbedömningstekniker föreslagits. 
Applikationen av dessa tekniker på problem i den verkliga världen är dock komplicerad och 
konsekvensen blir att bedömningen i stället sker genom skicklighet och expertis och påverkas 
av subjektivitet. Om grunden till sådana avgöranden inte dokumenteras finns få garantier för 
att resurserna inte avleds mot relativt sett triviala förändringar medan de mer signifikanta 
rekommendationerna försummas. 

Mottagarens förståelse  
Johnson (2003) understryker att när en komplicerad orsaksanalys använts för att identifiera 
orsaksförhållanden är det viktigt att resultatet presenteras på ett sätt som är begripligt även för 
människor som inte är utbildade på liknande tekniker. Detta är en grundförutsättning för att 
försäkra sig om ett brett deltagande i identifikationen och implementeringen av efterföljande 
rekommendationer. Om detta krav inte tillfredställs finns risk för att delar av mottagarskaran 
feltolkar resultaten av analysen. 
 
Johnson (2003) förordar att utredare och analytiker bör dokumentera och rättfärdiga 
anledningarna bakom specifika beslut under hela utredningsarbetet. Utan denna information 
kan det vara svårt för läsaren att förstå varför en utredning sköttes på ett visst sätt. Detta kan 
gälla exempelvis anledningen till att en andra utredning inte öppnades eller att resurser lades 
på datorsimuleringar eller att resurser inte lades på en detaljeras orsaksanalys. Ett antal 
tekniker kan användas för att dokumentera stöd för specifika orsaksargument såsom CAE2-
diagram. Dessa erbjuder en möjlighet att länka bevis som hittats i efterverkningarna av en 
olycka till argumenten för och emot en slutsats. (Johnson, 2003) 

Högnivå- vs lågnivårekommendationer 
Dekker (2002) beskriver att rekommendationer kan läggas på olika nivåer i orsakskedjan, där 
den låga nivån representeras av olyckans omedelbara närhet och den höga nivån utgörs av 
exempelvis organisationen i sin helhet eller myndigheter som sätter praxis inom en domän. 
Detta kan kopplas till de systemiska modellernas vassa och trubbiga ände där den höga nivån 
representeras av den trubbiga änden och den låga nivån av den vassa. Rekommendationer 
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riktade lågt i orsakskedjan ämnar som tidigare nämnts exempelvis till att utbilda, degradera 
eller avlägsna individer som visat sig vara bristfälliga. Andra lågt riktade rekommendationer 
förespråkar att skärpa procedurer och likrikta beteendet hos människor som betraktas som 
opålitliga. Högt riktade rekommendationer kan handla om strukturella beslut kring resurser, 
teknologi och press som människor på arbetsplatsen påverkas av.  
 
Valet av nivå för rekommendationer påverkar enligt Dekker (2002) indirekt hur enkel en 
rekommendation är att genomföra och hur effektiv förändringen blir. Generellt sett är 
rekommendationer som riktas lågt enkla att genomdriva och de som riktas högt svåra att 
genomdriva. Vidare arbetar genomförbarhe ten och effektiviteten generellt i motsatta 
riktningar vilket innebär att ju enklare en rekommendation är att implementera och sälja till 
mottagaren desto mindre effektiv kommer den vara. En rekommendations effektivitet skall i 
detta sammanhang tolkas som dess förmåga att förhindra att något liknande inträffar igen. 
 
Lågt riktade rekommendationer koncentrerar sig på ett mindre antal individer eller en liten del 
av en organisation och sådana är endast tillfredställande om det som eftersöks är 
vedergällning eller att statuera ett exempel (Dekker, 2002). Efter att ha implementerat lågt 
riktade rekommendationer så är potentialen för liknande fel kvar i organisationen eller 
verksamheten och kommer i stort sett garanterat att upprepa sig själv i någon form genom 
någon annan som hamnar i en liknande situation. Det är upp till utredaren att välja på vilken 
nivå rekommendationerna ska läggas men Dekker (ibid) menar att lågt riktade 
rekommendationer är ineffektiva och hanterar symptom och inte orsaker. 
 
Ju högre i orsakskedjan som rekommendationen riktas desto svårare blir det att få acceptans 
hos mottagaren. Den föreslagna förändringen blir troligtvis avsevärd, strukturell eller i stor 
skala och nästan säkerligen kostsam. Många rekommendationer som är väldigt högt riktade i 
orsakskedjan är inte sprungna ur första utredningen utan ur återöppnade utredningar eller 
sådana som skickats för andra gången till högre myndighet. (Dekker, 2002) 
 
När ett fel hittas i den trubbiga änden kan detta leda till att hela systemets säkerhet ifrågasätts. 
I vissa organisationer ses överraskande händelser, exempelvis olyckor, som tillfällen för 
lärande. Händelsen erbjuder dem ett fönster genom vilket de kan urskilja systemets inre 
mekanismer som skapade olyckan eller incidenten. Det är i organisationer där viljan finns att 
förändra synen och tron på systemets robusthet i ljuset av händelsen som verklig lärdom kan 
dras. Men detta är ingen enkel lärdom att dra och nya synvinklar är generellt obekväma. 
Människor vill som regel minska missmatchningen mellan vad de trott och vad de nyss 
upplevt. Det enklaste sättet att göra detta är att avskriva händelsen som ett lokalt problem, där 
en eller några få personer handlat på ett ickekaraktäristiskt, felaktigt eller icketypiskt sätt. 
(Dekker, ibid) 

Abstraktionsnivå – generella eller specifika rekommendationer 
Incidenter återupprepas enligt Johnson (2003) sällan på exakt samma sätt och framtida 
olyckor karaktäriseras ofta av subtila variationer hos orsaksfaktorer som inte identifierats hos 
tidigare olyckor. Det är därför viktigt att rekommendationer håller för dessa små variationer. 
På samma sätt måste rekommendationer gå att tillämpa inom den lokala arbetsmiljön. De 
måste skydda mot liknande fel i verksamheter som använder sig av olika tekniska system och 
olika arbetspraxis. Johnson (ibid) menar att detta problem ofta löses genom att riktlinjer dras 
på en relativt hög abstraktionsnivå, det vill säga får en generell formulering. Detta innebär att 
säkerhetspersonal tvingas tolka dessa rekommendationer för att kunna identifiera specifika 
åtgärder som kan förebygga framtida olyckor. Om riktlinjer är för kontextspecifika kan det 
vara svårt för säkerhetspersonal att dra den lärdom som skulle vara användbar att överföra till 
den egna arbetsmiljön. 
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Johnson (ibid) menar att det finns en spänning i balansgången mellan att identifiera åtgärder 
som skyddar diversifierade system och att skapa rekommendationer som är tillräckligt 
detaljerade för att vägleda till goda åtgärder. Om rekommendationen lämnas på en hög 
abstraktionsnivå finns risken att mottagaren väljer att tolka denna på ett sätt som återspeglar 
godtyckliga preferenser snarare än de lokala verksamhetsförhållandena. 
 
Ett exempel på hur en organisation handskas med rekommendationers abstraktionsnivå finns 
att hämta från den amerikanska armén. I arméns utredningshandbok förespråkas enligt 
Johnson (ibid) att rekommendationer ska vara nära kopplade till specifika orsaksfaktorer. 
Avsikten med detta är att garantera så mycket lärande som möjligt från en händelse. Varje 
orsak ska ha minst en rekommendation riktad mot sig. Johnson (ibid) beskriver andra 
rekommendationer som riktar sig mot flera olika orsaker till en specifik händelse genom att 
exempelvis förbättra ”säkerhetskulturen”. Det finns också belägg för att utredningar kan 
blottlägga potentiella faror som inte varit involverade i en olycka eller incident men som har 
potential att äventyra säkerheten i framtiden. I alla dessa fall är det viktigt att utredaren 
explicit identifierar vilken fara en rekommendation avses riktas mot. Utan denna information 
är det svårt för andra att avgöra huruvida en föreslagen åtgärd erbjuder tillräckligt skydd mot 
framtida fel.  
 
Den amerikanske arméns handbok har också tumregler som manar till att identifiera de 
individer eller grupper som är ansvariga för att implementera specifika rekommendationer. 
Det är viktigt att utredarna inte specificerar hur en rekommendation ska implementeras då de 
kan sakna den lokala expertis som krävs för att avgöra hur en förbättring bäst implementeras. 
På ett liknande sätt kan designen och koordineringen av förändringarna då ta mycket längre 
tid än det är rimligt att lägga på en viss åtgärd. Istället ska rapporten uttrycka vad som avses 
att uppnå med en rekommendation och varför detta mål är viktigt. Mottagaren måste sedan 
avgöra hur en rekommendation ska realiseras utifrån utredarens beskrivning av vad en 
rekommendation måste uppnå och varför den måste det. Om denne misstolkar utredarens 
avsikter eller saknar resurser för att utföra nödvändiga förändringar finns en fara att fel som 
inträffat kommer återuppstå i framtida olyckor. (Johnson, 2003)  

Stöd i orsaksanalys – rättfärdigande av utelämnade faktorer 
Det är enligt Johnson (2003) viktigt att en rekommendation har stöd i orsaksanalysen. Om så 
inte är fallet är det svårt för en utredare att rättfärdiga varför specifika rekommendationer 
förespråkades eller inte togs med i efterverkningarna till en olycka. Det är således inte bara 
viktigt att rättfärdiga bidragande faktorer bakom en olycka utan också nödvändigt att förklara 
varför specifika ”orsaker” inte anses vara bidragande. Utredare behöver förklara såväl varför 
rekommendationer riktas mot specifika delar av ett system som varför de inte riktas mot 
andra. De faktorer som inte ansetts bidragande och som inte lett till rekommendationer kan 
delas in i två kategorier. Den första utgörs av faktorer som inte orsakade eller förvärrade 
denna olycka men som har potentialen att orsaka framtida olyckor om de inte åtgärdas. Den 
andra utgörs av faktorer som kan ha orsakat eller förvärrat en händelse men som inte ansågs 
relevant för denna olycka eller framtida händelser. Utan denna distinktion är det omöjligt för 
andra utredare, företagsledning och reglerare att urskilja vilka faktorer som övervägdes men 
förkastades och vilka som inte ens övervägdes.  

Konsekvens med tidigare rekommendationer  
Det är viktigt att utredare undviker godtyckliga eller inkonsekventa rekommendationer. 
Liknande orsaksfaktorer bör hanteras med liknande åtgärder. Detta kan upplevas som 
motsägelsefullt då alternativa lösningar också förespråkas men huvudpoängen är enligt 
Johnson (2003) att det bör finnas något slags rättfärdigande för att behandla två vid första 
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anblicken liknande incidenter på olika sätt. Denna information bör dokumenteras tillsammans 
med rekommendationerna så att andra utredare samt företagsledning och reglerare kan förstå 
anledningen till att en specifik åtgärd föreslås. (Johnson, ibid) 

Kostnadsanpassning 
Olika organisationer inom vilka olycksutredningar sker har föreslagit radikalt skilda sätt att 
angripa finansiell- eller budgetpåverkan på identifieringen av specifika rekommendationer. 
Vissa organisationer har som policy att utredare inte ska låta sig påverkas alltför mycket av 
existerande budget-, material- eller personalbegränsningar. Andra accepterar en mer 
begränsad horisont där rekommendationer måste riktas in mot det som är genomförbart. 
Johnson (2003) menar att det vore lätt att kritisera den begränsade policyn men att det bör 
noteras att sådana system har fortsatt att introducera säkerhetsinnovationer över ett 
decennium. Vidare menar Johnson (ibid) att huvudpoängen är att utredaren måste se till att 
rekommendationen är anpassad efter systemets kapacitet. 

Etablerande av tidsram för varje rekommendation 
Implementeringen av en rekommendation kan försenas av exempelvis resursbrist, brist på 
vägledning från ledningen och avsiktligt hindrande. Detta kan leda till att ett system fortsätter 
vara exponerat för samma typ av fel om inte de föreslagna förändringarna sker i tid. 
Konsekvensen av detta resonemang är enligt Johnson (2003) att utredare bör bestämma när en 
rekommendation ska vara implementerad. Det finns dock risk för att denna gräns ses som ett 
mål och inte som en övre gräns för åtgärden. Av detta skäl erbjuder många utredare 
vägledning i gradvis introduktion av specifika rekommendationer. Det är också enligt Johnson 
(ibid) viktigt att övervaka implementeringen av nyckelförändringar bortom de omedelbara 
efterverkningarna av en olycka. Om detta inte görs finns enligt Johnson (2003) risken att 
organisationen gradvis glömmer det som den lärt av händelserna. Det är också viktigt att 
överväga hur övervakningen av en specifik rekommendation kan inkorporeras i 
rutinaktiviteterna.  

Introduktion av nya risker – ökad komplexitet 
Det viktigt att en potentiell åtgärd inte introducerar risken för nya typer av fel i ett system. 
Detta är dock lättare sagt än gjort menar Johnson (2003) då implementeringen av specifika 
rekommendationer kan introducera nya typer av funktioner som kan ha svårupptäckta 
effekter. Givet att frekvensen av många ovälkomna händelser är låg blir det möjligt att se 
dessa effekters säkerhetsrelaterade konsekvenser först långt senare efter att en specifik 
rekommendation implementerats.  
 
Om fler regler, rutiner och teknologi läggs till ett komplext system är risken stor att det blir 
ännu mer komplext. Rollenhagen (2003) förespråkar att få till stånd åtgärder som kan förenkla 
och reducera komplexiteten i ett system och som kan eliminera eller minska hoten i form av 
exempelvis energier och risk för osäkra handlingar.  
 
En effekt kallad riskhomeostas förekommer i debatten kring riskerna med ökad komplexitet. 
Riskhomeostas består i att användare kan motbalansera uppfattade säkerhetsfördelar mot 
specifika förbättringar i utförandet. Cyklister som tvingas att använda cykelhjälm kan cykla 
fortare än de som inte använder hjälm. Motorister som utrustats med avancerade bromssystem 
kan försena bromsmanövern jämfört med dem som inte har systemen. Johnson (2003) 
beskriver att det figurerar ett flertal exempel på rekommendationer som kanske gett upphov 
till riskhomeostas. Andra studier existerar också som avfärdar magnituden av sådana effekter. 
Johnson menar att dessa diversifierade resultat visar på svårigheterna med att validera sådana 
effekter men också svårigheterna med att försäkra sig om att specifika rekommendationer inte 
ger några ovälkomna sidoeffekter. 
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Mottagandeförfarande  
Johnson (2003) beskriver hur rekommendationer i det typiska fallet skapas av en utredare och 
lämnas till den myndighet som har tillsyn över verksamheten. Denna myndighet måste sedan 
antingen acceptera rekommendationerna eller förklara varför de väljer att förkasta dem. I de 
fall rekommendationer accepteras är det myndighetens uppgift att se till att de implementeras. 
Det finns tillfällen när utredare måste identifiera vem som förväntas uppfylla en 
rekommendation. Att alltid överväga vilken nivå inom en organisation som anses ha bäst 
kapacitet och understöd för att utföra en åtgärd till följd av en rekommendation är enligt 
Johnsson (ibid) god praxis. Om utredaren inte identifierar lämpliga mottagare för en 
rekommendation finns en risk för att denna kommer skickas fram och tillbaka mellan olika 
instanser eller organisationer. 

2.6.3 Konservatism inför nya lösningar 
Det finns enligt Johnson (2003) ett antal problem som försvårar processen att identifiera 
rekommendationer som reducerar sannolikheten för eller mildrar konsekvenserna av en ett 
framtida haveri. Till exempel finns en risk i att utredare fortsätter stödja sig på tidigare 
utfärdade rekommendationer trots att de inte förut visat sig vara effektiva. En slags 
konservatism har identifierats hos stora och komplexa organisationer som visat sig i att långa 
tidsperioder har gått innan nya lösningar har antagits trots att en ansenlig mängd bevis visat på 
att effektiviteten legat i alternativa lösningar. Många olyckor inträffar eftersom tidigare 
incidenter resulterat i rekommendationer som inte tillräckligt adekvat tagit itu med orsakerna 
till incidenterna. Tidigare incidenter har framkallat en mängd olika rekommendationer som 
reducerar specifika typer av haverier men som inte fångar upp underliggande 
säkerhetsproblem. Ofta kan dessa rekommendationers existens eliminera kostnader eller 
politisk inblandning till följd av en efterkommande olycka genom att utgöra bevis för att 
organisationen vidtagit åtgärder, vilka dock visade vara otillräckliga. (Johnson, ibid)  

2.6.4 Mätbarhet av effekt hos åtgärd 
Den relativt låga frekvensen hos många ovälkomna händelser gör det svårt att avgöra 
huruvida rekommendationer har någon lindrande effekt på säkerheten hos ett komplext 
system. Konsekvensen av detta blir enligt Johnson (2003) att påverkan av många 
rekommendationer måste mätas genom indirekta medel. Johnson (ibid) menar att om indirekta 
mätresultat inte kan erhållas finns risk för att rättfärdigandet av en rekommendation kan 
ifrågasättas. Stödet för en specifik åtgärd kan urholkas liksom en incidents relevans minskar 
med tiden. Ytterligare stöd för en rekommendation kan förvärvas genom upprepade mätningar 
som demonstrerar fördelarna av ett specifikt tillvägagångssätt. Johnson (ibid) poängterar dock 
att nackdelen är att sådana indirekta mätningar också kan användas för att rättfärdiga specifika 
rekommendationer även när det finns fler direkta bevis som skapar tvivel kring 
användbarheten hos denna åtgärd. (Johnson, ibid) 

2.6.5 Kontroll av implementering 
Det är beroende på rekommendationens natur olika svårt att kontrollera om denna blivit 
implementerad i ett system. Det är exempelvis relativt enkelt att utse inspektörer som 
undersöker huruvida vissa komponenter installerats i en anläggning och mindre enkelt att 
undersöka om en viss förändring gjorts i ett träningsprogram. Detta då det senare inbegriper 
komplex schemaläggning av besöket som kan varna operatörerna om inspektionen. Ett annat 
problem är att det kan vara mycket enklare att avgöra huruvida en förändring skett i en 
delprocess än om en förändring fått avsedd effekt på säkerheten i ett system i sin helhet. 
Enligt Johnson (ibid) bör utredare överväga hur de kan demonstrera hur effektfulla medel 
kommer att bli som investeras i implementeringen av specifika rekommendationer.  
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Sammanfattningsvis visar teorin att i processen att skapa rekommendationer finns dels många 
föreställningar i utredarens tankevärld som kan påverka dennes beslut och dels framkommer 
det olika yttre aspekter under utredningen som utredaren bör ta hänsyn till för att få gensvar 
för sina rekommendationer. Kommunikation med mottagaren under processen är viktig och 
en olycksrapport bör motivera och förklara såväl utredningens metodik samt dess resultat och 
slutsatser. Det är också viktigt för utredaren att i möjligaste mån fastställa huruvida ett 
åtgärdsförslag kommer få någon verklig effekt på ett systems säkerhet.  
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3  Metod 
I detta kapitel presenteras metoden för studien i en kronologisk ordning. Inledningsvis ges en 
beskrivning av datainsamlingen och dess procedur, urval av intervjupersoner samt motivering 
för de val som gjordes under denna fas. Därefter följer en beskrivning av den procedur som 
använts vid analys och sammanställning av resultaten.  

