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Sammanfattning 
 
Olyckor är ofta resultatet av en mängd processer där teknik, människor och organisatoriska 
förhållanden samverkat på ett sådant sätt att följden blivit en negativ händelseutveckling. 
Teorier gör gällande att en haveriutredares mentala föreställningar eller olycksmodeller har 
betydelse för hur ett sådant förlopp kan analyseras och förstås. En teori hävdar att 
säkerhetskultur som begrepp potentiellt skulle kunna kopplas till olycksmodeller för att bättre 
kunna förstå utvecklingen av vissa händelseförlopp.  
 
Statens Haverikommission undersöker olyckor och tillbud främst inom domänerna flyg, 
sjöfart, spårbunden trafik samt militär verksamhet. Även andra allvarliga olyckor inom andra 
domäner utreds i vissa fall. Huvudsyftet med haveriutredningarna är att förbättra säkerheten 
genom att undersöka vad som har hänt, varför det har hänt och vad som kan göras för att 
förebygga att liknande händelser inträffar igen. För att kunna uppnå detta är det av stor vikt 
att på ett effektivt och tillförlitligt sätt kunna identifiera säkerhetsrisker som på något sätt kan 
ha bidragit till olyckan. 
 
Denna uppsats har undersökt hur det är möjligt för en haveriutredare att i samband med en 
olycksutredning skapa sig en mental bild av en verksamhets säkerhetsstatus för att därigenom 
kunna identifiera eventuella säkerhetsrisker som bidragit till olyckan. En särskild vikt har 
lagts vid att undersöka vilken koppling detta arbete har till att undersöka verksamhetens 
säkerhetskultur. 
 
Den använda metoden har varit kvalitativ analys av åtta semistrukturerade intervjuer med 
haveriutredare från Statens Haverikommission. De analyserade intervjuerna har jämförts med 
tidigare forskning som tagit fram metoder för att proaktivt värdera verksamheters 
säkerhetsstatus genom att undersöka deras inneboende säkerhetskulturer. 
 
Studien har identifierat sex dimensioner som av utredarna anses som viktiga för att kunna 
avgöra en verksamhets säkerhetsstatus. De sex dimensionerna utgörs av ledningsfunktioner, 
organisatoriska förhållanden, system, regler och procedurer, kompetenser och lärande, 
kommunikation och säkerhetsfokuserat beteende. Det konstaterades att utredarna i hög grad 
utgår från strukturella aspekter när de undersöker en verksamhets säkerhetsstatus och att 
säkerhetskulturen kan vara till hjälp för att avgöra funktionen hos denna struktur.
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1 Inledning 
Tekniskt och organisatoriskt avancerade system är idag en del av vår vardag. Exempel på 
sådana system finns t.ex. inom industrin, energiproduktion, sjukvården och försvaret. Vi 
kommer också i kontakt med sådana system inom olika typer av transportslag som luftfart, 
sjöfart och spårbunden trafik. 
 
Gemensamt för alla dessa system är att samhället som helhet såväl som företag och enskilda 
individer ställer allt högre krav på deras funktionalitet och säkerhet. Ett arbete pågår därför 
ständigt för att systemen skall kunna hållas inom de gränser som säkerställer dessa krav. Detta 
sker med en mängd olika metoder på olika nivåer. 
 
Ett viktigt verktyg för att identifiera eventuella brister i system av ovan nämnda slag är att 
utreda olyckor som skett i anslutning till dessa. Detta görs av ett antal olika instanser som 
kopplas in beroende på domän och sammanhang som olyckorna uppstått i. 
 
Statens Haverikommission (SHK) har som uppgift att undersöka olyckor1 och tillbud2 i syfte 
att förbättra säkerheten. SHK utreder större olyckor och incidenter av samhällsintresse inom 
en mängd olika domäner. Störst antal utredningar görs med koppling till flyget. Övriga 
utredningar görs bland annat med koppling till spårbunden trafik, sjöfart, försvaret och 
räddningstjänsten. Allvarliga trafikolyckor på det vanliga vägnätet samt stora olyckor av 
andra utreds också i vissa fall. Det övergripande målet med dessa utredningar är att öka 
säkerheten i de system som har kopplingar till olyckorna och man söker svaret på varför 
olyckorna skedde, hur de skedde och hur det kan undvikas att de sker igen. 
 