3.1 Datainsamling 
Datainsamlingen bestod av två metoder; litteraturstudier samt intervjuer. 

3.1.1 Litteraturstudier 
För att skapa en överblick över tidigare forskning kring olycksutredningsmetodik samt 
olycksanalys studerades inledningsvis litteratur på området. Ett speciellt fokus lades på 
skapandet av rekommendationer i olycksutredningssammanhang. Utifrån litteraturstudien 
skapades ett underlag för en initial intervju.  

3.1.2 Initial intervju 
Då den egna förståelsen kring Haverikommissionens arbetsmetoder och syn på utredningar 
upplevdes som alltför grund hölls en initial intervju med en av utredarna på SHK. Intervjun 
utfördes tillsammans med Per Christofferson (LIU-KOGVET-D--06/21--SE) och hölls på ett 
översiktligt plan då avsikten var att få en övergripande bild av verksamhetens olika delar samt 
en djupare insikt i valda delar. Intervjuns olika ämnen var: Utredarens arbetslivsbakgrund, 
Mål/syfte med utredningar, Utredningsgruppens sammansättning och samarbetsmetod, 
Relationer mellan olika skeden i utredningen, Datainsamlingen, Metod/Verktyg, Sortering & 
tolkning av data – rekonstruktion, Goda/Dåliga utredningar, Riskfaktorer i utredningar, 
Utredarnas egenskaper.  

3.1.3 Intervjuserie  
För att kunna besvara frågeställningen valdes semistrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod.  

Val av metod 
Anledningen till att valet föll på semistrukturerade intervjuer är att det var av största vikt att 
intervjupersonerna fick tala fritt utifrån intervjufrågorna som mer var avsedda att dels rikta in 
intervjupersonen på ämnet, ge intervjupersonen uppslag samt att i möjligaste mån få alla 
intervjupersoners syn på alla aspekter som frågeunderlaget täckte in. Det var viktigt att vid 
behov kunna förändra frågornas form och följd för att kunna följa upp svaren och 
berättelserna från den intervjuade, vilket är i enlighet med Kvale (1997). Förhoppningen var 
att det fria spelrummet också skulle kunna ge möjlighet för nya aspekter att framträda som 
inte täcktes in av intervjuunderlaget, något som stöds av Guvå & Hylander (1998). 

Intervjuunderlag 
Intervjufrågorna togs fram med utgångspunkt i den förståelse för frågeställningen som skapats 
utifrån den initiala intervjun samt ur litteraturstudier kring olycksutredning. Underlaget 
innehöll sammanlagt 17 frågor innan intervjuerna påbörjades. För varje fråga i underlaget 
klargjordes också kopplingen till forskningsfrågan som en hjälp för intervjuaren att utvärdera 
och motivera frågorna. En approximativ svarstid uppskattades för varje fråga för att dels 
fastställa var fokus antogs ligga samt för att ge en vägledning till intervjuns längd.  
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Test av frågeunderlag 
Ingen regelrätt pilotintervju genomfördes men intervjuunderlaget testades på en utredare 
frikopplad från haverikommissionen som kunde anses ha liknande kunskaper. Denne fick ta 
del av såväl frågeställningen som underlaget för att kunna ge en bedömning kring huruvida 
frågorna skulle kunna generera svar på frågeställningen. Kommentarerna resulterade i mindre 
justeringar i intervjuunderlaget. Att ingen pilotintervju genomfördes berodde på att antalet 
utredare på haverikommissionen bedömdes lågt och det inte var önskvärt att förbruka någon 
av dem som potentiell intervjuperson. 

Genomförande  
Samtliga intervjuer genomfördes i Haverikommissionens (SHK) lokaler i Stockholm. 
Utredarna fick inleda intervjun med att kortfattat berätta om sin tidigare arbetserfarenhet, hur 
länge de arbetat på SHK samt vilka huvudsakliga arbetsuppgifter de har på SHK. 
 
Intervjuunderlaget användes under intervjuerna som ett stöd och en checklista och frågornas 
ordning blev ofta omorganiserad då samtalet tilläts flyta naturligt från en fråga till en annan 
och beröringspunkterna mellan frågorna var många. Underlaget utökades också efter hand 
med fyra tilläggsfrågor som uppkom under olika intervjuer. Samtliga 21 frågor ställdes sällan 
under en och samma intervju. Urvalet av frågor skedde under intervjuerna dels efter vilka 
ämnen som redan kommenterats utan att frågan ställts, vilket ledde till att aktuell fråga 
hoppades över och dels efter vilken erfarenhet som utredaren sagt sig inneha. I de fall 
intervjupersonens erfarenhet kring en aspekt var begränsad tilläts resonemanget bli mer 
hypotetiskt/teoretiskt. Intervjupersonerna uppmuntrades att ge exempel för att förklara sina 
tankegångar i de fall de upplevde att de inte kunde ge ett generellt svar på en fråga.  

Urval intervjupersoner 
Sammanlagt sju intervjuer utfördes med utredare verksamma med utredningar inom flyg (3st), 
sjöfart (1st), spårbunden trafik (1st), militära olyckor (1st) samt en jurist med domarbakgrund 
verksam inom samtliga trafikgrenar. En av de sju intervjuade utredarna var kvinna. Urvalet av 
intervjupersoner skedde dels med hänsyn till erfarenhet och dels efter kompetensområde och 
påverkades också av deras antal och tillgänglighet då utredarna tvingas rycka ut till 
olycksplatser med kort varsel. Avsikten var dock att ta del av olika utredares syn på 
frågeställningen samt att dessa skulle vara verksamma inom olika domäner. Ett mål var att i 
första hand intervjua de utredare som hade längre erfarenhet av att skapa rekommendationer i 
utredningar.  

Omfattning  
Antalet intervjuer bestämdes av mängden ny information som upplevdes komma upp under 
intervjuerna. När huvudparten av informationen under intervjun upplevdes bekant och således 
en mättnad inträtt beslutades att tillräckligt med data för studiens syfte var insamlat (Guvå & 
Hylander, 1998).  
 
Intervjuernas längd varierade mellan 46 och 90 minuter, dock var det en enda intervju som 
översteg 64 minuter. Målsättningen var att intervjuernas längd inte skulle överstiga 60 
minuter. I några fall påverkades intervjuns längd av att intervjupersonen hade begränsat med 
tid att avsätta, dock kan alla intervjuer anses genomförda till fullo med avseende på 
underlagets frågor. I de fall tiden inte var begränsad hände det vid flertalet tillfällen att 
intervjupersonen dröjde sig kvar och utvecklade vissa resonemang efter det att alla frågor 
kunde anses besvarade.  
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3.1.4 Dokumentation 
Samtliga intervjuer spelades in på minidisc för att så lite som möjligt av intervjuinnehållet 
skulle gå förlorat. Det inspelade materialet transkriberades sedan i helhet enligt Linells (1994) 
nivå III. På denna nivå är transkriptionen endast approximativt ordagrann och relativt grov då 
språket normeras mot skriftspråksgrammatiska strukturer samt exempelvis tvekfenomen och 
omstarter eliminerats. För att förtydliga har även utelämnade ord lagts till och markerats med 
hakparenteser. Valet av nivå gjordes baserat på att det var det kognitiva innehållet i det sagda 
som var det intressanta. Alla utredare samt intervjuaren tilldelades en identifikationskod som 
fick introducera varje sammanhängande uttalande. Det sammanlagda transkriberade 
datamaterialet uppgick till 75 sidor. 

3.2 Analys 
Analysen baserades på en kodningningsprocedur beskriven av Miles & Huberman (1994) av 
det transkriberade materialet samt en sammanställning av dessa koder. Utifrån 
sammanställningen skapades en tematisk beskrivning av resultaten. 

3.2.1 Kodning 
Under analysen var poängen att skapa en överblick över och på ett meningsfullt sätt kunna 
plocka isär kvalitativt intervjumaterial men samtidigt behålla sambanden mellan de olika 
delarna (Miles & Huberman, 1994). För att lyckas med detta behövdes en kodningsprocedur 
under vilken insamlade data kunde särskiljas och kombineras. Koderna fungerade som 
etiketter och användes för att tilldela meningsenheter till deskriptiv information som samlats 
in under studien. Nedan beskrivs proceduren mer i detalj. 

Teoretiskt ramverk 
Utifrån den teoretiska genomgången identifierades ett antal aspekter inom ramen för 
forskningsfrågans område. Dessa fick fungera som en provisorisk lista med kodkategorier för 
kodningen av datamaterialet. Det teoretiska ramverket innehöll initialt 10 koder uppdelade 
under 4 rubriker.  

Sammansatt ramverk 
Med det teoretiska ramverket som bas började genomgången av de transkriberade intervjuerna 
enligt en metod beskriven av Miles & Huberman (1994). Kodningen skedde med en botten 
upp-ansats och utgick från textavsnitt ur transkriptionerna av varierande storlek – fraser, 
meningar och hela stycken som kopplades samman med en kod. Samtidigt som olika avsnitt 
identifierades och fick en kod återfanns intressanta avsnitt som inte kunde tilldelas någon av 
de identifierade koderna och en ny kod fick då skapas. Ramverket omarbetades på så sätt 
kontinuerligt utifrån intervjumaterialet så att alla intressanta avsnitt kunde tilldelas en lämplig 
kod. Olika teman kunde urskiljas i intervjuerna allt eftersom fler avsnitt extraherades från 
transkriptionerna och antalet koder stabiliserades alltmer då alla avsnitt upplevdes passa med 
någon av de befintliga koderna. Koderna kategoriserades under de rubriker som skapats till 
det teoretiska ramverket och under arbetets fortskridande omarbetades och utökades dessa 
rubriker till nio stycken. Det slutgiltiga ramverket innehöll totalt 30 koder.  

Datasammanställning 
Målet med kodningen var att skapa en indelning som på ett otvetydigt sätt skulle kategorisera 
datamaterialet i distinkta kategorier. Detta visade sig vara mycket svårt då kopplingarna 
mellan olika aspekter var många och nästlade, men tillräckligt distinkta kategorier för 
kodningen kunde dock identifieras. Textavsnitten lades in i en numrerad tabell och för varje 
avsnitt angavs utredarens idnummer, koden, en eventuell alternativ kod samt möjlighet att 
kommentera textavsnittet. Sammanlagt uppgick antalet avsnitt till 397 stycken. Avsikten var 
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att i möjligaste mån ta med varje uttalande i sitt sammanhang och avsnitten var i genomsnitt 
65 ord långa. Syftet med koderna och tabellen var enligt Miles & Huberman (1994) att de 
skulle möjliggöra en kategorisering av avsnitten så att det lätt gick att återfinna, plocka ut och 
samla avsnitt som relaterar till en specifik forskningsfråga, hypotes, tankekonstruktion eller 
tema. 

Kodtabeller 
För att kunna göra jämförelser mellan olika intervjupersoner och få en överblick över 
datamaterialet skapades en ny tabell för varje kod där alla avsnitt med denna specifika kod 
samlades och avsnitten grupperades för varje intervjuperson. Även de avsnitt som fått den 
aktuella koden tilldelad som alternativ kod lades in i denna tabell. Detta sätt att presentera 
informationen syftade till att skapa en systematik som på ett smidigt sätt skulle göra det 
möjligt att dra valida slutsatser (Breakwell et. al. 2000; Miles & Huberman, 1994).  

Slutgiltig resultatsammanställning 
Utifrån sammanställningarna av de enskilda koderna (kodtabellerna) kunde olika teman 
urskiljas och beskrivas med hjälp av en introduktion samt belysande citat plockade ur 
tabellerna. En identifierande kod vid varje citat gav möjlighet att följa enskilda 
intervjupersoners syn på de olika aspekterna. Olika kodtabeller som upplevdes för intimt 
sammankopplade för att fortsätta vara separata fördes samman under samma rubrik i 
resultatdelen. När intervjupersoner hade liknande syn på en aspekt sammanfördes deras 
åsikter och representerades av ett eller flera citat. När olika åsikter kring en aspekt fanns 
belystes detta och skillnader beskrevs. När ett antal angavs för att belysa hur många av 
intervjupersonerna som haft en åsikt kring en aspekt angavs även de identifierande koderna 
för att ge möjlighet att följa de olika intervjupersonernas svar. Alla intervjupersoner 
redovisade inte sina åsikter kring alla aspekter då samtliga aspekter inte vidrördes under alla 
intervjuer.  
 
Notationen för citaten bestod av att dessa markerades med citationstecken samt kursiverades. 
För att öka förståelsen hos citaten lades i vissa fall ord till och dessa markerades med 
hakparenteser och uttalades således inte av intervjupersonerna. I de fall delar av ett 
resonemang bedömdes som överflödigt och utelämnades så markerades detta med tre punkter.  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras de resultat som studiens intervjuer gav upphov till. Under 
huvudrubrikerna presenteras aspekter som utredarna uppgav sig ta hänsyn till under en 
utredning för att kunna skapa rekommendationer som enligt deras bedömning skulle ha störst 
chans att leda till säkerhetsförbättrande åtgärder. Inledningsvis beskrivs processen att 
identifiera problemområden och hur beslutsfattandet går till i avgörandet om det finns behov 
av åtgärder.   

Förtydliganden av notation 
Citat plockade ur intervjuerna markeras med citationstecken samt kursivering. Ord inom 
hakparenteser är tillagda i efterhand för att öka förståelsen och uttalades inte av 
intervjupersonerna. Utelämnade delar av ett resonemang markeras med tre punkter (…). 
Identifikationskoder (exempelvis [H1]) inom hakparenteser möjliggör att följa enskilda 
utredares syn på de olika aspekter som tas upp. I tabellen nedan beskrivs de olika utredarnas 
titlar och inom vilka domäner de huvudsakligen är verksamma. Utredningar sker även inom 
andra domäner och då tas antingen arvoderade experter in eller också tilldelas uppgiften en 
erfaren utredare som anses ha tillräcklig kompetens inom området.  
 

Id-kod Titel & domän 
H1 Utredningschef - spårbunden trafik 
H2 Utredningschef - civil luftfart 
H4 Utredningsordförande - samtliga domäner 
H6 Utredningschef - militära olyckor 
H7 Utredningschef - civil luftfart 
H8 Utredningschef - civil luftfart 
H9 Utredningschef - sjöfart 

Figur 2 - Utredarnas titlar och domäner. 

4.1 Identifiering av problemområde 
När det gäller skapandet av rekommendationer så nämndes två olika delar av utredningen som 
utgångspunkter. Tre av utredarna [H2, H4, H6] nämnde hela faktamaterialet som 
utgångspunkt och tre andra utredare [H1, H7, H8] sade att det är orsakssammanhanget som 
tas fram i analysen som är utgångspunkten.  
 
En utredare [H4] förklarade sin syn på hur processen går till: ”det är ju alltså faktamaterialet 
som ger indikationer på vad det är som har gått snett, där man hittar problemen. Det är ju de 
problem som framkommer ur den där processen. Först faktamaterialet och sedan får man ju 
analysera faktamaterialet och komma fram till vad det var som gick snett. Det kan man ju 
göra på lite olika sätt. Man kan fundera på avvikelseanalys, vad var det som avvek från det 
normala eller var det ett brott mot bestämmelserna eller vad var det.” 
 
Samma utredare [H4] beskrev övergripande sin uppfattning om målet med de 
rekommendationer SHK avger: ”Att det ska finnas säkerhetssystem som fångar upp problem i 
verksamheten som kan tas om hand fortlöpande och att det finns en fungerande 
tillsynsfunktion som fångar upp de företag som inte klarar det här och ser till att de antingen 
bättrar sig eller också tas av banan. Och det är väl den övergripande tanken att uppnå det 
med en rekommendation.” 
 
Två utredare [H4, H6] poängterade att det är viktigt att ha ett komplett och korrekt 
faktamaterial och en bra analys som grund när rekommendationer ska skapas. En av dem [H6] 
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uttryckte sig enligt följande: ”Har man en bra faktadel med en bra analys då faller också 
rekommendationerna ut tycker jag. När man gör en utredning så kan man ju redan nästan i 
faktadelen kunna förstå att det finns en brist. Alltså det här har kunnat inträffa för att det 
finns en brist någonstans, den bristen tar man ju då upp i analysdelen och det innebär ju i 
praktiken alltså att rekommendationen växer ju fram under tiden som man gör en utredning 
men det är ju först i analysdelen som hanterar alla de här fakta och det är där man också ser 
vad det blev av rekommendationen. Och det är inte alltid som man har tillräcklig kunskap 
eller ens kan skaffa sig tillräcklig kunskap för att tränga ner i verksamheten för att hitta alla 
de här orsakerna alltså gå till botten med både faktadel och analys. Det finns saker man 
missar, det är jag övertygad om. Och då kan man heller inte ge de rätta 
rekommendationerna.” 
 
En utredare [H8] hade följande uppfattning om utgångspunkten för rekommendationen: ”det 
är orsaken till tillbudet eller olyckan. Den är oftast väldigt kort, men det är vår uppgift att 
beskriva vad gick fel, vad gick snett. Och det är det som man utgår ifrån när man skriver en 
rekommendation så tar man det här lilla och det kan vara en femtio sidig utredning som 
sammanfattas på två rader, det ligger ett exempel på skrivbordet, och det är i princip de här 
meningarna som grundar rekommendationerna.” Vidare beskrev samma utredare hur 
resonemanget kan gå till för att identifiera orsaken och skapa åtgärdsförslag: ”de som 
eventuellt gjorde fel, om man nu ska använda det uttrycket, hade de ens förutsättningar för att 
göra rätt? Och om de hade det så får man titta på vad var det för övriga faktorer i deras 
handling eller i deras samarbete eller i deras miljö som har påverkat dem till att det här ändå 
kunde hända. När man då har kommit fram till något som kan sägas vara en rimlig 
olycksorsak så går man vidare och så tittar man på de här bitarna. Finns det något vi kan 
föreslå, ändra på, lägga till eller dra ifrån som skulle öka sannolikheten för att det här inte 
händer en gång till och det är då man kommer in på det här biten med rekommendationer.” 
 