Då en olycka skett som faller under SHK:s utredningsansvar sätts en utredningsgrupp 
samman. Denna grupp samlar in fakta om olyckan som sedan analyseras och syntetiseras i 
syfte att generera möjliga förklaringar till olyckans uppkomst och förlopp. Vidare genereras i 
många fall rekommendationer till åtgärder av förebyggande karaktär och slutligen sätts en 
rapport samman. Som en röd tråd genom hela utredningen löper målsättningen att denna, med 
stöd av resultaten, skall kunna tjäna som ett verktyg att öka säkerheten i de system som 
undersöks. 
 
Förmågan att hålla ett komplext system inom givna säkerhets- och funktionsgränser bygger på 
ett antal samverkande faktorer på många olika nivåer. Ett synsätt som Cognitive Systems 
engineering (Hollnagel and Woods, 2005) företräder menar att man måste se till helheten i ett 
system för att fullt ut kunna förstå dess funktion, identifiera de risker omständigheter som 
finns i systemet för att därigenom kunna hålla det inom givna funktionsgränser. Detta gäller 
också ifråga om att och förstå hur och varför incidenter och olyckor inträffar i systemen. 
 
Rollenhagen (2005) menar att man för att kunna undersöka ett komplext system, idealt 
behöver en överordnad modell (eller flera modeller) som gör att man kan se på systemet som 
en helhet. Han anser vidare att det vore en fördel om dessa modeller och principer kunde vara 
generella så att de kan användas för att förstå flera olika typer av delsystem. Detta som ett 
komplement till mer specialiserade områden. Vi söker med ledning av ovanstående aktivt 
efter abstrakta språk och principer för att kunna tala om flera olika sorters system ”under 
                                                
1 Med olycka avses i denna uppsats en händelse eller ett händelseförlopp som oavsiktligt 
resulterat i skada eller ohälsa för människor alternativt skadat utrustning, egendom, materiel 
eller miljö. 
2 Med tillbud avses en händelse som kunnat leda till, men som inte utvecklats till en olycka. 
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samma hatt”. Begreppen säkerhetskultur och dess kusin säkerhetsklimat fyller enligt 
Rollenhagen (ibid) en funktion i detta sammanhang då de har som ambition att fånga en 
komplex helhet. Rollenhagen (ibid) ser vidare att kulturbegreppet ger möjlighet att över tid 
kunna studera förändringar i en organisation som antas påverka säkerheten. Begreppet passar 
enligt Rollenhagen också in väl på den nya synen på katastrofer3 och olycksfall där det finns 
ett ökat medvetande om att faror kan uppstå som kombinationer mellan objekt, snarare än att 
objekten i sig brister i funktionalitet. Uppmärksamheten flyttas därmed bort från studier av 
enskilda komponenter för att istället studera hur komponenten samspelar med systemet som 
helhet (Rollenhagen, ibid). 
 
Givet ovanstående resonemang finns det ett behov av att kunna studera system på en mer 
abstrakt och övergripande nivå. Begreppet säkerhetskultur svarar enligt vissa forskarkretsar 
mot det behovet. Åtskillig forskning är ägnad åt att operationalisera begreppet (Cooper, 2000; 
Flin et al., 2000; Guldemund, 2000).   Bland annat tillmäts begreppet betydelsen av att kunna 
fungera som en indikator på en verksamhets säkerhetsstatus, vilket i sammanhanget skall 
förstås som organisationens förmåga att upprätthålla och utveckla en hög säkerhet. 
 
Mycket av forskningen om säkerhetskultur har varit ägnad åt möjligheten av att kunna studera 
organisationers säkerhetsstatus i förebyggande syfte och mätbarheten har främst försökt 
skapas med hjälp av omfattande kvantitativa metoder som i vissa fall kompletterats med 
kvalitativa metoder. 
 
Hittills tycks det finnas litet forskning som undersöker hur begreppen och deras innebörd, 
explicit eller implicit, används i samband olycks- och incidentutredningar när haveriutredare 
undersöker organisationers inneboende säkerhet. 

1.1 Problemformulering 
I arbetet med att utreda olyckor finns det en trend mot att undersöka systemet vari olyckan 
inträffat i sin helhet. Statens Haverikommission (SHK) undersöker olyckor och tillbud i syfte 
att öka säkerheten i de system som analyseras. För att uppnå detta är det av stor vikt att på ett 
effektivt sätt kunna identifiera säkerhetsrisker i systemen som på något sätt antas ha varit 
bidragande till olyckan. 
  
En bidragande orsak till olyckors uppkomst anges ibland som kopplad till brister i en 
organisations säkerhetskultur4. Forskningen visar många exempel på hur man i anslutning till 
stora organisationer med huvudsakligen kvantitativa metoder proaktivt försöker undersöka 
den rådande säkerhetskulturen som ett mått på verksamheternas aktuella säkerhetsstatus.  
 
Detta arbete avser att: 

1) Definiera vad säkerhetskultur innebär för haveriutredare kopplat till en 
olycksutredning.  

2) Undersöka hur det är möjligt för en haveriutredare att skapa sig en bild av en 
verksamhets säkerhetsstatus i samband med en olycksutredning och vilken koppling 
det har till säkerhetskultur. 

                                                
3 Med katastrof avses i denna uppsats en olycka som kan anses vara särskilt allvarlig med 
avseende på antalet döda och skadade samt skador på miljö eller egendom. 
4 Det är viktigt att påpeka att skrivningen ”brister i en organisations säkerhetskultur” starkt 
ifrågasattes av flera haveriutredare som användbart i haverirapporter då det ansågs som alltför 
otydligt och vagt definierat. Detta ska ses skilt från innebörden och användbarheten av 
begreppet för att kunna förstå och förklara vissa typer av förlopp och sammanhang av 
betydelse för utvecklingen av en olycka eller incident i utredningsarbetet. 
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Det övergripande målet med arbetet är att undersöka hur begreppen säkerhetskultur och 
säkerhetsklimat fungerar alternativt skulle kunna fungera som verktyg för SHK:s utredare för 
att bättre förstå och kunna identifiera säkerhetsbrister i organisationer med koppling till de 
system som undersöks. 

1.2 Metod 
Arbetet inleddes med en omfattande litteraturstudie i syfte att få en förståelse av hur 
säkerhetskultur används idag inom säkerhetsforskningen. Dessa studier syftade också till att 
kunna framställa relevanta frågor till intervjuer samt att skapa ett teoretiskt ramverk för att 
kunna analysera intervjuresultaten. 
 
För att belysa frågeställningen genomfördes semistrukturerade djupintervjuer med 
haveriutredare ur domänerna flyg, militär verksamhet, spårbunden trafik och sjöfart samt med 
de utredare som tillhör specialgruppen MTO5. Tolkningen av resultaten gjordes utifrån ett 
fenomenografiskt perspektiv.  

1.3 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till att omfatta domänerna flyg, militär verksamhet, spårbunden trafik, 
sjötrafik samt den allmänt verkande gruppen MTO inom Statens Haverikommissions 
verksamhet. 

1.4 Målgrupp 
Studien riktar sig huvudsakligen till Statens Haverikommission samt Institutionen för 
datavetenskap på Linköpings Universitet. Studien riktar sig också till forskare, praktiker och 
studenter med ett intresse för säkerhetsfrågor. 

                                                
5 Rollenhagen (1997) definierar MTO (människa, teknik, organisation) som ett perspektiv på 
säkerhet med syftet att studera hur människans fysiska, psykologiska och sociala 
förutsättningar samverkar med olika teknik och organisationsformer för att utifrån denna 
kunskap verka för förbättrad säkerhet. 
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2 Teori 
Denna del av uppsatsen redogör för den teoretiska bakgrund som arbetet baserats på. 
Kapitlet inleds med att redogöra för olycksmodeller och vad det har för koppling till säkerhet 
och olycksutredningar. Därefter förklaras begreppen säkerhetskultur respektive 
säkerhetsklimat och dess kopplingar till kultur och organisationskultur samt relevans i 
olycksutredningssammanhang. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som redogör för hur 
säkerhetskultur och säkerhetsklimat kan kopplas till olycksmodeller för att bättre förstå vissa 
typer av komplexa företeelser i samband med olycksutredningar. Det är viktigt att påpeka att 
teoridelen i vissa stycken kan upplevas som svår att förstå. Detta har till stor del sin grund i 
ämnets komplexitet samt att ingen konsensus råder kring de upptagna begreppens exakta 
innebörd. 