En utredare [H7] berättade följande om sin syn på utgångspunkten för rekommendationerna: 
”det man utgår ifrån är ju att man tittar på om det finns farliga förhållanden. Och den typen 
av farliga förhållanden måste man försöka identifiera och kommunicera. … om man har ett 
farligt förhållande så leder den till en farlig handling av något slag, det kan vara en medveten 
eller omedveten farlig handling som sen leder vidare till att det sker en olycka. Försöker man 
hitta de här farliga förhållandena och får bort dem eller minskar farlighetsgraden i dem så 
kan man öka säkerheten.” 
 
En annan utredare [H1] beskrev hur resonemanget kan gå till: ”finns det en regel men den har 
inte följts. Jaha varför det då, beror det på att man inte visste den, att man inte förstod den, 
att den inte var kommunicerad eller det är ganska enkelt då kan man på något sätt [se att] 
här brister det, företaget har inte tillräckligt bra styrning för att se till att personalen där ute 
har rätt kunskaper, rätt metoder, då kan man ganska enkelt säga att järnvägsstyrelsen ni 
måste se till att det där företaget förbättrar sin organisation.” 
 
Tre av utredarna [H1, H4, H8] nämnde att det i vissa utredningar kommer fram att alla regler 
efterföljts och inga fel har begåtts och menade att det då blir intressant att utreda hur olyckan 
ändå kunde ske. En av dem [H1] kommenterade detta så här: ”Då är det lite mer intressant 
för då är man uppe på mer abstrakt, då måste man börja fundera på det här är det här en 
engångsföreteelse? Om man sätter in det här i ett litet större perspektiv, hur hade man gjort i 
andra branscher? Är det rimligt att en sådan här sak kan hända, är det rimligt att tänka sig 
att det händer igen. … har man rätt nivå på säkerhetskraven inom den här specifika 
branschen, vad det nu kan tänkas vara. Och då kan man ju tänka sig att rekommendationen 
hamnar mer på att ni tillsynsmyndigheten ni måste riskanalysera den här verksamheten, och 
försöka hitta fällor.” Samma utredare berättade om hur verksamheterna ibland utvecklats så 
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att det inte längre går att tillämpa samma krav på verksamheterna som tidigare: ”Man måste 
jämföra vilka krav ställs, hur fungerar verksamheten i verkligheten för det är inte alltid så att 
kraven [passar], verksamheten kanske är långt mer komplicerad än vad man har ställt krav 
för.” 
 
En annan utredare [H8] menade att i situationer när inget problem kunnat identifieras behövs 
stöd i utredningen från de anställda på SHK med utbildning i MTO 3-frågor: ”jag menar det 
här med MTO och human factors det är ju liksom kittet eller limmet emellan alla de här 
händelserna. Och finns inte det där eller är konstigt på något sätt då är det några bitar som 
glappar isär eller då uppstår alltid sprickor eller möjligheter att någonting kan hända. Och 
det är väl det som de är till för att kanske hitta de där eller hitta ett sätt att överbrygga det 
eller ja att helt enkelt lägga en lite annan aspekt på det hela än vi klarar av. Eller klarar av, 
jag kan möjligen spåra lite grann va att här är det nog lite lurigt. Det fanns ju ändå 
förutsättningar och det var inget fel på killarna. Varför gör de fel i alla fall då? Och då går 
jag bort [till dem] i de här frågorna. Så att de är med hela tiden. Nu beror det på vad det är 
för utredning. Är det ett nosställ som pang har gått rakt av va så då är det ju inte lika stor 
anledning så att säga att ta hjälp av dem. Men i sådana här fall så är det jätteintressant va. 
Och det är fullt klart att det är human factors eller MTO-frågor inblandat i nästan allting va. 
Och det har man väl fått en ny insikt i nu för tiden då.… rekommendationer som inte skrevs 
för tio år sedan skrivs nu.” 
 
En av utredarna [H9] poängterade att det är i utredningen som chansen finns att ta upp 
problem som redan varit kända: ”Det är ju oftast så med olyckor att de kommer ju inte heller 
som någon blixt från klar himmel utan säkerhetsproblem är egentligen kända och i händelse 
av en olycka då så kan man så att säga föra upp problemen. Och då kan ju rekommendationer 
vara på sin plats va att man liksom lägger rekommendationer då som kan få tyngd och tryck 
att man kan förändra någonting som man kanske är lite avvisande mot innan det har hänt 
någonting ordentligt va.” 
 
En utredare [H8] motiverade målsättningen med verksamheten på SHK och menade att det 
vore givande om andra utredande instanser hade samma strategi i sitt utredningsarbete. 
”målsättningen är ju ändå inte att ta reda på vad som har hänt för att det är egentligen lika 
intressant att gå igenom hur vädret har varit på dagen va. Det är ju fullkomligt skit samma, 
det jag är intresserad av är ju hur vädret blir imorgon, eller hur? Och det känns väl lite 
grann här också att ta reda på vad som har hänt det är ju en sak men det som är mest 
intressant det är att se om man kan påverka framtiden.” 

4.2 Behov av åtgärd 
När problemområdet identifierats ska utredarna avgöra om det finns ett behov av att 
förändringar görs i något avseende i syfte att för framtiden förbättra säkerheten. Detta beslut 
fattas gemensamt i utredningsgruppen och sker utifrån problemets storlek samt den föreslagna 
åtgärdens möjlighet att innebära en säkerhetsförbättring.  

4.2.1 Problemets storlek  
Som en del i beslutsfattandeprocessen kring huruvida ett funnet problem skall leda till att 
rekommendationer om åtgärder ska lämnas gör utredarna en bedömning av hur farligt 
problemet och ibland även verksamheten är. En utredare [H4] uttryckte sig på följande sätt: 
”om man upplever det som en ganska stor säkerhetsrisk då är det ju ett behov av att det görs 

                                                 
3 MTO (människa, teknik, organisation) kan definieras som ett säkerhetsperspektiv med syftet att förbättra 
säkerheten genom att analysera risk och säkerhet utifrån sambanden mellan människans fysiska, psykologiska 
och sociala förutsättningar samt hur dessa samverkar med teknik och organisationsform. (Rollenhagen, 1995) 
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något, det är ju en bedömning som man får göra i utredningen. Sannolikheten för att det 
händer igen och jag menar det ser man ganska snart, det kanske låter som en komplicerad 
manöver men det känner man ju direkt att det här det verkar ju livsfarligt eller det här händer 
ju kanske ganska sällan.” Två av utredarna [H4, H7] förklarade att problem som upplevs som 
större ofta tas upp som rekommendationer medan mindre brister tas upp i löptexten. Samma 
utredare [H4] som föregående resonerade så här: ”Alltså är det en väldigt liten risk då blir det 
knappast någon rekommendation, då blir det nog mera löptext. Då man påpekar det i löptext 
så får den som läser det ta till sig det. När det gäller större risker eller mer allvarligare risker 
då blir det nog rekommendationer och mer pekpinnar.” En annan utredare [H7] hade ännu en 
skala på bedömningsstegen: ”det beror ju lite på hur allvarlig säkerhetsbristen [är] men det 
räcker ju att vi tar upp det i faktadelen i rapporten så är ju det ett sätt att visa på brister. Är 
det större brister så tar vi även in det i analysen och slutsatserna. Sen har vi ju 
rekommendationerna som tar upp de stora sakerna som vi ser verkligen allvarligt på.”  
Även den reella frekvensen av liknande händelser kan enligt en av utredarna [H2] spela in i 
beslutet kring huruvida en åtgärd bör föreslås: ”Det bör poängteras att enstaka händelser kan 
ju vara tillräckligt men ibland kan de vara ödsliga men om det dyker upp flera liknande här 
eller på annat håll då lyfts ju intresset för att göra någonting.” Tre av utredarna [H1, H4, H8] 
nämnde att ibland upplevs ett problem så akut att det behöver åtgärdas innan rapporten är 
färdig. En av dem [H4] uttryckte sig så här: ”Om det är en ganska stor akut risk som man 
måste ta hand om på en gång då skickar vi ju en delrapport eller ett brev till 
tillsynsmyndigheten där vi säger att ’här har vi hittat ett problem som är så allvarligt och så 
akut att det här behöver göras någonting åt innan vi ens publicerar rapporten’.” 

4.2.2 Relevans 
Det är inte alla utredningar som resulterar i att rekommendationer lämnas till den berörda 
tillsynsmyndigheten. För att utredarna ska lämna en rekommendation krävs det att åtgärden 
upplevs tillföra något nytt och säkerhetshöjande. En utredare [H1] uttryckte detta genom 
följande: ”och ibland kanske det är så att man inte kan ge en bra rekommendation, man 
kanske till och med ska låta bli att skriva en dålig rekommendation om man inte blir nöjd med 
den … Och faktiskt kanske sluta rapporten med ett antal väldigt bra slutsatser i stället då med 
en bakgrund som man har beskrivit.”  
 
Sex av utredarna [H1, H2, H4, H7, H8, H9] menade att det inte är ett självändamål att lämna 
rekommendationer och att detta inte alltid är möjligt. Detta till exempel i de fall då det har 
framkommit att de som varit inblandade i en olycka inte hållit sig till rådande regler och 
föreskrifter. Utredarna menade att det vore att slå in öppna dörrar att ge en rekommendation 
om att rätta sig efter de regler som redan finns. En utredare [H8] uttryckte sig enligt följande: 
”Och jag menar det är ingen mening att vi skriver ’don’t drink and fly’. För det första vet ju 
alla, sedan är det förbjudet så att vi ska ju heller inte slå in öppna dörrar. Så vi ska ju inte 
skriva rekommendationer för deras egen skull utan de ska ju vara meningsfulla.” 
 
En av utredarna [H6] var dock av en annan åsikt om utredningar som saknar 
rekommendationer: ”då är det inte någon bra utredning enligt mitt tycke för att på något sätt 
så accepterar man att den händelsen kan inträffa och den får inträffa och från vår sida tänker 
vi inte göra någonting mer för att den [inte] kan inträffa igen.” Kopplat till ovanstående 
exempel menade utredaren att det i denna situation kunde rekommenderas en översyn av 
uttagningsprocessen av exempelvis piloter eller teknisk personal.  
 
Två utredare [H2, H4] ansåg att det är bra att vara lite återhållsam med att ge 
rekommendationer. En av dem [H4] kommenterade detta så här: ”Jag tror att man ska passa 
sig för att gödsla med rekommendationer.” En annan av utredarna [H2] beskrev att SHK har 
en policy om att det ska finnas en viss tyngd bakom en rekommendation och att det inte får gå 
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inflation i utfärdandet av rekommendationer. Anledningen till detta kommenterade samma 
utredare [H2] så här: ”Men att höja upp det till en rekommendation det är i våra ögon på 
något sätt lite mer. De ska också säga vad det blev av beslutet. Om de säger att’ vi ska låta 
avdelning si och så titta på hur man kan lösa detta’. Då tycker vi att det är okej men sen vill 
vi också veta ’vad tyckte den här avdelningen, vad blev det för resultat’. Så det är en liten 
process som sätter igång.” En annan anledning till en viss restriktivitet är att mottagarna ska 
ta varje rekommendation på allvar. Utredaren [H2] uttryckte sig så här om den önskade 
reaktionen från mottagaren: ”Det ska vara lite ’Ah, det här är en rekommendation från 
statens haverikommission’.”  

4.2.3 Rekommendationer vs berättelsen i löptexten 
Tre av utredarna [H1, H7, H9] betonade hela rapportens betydelse när det gäller att 
kommunicera säkerhet och att det snarare är helheten som ger effekt än enskilda 
rekommendationer. En utredare [H7] uttryckte sig enligt följande: ”Man ska inte glömma att 
även en rapport utan rekommendationer kommunicerar säkerhet genom att folk läser den och 
vad som har hänt och de som bedriver verksamhet och de som utövar tillsyn över verksamhet 
kan lära sig från det som har hänt. Så det måste inte vara rekommendationer för att det ska 
ge en säkerhetsverkan i en rapport.” En annan utredare [H9] formulerade sig så här: ”Så att 
en historia som bär sig själv bär också sina möjligheter till förändring i texten i en rapport … 
Men jag tror att liksom det där att nödvändigtvis komma fram till någon slags slutsats och 
veta bättre inte är alltid det bästa sättet att förbättra säkerheten utan själva berättelsen i sig 
gör ju att människor drar slutsatser som kan vara säkerhetshöjande så att säga.” Samma 
utredare berättade om sina erfarenheter kring detta: ”Och jag kunde ju se att oavsett vad man 
säger och kom fram till i en haveriutredning, så kunskapen om olyckan och dess ingående 
parametrar och orsaksfaktorer i sig genererar ju ett försök att förhindra upprepningar 
förhoppningsvis per automatik. Alltså det blir själva historien kring olyckan och bilden av 
olyckan som mer styr vad man vidtar för åtgärder så småningom än utfärdade 
rekommendationer.” 

4.3 Mätbarhet – bedömning av säkerhetsförbättringspotential 
Innan någon rekommendation lämnas gör utredarna en bedömning av huruvida en åtgärd 
potentiellt skulle kunna förbättra säkerheten i en verksamhet. Detta är enligt utredarna en svår 
bedömning och effektiviteten hos en åtgärd är oftast inte möjligt att slutgiltigt fastställa förrän 
i efterhand när den väl implementerats. Bedömningen om huruvida en åtgärd behövs och vad 
som kan vara lämpligt görs av utredningsgruppen och baseras på den samlade kunskap som 
finns i gruppen. Fyra av utredarna nämnde att bedömningen också delvis baseras på en känsla. 
En utredare [H4] kommenterade hur bedömningen går till: ”jag har inte varit med om att man 
har använt några matematiska modeller eller så utan det är nog mer ett tankeexperiment som 
vi använder. ’Finns det något att hämta här, hur kan det se ut’ och så spånar man lite kring 
det och så kommer man fram till ’nä det gör det nog inte’. Man får se lite hur pass långt- ja 
det är en bedömning helt enkelt. Och vilka faktorer man bedömer då det är lite godtyckligt 
naturligtvis, eller lite, det är mycket godtyckligt men på något sätt tror jag ändå att man med 
den samlade kunskapen som finns i en utredningsgrupp kan hamna väldigt nära sanningen 
om det nu finns någon sanning.” En annan utredare [H1] kommenterade bedömningen enligt 
följande: ”Men man kommer hela tiden till slut tillbaka till att det är någon sorts blandning, 
analys förstås för att hitta problemet och sedan en känsla och erfarenhet för hur är det rimligt 
att hantera det här. Jag tror att man kan skapa guidelines och ledtrådar till det hela men 
förmodligen är det så att mottagarna är så varierande att det är nog svårt att ha det här 
perfekta systemet som leder en rätt hela tiden utan man kommer till mer eller mindre 
känslomässiga bedömningar eller kanske bättre erfarenhetsmässiga bedömningar och lite 
diskussion som sagt var med [myndigheterna]. Branschkunskap och diskussion med 
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tillsynsmyndigheterna.” En utredare [H2] menade att det kan vara så att olika utredare gör 
olika bedömningar om när det är läge för att lämna en rekommendation i en utredning: ”Jag 
tror att vi kanske på grund av att vi inte har en sådan checklista eller system för när vi ska 
lägga en rekommendation eller inte så kan det vara så att ribban kan ligga lite olika för olika 
utredare. Slumpen kan kanske lite grann avgöra. Irrelevanta faktorer såsom känslomässiga 
faktorer kanske kan påverka”. Samma utredare [H2] trode att det skulle kunna underlätta att 
använda sig av någon slags checklista vid skapandet av rekommendationer för att avgöra om 
rekommendation ska lämnas och vilken slags åtgärd som bör föreslås: ”man borde kanske ha 
någon sorts checklista där man kryssar för på skalor på något vis när man tittar just på det 
som jag har berättat. … Relevansen, i någon form utav skala hur mycket kan man tänka sig 
att detta påverkar flygsäkerheten. Hur omfattande är det att genomföra det hela? Hur mycket 
kostar det att genomföra det? Hur är sannolikheten att det kommer att genomföras på det här 
sättet? Hur realistisk är den, på någon skala. Förståelsen hos den myndigheten som ska göra 
jobbet, påverkar den hur de lägger upp det.” 
 
En av utredarna [H1] poängterade att det inflytande SHK har över rekommendationens 
effektivitet är begränsat och till stor del hänger på mottagaren och arbetet efter 
överlämningen: ”Det är inte säkert att rekommendationens utformning är det enda som styr 
hur effektiv den är, faktiskt, det beror otroligt mycket på mottagaren. Och sedan beror det på 
en annan sak, det beror på vår förmåga och våra resurser att följa upp rekommendationerna. 
Att se hur tas de omhand, hur väl slår de ut. Och vi har ju egentligen varken uppdraget eller 
resurserna att utvärdera på lite sikt vad rekommendationerna ger för verkan. Annat än att vi 
avrapporterar hur många rekommendationer vi gör, vad vi får för svar på om de tänker vidta 
åtgärder eller inte.” 
 
En utredare [H9] menade att det är inte går att veta vilket resultat en rekommendation 
kommer att leda till: ”Och att den faktiskt ger en säkerhetsförbättring, det är ju inte säkert att 
bara för att vi tror att det där skulle kunna leda till en säkerhet[-sförbättring] att det faktiskt 
gör det va. Det kan ju vara en utvärderingsprocess som ligger tio år framåt i tiden, det kanske 
hade marginell betydelse men det kanske hade jättestor betydelse för säkerheten, det vet man 
ju inte. Eller det kanske till och med hade en negativ effekt på säkerheten.” 

4.4 Identifiering av mottagare 
Rekommendationer som skapats i en utredning riktas till den myndighet som ansvarar för 
tillsynen över aktuell verksamhet. Detta är exempelvis luftfartsstyrelsen då det gäller tillsynen 
av civil luftfart och i den stora massan av utredningar är det tydligt vilken myndighet som är 
mottagaren. Ibland sker dock olyckor som utreds av SHK och som inte har en självskriven 
mottagare. En utredare [H4] kommenterade detta problem så här: ”sen får man ju se hur ser 
målet ut, vilken myndighet, vad är det för lagstiftning som gäller, hur ska man formulera den, 
är det en lag som styr det här eller är det bara en föreskrift från någon myndighet eller vad är 
det som styr den här sakfrågan. … jag tror att för det mesta går det nog att hitta någon som 
har [ansvaret], man kanske får dela upp det, man kanske får faktiskt dyvla på någon 
myndighet och säga ni har ju det här ansvaret, ingår inte det här i ert område också? … det 
är klart att visst finns det tillfällen när man undrar var det egentligen hör hemma men jag 
tror att om man anstränger sig lite och gnuggar geniknölarna så kan man nog hitta någon 
mottagare.” 
 
En annan utredare [H6] påpekade att det i vissa fall kan vara problem med att identifiera till 
vilken nivå inom mottagarorganisationen som rekommendationen bör riktas. Så här löd 
resonemanget: ”man måste kunna den här verksamheten som man riktar rekommendationen 
åt så att man förstår att den hamnar rätt. Det tror jag är viktigt … Om jag vet exempelvis att 
det finns ett problem i ledningen beroende på att man inte har ekonomi eller att man inte äger 
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mandatet att fatta beslut så kanske inte rekommendationer ska riktas till den nivån, utan då 
kanske rekommendationen ska riktas till nästa nivå där både mandatet att fatta beslut och 
även mandatet att man sitter på de ekonomiska resurserna. ”Vidare förklarade samma 
utredare [H6]: ”När vi ger rekommendationer till dem som driver flygvapnet så får de ett 
problem med att få förståelse hos dem i försvarsmakten. Och det kanske talar för att våra 
rekommendationer ska riktas delvis åt ett annat håll men också då kommuniceras bättre. Det 
tror jag.” 
 
En av utredarna [H9] ifrågasatte policyn att enbart lämna rekommendationer till 
tillsynsmyndigheterna. Resonemanget lydde som följer: ”ska man lämna säkerhetshöjande 
rekommendationer så ska man naturligtvis inte begränsa det … det är ju inte alltid som den 
säkerhetshöjande effekten ligger vare sig inom den egna domänen eller liksom i det man har 
tillsyn över utan det kan ju ligga på något helt annat ställe va i ett helt annat led och ska man 
då som statens haverikommission ha någon form utav helhetssyn så tycker jag inte att man 
ska begränsa sig till att lämna rekommendationer till tillsynsmyndigheten utan kunna i så fall 
alltså lämna till hela branschen eller även till närbelägna branscher då så att säga. Om man 
då ska se det ur strikt säkerhetssynpunkt.” 

4.5 Målinriktning - systemtänkande 
Samtliga utredare menade att det är i den trubbiga änden som rekommendationer verkligen är 
meningsfulla och kan ge effekt. När det gäller identifiering av problemet kommenterade en 
utredare [H1] detta enligt följande: ”vi försöker ju alltid gräva ner oss så djupt i analysen att 
vi lyfter oss bort ifrån detaljerade direkta orsaker utan går in bakomliggande faktorer och ner 
i ja kalla det grundorsaker eller baser eller vad vi vill då, organisatoriska och 
verksamhetsmässiga förhållanden som förmodligen har lett till att den här olyckan eller 
tillbudet kunde inträffa.” 
 
En utredare [H7] resonerade enligt följande kring rekommendationernas målinriktning: ”Sen 
ska också rekommendationer för att ge verklig säkerhetsverkan vara systempåverkande så att 
man förändrar i systemen och förbättrar systemen. Är man bara i den spetsiga ändan med 
rekommendationerna så blir de inte systempåverkande utan man ska bak till den trubbiga 
änden den som sätter förutsättningarna för verksamheten, det är där man kan påverka hur 
systemet ser ut. Det är dit man måste försöka nå för att de ska bli verkningsfulla.”  
 
En annan utredare [H4] ger exempel på vad systempåverkande rekommendationer kan 
innebära: ”Och det där ska ju vara så att säga på en systematisk nivå, det ska vara att 
förbättra utbildningen va eller förbättra regelverket eller att det vidtas åtgärder så att det blir 
säkrare rutiner eller så på en lite mera systematisk nivå helt enkelt. Mera i den trubbiga 
änden om du förstår hur jag menar. Därför att en rekommendation är, det är ju just precis 
där vi hittar förklaringen till olyckan. Vi är mer och mer inne på att de hittar man så att säga 
inte i pilotledet så mycket eller i förarledet utan de hittar man längre bak i organisationen där 
förutsättningarna skapas för en viss verksamhet.” 
 
En av utredarna [H7] diskuterade problematiken med rekommendationer riktade mot den 
trubbiga änden: ”Men samtidigt så det svårare att få dem accepterade och få dem 
genomförda ju längre ifrån spetsen man går så blir det en tröghet i systemet för det är ju 
människor som har uppfunnit sina system och tycker de är bra och de har mycket enklare för 
att åtgärda en enskild förare än att börja förändra i sitt grundtänkande i sitt grundsystem. Så 
att där är det en avvägning som man måste göra så att gör man dem för långt bort i den 
trubbiga änden då kommer de inte att mottas och genomföras på ett bra sätt. … Och så måste 
den hamna i rätt läge och att den inte är detaljstyrd och hamnar i den spetsiga ändan utan att 
den är systempåverkande men ändå så pass konkret att man förstår vad som problemet är. 



 30 

Den kan bli alldeles för allmän också och försvinna i ingenting. Det där är skulle jag vilja 
säga inte särskilt lätt att formulera en sådan där rekommendation.” 

4.6 Koppling mellan orsak och rekommendation 
Samtliga utredare ansåg att det bör finnas en koppling mellan en given rekommendation och 
det faktaunderlag och analys som föregår den. Dock behövde inte rekommendationerna vara 
direkt kopplade till den olycka som utreds. En utredare [H6] uttryckte sig på följande sätt om 
kopplingen: ”Den måste finnas, annars är inte utredningen trovärdig. Det är hela syftet med 
faktadelen och analysen, det är ju att så att säga underbygga rekommendationerna.” En 
annan utredare hade en liknande åsikt: ”Den ska vara väldigt tydlig, det blir konstigt om vi 
skriver rekommendationer som inte har ett tydligt stöd i analysen och slutsatserna.” 
 
En utredare [H1] berättade om hur de under vissa utredningar stöter på brister som inte direkt 
kan kopplas till olyckshändelsen som utreds och att dessa beskrivs i rapporten: ”Det händer 
ju att vi hittar andra problem än det vi direkt utreder och då har man ju alltid möjligheten att 
göra ett litet eget kapitel om det och konstatera att vi har dessutom funnit problem inom 
följande områden och det har vi inte utrett för det ingår inte i vårt uppdrag men vi anser att 
här behöver man vidta åtgärder”.  
 
Haverikommissionen har inte möjlighet att påpeka brister eller avge rekommendationer annat 
än i samband med en utredning. En utredare [H2] berättade att påträffade brister som inte kan 
kopplas till olyckan även kan leda till rekommendationer i vissa fall: ”Sånt händer, ibland har 
vi lämnat rekommendationer som egentligen inte har bäring på just den här specifika 
händelsen men någonting som vi har kommit underfund med när vi höll på och rotade. … Ja 
då kan vi skriva att i utredningen har vi upptäckt det och det och upptäckt en brist som vi vill 
påpeka. Då hakar vi på den, då har vi något att kroka på den. Vi kan däremot inte om det inte 
sker en olycka.” 
 
En utredare [H9] uttryckte tvekan över att avge rekommendationer som inte är direkt 
kopplade till den utredda olyckan: ”Det är jag väldigt osäker på om man skulle göra. Då tror 
jag att man börjar gå utanför sin roll och ramarna, utan det är utredningen av olyckan och 
vad är det som har hänt och det här att det finns den här kopplingen då från punkt a till ö 
liksom. … Om det ska få effekt alltså annars så hamnar man i det här att man kan bli 
avfärdad som en tyckare och det tycker jag inte att man ska låta sig hamna i utan det ska 
finnas den här stringensen mellan.” 
 
Tre utredare [H1, H6, H7] ansåg att det ska röra sig om något allvarligt innan en 
rekommendation skapas som inte direkt kan kopplas till den utredda olyckan. En av utredarna 
[H1] uttryckte sig så här: ”Men det finns lite olika åsikter och nivåer och grunder men går 
man tillbaka på vad som är vår uppgift så vi ska absolut tala om på ett särskilt sätt när vi 
hittat större allvarligare brister, jag menar detaljer ska vi inte pyssla med då, men större 
brister ska vi tala om och vi ska tala om hur långt vi har undersökt dem och vad vi gjort. Men 
ska vi skriva en rekommendation som inte direkt hänför sig till analysen och grundhändelsen 
då ska det vara något väldigt allvarligt.” 
 
En annan utredare [H4] utvecklade resonemanget kring haverikommissionens lagstadgade 
uppgift: ”Jag tycker att vi har inte så himla stora krav egentligen på att analysen pekar ut 
alla rekommendationer. Det kan vara lite vad ska vi kalla det för spin off saker som man 
upptäcker vid sidan om eller som man upptäcker att här finns det ett problem, Det är klart det 
måste ju finnas fakta, vi måste ha faktamaterialet också. Vi kan inte bara peka och säga att 
det där ser farligt ut utan vi måste ha faktamaterialet och analysen som leder fram till det 
här. … Men det behöver inte vara så extremt välunderbyggt som jag ser det och det beror på 
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att det  [rekommendationen] är ingen order och det har ingen rättsföljd heller utan vi bara 
säger att här finns det någonting.” 
 
Samma utredare [H4] hade en fri tolkning av lagtexten kring när en rekommendation kan 
lämnas utan att vara direkt kopplad till olyckan: ”Det talas om effekter av en olycka och vad 
är det ja det kan vara nästan vad som helst som vi hittar på som en effekt. Och så tycker vi 
någonting om det. Det är väl bra att vi har den möjligheten att vara ganska fria och inte låsta 
av en massa bestämmelsen. Det skulle bara hindra effekt arbetet mot förbättrad säkerhet. 
Tycker vi att det är något som hör ihop med olyckan åtminstone något så när då kan vi nog 
klämma till med en rekommendation också.” 

4.7 Verksamhetens mognadsnivå 
Tre av utredarna [H1, H4, H7, ] betonade att det finns stora skillnader mellan de olika 
verksamhetsområdena gällande på vilken säkerhetsmässig nivå de befinner sig och att detta 
påverkar rekommendationerna. En utredare [H7] förklarade detta enligt följande: ”Och så 
gäller det att hitta den nivå som verk samheten [befinner sig på] för olika verksamheter 
befinner sig på olika vad ska man säga kvalitetsmognad eller kvalitetsnivå. … En del som 
kommersiell flygverksamhet med stora flygplan den har en väldigt hög kvalitetsmognad och 
där man tillsammans med kärnkraftverksamheten är spetsen i säkerhetstänkande. Andra 
verksamheter har ett säkerhetstänkande på en väldigt låg nivå där man inte ens har några 
handböcker för hur man ska bedriva verksamheten eller man har inget ledarskap utan det är 
upp till individerna om det är farligt eller inte. Och om man jämför två sådana verksamheter 
så måste rekommendationens inriktning vara väldigt olika beroende på vilka man skickar den 
till.” 
 
En annan utredare [H1] beskrev skillnaderna mellan verksamhetsområdena: ”Flyget är 
väldigt mycket inne på det att allt är organisationens fel om någonting händer och har man 
en inkompetent pilot så är det inte hans fel att han är inkompetent, varför har inte 
organisationen sett till att uppmärksamma det och ta bort honom. Medan på vägsidan om 
man bara tittar på lagstiftningen, det är bilföraren, bussföraren, lastbilsföraren som är 
ansvarig för precis [allt], har han krockat har han gjort fel oavsett orsak.” Vidare resonerade 
utredaren så här kring den påverkan verksamheternas mognadsskillnader har på skapandet av 
rekommendationer: ”det kanske är så att man måste ha en metod för luftfartsmyndigheterna, 
en annan för vägverket och en tredje någonstans mitt emellan för järnvägssidan därför att 
man har kommit olika långt i så att säga sättet att tänka i säkerhetsstyrningstermer.” 
 
En annan utredare [H4] resonerade kring resultatet av att inte anpassa rekommendationer till 
verksamhetens mognad: ”Det finns till exempel mognadsgrader kan man säga. En 
rekommendation som skulle sitta fint inom flygbranschen, den är helt omöjlig skulle jag vilja 
mena till exempel inom vägtrafiken. Mottagarna förstår inte vad det handlar om en gång om 
vi skulle köra samma rekommendation på en vägtrafikolycka som på en flyghändelse. För de 
har inte nått upp till den nivån att det är meningsfullt att lämna [mogna rekommendationer].” 

4.7.1 Små förändringar – ett steg i taget 
Tre av utredarna [H2, H4, H7] talade om att det inte är möjligt att höja säkerhetsnivån från låg 
till hög i ett svep i en verksamhet och att därför måste en rekommendation anpassas. En av 
dem [H4] uttryckte detta enligt följande: ”Där måste man antagligen lägga sig på en nivå att 
man måste lära sig krypa innan man kan gå va. Försöka få upp dem på krypnivån eller 
gånivån i alla fall så att man kan sen över tid dra åt skruvarna mera. … Och därför tror jag 
att man måste bedöma vad är det för mottagare av den här? Klarar de av att hantera en 
sådan här rekommendation på den här nivån eller borde man konkretisera den mer eller 
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sänka kraven eller bara se till att höja nivån ett snäpp för att kunna höja den ytterligare ett 
snäpp nästa gång. Om man skjuter rejält över målet då har man inte vunnit någonting i alla 
fall.” En annan utredare [H7] uttryckte sig så här om hur SHK ibland skapar 
rekommendationer på fel nivå: ”Jag tror att våra rekommendationer är lite för ambitiösa 
ibland så att de försöker höja verksamheten lite för många steg i taget och då blir de så att 
mottagaren inte förstår vad vi menar och tycker att det bara är dumt då när de inte förstår 
vad vi menar och då blir den ju verkningslös också.” 
 
En utredare [H7] menade att nivån på rekommendationen inte heller bör vara för låg i 
förhållande till verksamhetens mognad. Detta uttrycktes som följer: ”den 
[rekommendationen] måste hitta rätt i den nivån som verksamheten befinner sig i annars blir 
den också meningslös, både om den är på en för låg nivå eller på en för hög nivå.” 

4.8 Abstraktionsnivå – generella vs specifika rekommendationer 
När det gäller hur detaljerade de lämnade rekommendationerna bör vara sade sex4 av 
utredarna [H1, H2, H4, H6, H7, H9] att SHK har som uppgift att peka på problem och att det 
är tillsynsmyndigheten som i sin tur ska finna lösningar på dessa. En av utredarna [H1] 
formulerade sig så här: ”Vi har ju gått därifrån det att göra ganska detaljerade 
rekommendationer till att gå mer åt att ha dem öppna och säga att ni har ett problem här, det 
måste ni ta tag i och hitta en lösning på. Och så får de väl hitta en ny teknik eller vad som 
helst då. Så vi försöker gå bort ifrån att peka ut direkta lösningar.” En annan utredare [H2] 
kommenterade detta så här: ”Att försöka formulera en rekommendation så att den skapar 
förståelse och inducerar kloka åtgärder. Men inte vara detaljstyrande. … den ska vara 
allmänt gällande så får den reglerande myndigheten göra detaljlösningen, detaljåtgärderna 
optimala. De kan det där, det är inte vår sak, utan vi ska lyfta ögonen i kloka riktningar utan 
att trampa någon på tårna och om de tänker det där var bra, det har inte vi tänkt på. Då har 
man lyckats.” En annan utredare [H7] beskrev en vanlig formulering av en rekommendation: 
”vi skriver ofta numer att de ska ’verka för att lösa problemet’ så vi undviker mer detaljer. 
Det kan vara väldigt frestande att skriva exakt hur man ska göra men det försöker vi 
undvika.” 
 
En av utredarna [H1] beskrev att SHK kan anpassa sig efter tillsynsmyndighetens önskningar 
när det gäller hur detaljerade rekommendationerna blir: ”Och tillsynsmyndigheten, i alla fall 
på järnvägssidan, de säger ’skriv gärna väldigt öppna rekommendationer för att vi kan 
behöva välja lite grann utifrån verksamhetens art och järnvägsstyrelsens kännedom om 
respektive verksamhetsutövare, hur man driver en rekommendation’. Och då ska 
formuleringen av vår rekommendation inte förhindra tillsynsmyndigheten från att göra det 
här valet, så vi har en aktiv diskussion med järnvägsstyrelsen om hur vi ska utforma 
rekommendationer på bästa sätt men man hamnar till slut egentligen på bedömningar från 
fall till fall i alla fall.” 

4.8.1 Liknande olyckor 
Två utredare [H1, H7] menade att det finns en fara i att ha detaljerade rekommendationer då 
dessa kanske inte lyckas förhindra att en liknande typ av olycka inträffar igen. En av dem 
[H1] beskrev detta så här: ”Och det vore ju fruktansvärt om vi klurade ut en detalj som vi 
tycker då att det ska göra att den här händelsen undviks och så vidtar man den i hela landet 
till svåra stora jättekostnader och så tre dagar senare så spårar man ur igen. Och så visar det 
sig att oj när vi tittar på det här en gång till då var det DÄR felet låg, i organisationen, de har 
inte förstått! Nähä.” 

                                                 
4 Utredare H8 uttalade sig inte i ämnet 
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4.8.2 Sidoeffekter 
En utredare [H7] beskrev att risken för att föra in nya problem är större om SHK ger sig in i 
att ge detaljerade rekommendationer: ”Sen kan det ju finnas en väldig massa olika lösningar 
på problemet och för att kunna göra en sådan lösning måste man ta en helhetsbild över hela 
verksamheten och se om man gör en ändring här hur påverkar det på andra håll och så 
vidare och det har vi varken kompetens eller tid med att göra här utan vi kan bara peka att i 
det här området finns ett problem. … Sen är det ju att det kan leda fel, det kanske finns en 
mycket bättre lösning om man inte detaljstyr och just det att det är väldigt farligt att ge ett 
detaljerat förslag för det kan påverka så många andra saker som man inte har tänkt på och 
som i stället blir sämre så att man inför andra risker, man löser ett problem men man inför ett 
annat mycket större problem.” 

4.8.3 Få generella eller fler specifika 
Två av utredarna [H1, H4] nämnde att de anser att det är bättre att ha färre och mer generella 
rekommendationer. En av dem [H4] motiverade detta enligt följande: ”Jag tror att man ska 
nöja sig med ett mindre antal rekommendationer med mera generell betydelse, lite mer 
övergripande. Jag har sett exempel på rapporter där det är massor med rekommendationer 
som är väldigt smala. Det tror jag inte på utan jag tror att just sådana här där man pekar ut 
problemområden att i det här sammanhanget finns ett problem. Och sen kanske vara lite 
tydlig i texten och tala om vad det är som är problemet egentligen.” 
 