2.1 Olycksmodeller 
För att kunna tala på ett meningsfullt sätt om företeelser i vår värld är det nödvändigt att vi 
har ord och koncept som beskriver dessa och som tillsammans skapar en referensram för det 
vi vill beskriva. Fördelen med en given referensram, uttalad eller outtalad är att 
kommunikationen och förståelsen blir mer effektiv då ett antal saker kan tas för givet. 
Nackdelen är att referensramen riskerar att favorisera en ståndpunkt som sällan ifrågasätts då 
referensramen en gång blivit etablerad. Detta i sin tur gör att det svårare att vara tillräckligt 
noggrann i en analys med avseende på alternativa förklaringar. (Hollnagel, 2004) 
 
När det gäller olyckor blir en referensram av särskild betydelse då den helt eller delvis 
bestämmer vår syn på olycksförloppet och vad som orsakat en olycka. Med koppling till 
olyckor brukar denna referensram benämnas olycksmodell (författarens översättning från 
engelskans accident model). En olycksmodell fungerar som en förenklad representation av 
olyckor och dess förlopp när de sker i verkligheten.  
 
Leveson (2002) menar att olycksmodeller kan sägas ligga bakom allt konstruktivt 
säkerhetsarbete då de utgör basen för (1) undersökning och analys av olyckor; (2) design för 
att undvika framtida förluster (3) för att avgöra om system är lämpliga för användning genom 
att analysera risker associerade med aktiviteter, användandet av produkter och vid operation 
av system. Leveson understryker att även om man inte är medveten om att man använder 
dessa modeller när man är engagerad i aktiviteter av ovanstående slag så finns de alltid med 
som åtminstone en undermedveten del i processen.  
 
Urban Kjellén (2000) menar att en olycksmodell kopplad till en olycksutredning hjälper 
utredaren att: 
 

- Skapa en mental bild av olycksförloppet 
- Ställa ”rätt” frågor och definiera vilken typ av data som ska samlas in 
- Etablera stoppregler, dvs regler som bestämmer när sökandet efter orsaker längre bort 

från olyckshändelsen bör avslutas 
- Kontrollera att all relevant data har blivit insamlad 
- Värdera, strukturera och summera insamlad data till meningsfull information 
- Analysera relationer mellan bitar av information och se samband mellan dessa 
- Identifiera och implementera stödjande och avhjälpande åtgärder 
- Förbättra kommunikationen mellan människor genom att tillhandahålla en gemensam 

referensram 
 
Olycksmodeller används inte minst för att förklara hur en olycka uppstått. Ett antagande 
bakom alla olycksmodeller är att det finns mönster i olyckor och att de därmed skiljer sig från 
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slumpmässigt uppkomna händelser (Leveson, 2002). Olycksmodeller inför förutbestämda 
mönster på olyckor och inverkar därmed också på de faktorer som tas med i beräkningen vid 
analyser av olyckor. Av denna anledning riskerar en modell att fungera som ett filter som 
snedvrider en analys mot särskilda händelser och faktorer eller utökar aktiviteter genom att 
tvinga fram ett fokus på detaljer som annars skulle utlämnats. Leveson (ibid) menar att 
styrkan och innehållet i en olycksmodell därför till stor del inverkar på våra möjligheter att 
upptäcka och kontrollera risker och därmed också på möjligheten att förhindra olyckor. 
 