Två av utredarna [H6, H9] menade att det är svårt för mottagaren att svara på en 
rekommendation om den är alltför generell. En av utredarna [H6] menade att det underlättade 
för mottagarens förståelse om fler och smalare rekommendationer lämnades. Utredaren 
resonerade så här: ”Jag är av uppfattningen att det är bättre att ha många och mer i detalj än 
att ha färre och mera övergripande. Och det kan man säga att det är väl av den anledningen 
att är de i detalj även om det blir då fler så är det lättare att uppnå de här målen att den kan 
förstås och accepteras av den som tar emot den. Man kan mäta den och man kan också 
tidssätta när den ska vara klar. Är det en mera övergripande, svepande rekommendation så 
kan den vara svår att förstå, den kan vara svår att mäta och den kan vara svår att tidssätta. 
För att det är möjligt för mottagaren att tolka en övergripande rekommendation på ett annat 
sätt än vad rekommendationen är avsedd.” En annan utredare [H7] är inne på samma spår när 
det gäller risken för feltolkning av en generell rekommendation: ”Och risken är ju att om man 
är för allmän i sin formulering så kanske mottagaren inte alls uppfattar den på det sättet utan 
gör något helt annat som inte har med saken att göra. Så att det är en balansgång där.” 
 
Två utredare [H6, H9] menade att generella formuleringar kan användas om utredningen inte 
lyckats identifiera problemet ordentligt. Den ena utredaren [H9] menade att detta skulle kunna 
användas för att dölja en dålig problemformulering och formulerade sig så här: ”Men man har 
ju inte formulerat problemet på ett riktigt sätt och så har man lite grann försökt att maska 
över det där med att säga att man är väldigt generell. Man vänder lite på frågan och tycker 
att det är bra att vara väldigt generell då.” Den andra utredaren [H6] beskrev vad som händer 
i utredningar där det inte gått att fastställa olycksförloppet utan det bara varit möjligt att ställa 
upp ett antal sannolika händelseförlopp: ”om man då på något sätt ska rekommendera 
åtgärder så blir rekommendationerna i ett sådant fall så HÄR breda, än om du vet att det var 
det DÄR som inträffade och rekommendationerna riktar sig bara mot att det inte ska 
uppträda igen. Men kan det HÄR ha inträffat då blir rekommendationen lika bred. Men de 
blir också diffusare.” 
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4.8.4 Kontroll av implementering & tidsgräns 
Tre av utredarna [H1, H6, H9] nämnde att de anser det vara viktigt att det på något sätt går att 
avgöra om en rekommendation har blivit implementerad. En av dem [H9] menade att för att 
uppnå detta måste den vara tillräckligt specifik: ”Men problemet om man är alltför generell 
är ju att det inte fungerar, det blir inte mätbart att se om man genomför den här 
rekommendationen eller inte. Det måste brytas ner i någonting som är på något sätt mätbart 
eller går att svara på.”  
 
En utredare [H6] anser att det är viktigt att en rekommendation har en tidsmässig gräns som 
anger när den bör vara uppfylld: ”Jag tror också att det bör vara tidssatt på det sättet att man 
bör förstå när man läser den här rekommendationen att det här ska göras inom en viss tid, 
eller det finns en bortre tidsgräns för när det här ska vara uppfyllt.” 

4.8.5 Begränsad kunskap 
En utredare [H9] menade att SHK inom vissa områden inte har den kunskap som krävs för att 
lämna detaljerade rekommendationer och att det då är tillrådligt att låta bli att lämna 
rekommendationer över huvud taget: ”Man kan ju om man ska lösa ett problem så kan man ju 
lösa det på kanske en tre fyra olika sätt varav det ena är väldigt kostnadseffektivt och lika bra 
som det som är enorma summor till ingen nytta. Och vad det gäller sjöfartens del så har inte 
vi här på SHK den kunskapen att kunna lämna av detaljerade rekommendationer på det sättet 
och då tycker jag att man ska i viss mån då kanske stanna vid att flagga upp problemen.” 

4.9 Genomförbarhet - Trovärdighet 
Samtliga utredare var av åsikten att det är viktigt att rekommendationerna som lämnas är 
genomförbara såväl praktiskt som kostnadsmässigt. Detta är viktigt för att SHK ska framstå 
som trovärdiga gentemot mottagaren vilket är nödvändigt för att denne ska fortsätta lyssna 
och det ska vara möjligt att driva igenom säkerhetsförbättringar. 

4.9.1 Kostnad 
Samtliga utredare menade att det ofrånkomligen måste göras en rimlighetsbedömning 
gällande hur kostsam en åtgärd skulle bli i förhållande till säkerhetsvinsterna. En utredare 
[H7] beskrev bedömningen i det större perspektivet: ”man får ju titta på hur angeläget det är 
att man håller på med verksamheten och hur mycket skulle det kosta att förbättra den här 
säkerheten. För ett sätt att öka säkerheten är ju att man stänger av den verksamheten helt och 
hållet och det är ju många verksamheter man gärna vill ha och därför får man ju försöka se 
på rimliga sätt där man kan göra en stor säkerhetshöjning utan att det då behöver vara 
väldigt stora kostnader och utan att man hindrar att själva verksamheten bedrivs.” 
 
Två av utredarna [H4, H8] nämnde att kostnaden egentligen inte är något som SHK ska ta 
hänsyn till men avslutar med att det ändå är ofrånkomligt att göra detta. En av dem [H8] 
uttryckte sig så här: ”Så att även om det här inte är någonting som vi kanske ska ta hänsyn till 
så är det ju ändå någonting som finns va, det finns ju en verklighet.” 
 
Samtliga utredare beskrev att det måste finnas en balans mellan kostnaden och den 
säkerhetsvinst som görs och detta innebär att större säkerhetsvinster också får kosta mer. 
Balansen skapar en rimlighet hos rekommendationerna som är nödvändig för att SHK ska 
framstå som trovärdiga gentemot mottagarna. En utredare [H4] uttryckte detta enligt följande: 
”man får ju göra en bedömning och kan man vara helt säker på att det här sparar ett antal 
människoliv då tror jag att då kan man nog tycka att det är okej att vidta åtgärder som kostar 
ganska mycket. Men om det bara är en möjlighet att det här kan förbättra någonting 
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marginellt då ska man nog inte tvinga folk att vidta åtgärder utan det blir något slags 
rimlighetsövervägande att det här gör vi inte.” 
 
En utredare [H1] resonerade kring vikten av rimlighet hos rekommendationerna gällande 
såväl praktisk genomförbarhet som kostnadsmässig: ”Och jag tror att det är viktigt med 
rimlighet i det vi rekommenderar därför att det gäller ju också att få tillsynsmyndigheter att 
lyssna på oss. Och om man ständigt ständigt ger ut rekommendationer som inte accepteras i 
branschen eller anses fullständigt orimliga då kommer man att sluta lyssna. Och då tror jag 
att då har man en väldigt bekymmersam situation för att då kanske man inte lyssnar den 
gången som det är det här klockrena konstaterandet och rekommendationen som verkligen 
skulle höja hela branschens säkerhetsnivå.” 
 
Två utredare [H1, H9] betonade att det är särskilt viktigt att det går att spåra i analysen varför 
en viss åtgärd föreslagits när den är kostsam. En av dem [H1] uttryckte sig så här: ”Även om 
man inte tycker om dem och kanske säger att ’uuh det här blir för dyrt’ så måste de ändå 
förstå varför vi rekommenderar en viss sak. Och då måste det hänga ihop med analysen, det 
måste gå att läsa baklänges och säga att ’aha mm okej här var problemet, vi förstår det och 
usch det bli jättedyrt att åtgärda det här men mm det är nog det man måste göra för att 
faktiskt kunna driva det här säkert’.” 
 
En utredare[H6] poängterade att en rekommendation också måste anpassas till ekonomin i 
verksamheterna som i slutändan ska leva upp till dem och resonerade enligt följande: ”Alltså 
det måste ju vara så att man ser att rekommendationerna är möjliga att genomföra. Om det 
är så exempelvis att de ställer sådana ekonomiska krav på små företag att de inte kommer att 
kunna genomföra det här, då tycker jag att då har man hittat fel rekommendation, för då är 
de inte genomförbara. Utan det gäller ju att hitta rekommendationer anpassade på ett sådant 
sätt så att man ser att det går att införliva de här i verksamheterna… Då måste man ju titta 
på rekommendationen att kan man åstadkomma nästan samma sak eller samma sak på något 
annat sätt.” 
 
En av utredarna [H9] påpekade att det i vissa domäner kan vara svårt att få igenom 
kostsamma åtgärdsförslag förutom när det finns ett medialt intresse som trycker på:  
”där man ser att rekommendationerna går emot olika ekonomiska incitament i verksamheten 
då kan man ju nästan ge sig på att de inte blir genomförda. Såvida att man inte har det här 
drevet som går … Finns ett stort intresse i media liksom då har man ju en helt annan 
möjlighet, då blir det helt plötsligt någon slags sanning ’oj oj oj här ska vidtagas åtgärder’. 
Då är man lite schack matt på den man utfärdar rekommendationen på och då kan man gott 
liksom lägga den typen av rekommendationer där det ekonomiska incitamentet är sådant att 
det finns en ovilja då men här finns det en möjlighet, då kan det hända saker.” 
 
En utredare [H7] påpekar att formuleringen av rekommendationen ska öka genomförbarheten 
hos rekommendationen då tillsynsmyndigheten i vissa fall måste samarbeta internationellt: 
”Därför skriver vi exempelvis ofta idag att ’luftfartsstyrelsen ska verka för’ för att idag är ju 
så mycket bestämt internationellt, sådant som inte luftfartsstyrelsen råder över utan det ska ju 
samordnas med europeiska länderna och kanske med, om det är ett amerikansktillverkat 
flygplan så är det ju den amerikanske tillverkaren och den amerikanska myndigheten som ska 
då också tycka att det här är bra” 

4.10  Kommunikation med mottagaren för förståelse och acceptans 
Fem av utredarna [H1, H2, H6, H7, H8] talade om att det är viktigt att kommunicera under 
utredningens gång eller åtminstone i slutskedet med tillsynsmyndigheten för att förbereda 
dem på rekommendationerna samt kunna skapa sig en bild av hur påtänkta rekommendationer 
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kommer att tas emot. En av dem [H7] diskuterade på följande sätt kring detta: ”Man måste 
försöka göra en bedömning av hur kommer den att mottagas och hur tänker de som ska 
hantera den här rekommendationen. För man kan ha olika uppfattningar om vad säkerhet är 
och hur man skapar säkerhet. Och faller det där inte rätt i den uppfattning som råder hos 
mottagaren då kommer den bli verkningslös utan den måste komma in där. Och därför kan 
det vara bra att man har en dialog innan man sänder iväg för att få mottagarens uppfattning 
lite grann, så att man har en uppfattning om mottagarens syn på saker och ting. ”En annan 
utredare [H6] menade att kommunikationen också kunde visa hur mottagaren tolkat 
innebörden av rekommendationen: ”Där man så att säga kan lite mer verbalt skapa förståelse 
för de rekommendationer som är givna, man kan också i en sådan dialog, skapa sig en 
uppfattning om att mottagaren också har uppfattat rekommendationerna på ett riktigt sätt. 
Annars blir det ju så att det här återrapporteras ju efter sex månader eller något och det är ju 
först då man får ett kvitto på att mottagaren uppfattade det som det var avsett.” 
 
Samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna och SHK ser lite olika ut inom de olika domänerna. 
Några av utredarna använde ordet ”samarbete” medan andra inte gjorde det. En av utredarna 
[H1] beskrev sin uppfattning om samarbetet i dessa ordalag: ”Sedan har vi ju regelbundna 
möten med tillsynsmyndigheten, det ska man väl inte glömma bort, där vi diskuterar 
samarbetsformer, verkan av våra rekommendationer, vad de har för möjligheter att driva 
olika frågor. … vi har otroligt bra samarbete med järnvägsstyrelsen, vi känner folket, vi 
känner varandra och vi kan diskutera på ett bra sätt och ta upp problem och vi är liksom 
lyhörda från båda håll. … Så man hamnar hela tiden tillbaks till samverkan, lite grann 
pedagogik, eller ganska mycket egentligen och kommunikation.” En annan utredare [H6] 
uttryckte sig så här på frågan hur samarbetet fungerade med tillsynsmyndigheten: ”frågan 
kanske ska ställas får vi ut från försvarsmakten det vi förväntar oss av de rekommendationer 
vi ger? Det vill jag påstå att det får vi inte. Och då kan man ju fundera på hur ska vi förbättra 
det? Och då tror jag att bra rekommendationer och en bra dialog runt rekommendationerna, 
det tror jag är viktigt.” En av utredarna [H9] poängterade hur viktigt det är att 
samarbetsklimatet är gott mellan SHK och tillsynsmyndigheterna: ”ska man få någon respons 
så handlar det ju om att kommunicera ut problemet eller lösningen till rätt instans och de ska 
förstå och acceptera den. Det är ju då man får förändringen i verkligen. Så att det är liksom 
olika kultur på olika myndigheter så att fungerar samarbetet och finns det en ömsesidig 
förståelse och acceptans då fungerar det ju bra, då fungerar ju systemet. Men om en 
myndighet anser sig veta bättre då faller ju alltihop naturligtvis, då kan vi ju stå och skrika 
oss blåa, det skiter de i.” En annan utredare [H8] uttryckte sig så här om samarbetet kring 
rekommendationer: ”sedan har vi en dialog med den här myndigheten och då är det alltid lite 
grann ge och ta.”  
 
SHK utreder även olyckor på svensk mark som involverar flygplan från andra länder. En 
utredare [H8] nämnde att det är svårare att såväl utreda som att få gehör för 
rekommendationer i anslutning till ett sådant fall och exemplifierade: ”Att överhuvudtaget 
göra en sådan utredning är inte lätt med tanke på att kanske mycket av den här sovjetiska 
mentaliteten ligger kvar både i strukturen och i folks tänkande. Och att sedan komma med 
rekommendationer till ett sådant bolag, det är ganska svårt. Det blir ju så att säga på ett 
internationellt plan men att de så att säga når fram till brukarledet det blir väl mer av en 
förhoppning. … För målsättningen är ju ändå att flygsäkerheten ska höjas generellt och 
universellt om man säger så för att det är ju inget bra om det bara är svenska flygplan som är 
säkra, självklart inte, utan det här ska ju gälla alla bolag.” 
 
Samtliga utredare menade att det är av stor vikt att tillsynsmyndigheten håller med om att 
rekommendationerna har förmåga att förhindra liknande olyckor för att få ett gott resultat. En 
utredare [H6] formulerade sig enligt följande: ”den som tar emot rekommendationen måste 
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acceptera att med den här rekommendationen så undviker vi den här händelsen i 
fortsättningen”. En annan utredare [H2] menade att om motiveringen bakom en åtgärd var 
något annat än acceptans så blev följden mindre bra: ”Ibland kan de ju få taggarna utåt, det 
finns ju alltid en risk att folk känner sig lite trampade på tårna. …är det så att de ’åh, ska vi 
göra det här så att vi får tyst på dem’ då är det klart att det händer någonting men då har 
man bara nått halva målet. Om man fått med dem i båten är det naturligtvis mycket lättare att 
få bra resultat.”  
 
En av utredarna [H8] nämnde att det ibland kan vara relativt enkla meningsskiljaktigheter 
mellan SHK och tillsynsmyndigheten som försvårar genomförandet av en rekommendation: 
”Och det kan vara kanske tolkning av en bestämmelse, det kan vara sådana enkla saker, eller 
det kan låta enkelt som hur ska man definiera vem som är instruktör vid en viss flygning och 
så vidare. Och det har ju faktiskt visat sig att vi har en åsikt och luftfartsstyrelsen har en 
annan åsikt va fast vi båda har samma mål. Och då kan det ju vara lite knepigt att nå fram 
hela vägen med den här rekommendationen”. 
 
Halvvägs i utredningen sker ett möte där utredarna presenterar de data som sammanställts. En 
utredare [H2] kommenterade att det redan då ibland är möjligt att börja känna av hur 
mottagarna skulle ta emot en viss rekommendation: ”när vi har kommit halvvägs så har vi ju 
ett haverisammanträde då vi bjuder in de berörda inklusive luftis och vi berättar var vi står 
och då är vi ju inte färdiga med rapporten, vi är inte färdiga med analysen. Men i vissa lägen 
vid sammanträdet kan det ibland vara så pass tydligt var problemet är att man kan börja 
prata om det. Att det faktiskt finns skäl att ni gör si och så och då märker man ju responsen”. 
 
I slutet av utredningen skickas rapporten på remiss till berörda parter och en utredare [H1] 
kommenterade hur denna procedur hjälper till att göra rekommendationen genomförbar: ”Det 
är ju så att när rapporten är i princip färdig så skickar vi den på remiss och till 
tillsynsmyndigheten går även analysen och åtgärdsförslagen så då har ju de en möjlighet att 
säga att ’men snälla ni det här är inte genomförbart, vi kan inte driva den här frågan’. Och 
då har ju vi att välja på om vi ska stå på oss eller om vi kanske ska formulera 
rekommendationen mer allmänt då.” En annan utredare [H2] menade att eftersom remissen 
ger möjlighet att anpassa rekommendationerna blir de sällan dåliga i slutändan: ”Det händer 
ju även att våra rekommendationer kanske inte var så bra. Men det händer ju inte så ofta för 
att normalt så har vi redan fått höra det tidigare för att innan vi publicerar rapporten så har 
den gått på remiss till dem.” 
 
Utredarna omformulerar ibland rekommendationer efter att rapporten gått på remiss till 
tillsynsmyndigheten och synpunkter framförts. En utredare [H4] kommenterade detta: ”Ja det 
gör vi nog. Samtidigt får det inte innebära att vi blir bortdribblade och att effekten av den blir 
urvattnad. Men om man är ganska säker på att det här är en bättre formulering för att nå 
målet så visst.” 
 
En utredare [H1] kommenterade hur tillsynsmyndigheten ib land inte förstår vad SHK menar 
när rapporten gått på remiss: ”Och det händer ju att tillsynsmyndigheten frågar när vi skickar 
ut remissen vad menar ni egentligen med den här? Och det är ju jättebra då att mottagaren 
faktiskt får reagera och säga vi förstår inte vad ni menar. Hamnar man i situationen där 
mottagarna varken förstår analysen eller vad man har rekommenderat då ska man nog 
faktiskt överväga att göra om den delen av rapporten.” 
 
En period efter utredningens avslutande sker ett uppföljningsmöte med tillsynsmyndigheten 
för att följa upp avgivna rekommendationer. En utredare [H8] berättade om detta: ”Men så 
har vi som myndighet uppföljningsmöten, rekommendationsmöten med luftfartsstyrelsen med 
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regelbundna mellanrum där vi går igenom hur de har reagerat på våra rekommendationer 
och det är ju väldigt nyttigt så att de skickas inte bara iväg ut i världsrymden utan vi följer 
upp dem hela tiden. Och skulle det vara så som det händer i något väldigt enstaka fall att de 
har ett gott skäl att berätta för oss varför de inte kommer att uppfylla det här. Då får vi köpa 
det också, det är högt till tak va.” 
 