De vanligast använda olycksmodellerna med koppling till systemsäkerhet har sina rötter i 
industrisäkerhet och beskriver olyckor som ett resultat av en kedja eller sekvens av händelser. 
Dessa fungerar bra för skador som orsakats av fel i fysiska komponenter och för relativt enkla 
system. Sedan andra världskriget har dock de system som byggs och den kontext de verkar i 
ändrat karaktär vilket tänjer på gränserna hos de olycksmodeller som används idag. (Leveson, 
2002; Hollnagel, 2004) 
 
När en olycka inträffat faller det sig naturligt att i detalj försöka utröna vad som har hänt och 
försöka avgöra orsakerna till olyckan (Hollnagel, 2004). Hollnagel menar att människor så 
snart en handling eller händelse resulterar i något oväntat eller närhelst något oväntat inträffar 
försöker hitta en förklaring till varför det skett. Han menar vidare att detta karaktärsdrag hos 
människan är så starkt att vi försöker hitta orsaker även då de inte finns, som i fallet med 
missledande eller falska korrelationer. Det är intressant att ställa sig frågan vad ett sådant 
karaktärsdrag har för inverkan på en olycksfallsutredning. 
 
En olycksutredning är ett försök att förklara både hur en olycka inträffat och varför den 
inträffat (Hollnagel, 2004). En del i utredningen handlar om att beskriva själva 
händelseförloppet i direkt anknytning till själva händelsen, något som i tid och rum är relativt 
tydligt bundet till själva olyckan. En annan del av utredningen handlar om att söka 
förklaringar till vilka förhållanden, händelser eller annat som kan sägas ha gett upphov till 
själva olyckan. Att bygga upp en förståelse för det som dessa båda delar av utredningen bildar 
är ett omfattande arbete och det blir nödvändigt med någon slags styrning. Detta dels därför 
att utredningen ska fokusera på rätt saker, dels för att den ska få en rimlig omfattning. Vad 
som anses vara ”rätt saker” respektive ”rimlig omfattning” är givetvis subjektivt. En 
utgångspunkt i detta resonemang är att den kunskap som utredningen ger skall bidra till att 
skapa bättre förutsättningar för säkerhet (Rollenhagen, 2003). Här kommer 
olycksfallsmodellerna in som ett viktigt verktyg, inte minst enligt Kjelléns resonemang som 
beskrivits ovan.  
 
Rollenhagen (2003) menar att olycksmodeller kan vara mer eller mindre explicita (uttalade) 
och att det finns mängder med modeller och föreställningar, såväl enskilda som kollektiva, 
om olycksfallsförlopp. Han menar vidare att modellerna delvis avspeglar den tradition, 
tidsanda och kultur som råder och att dessa existerar både i explicit form och underförstådda 
antaganden. Senare i rapporten följer en beskrivning av några av de modeller som finns idag. 
För att förstå modellerna och varför behovet av dessa uppstått är det dock lämpligt att inleda 
med en historisk tillbakablick på vad orsaken till olyckor huvudsakligen attribuerats till. 
 

2.1.1 Olycksorsaker 
Hollnagel (2004) redogör för statistik som bygger på uppgifter hämtade ur studier 
representerande ett antal olika domäner från perioden 1960-2000. Hollnagel har i sin 
redogörelse indelat de attribuerade orsakerna i de tre huvudkategorierna teknologi/utrustning, 
mänskliga fel och organisation. Denna statistik visar att tekniska aspekter utgjorde ca 70% 
och mänskliga aspekter ca 30% av de attribuerade orsakerna till olyckor runt 1960. Vid denna 
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tidpunkt angavs organisatoriska aspekter i mycket liten grad som orsak till olyckor. Trenden 
fram till mitten av 1990-talet var att de mänskliga aspekterna ökade konstant för att kulminera 
runt 90% inom vissa branscher. De tekniska aspekterna minskade under samma period för att 
från 1990-talets början och framåt lägga sig på en nivå runt 10%. Med start runt 1980 skedde 
en drastisk förändring beträffande synen på de organisatoriska aspekterna som attribuerad 
olycksorsak. Skälet till detta var kärnkraftsolyckan vid Three Mile Island 1979, som tydligt 
visade att det fanns behov av att förklara uppkomsten av olyckor på ett mer utvecklat sätt än 
att ange teknologiska eller mänskliga aspekter som orsakstyper. Detta ledde till en ny syn på 
olycksanalys och organisatoriska faktorer har sedan dess kunnat återfinnas i allt högre grad 
som attribuerad orsak i olycksutredningar. 
 
Hollnagel (2004) gör en intressant iakttagelse i en undersökning utförd av Reason 1991. Där 
konstateras att incidentrapporter och de preventiva åtgärder som föredras i tidiga skeden av 
teknologiutveckling i huvudsak fokuseras på tekniska problem som orsaken till incidenter. 
Därefter ändras fokus till mänskliga misstag och människa-maskin-problem för att slutligen 
övergå till organisatoriska faktorer. Hollnagel (ibid) konstaterar dock samtidigt att sättet att 
tänka på olyckor (olycksmodellen) mer eller mindre är densamma. Vi tänker med andra ord 
på olyckor på samma sätt, men har nya kategorier som favoriter. Han erkänner dock att denna 
beskrivning är lite orättvis, då det skett en viss utveckling i olycksmodeller parallellt med 
förändringarna i orsakstyper. 
 
Observera att uppgifterna som presenterats ovan skiljer sig från olyckornas verkliga uppkomst 
då uppgifterna bygger på statistik hämtade från studier som i sig endast kan göra anspråk på 
att vara en tolkning av verkligheten. 

2.2 Exempel på olycksmodeller 
Många olycksmodeller har sett dagens ljus genom åren, varav flera utvecklats till mer eller 
mindre avancerade metoder användbara för att utreda olyckor. Hollnagel (2004) anser att 
dessa kan indelas i tre huvudsakliga kategorier, sekventiella, epidemiska och systemiska 
olycksmodeller. 

2.2.1 Sekventiella olycksmodeller 
De enklaste olycksmodellerna beskriver en olycka som resultatet av en sekvens eller kedja av 
händelser som sker i en särskild ordning, där olyckan i sig själv är den sista. Den sekventiella 
olycksmodellen kan ses som att oväntad, icke avsiktlig händelse som leder till en oönskad 
utgång (Hollnagel, 2004). Detta sätt att tänka var mycket framgångsrikt i industrins början då 
fokus för att förebygga olyckor låg på att eliminera osäkra förhållanden som till exempel 
öppna sågblad eller oskyddade remdrifter. När dessa fel successivt reducerades flyttades 
fokus över till osäkra handlingar. Olyckor började betraktas som att de var orsakade av 
”någons fel” snarare än att de skulle kunna förhindras genom förändringar i 
produktionsutrustningar eller produkter (Leveson, 2002). 
 
En av de mer kända sekventiella modellerna är Dominomodellen som publicerades av 
Heinrich redan 1931. Modellen bestod av fem tänkta dominobrickor uppställda i rad där 
Heinrich tänkte sig att var och en av dominobrickorna skulle representera en orsaksfaktor. 
Orsaksfaktorerna var uppställda på ett sådant sätt att de tänktes påverka varandra i en enkel, 
deterministisk orsakskedja enligt ett mönster av orsak och verkan (Hollnagel, 2004). Enligt en 
variant av denna modell skulle en olyckssekvens som började med en orsak i den sociala 
omgivningen leda till ett fel hos en människa, som i sin tur skulle skapa förutsättningar för en 
osäker handling eller betingelse (mekanisk eller fysisk), som skulle leda till en olycka som 
slutligen skulle leda till en skada (Leveson, 2002). Olycksmodellen var en av de första 
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generella olycksmodellerna och mycket inflytelserik i processen att flytta över fokus till 
mänskliga fel (Leveson, ibid). 
 
Enligt logiken i Dominoteorin kan en olycka förebyggas genom att en eller flera av 
dominobrickorna tas bort eller på annat sätt hindras från att falla (Hollnagel, 2004). Hollnagel 
beskriver en fördel med sekventiella olycksmodeller då de understödjer ett tänkande i kausala 
serier jämfört med att tänka i kausala nät. Detta då det är betydligt enklare att följa ett 
resonemang enligt en linje snarare än i parallella linjer på samma gång. Sekventiella modeller 
är också enkla att representera grafiskt vilket underlättar kommunikation om resultaten. En 
stor nackdel med sekventiella modeller är dock att de, för att vara adekvata för att kunna 
beskriva olycksförlopp, förutsätter att de orsak-verkan relationer som ligger till grund för 
olyckan är relativt enkla. En annan olycklig omständighet som fortfarande finns kvar i vissa 
av dessa modeller som ett arv från den ursprungliga modellen är föreställningen om att det går 
att hitta en grundorsak till en olycka (Leveson, ibid). En grundorsak skall i detta sammanhang 
förstås som en kombination av förhållanden och faktorer som utgör grundvalen till till olyckor 
och tillbud eller som den absoluta starten på den kausala händelsekedjan (Hollnagel, 2004). 
I praktiken innebär en olycksanalys baserad på en sekventiell modell enligt Hollnagel (ibid) 
ett sökande efter särskilda orsaker och väldefinierade orsak-verkan relationer. Det 
underliggande antagandet som kan spåras i Domino-modellen är att olyckor är ett resultat av 
en sekvens av händelser och orsaker, när dessa väl är hittade och åtgärdade kommer nya 
olyckor effektivt att förhindras.  
 