En utredare [H2] nämnde att trots att SHK inte kan tvinga tillsynsmyndigheten att uppfylla 
rekommendationer så har de ännu en möjlighet till påverkan om de inte fått gehör genom de 
vanliga kanalerna: ”Men om det är så att om de inte köper rekommendationen och vi tycker 
att det här är jätteviktigt. Då har ju vi den slutgiltiga utvägen att gå upp till regeringen och 
säga att det här är en grej som vi tycker är jätteviktig och vi har lämnat en rekommendation 
till den här myndigheten som finns under samma övergripande tak och de nonchalerade den – 
vad ska vi göra? Det är liksom att gå till storebror höll jag på säga och skvallra.” 

4.10.1 Språk 
När det gäller formulering nämner fyra av utredarna [H1, H2, H4, H6] att en rekommendation 
ska vara tydlig och lättbegriplig. En utredare [H4] uttrycker sig så här kring detta: ”korrekt 
svenska … helst lite välformulerad … den ska vara begriplig. Man ska inte behöva göra 
någon våldsam seminarieuppgift kring vad den egentligen betyder. Och så kort och koncis 
och välskriven.” 
 
En av utredarna [H4] menade att det ställs stora krav på förståelsen av rapporten eftersom 
även den breda allmänheten ska kunna förstå den: ”vi ska leverera den på ett sätt och i ett 
format och framställningstekniskt sådan att det går att förstå för den som ska läsa den och 
också för den breda allmänheten. Vi har ju ganska många adressater för en sådan här 
rapport även om vi inte skickar den till alla så har vi från de smalaste experter som finns som 
verkligen ska göra någonting åt det här specifika problemet till mannen eller kvinnan på 
gatan som inte alls är inblandade i sådan här verksamhet ska också kunna förstå det.” 

4.11 Oberoende roll 
En utredare [H1] kommenterade den oberoende roll som SHK har gentemot 
tillsynsmyndigheterna och verksamheterna : ”Jag tror att om man ständigt, ständigt hävdar 
att vi är den oberoende myndigheten och nu är det så att vi tycker så här och det har vi vår 
rätt att göra då kommer man inte framåt på något sätt. …Sedan så finns det en formell 
struktur det finns en formell status, det finns ett regelverk och det ska vi ta fram och dänga i 
huvudet på den som det behövs på, men det ska man göra den dag då det verkligen behövs.” 
 
En av utredarna [H9] menade att det finns en risk att SHK i sin oberoende roll isolerar sig och 
därmed inte får den helhetsbild som skulle behövas för att lämna effektiva rekommendationer: 
”Och SHK har ju en roll och har ju valt att vara väldigt isolerade som myndighet tycker nog 
jag så att säga man är lite anonym. Man är så oerhört rädd om sitt oberoende att man lite 
isolerar sig och det gör ju också att man måste fundera på vad man egentligen kan komma 
med för rekommendationer när man inte har, man fördjupar sig i olyckan och olycksförloppet 
men man ser inte hela, ja man har till exempel inte den ekonomiska bilden klar för sig vad det 
gäller rekommendationer och möjligheter.”  
 
En annan utredare [H2] menade att utanförskapet som den oberoende rollen skapar är själva 
poängen och gagnar SHK i sitt arbete med att identifiera problemområden: ”Det är ju det som 
är finessen med att vi är en oberoende myndighet, vi har ju inte varit med och som skapat de 
här reglerna och bestämmelserna utan vi tittar lite grann utifrån.” 
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4.12 Kommunikation med verksamheterna 
När det gäller att få input från sakkunniga inom verksamheten inför skapandet av 
rekommendationer var samtliga utredare av åsikten att detta kunde vara fruktsamt. Formerna 
för detta var de dock inte klara över och några tyckte att detta redan skedde i tillräcklig 
utsträckning medan andra tyckte att samarbetet kunde utökas. En utredare [H2] uttryckte detta 
så här: ”Ja rent generellt tror jag att det finns en massa kunskap bland anställda. Det är bara 
rent praktiskt hur man skulle göra. I viss mån så är det ju med, när vi intervjuar folk om 
händelseförloppet så frågar vi ofta om de har några synpunkter och hur man skulle kunna 
lösa det, skulle det vara praktiskt möjligt och vad skulle det innebära för din del. I viss mån 
ska man nog ha f örankrat det eller kollat att det funkar med de berörda… man kan inte samla 
alla till ett stort möte men man kan vara lyhörd för kloka idéer och man kan förankra, testa 
tankegångar hos de berörda, ungefär så.” En annan utredare [H7] hade en liknande åsikt och 
lade till att de också ibland kontaktar andra liknande verksamheter: ”de deltar inte på det 
sättet men vi intervjuar ju människor i verksamheterna och får ju mycket input hur de 
upplever sin situation och vi frågar ju även under intervjuerna vad kan man göra för att 
undvika det här och så vidare så att på så sätt får vi ju input från dem och ibland så tar vi 
också som referens och intervjuar människor som sysslar med liknande verksamhet för att f å 
en referensgrund till hur man kan göra saker”. 
 
Under utredningen kommunicerar utredaren med ledning och anställda i den verksamhet där 
olyckan skett och redan där kan åtgärderna påbörjas. En utredare [H1] berättade om detta: 
”När vi hittar något som vi inte tycker är bra så måste vi a fråga om det , så vi vet att vi har 
uppfattat det rätt och har vi uppfattat en brist på ett korrekt sätt då är ju det bästa om 
företaget vi pratar med säger att ’oj ja det här är ett problem det ska vi rätta till’ då och så 
får de göra det ihop med tillsynsmyndigheten.” En annan utredare [H7] berättar om hur 
verksamheterna ofta är snabba med att utföra åtgärder: ”ofta händer det ju att när olyckan väl 
har skett så har den egna verksamheten själva insett [problemet] och det är ganska vanligt att 
man har då redan innan vi är färdiga med vår utredning så har man utfört förändringar i 
verksamheten för man har insett själva att ’vi kan inte hålla på så här’.” 
 
En av utredarna [H2] menade att människor inom verksamheterna ibland känner sig 
obekväma med att SHK kommer för att genomföra en utredning. När de förstår att 
utredningen inte handlar om att skuldbelägga kan detta istället utvecklas till ett samarbete 
mellan verksamheten och SHK. Utredaren uttryckte sig enligt följande: ”vi kan i själva verket 
hjälpa dem och ge draghjälp om de är drabbade av något i myndigheternas reglemente eller i 
myndigheternas agerande som de faktiskt har besvär med. Och det kan vara en upptäckt som 
vi gör att här gör myndigheten fel. Då har vi ingen motsättning utan då kan vi dra åt samma 
håll och höja upp den frågan för den berörda myndigheten. Där inne kan vi få bra synpunkter 
och tips på saker och ting som kan använda till våra rekommendationer.” 
 
En annan utredare [H4] kommenterade att input från sakkunniga kan förbättra 
målinriktningen på rekommendationerna men att SHK dock måste värna om sin oberoende 
roll: ”Det kan bli en del problem naturligtvis med oberoende. Om haverikommissionen 
pekade ut problemområdet. Sen hur man bäst ska formulera rekommendationen för att den 
ska nå avsedd effekt, där tror jag att sakkunniga på problemområdet kan bidra med ganska 
mycket. Men samtidigt så tror jag att vi som kommer utifrån med lite friska ögon ser saker 
och ting på ett litet annat sätt och kanske ser betydelsen av problem eller omständigheter i ett 
annat ljus så att de ska inte få formulera problemområdena utan bara lösningarna. Vi tycker 
att det här är problemet, hur löser man det? Jo på det viset. Då kanske man kan formulera det 
på ett mer spetsigt sätt så att det blir bättre målinriktning helt enkelt.” 
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En av utredarna [H1] menade att input från verksamheterna är positivt såvida utredaren sedan 
självständigt fattar beslut utifrån mottagna synpunkter: ”Alltså tanken är att vi ska vara 
tillräckligt kunniga och duktiga för att göra analysen själv utan att behöva blanda in 
verksamhetsutövare, lite grann så har det väl filosofiskt formulerats. Jag personligen är mer 
av den åsikten att det är alltid bra, ju fler som tittar och tänker till är bra. Sedan ska jag 
självständigt utifrån de här olika åsikterna så att säga ’stämmer det jag skrev ursprungligen 
eller är det faktiskt någonting’, det kan ju faktiskt vara någon som säger ’har du tänkt på det 
här?’ Ja jäklar det har du rätt i! I stället för att man då ska skicka ut rapporten och så får 
man tillbaka att ’ja du det har du faktiskt rätt i, det missade både vi och järnvägsstyrelsen’”. 
 
Två utredare [H6, H8] menade att för att kunna få acceptans för en rekommendation är det 
viktigt att ta hänsyn till de verksamheter som i slutändan kommer att påverkas av den. En av 
dem [H8] förde följande resonemang: ”Det är ingen idé att skriva regler för myndigheter 
utan det måste ju ut i alla fall till piloterna. Så man ska ju se att det är rimligt hela vägen 
ända ut till brukarled. För det är ju också meningslöst att föreslå någonting som piloterna ute 
i fält kommer tycka är larvigt.” Den andra utredaren [H6] betonade att det är viktigt att ha 
kunskap om verksamheten som är föremål för rekommendationen för att kunna skapa 
relevanta rekommendationer: ”Jag tror att man måste ha en ganska god kunskap mot den 
verksamhet som rekommendationen riktar sig emot, alltså man måste förstå under vilka 
betingelser man bedriver den verksamheten. Man måste lite grann kunna sätta sig in i den 
situationen som den som har att motta rekommendationen lever under. Alltså med det så vill 
jag egentligen säga att då kan man också säga att då blir den här accepterad. Alltså om jag 
förstår deras situation då kan jag också svara på är det här en relevant rekommendation som 
de kommer att acceptera.” 

4.12.1 Lindrigare rekommendationer 
En annan utredare [H7] uttryckte sig så här om att ta emot input från verksamheten som är 
föremål för utredningen: ”Sedan ska man givetvis inte bortse ifrån att det finns någon som 
skulle kunna tänkas att man vill ha lindrigare rekommendationer för att de skulle kunna 
hindra verksamheten. Jag tror också att man märker om man har en sådan diskussion om 
rekommendationen blir bättre eller vill man rikta rekommendationen åt ett annat håll för att 
det inte ska ge för stora effekter på verksamheten. Det tror jag det skulle man märka. Så att 
det tycker jag gott man kan göra och det görs till viss del. Sedan kan inte jag svara på hur 
pass stor inverkan man låter de synpunkterna få när den går på remiss och sedan kommer 
tillbaka, det har jag ingen erfarenhet av. Jag tycker att det är ingenting man ska vara 
främmande för.  ” 

4.12.2 Enbart faktadel till verksamheten 
När remissen skickas ut är det bara tillsynsmyndigheten som får analysen, slutsatserna och 
rekommendationerna. Övriga berörda parter såsom verksamheten får bara faktadelen. En av 
utredarna [H1] menar att viktig feedback från verksamheterna går förlorad på grund av detta: 
”det är så komplicerade ärenden vi utreder och det är komplicerade regelverk och 
organisatoriska förhållanden och mycket teknik och det gör att det egentligen är bara bra att 
få läsa olika åsikter om ett ärende. Det är alltid bra att få någon som tycker precis tvärt om 
för då måste man sätta sig in i varför någon tycker precis tvärt om. Och då har man ju en 
hjälp att faktiskt utvärdera sin analys, sina slutsatser och sina rekommendationer en sista 
gång innan man skickar iväg dem. … Och där finns det en del kritik alltså ute i branschen, 
man tycker att det är dumt att vi bara skickar ut faktadelen för man säger att ’det är svårt att 
bedöma om ni har fått med relevanta fakta om vi inte också ser analysen då’. Jag tycker inte 
att vårt oberoende minskar av att ta in åsikter från verksamheterna på analys och 
rekommendationer. Jag som sagt personligen skulle jag inte ha ett dugg emot, snarare tycka 
att det vore bra, om vi skickade ut hela för att så att säga visa att så här har vi tänkt … för det 
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är ju företagen nästan alltid som faktiskt kan verksamheten allra allra bäst, det finns en 
massa duktiga trafiksäkerhetsmänniskor och utredare ute i företagen som kan säga stopp ni 
har missförstått något. Och jag tror det kunde vara värdefullt.” 
 



 42 

5 Diskussion 
Detta kapitel inleds med en sammanfattning av studiens resultat, besvarande av 
frågeställningen samt slutsatser. Därefter diskuteras resultatet och dess förhållande till tidigare 
forskning. Vidare diskuteras metodens tillförlitlighet och kapitlet avslutas med förslag på 
vidare forskning  

5.1 Sammanfattning och slutsatser 
Denna rapport beskriver en studie av hur utredare på Statens Haverikommission skapar sig en 
uppfattning om vilka åtgärder som bäst förebygger olyckor i en verksamhet utifrån resultaten 
av en utredning. Ett särskilt fokus har lagts på frågan hur utredare bedömer en 
rekommendations förmodade effektivitet. Dekker (2002) beskrev skapandet av 
rekommendationer som en svår del av utredarens arbete och delade upp denna process i tre 
delar som alla har sina svårigheter. Den första av dessa var att formulera rekommendationen, 
speciellt med avseende på mänskliga felhandlingar. Den andra svårigheten var att få 
rekommendationen accepterad av mottagaren och implementerad. Den sista svårigheten 
bestod i att fastsälla huruvida åtgärden hade någon effekt på systemets säkerhet. Resultaten 
visar att utredarna på SHK är högst medvetna om dessa svårigheter och att de efter bästa 
förmåga strävar mot att nå ända fram med sina rekommendationer. I denna process är det 
huvudsakligen uppfyllandet av följande kriterier som utredarna eftersträvar när de bestämt sig 
för att lämna en rekommendation. 
 
Rekommendationen bör: 
o peka på ett problemområde som tillsynsmyndigheten sedan får skapa lösningen till 
o vara rimlig i förhållandet mellan kostnad/genomförbarhet och säkerhetsvinst för 

tillsynsmyndighet och verksamhet 
o vara relevant, det vill säga tillföra någonting nytt och säkerhetshöjande till 

verksamheterna 
o vara systempåverkande men samtidigt rimligt för problemets storlek 
o motiveras i rapporten så att mottagaren förstår vilket problem den riktar sig mot och 

accepterar att den rekommenderade åtgärden har förmåga att förhindra liknande olyckor 
o ligga på rätt nivå och lyfta säkerheten ett lagom stort steg i förhållande till 

tillsynsmyndighetens och verksamhetens säkerhetsmognad 
o vara välformulerad och begriplig 
o riktas till rätt mottagare och rätt nivå inom mottagarorganisationen  
o vara tillräckligt generell för att fånga upp liknande olyckor och tillräckligt specifik för att 

tillsynsmyndigheten ska förstå vad som är problemet 
o undvika att skapa sidoeffekter, det vill säga nya problem 
o vara möjlig att utvärdera om den blivit implementerad eller ej 
o vara tidsbestämd när den ska vara implementerad 
 
Ovanstående kriterier vägleder således utredarna i processen att skapa effektiva 
rekommendationer. Resultaten visade att utredarna använder sig av ett antal redskap i denna 
process och att dessa till stor del utgjordes av kommunikation med olika parter. 
 
För att uppnå ovanstående kriterier hos en rekommendation använder sig utredarna av:  
o omdöme, kunskap, erfarenhet och känsla 
o diskussioner inom utredningsgruppen 
o kommunikation med tillsynsmyndigheten 
o kommunikation med verksamheterna 
o kommunikation med andra liknande verksamheter 
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o kommunikation med andra utredningsinstanser såväl i Sverige som utomlands 
o expertutlåtanden (exempelvis tekniska experter, psykologer, läkare, MTO-experter) 
 
Beträffande bedömningen av en rekommendations förmodade effektivitet kan denna fråga ses 
ur två perspektiv. Dels som en implementerad åtgärds förmåga att förhindra att liknande 
olyckor inträffar i framtiden och dels som en utfärdad rekommendations förmåga att 
åstadkomma detta. Dessa skiljer sig åt på så sätt att huruvida en genomförd åtgärd blir 
effektiv eller inte beror enbart på dess förmåga att hindra liknande olyckor medan en 
rekommendation har begränsningen att den måste implementeras av mottagaren innan den ens 
har chansen att bli effektiv. Detta innebär att ovanstående 12 kriterier för rekommendationen 
alla har en viss vikt när det gäller att så långt det är möjligt säkerställa en rekommendations 
effektivitet. Utredarens bedömning av en rekommendations effektivitet kan alltså sägas ske 
utifrån till vilken grad denne uppfattar att rekommendationen uppfyller de ovanstående 
kriterierna. 
 
De flesta slutsatser som framkommit inom denna studie verifierar de resultat som erhållits 
genom tidigare forskning på området. Delar av resultaten kompletterar också det som tidigare 
varit känt och en möjlig sådan slutsats gäller den anpassning av rekommendationen som 
utredarna gör för att den ska matcha mottagarnas säkerhetsmognad. I detta sammanhang 
framkom också att säkerheten bara kan höjas ett steg i taget i en organisation och att det 
därför är viktigt att inte försöka göra för mycket på en gång eftersom rekommendationen då 
troligen varken blir förstådd eller genomförd. Andra kompletterande uppgifter utgjordes av att 
rapporten som helhet, d.v.s. berättelsen och inte bara rekommendationerna, har stor betydelse 
i kommunikationen av säkerhet till mottagarna. Utredarna förordade också en återhållsamhet i 
utfärdandet av rekommendationer för att värna om dessas trovärdighet och värde. 

5.2 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras valda aspekter av studiens slutsatser och deras förhållande till 
resultat av tidigare forskning.  