Ett stort problem med detta synsätt är att de kausala orsakerna som identifierats är beroende 
av de händelser som beaktats. Dessa händelser är i sin tur, med undantag för de som har en 
omedelbar koppling till olyckan, föremål för subjektivitet och de förklaringar som kopplas till 
dessa blir i ännu högre grad subjektiva (Leveson, ibid). 
 
Hollnagel (ibid) anser att de sekventiella modellerna fungerade relativt väl för att beskriva 
olyckor i olika typer av system fram till mitten av 1900-talet. I de mer komplexa system som 
blev vanliga i den senare delen av detta århundrade visade sig dessa modeller dock 
otillräckliga för att förklara vissa typer av olycksförlopp (Hollnagel, 2004). Därmed fanns det 
ett behov av mer kraftfulla sätt att förstå olyckor vilket ledde till utvecklingen av nya 
olycksmodeller. 

2.2.2 Epidemiska olycksmodeller 
Epidemiska modeller beskriver som namnet antyder en olycka analogiskt med spridningen av 
en sjukdom. Olyckan kan därmed ses som en kombination av faktorer, vissa uppenbara och 
andra latenta, som samexisterar i tid och rum och därmed ger upphov till olyckan (Hollnagel, 
2004). Dessa modeller svarade mot ett behov av att kunna analysera olyckor av den typ som 
kärnkraftsolyckan på Three mile island utgjorde. De epidemiska olycksmodellerna skiljer sig 
enligt Hollnagel från de sekventiella på i huvudsak fyra punkter: 
 

1) Prestandaavvikelser. Begreppet osäkra handlingar som ofta betraktades som 
synonymt med mänskliga fel (human error) blev gradvis utbytt mot begreppet 
prestandaavvikelse. En av poängerna med begreppet var att den var neutral i 
förhållande till sitt objekt då det kunde kopplas till en komponent såväl som en person. 
En avvikelse kunde också ses som en normal funktion som gått fel vilket gjorde 
begreppet mindre laddat än termen ”human error”. 

2) Miljöfaktorer. Den epidemiska modellen tog också de förhållanden som kunde leda till 
prestandaavvikelsen i beaktande. I relation till grundorsaken som diskuterats tidigare, 
så tjänade konceptet miljöfaktorer som ett sätt att göra analysen mer öppen. 
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3) Barriärer. En annan viktig egenskap med modellen var tänkta barriärer som kunde 
förhindra oväntade konsekvenser och som kunde hindra utvecklingen av olyckor i 
olika moment av en händelseutveckling. Tänkandet i barriärer kan också utökas att 
innefatta steg som är av mer administrativ, abstrakt karaktär, som till exempel regler 
och procedurer. 

4) Latenta tillstånd. Den sista och kanske viktigaste egenskapen var införandet av 
konceptet latenta tillstånd. Latenta tillstånd har sitt ursprung i uppdelningen mellan 
aktiva och latenta brister som fick stor spridning under 1980-talet. Det är viktigt att 
notera att idén om latenta eller dolda fel kan spåras tillbaka även till tidigare 
olycksmodeller. Den definierande egenskapen hos latenta tillstånd är att de finns i 
systemet långt före igångsättandet av ett olycksförlopp. Dessa tillstånd kan, kopplade 
till komplexa system av den typ som återfinns bland annat i form av flygplan, 
kärnkraftsverk och annan högteknologi, ge upphov till olyckor med multipla 
felorsaker. Aktiva fel (särskilt mänskliga fel) betecknar det som betraktas som de 
omedelbara orsakerna till en olycka. Detta till skillnad mot latenta tillstånd som inte 
triggar en händelse i sig, men som i kombination med till synes små störningar blir 
synliga och medverkar till skapandet av olyckor. 