5.2.1 Problemidentifiering – orsaksförhållandenas relativa signifikans 
Leveson (2002) argumenterar för att åtgärder mot olyckor inte ska bestämmas av den relativa 
betydelsen hos orsaksfaktorer utan att prioritet istället ska ges till de åtgärder som mest 
effektivt kan reducera framtida förluster. Fokus bör läggas på att identifiera vilka åtgärder 
som är enklast eller mest genomförbara, som förebygger stora klasser av olyckor och som 
går bäst att kontrollera. Utredarna på SHK resonerade inte i termer av viktning av 
orsaksfaktorers relativa betydelse i sina beskrivningar av hur de identifierade problemområdet 
under en utredning vilket är i enlighet med Leveson (2002). I stället talades det om att hitta 
brister i verksamheten och resonerades kring hur dessa kunde åtgärdas. När det gäller arbetet 
på SHK så tycks åtminstone de första två av Levesons (ibid) kriterier uppfyllas. 
Genomförbarheten tycks viktas högt och även den systemiska påverkan samt att liknande 
olyckor förebyggs. Huruvida några större ansträngningar läggs på att åtgärderna ska gå att 
kontrollera är mindre tydligt. Dock hålls uppföljningsmöten med tillsynsmyndigheten där 
SHK får information om vad som hänt med rekommendationer som lämnats. Enligt Johnson 
(2003) är det viktigt att utredaren indikerar vikten av orsaksförhållanden i rapporten. 
Anledningen till detta är att utredaren på så sätt kan undvika att bli låst vid en eventuell 
primär orsak i de fall sekundära fel förvärrade situationen. Om de sekundära felen tillmäts en 
stor betydelse motiverar detta för mottagaren varför dessa rekommenderas att bli åtgärdade. 
Att låsas vid ett visst problem upplevs inte som något som utredarna på SHK drabbas av. De 
talade ytterst lite i termer av primära och sekundära orsaker och verkade inte känna sig låsta 
vid att skriva rekommendationer kopplade till en orsak de inte upplevde som tillräcklig. 
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Istället uppfattas löptexten av utredarna som ett medel där eventuella oklarheter kan beskrivas 
och motivering bakom kommande rekommendationer kan ges.  

5.2.2 Koppling mellan analys och rekommendation 
Det är enligt Johnson (2003) viktigt att en rekommendation har stöd i orsaksanalysen. Om så 
inte är fallet är det svårt för en utredare att rättfärdiga varför specifika rekommendationer 
förespråkades eller inte togs med i efterverkningarna till en olycka. Samtliga utredare var 
överens om att det måste finnas en tydlig koppling mellan analysen och de rekommendationer 
som denna underbygger. En av utredarna nämnde också att det är viktigt att i rapporten 
förklara de avgränsningar som gjorts för att mottagaren lättare skulle acceptera bredden och 
djupet på den utförda analysen. Dock rådde bland utredarna lite olika åsikter kring frågan om 
och i så fall när rekommendationer ska lämnas som inte är direkt kopplade till den aktuella 
olycksorsaken. Några ansåg att det krävdes att problemet var allvarligt för att en 
rekommendation skulle lämnas i detta fall. En utredare uttryckte osäkerhet om detta var inom 
ramen för haverikommissionens uppgift. En annan utredare uttryckte att det enligt lagtexten 
var fullt möjligt att lämna rekommendationer som inte hade direkt koppling till 
orsaksanalysen. Det är möjligt att koppla dessa åsiktsskillnader till utredarnas varierande 
kompetenser och längd av utredningserfarenhet. Inom utredningsgruppen finns olika roller där 
en utredare med domänexpertis kallas utredningschef och en juristutbildad utredare med 
domarbakgrund har en ordföranderoll. Ordföranden är således den i utredningsgruppen som är 
mest insatt i frågor gällande tolkning av lagtexten som beskriver bland annat 
haverikommissionens uppgift. Det framstod generellt som att de juristutbildade utredarna 
hade en något friare tolkning av lagtexten än övriga utredare när det gäller vilka möjligheter 
SHK har att lämna rekommendationer som inte är direkt kopplade till orsaksanalysen. 
Besluten i utredningsgruppen fattas gemensamt men det är ordföranden som har sista ordet 
vilket torde få effekten att i sådana situationer det råder olika åsikter om huruvida en 
rekommendation är befogad så är det ordföranden som fattar beslutet och då skapas troligen 
rekommendationen.  
 
Det gick att identifiera tre olika sätt att se på rekommendationens funktion bland de 
intervjuade haveriutredarna. För de flesta av utredarna är rekommendationen ett av medlen för 
att försöka öka säkerheten men denna fungerar i relativt jämställt samarbete med löptexten i 
rapporten. Enligt den andra synen förstärktes rekommendationens roll och visserligen ses den 
som underbyggd av texten men den har en betydligt starkare ställning än denna. Den tredje 
synen framställer berättelsen i sig som viktigare än rekommendationen. Dessa olika 
perspektiv kan delvis förklaras av att utredarnas erfarenheter skiljer sig såväl gällande hur 
länge de varit verksamma på SHK som vilken tillsynsmyndighet de arbetar mot. Det visade 
sig att de utredare som arbetat kortast på SHK också var de som hade en mer avvikande bild 
av rekommendationens roll än övriga utredare. Utredarna har olika arbetssätt gentemot 
tillsynsmyndigheten och beskriver även olika syn på rekommendationens roll. Sammantaget 
kan dessa tolkas som att utredarens syn på rekommendationen speglar det arbetssätt som 
enligt utredarens egen erfarenhet fungerar bäst att utöva mot sin tillsynsmyndighet.  

5.2.3 Relevans  
Skillnaderna i synen på rekommendationens roll framkom tydligt även i fråga om 
rekommendationens relevans. De flesta av utredarna ansåg att för att det ska vara befogat att 
lämna en rekommendation så ska denna tillföra någonting nytt och säkerhetshöjande till 
verksamheten. Detta innebar att utredarna ansåg att det fanns situationer när ingen 
rekommendation kunde motiveras, exempelvis när en pilot inte följt 
säkerhetsbestämmelserna. Den av utredarna som tyckte att en utredning var undermålig om 
ingen rekommendation skapats präglades av den starkare synen på rekommendationens roll. 
Övriga utredare som tyckte att det ibland inte fanns något relevant att rekommendera kan 
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antagas se rapporten som helhet som ett säkerhetshöjande resultat även utan 
rekommendationer. Skillnaderna kan även tolkas som beroende till viss del av olikheter inom 
de domäner de olika utredarna arbetar inom och att de återigen svarar utifrån det som deras 
erfarenhet säger dem fungerar bäst i denna domän.  

5.2.4 Genomförbarhet - kostnad 
Beträffande huruvida en utredare bör ta hänsyn till kostnader när rekommendationer skapas 
beskriver Johnson (2003) två sätt att angripa problemet. Det ena är att inte låta sig påverkas av 
personal-, materiella- eller ekonomiska begränsningar och det andra är att rikta in sig mot det 
som är genomförbart. SHK kan sägas göra någonting däremellan. Några av utredarna nämnde 
att SHK enligt sitt uppdrag egentligen inte ska ta hänsyn till kostnader när de fattar beslut 
kring rekommendationer. I verkligheten gör SHK en rimlighetsbedömning av den aktuella 
situationen. Eftersom rekommendationerna som SHK lämnar är just rekommendationer och 
det inte finns några påtryckningsmedel bakom dessa är SHK beroende av acceptans från 
mottagarna för att deras rekommendationer ska få någon effekt. Således måste 
rekommendationerna i mottagarens ögon vara rimliga i förhållande till skadan som skett och 
de förväntade förbättringar som en åtgärd kan bära med sig. Hade det varit så att SHK hade 
mandat att driva igenom sina rekommendationer oavsett vad mottagaren ansåg så skulle SHK 
i mindre utsträckning behöva bry sig om att kostnadsanpassa rekommendationerna. Johnson 
(2003) underströk att huvudpoängen är att rekommendationerna är anpassade efter systemets 
kapacitet och det är precis detta SHK gör när de anpassar sig såväl till verksamhetsutövaren 
som till tillsynsmyndigheten för att i möjligaste mån se till att det finns en rimlig chans att en 
rekommendation leder till en åtgärd. Det verkar dock som att det finns situationer när mer 
kostsamma åtgärder kan bli genomförda. En sådan situation är när problemet som ska 
åtgärdas upplevs som stort och detta också accepteras av mottagaren. Flera utredare 
poängterade att stora problem får kosta och att detta accepteras i de fall samarbetet mellan 
SHK och tillsynsmyndigheten fungerar bra. När detta inte är fallet kan det krävas någon 
påtryckning utifrån såsom att mediedrevet går för att resultat ska kunna uppnås. Detta belyser 
tydligt hur viktigt det är att SHK och tillsynsmyndigheterna ser på samma sätt på hur säkerhet 
uppnås och på hur de ska samarbeta för att säkerheten ska kunna förbättras. 

5.2.5 Samarbete med tillsynsmyndigheter 
Ur intervjuerna framgick att ju mer överens de olika myndigheterna (SHK och 
tillsynsmyndigheten) är i sin syn på hur säkerhet uppnås desto bättre fungerar samarbetet och 
desto oftare genomförs rekommendationerna. Det händer att tillsynsmyndigheten inte har 
samma syn på det problem som SHK genom sina rekommendationer gör gällande finns inom 
en viss verksamhet. Detta tyder på att det behövs en gemensam allmän förståelse för de 
grundförutsättningar som säkerhetsarbetet vilar på för att samarbetet ska fungera. Det tyder 
också på att det är viktigt att såväl SHK som tillsynsmyndigheten har förståelse för vad den 
verksamhet innebär som rekommendationerna riktar sig till.  
 
De utredare som arbetar som utredningschefer har en huvudsaklig domän som de arbetar 
inom, men då ingen utredare finns tilldelad enbart för exempelvis vägtrafikolyckor hamnar en 
sådan olycka på någon av de erfarna utredarnas bord. Utredarna med domarbakgrund arbetar 
över alla domäner och får således se hur samarbetet fungerar gentemot samtliga 
tillsynsmyndigheter. Det är troligt att dessa utredare därför får en mindre specialiserad 
hållning gällande samarbetsformer än de utredare som arbetar mot en specifik 
tillsynsmyndighet. Det är mycket möjligt att dessa roller innebär en fördel för 
utredningsgruppen då det säkerligen behövs en utredare som är kontaktperson med 
tillsynsmyndigheten och en ordförande som kan bibehålla en mer oberoende hållning.  
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Hur ska då ett gott samarbete uppnås i de fall det inte redan existerar? Många av utredarna 
vidhöll att det är genom kommunikation som de kan skapa större förutsättningar för att 
mottagarna ska acceptera och förstå rekommendationerna. Detta framstår som den mest 
rimliga vägen eftersom samarbetet handlar om människor som har samma huvudmål om än de 
inte alltid är överens om medlen för att nå dit. En av utredarna poängterade att det möjligen 
inte alltid är så att mottagaren är mogen för rekommendationer utan att det första steget 
kanske är att förändra tankesättet kring vad det är som ytterst ska styra arbetet - ekonomin 
eller säkerheten. Det är troligt att det viktigaste när det gäller samarbetet med 
tillsynsmyndigheterna är just det att utredaren är lyhörd för hur närmandet och samarbetet ska 
se ut, speciellt i de fall när relationen fungerar mindre bra. Detta eftersom säkerheten knappast 
förbättras om SHK gör förträffliga utredningar med knivskarpa rekommendationer om 
tillsynsmyndigheterna ändå inte vill lyssna på dem. Denna studie har med avseende på 
samarbetet mellan SHK och tillsynsmyndigheterna snarare skapat hypoteser än tydliga svar 
vilket understryker behovet av vidare forskning på området. 

5.2.6 Nivå inom mottagarorganisationen 
Johnson (2003) beskrev att det är god praxis att identifiera vilken nivå inom 
mottagarorganisationen som är lämplig för uppgiften att implementera en rekommendation. 
För Haverikommissionens del verkar detta inte vara någon större fråga då det oftast finns en 
självskriven tillsynsmyndighet med kontaktpersoner för utredningen som tar emot rapporten. 
Dock uttrycktes att detta kunde vara ett problem när rapporter skulle lämnas till 
Försvarsmakten som rymmer flera större verksamheter. Det är också av denna anledning 
viktigt att utredaren har god kunskap om mottagarorganisationen för att kunna rikta 
rekommendationen till rätt nivå.   

5.2.7 Abstraktionsnivå 
Enligt Johnson (2003) bör rapporten uttrycka vad avsikten är att uppnå med en 
rekommendation samt varför detta mål är viktigt. Det är sedan mottagarens uppgift att avgöra 
hur detta ska ske utifrån denna information. Helt i enlighet med detta ansåg utredarna på SHK 
att det är deras uppgift att definiera problemet genom en rekommendation och 
tillsynsmyndighetens uppgift att lösa detta problem genom att definiera vilket åtgärd som ska 
implementeras.  
 
Ett definierat problemområde kan variera i storlek och beroende på hur stort problemområdet 
är samt utredarens tycke och smak kan flera detaljerade eller färre mer generella 
rekommendationer skapas. Utredarna upplever att det ibland är ett problem att dels vara så 
generell att liknande olyckor täcks upp av en rekommendation men samtidigt vara tillräckligt 
specifik i sin problemidentifiering för att mottagaren ska tolka den rätt. Johnson (2003) 
beskriver två sätt att närma sig problemet där det ena består av en generell rekommendation 
som riktar sig mot flera orsaker och det andra består av att minst en rekommendation riktas 
mot varje orsak. Åsikterna bland utredarna på SHK gick till viss del isär gällande hur detta 
problem bäst skulle lösas men dessa följer Johnsons (ibid) två sätt. Några av utredarna som 
menade att det var bättre med färre och mer generella rekommendationer löste problemet med 
risken för missförstånd genom att i löptexten beskriva problemen mer i detalj. Den andra 
lösningen var att skapa fler och mer detaljerade rekommendationer. Även här framkommer 
skillnaderna i synen på rekommendationens roll, där de utredare som hade en ”starkare” syn 
på rekommendationen också ville ha fler och mer detaljerade rekommendationer. Detta kan 
tolkas som att enligt denna syn ska rekommendationen i större utsträckning bära sig själv och 
sin innebörd och således inte behöva förklaras i samma utsträckning i löptexten som enligt 
den svagare synen på rekommendationen. Johnson (ibid) beskriver att det är viktigt att 
utredaren klargör vilken fara en rekommendation avses riktas emot för att mottagaren ska 
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kunna avgöra om den föreslagna åtgärden kan utgöra tillräckligt skydd för framtida fel. Detta 
torde vara fullt möjligt att utföra genom båda de lösningar som utredarna på SHK förordade.  

5.2.8 Bedömning av säkerhetsförbättringspotential 
Flera av utredarna nämnde att besluten i utredningarna delvis fattas på en subjektiv och 
känslomässig grund. Någon av utredarna trodde att ribban ligger olika högt för när en 
rekommendation bör lämnas hos olika utredare. Ett par av utredarna nämnde att det kanske 
skulle behövas någon metodik i denna beslutsprocess och en av dem menade att denna i 
sådana fall skulle behöva vara olika för de olika domänerna. Det verkar troligt att om en 
metod skulle utvecklades så vore det nödvändigt att denna var specifik för sin domän då 
säkerhetsarbetet sker på så olika sätt inom exempelvis flygdomänen och vägtrafikdomänen. 
Flera av utredarna poängterade att det är mycket svårt att i förväg göra någon mer exakt 
bedömning av en åtgärds förmåga att förbättra säkerheten. Detta är egentligen bara möjligt att 
utvärdera i efterhand när det visat sig hur en implementerad åtgärd fungerat och kanske svårt 
även då eftersom denna bara utgör en del av ett helt system. Under själva processen när 
rekommendationen skapas har utredarna bara sitt eget omdöme och andras synpunkter att gå 
på för att bedöma säkerhetsförbättringspotentialen. Utredarna verkade relativt nöjda med sitt 
arbetssätt i rekommendationsfasen och uttryckte att de trodde att resultatet generellt sett blev 
bra. Flera av utredarna gav dock uttryck för att det fanns mer att lära och framsteg att göras i 
denna process, bland annat när det gäller förberedande av mottagaren.  

5.2.9 Kommunikation med verksamheten  
Rollenhagen (2003) beskrev systemgruppen som ett sätt att skapa effektiva åtgärdsförslag. 
Under utredningens gång kommunicerar utredaren med människor inom såväl den 
olycksdrabbade verksamhetens olika delar samt tillsynsmyndigheten som har en mer 
övergripande bild. Detta torde ha en effekt som till viss del kan liknas vid systemgruppens 
fördelar då människor med insyn i olika delar av verksamheten kan ge sin syn på problemet 
och dess lösningar. Samtliga utredare var av åsikten att det är bra att få information från 
människor ute i verksamheterna men åsikterna gick isär huruvida det vore ett hot mot 
oberoendet att öka denna informationsintagning. En av utredarna tyckte att remissen som 
skickas till verksamheten borde vara fullständig för att även de skulle kunna ge synpunkter på 
analys och rekommendationer. Det är svårt att avgöra hur pass mycket ett sådant förfarande 
skulle förbättra slutresultatet eller förhindra ett merarbete men det är ett alternativ som kan 
vara värt att utvärderas.  

5.2.10 Rekommendationens implementering 
En utredare nämnde etablerandet av en tidsram för rekommendationens implementering som 
en viktig del i rekommendationsarbetet. Johnson (2003) beskriver detta som en metod för att 
minska risken för att verksamheten fortsätter vara exponerad för samma typ av fel under en 
längre tid. Johnson (2003) och Leveson (2002) förespråkar även att implementeringen av 
rekommendationen övervakas och att det kontrolleras att åtgärder genomförts. När 
tillsynsmyndigheten genomför en åtgärd till följd av en rekommendation blir det deras uppgift 
att kontrollera att verksamheterna lever upp till de krav som ställs på dem utifrån åtgärden. 
För haverikommissionens del stannar uppföljningsarbetet vid det möte som de håller med 
tillsynsmyndigheten för att få information om vad som hänt med rekommendationen.  

5.2.11 Synen på mänskliga felhandlingar 
I teoribakgrunden beskrevs två olika perspektiv på mänskliga felhandlingar och vilka 
konsekvenser dessa får för rekommendationer i en utredning (Dekker, 2002). När det gäller 
synen på vad mänskliga felhandlingar är så är det tydligt att utredarna på SHK ser dessa som 
symptom på problem snarare än som orsaker till problem. Detta är i enlighet med det nyare av 
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perspektiven. Det framgår också tydligt i uttalanden hos flera av utredarna att de undersöker 
vilka förutsättningar personerna i den skarpa änden hade för att klara av den situation som 
förelåg vid olyckstillfället. Även detta tyder på att det nyare perspektivet fått genomslagskraft 
hos utredarna (Hollnagel, 2004 & Dekker, 2002). Något som framgick i samtliga intervjuer 
var strävan efter att rekommendationerna ska vara systempåverkande och definitivt inte peka 
ut enskilda individer vilket är helt i linje med det nyare perspektivet. Det talades också om 
den tröghet som infinner sig ju längre bakåt mot den trubbiga änden rekommendationen 
hamnar vilket även teorierna gör gällande (Dekker, 2002). Flera av utredarna talade i termer 
av vassa och trubbiga änden vilket också tyder på att de har ett systemiskt sätt att se på hur 
olyckor uppkommer. Systemen i domänerna inom vilka utredarna är verksamma är komplexa 
och uppvisar de egenskaper som Perrow (1984) beskriver som tätt sammankopplade. När det 
gäller olycksanalys förespråkas utifrån de systemiska modellerna ett sökande efter ovanliga 
beroenden och vanliga omständigheter som av erfarenhet kan kopplas till olyckor. Utredarna 
på SHK talade i detta sammanhang om avvikelseanalyser, vad det var som avvek från det 
normala, om att hitta farliga förhållanden, identifiera brister och bakomliggande 
organisatoriska och verksamhetsmässiga förhållanden.  
 
Under intervjuerna dök även formuleringar upp som förde tanken till rekommendationer som 
den äldre men högst levande synen på mänskliga felhandlingar kan leda till (Dekker, 2002). 
Detta kan tolkas som ett tecken på det som Kjellén (2000) beskrev att när ett nytt synsätt 
växer fram och får fäste så lever det befintliga kvar parallellt. 
 
En av utredarna uttryckte en uppfattning att utredarna på SHK har lite olika syn på varför 
olyckor sker och att detta är någonting som de diskuterar kring för att bli mer enade i sitt 
synsätt. Utredaren uppfattade det som viktigt att utredningsgruppen har en enad syn på 
olyckor för att diskussionerna skulle bli bra och för att på ett bra sätt kunna göra analysen och 
skapa rekommendationerna. När utredarna beskrev sin praxis i olika situationer var deras 
berättelser relativt sett eniga. Det framgick också att utredarna hade en god insyn i vilka av de 
andra som hade en liknande uppfattning av hur utredningsarbetet bör gå till och syn på 
olyckor som de själva. Detta tyder på att SHK har ett öppet klimat där arbetsmetodik och syn 
på olyckor kan diskuteras samt att utredarna har en vilja att arbeta för att utvecklas och 
förbättras i sitt olycksutredande. 

5.3 Metoddiskussion 
Metoden i denna studie bestod av litteraturstudier samt en kvalitativ intervjuserie bestående 
av sju semistrukturerade intervjuer. Varje intervju transkriberades sedan i sin helhet för att bli 
föremål för en kodningsprocess där avsnitt som behandlade samma ämne kunde sammanföras 
och jämföras. Analysen genomfördes av en person vilket innebär att 
interbedömarreliabiliteten i kodningen och tolkningen kan bedömas som relativt låg. Detta var 
dock det förhållande som låg till grund för utförandet av studien och en omständighet som 
redan från början var inräknad. Rent metodologiskt hade det varit bra om ytterligare ett par 
personer gått igenom materia let och kodat för att sedan en jämförelse skulle ha kunnat ske 
(Breakwell et. al. 2000). På grund av studiens omfattning samt målet att självständigt utföra 
studien var det aldrig aktuellt att utöka antalet bedömare av materialet.  
 
Urvalet av intervjupersoner kan sägas vara snedfördelat gällande inom vilken domän 
utredarna var verksamma. Det hade möjligen varit bättre om färre intervjuer skett med 
utredare verksamma inom flyget och intervjuerna med utredare från övriga domäner utökades. 
Snedfördelningen berodde dels på sista minutenförändringar av intervjupersoner på grund av 
haveriutryckning samt även på att merparten av de utredningar som utförs är inom flyget och 
således speglar personalen detta förhållande. 
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I kvalitativa studier finns alltid en risk för misstolkning av innebörden i det sagda men då 
intervjuerna i denna studie spelades in och sedan transkriberades i sin helhet bedömdes 
möjligheten till korrekta tolkningar som goda. Arbetsomfattningen bedömdes således som för 
stor för att genomföra en triangulering, exempelvis genom verifiering av datamaterialet hos 
intervjupersonerna. En annan risk som bör nämnas är att information kan ha förbisetts då det 
transkriberade materialet uppgick till 75 sidor intervjudata. Visserligen extraherades avsnitt i 
en iterativ process under analysen men på grund av omfattningen kan det dock inte uteslutas 
att intressant information förbisågs.  

5.4 Framtida forskning 
I processen att skapa rekommendationer utifrån en olycksutredning är fler parter än SHK 
inblandade i olika stor utsträckning. För att få en bättre bild av de involverade parternas syn 
på processen och dess utvecklingspotential skulle nya studier kunna omfatta att även personer 
ute i verksamheter och på tillsynsmyndigheter fick ge sin bild. Det skulle också vara 
intressant att studera samma process på andra utredande instanser än just SHK för att få en 
bredare bild genom andra institutionskulturer.   
 
En av utredarna hade synpunkter på att rekommendationerna enbart lämnas till den berörda 
tillsynsmyndigheten och menade att rekommendationer borde kunna lämnas till hela 
branschen och även till angränsande branscher för att öka möjligheten till 
säkerhetsförbättringar. Detta leder till frågorna huruvida sådana rekommendationer skulle ha 
möjlighet att fortsätta vara systemiskt påverkande och i så fall hur mottagaren skulle 
identifieras som skulle kunna överse implementeringen av dessa.  
 
Under studien identifierades två relativt outforskade aspekter som utredarna tar hänsyn till i 
skapandet av rekommendationer som det vore intressant att penetrera djupare. Dels gäller 
detta utredarnas identifiering av vilken nivå av säkerhetsmognad en verksamhet eller bransch 
befinner sig på och rekommendationens anpassning till denna (avsnitt 4.7). Kopplat till detta 
är den andra aspekten som handlar om svårigheterna med att göra stora säkerhetsförbättringar 
i en organisation i ett svep och utredarnas strategi att skapa rekommendationer som stegvis 
förbättrar säkerheten (avsnitt 4.7.1).  
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5.4.1 Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuunderlag 
 Briefing  
 Den här intervjun är en del av min magisteruppsats på 20 poäng. Eventuellt 

kommer de data jag samlar in också ingå i en större studie som vår professor Erik 
Hollnagel gör i samarbete med flera olycksutredande myndigheter samt 
räddningsverket. Du kommer naturligtvis vara anonym och självklart får du när som 
helst avbryta intervjun om du skulle vilja det. Hoppas att det är okej att jag spelar in. 
Frågorna handlar om hur du i en utredning skapar dig en uppfattning om vilka 
rekommendationer som bäst kan förbättra säkerheten. Säg till om det är något som 
är oklart.   Om du upplever att det inte går att svara generellt på en fråga kan du 
exemplifiera hur du tänker i en mer avgränsad situation och själv ange vilka 
förutsättningar som råder i denna situation.  

   
 Frågor  

A Vad är din titel och dina huvudsakliga arbetsuppgifter på SHK?  
B Hur länge har du arbetat på SHK?  
C Kan du i väldigt grova drag beskriva din bakgrund?  
1 Enligt er informationsbroschyr är haverikommissionens syfte "att utreda olyckor och 

tillbud i syfte att säkerheten skall förbättras". Vad betyder det att 'förbättra 
säkerheten' för dig?  

2 Vilka olika medel använder ni för att förbättra säkerheten i en verksamhet?   
3 I informationsbroschyren står det också: "I analysen ingår också arbetet med att ta 

ställning till om det finns ett behov av att förändringar görs i något avseende i syfte 
att för framtiden förbättra säkerheten." Hur avgör du om det finns ett behov av att 
förändringar görs?  

4 Ett till citat: "Om SHK finner att det föreligger ett sådant behov, övervägs hur 
behovet skall kunna tillgodoses på ett rimligt och praktiskt genomförbart sätt."  Vad 
innebär rimligt och praktiskt genomförbart?  

5 Vad anser du är målet med att ge rekommendationer?  
6 Vad krävs det av en rekommendation för att den ska ha möjlighet att uppnå det 

målet? Kan du ge exempel?  
7 Hur bedömer du huruvida en rekommendation kommer vara effektiv med avseende 

på att förbättra säkerheten i en verksamhet?  
8 Har du någon övergripande princip eller någon strategi som vägleder dig när du 

skapar rekommendationer?  
9 Vad fungerar som basen som du utgår du ifrån när du skapar rekommendationer i 

en utredning?  
10 Hur resonerar du för att bedöma vilken typ av rekommendation som är lämplig för 

en specifik verksamhet? Görs en sådan bedömning?   
11 När du skapar en rekommendation i en utredning, vad är det som gör att du känner 

sig nöjd med den och går vidare?  
12 Hur ska en bra rekommendation vara formulerad?  
13 Upplever du att det finns någon skillnad i hur effektiva olika typer av 

rekommendationer är?  
14 Hur tydlig koppling anser du att det behöver vara mellan analysen och 

rekommendationerna (i en rapport)?  
15 Om du i en utredning upptäcker ett problem i en verksamhet som inte är direkt 

kopplat till olyckan, vad gör du då?  
16 Tror du att det skulle vara fruktbart att låta anställda med insyn i olika delar av den 

utredda verksamheten vara delaktiga i skapandet av rekommendationer? Görs 
detta?  

17 Är det något annat du kommit på som du vill tillägga som påverkar ditt beslut av 
vilka rekommendationer som du uppfattar bäst kan förbättra säkerheten?  
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18 Vi fick höra tidigare att vissa verksamheter faller lite mellan stolarna på vilken 
tillsynsmyndighet som har ansvaret. Vad får det för följd gällande 
rekommendationerna? extrafråga 

19 Vi fick höra tidigare om utvecklingen av vad man fokuserar på i utredningsarbetet, 
att det gått från teknik till mänskliga fel och att ni nu är inne på organisation. Hur 
gestaltar det sig i ditt utredningsarbete?  extrafråga 

20 Du som jobbar domänövergripande med flyg och spårbunden trafik osv, ser du 
några skillnader mellan de här domänerna gällande vilken typ av rekommendation 
som ger verkan?  extrafråga 

21 Tror du att det skulle vara större risk att tillsynsmyndigheten skulle ta emot 
rekommendationer på ett sämre sätt om ni var mer detaljstyrande?  extrafråga 
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Bilaga 2 – Utdrag ur transkription 
9. I2: Vad anser du är målet med att ge rekommendationer? 
10. H1: Ja det är ju att ja hur ska man formulera det, det var en bra fråga faktiskt. Det 

ligger väl lite grann i tidigare svar kanske. Alltså målet med att ge 
rekommendationer är ju att bidra till att tillsynsmyndigheten och i 
förlängningen verksamhetsutövarna förbättrar sin säkerhet och om vi då har 
kommit med de goda idéerna om i vilken riktning man ska göra det så är det ju 
bra för oss. Det var ju en väldigt konstig formulering men lite grann alltså att vi 
tittar ju bara på ett ärende, vi tittar ju inte på en hel verksamhet egentligen eller 
hur det kunde ha blivit utan vi tittar ju på en viss olycka eller tillbud och 
konsekvenserna utifrån den. Och i kan ju bara rekommendera ifrån det vi 
utreder egentligen. Men därifrån så jag menar målet är ju förstås att den 
händelse, det händelseförlopp vi har utrett att det inte ska återupprepas och 
hända igen. Men som sagt var rekommendationen ska ju vara inom ett område 
som vi då anser kan förhindra det här. Sen kan det ju mycket väl vara som så att 
både tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren iakttar att de kanske har 
någon mer detaljkunskap om själva verksamheten, händelsen, tekniken vad det 
nu är, hittar andra och bättre åtgärder och då ja fine. Så att det är inget 
självändamål att driva just vår rekommendation in i väggen utan uppnår man 
målet på ett annat sätt eller syftet på ett annat sätt så är det jättebra men målet 
måste vara att den typhändelse vi har utrett ska inte inträffa igen. Eller 
åtminstone bara leda till väldigt väldigt små konsekvenser, det är nästan alltid 
omöjligt att säga att man till hundra procent förhindrar att något händer igen. 
Man kan se det som goda idéer och råd inom ett område att jobba med för att 
det inte ska hända igen.  

11. I2: Vad krävs det av en rekommendation för att den ska ha möjlighet att uppnå det 
målet?  

12. H1: Det är väl en sådan där evig fråga egentligen, jag tror man kan åka på alla 
konferenser som hanterar frågan om hur ska man bäst utforma 
rekommendationer för att uppnå syfte och mål. 

13. I2: Finns det sådana konferenser? 
14. H1: Ja faktiskt, det anordnas lite här och var både i form av utbildningar men också 

i form av så att säga det finns ju diverse nätverk eller medlemsorganisationer 
för haverikommissioner och tillsynsmyndigheter och vad det kan vara och det 
är inte så långt kvar tills det skulle vara en konferens någon stans. Var har jag 
väl glömt. Som just skulle hantera det hur skriver vi bäst rekommendationer 
som ger största möjliga nytta. Men man kan ju och se att det här varierar ju 
oerhört från land till land lite grann beroende på vad man har för rättspraxis och 
sådant här och vi som då inte ska peka ut ekonomiskt ansvar och juridisk skuld 
utan bara gå på säkerhets[frågan], det kan bli lite mer ja nästan så att man kan 
använda ordet flummigt än de länder där man tittar mycket tydligt på den 
juridiska skulden kanske det vill säga vi rekommenderar att den här 
verksamheten förbjuds eller att den här personen inte får agera längre. Vi ska ju 
inte göra det utan vi ska ju titta mer på organisatoriska förhållanden och 
problem. Men det är ju någon sorts, det är ju igen att man hamnar någonstans i 
diskussioner, bedömningar och lite grann är rekommendationen möjlig för 
tillsynsmyndigheten att driva? Om man säger så här tittar man på 
verksamhetsutövarnas egna utredningar så är de ofta väldigt detaljerade i sina 
rekommendationer. Att enheten den och den behöver göra det här och man  
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Bilaga 3 – Koder i sammansatt ramverk 
KOD Problemområde/risker  -  Behov av rekommendation 
Prob-ide identifikation identifiering av problemområde/risk/olycksorsak 
Prob-sto storlek 

risk/frekvens hur stor är risken, hur vanligt förekommande är olyckan/risken 
Prob-aku akut/ej akut hur akut är risken 
   
 Orsak/Analys  -  Rättfärdigande av rek 
Ors-kop koppling koppling mellan orsak/analys och rek 
Ors-bes beskrivning Berättelsen i löptexten. Orsaksanalys förståelig för alla som ska 

omvandla rek till imp. Visa på organisatoriska, human factors och 
systemdetaljer som behövs för att undvika framtida olyckor. 

Ors-kon konsekvent fördel om rek är konsekventa med tidigare liknande händelsers rek 
   
 Åtgärd  -  Vinst/kostnad - uppfyllnad - trovärdighet 
Åtg-sid sidoeffekter ej introducera nya risker gm oväntade sidoeffekter 
Åtg-gen genomförbarhet möjlighet att genomföra 
Åtg-kost kostnad hänsyn till kostnader 
Åtg-rel relevans åtgärdens förmåga att tillföra något nytt och säkerhetshöjande 
Åtg-mät mätbarhet vara möjligt att avgöra om rek är implementerad 
Åtg-tid tidsättning tidsavgränsning för genomförande av rek 
Åtg-utv utveckling hur har åtgärdsförslagen utvecklats över tid 
Åtg-åter återhållsamhet många eller få rekommendationer 
   
 Mottagaren (Tillsynsmyndigheten)  -  Anpassning av rekommendation 
Mot-förs förståelse (söka) tecken på förståelse hos mottagaren 
Mot-acc acceptans (söka) tecken på acceptans hos mottagaren 
Mot-kom kommunikation kommunikation med mottagaren kring rekommendation (ex remiss) 
Mot-ide identifikation hitta rätt tillsynsmyndighet och nivå inom denna för rek 
Mot-ober oberoende SHK:s oberoende gentemot mottagarna 
   
 Formulering  
Form-spr språk/begriplighet  
   
 Verksamhet  
Verk-kom kommunikation kommunikation med verksamhet gällande problem/lösning på 

problem 
   
 Målinriktning  
Mål-niv nivå vilken nivå ska rekommendationen riktas emot, blunt end/sharp end  

i verksamhet eller mot själva tillsynsmyndigheten/departementet 
Mål-abs abstraktionsnivå tillräckligt detaljerade för att unvika ambiguitet men ej så detaljerade 

att de inte fångar upp liknande olycksförlopp 
   
 Säkerhetsförbättring 
Säk-def definition definition av säkerhetsförbättring, SHK: s uppgift, mål och roll 
Säk-med medel medel som används för att förbättra säkerheten 
Säk-beg begränsningar  vilka begränsningar har SHK gällande säkerhetsförbättringar 
Säk-mät mätbarhet mätbarhet /bedömning gällande rek potential att förbättra 

säkerheten 
   
 Beslutsfattande  
Bes-roll Roller Fördelning utredningsgrupp 
Bes-met Metoder Metoder som stöd i beslutsfattande 
Bes-upp Upplevelsemässigt Nöjdhet, känsla, godtycke 
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Bilaga 4 – Utdrag ur datasammanställning 
Nr Id Kod Alt 

kod 
Data - "chunks" Kommentar/ 

förklarande 
1 H4 säk 

def 
  vi med vår verksamhet ska hitta säkerhetsproblem 

eller hitta fel i säkerhetssystem och kunna peka på 
dem och säga här finns det problem - lös det till dem 
som är – vi är ju inte några experter på lösningar 
utan vi gör ju väldigt smala punktinsatser egentligen 

  

2 H4 prob 
sto 

  peka på problem och tala om för 
tillsynsmyndigheten att här är det ett problem. Sen är 
det deras sak att bedöma om det är stort eller litet 
och om det är meningsfullt att göra någonting åt det 
egentligen  

  

3 H4 åtg 
kost 

  och tala om för oss att det här är visserligen ett 
problem men det kostar väldigt mycket pengar och 
det kanske, kanske räddar ett liv vart tionde år 
ungefär och då ja. Så den avvägningen måste 
tillsynsmyndigheten göra så vi ska utan att 
egentligen ja inte helt utan men vi ska väl inte titta 
så himla mycket på kostnaden utan säga här är 
problemet.  

  

4 H4 säk 
med 

  det är ju kunskap helt enkelt   

5 H4 säk 
beg 

  vi har ju inga som helst muskler. Vi kan inte peka på 
någon och säga: gör det,  

  

6 H4 säk 
med 

  det är tyngden av våra argument helt enkelt som ska 
göra verkan. Vi ska presentera en rapport som har en 
god specifik vikt om jag får säga så där det finns 
substans 

  

7 H4 mot 
förs 

  vi ska leverera den på ett sätt och i ett format och 
framställningstekniskt sådan att det går att förstå för 
den som ska läsa den och också för den breda 
allmänheten. Vi har ju ganska många adressater för 
en sådan här rapport även om vi inte skickar den till 
alla så har vi från de smalaste experter som finns 
som verkligen ska göra någonting åt det här 
specifika problemet till mannen eller kvinnan på 
gatan som inte alls är inblandade i sådan här 
verksamhet ska också kunna förstå det.  

  

8 H4 prob 
sto 

  om man upplever det som en ganska stor 
säkerhetsrisk då är det ju ett behov av att det görs 
något, det är ju en bedömning som man får göra i 
utredningen. 

behov av 
åtgärd 
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