 
Hollnagel ser en fördel i de epidemiska modellerna då de skapar en grund för att kunna 
diskutera komplexiteten i olyckor utan de begränsningar som finns i de sekventiella 
modellerna. Idén med latenta faktorer är inte förenlig med föreställningen om enkla kausala 
kedjor utan måste representeras i någon form av kausala nät. Detta i sin tur gör att en 
olycksanalys baserad på en epidemisk modell inte längre handlar om att hitta enkla orsaker. 
Det handlar istället om att hitta komplexa interaktioner mellan olika faktorer. Olycksanalysen 
blir därmed vanligen ett sökande efter bärare av farliga förhållanden och latenta tillstånd samt 
tillförlitliga indikatorer på systemets totala ”hälsa”. 

2.2.3 Systemiska olycksmodeller 
De systemiska olycksmodellerna strävar efter att beskriva karakteristiska tillstånd i ett system 
ur ett helhetsperspektiv. Istället för att bryta ner systemet i enskilda komponenter och deras 
tillhörande funktioner så ser det systemiska perspektivet på olyckor som ett emergent 
fenomen. Det vill säga att en olycka uppstår som en följd av systemets inneboende 
egenskaper. En olycka ses därför som ”normal” eller ”naturlig” och något som bör förväntas. 
Denna syn är i linje med Normal Accident Theory (Perrow, 1984) som hävdar att en olycka i 
komplexa system är något som förr eller senare kommer att inträffa, dock med skillnaden att 
denna syn kan appliceras på enkla såväl som komplexa system. I jämförelse med epidemiska 
olycksmodeller så har särdragen prestandaavvikelser och miljöfaktorer ersatts av 
beskrivningen skarp ände - trubbig ände (sharp end – blunt end) över hur fel kan tänkas 
uppkomma. Denna idé fanns implicit redan med i resonemangen om latenta tillstånd, varför 
Hollnagel ser denna beskrivning som ett överbryggande koncept mellan de epidemiska och 
systemiska olycksmodellerna. Hollnagel refererar till Reason (1990a) som den som 
förmodligen använde en variant av detta koncept första gången. Den skarpa änden refererar i 
detta fall till de operatörer som kommer i direkt interaktion med riskfyllda processer. De kan 
med andra ord beskrivas som de personer som arbetar vid platsen och tidpunkten för en 
olycka. Då det under 1980-talet blivit allmänt accepterat att de flesta felen i ”den skarpa 
änden” ytterst bestämdes av uppgifternas struktur och arbetsförhållanden fanns det ett behov 
av att på ett bättre sätt kunna förklara ursprunget till dessa. Detta behov uppfylldes genom att 
införa konceptet ”den trubbiga änden” i form av de människor och strukturer som påverkade 
säkerheten för utförarna i ”den skarpa änden”. Konceptet innebar att de förhållanden som 
utgjorde förutsättningarna för de arbetande i den ”skarpa änden” antogs vara bestämda av vad 
andra människor gjort vid en tidigare tidpunkt och på en annan plats. 
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Hollnagel (ibid) påpekar att beskrivningen av de olika olycksmodellerna ovan inte skall ses 
som att någon av dem är bättre än de andra. Även om det inte kan rekommenderas att förlita 
sig på sekventiella modeller för analys och förklaringar till olyckor i mer komplexa 
sammanhang ska de inte förkastas då vissa olyckor mycket väl kan förklaras i termer av en 
”dominoeffekt”. En principiell skillnad mellan olycksmodellerna som understryks av 
Hollnagel är att de sekventiella och epidemiska båda representerar ett tänkande i form av 
orsak-verkan. Dessa modeller konstituerar därför i princip ett tänkande där olyckor kan ses 
som ett resulterande fenomen i fråga om att konsekvenserna är förutsägbara utifrån kunskap 
om de ingående beståndsdelarna. De systemiska modellerna ser i kontrast till dessa olyckor 
som ett emergent fenomen som uppstår ur en komplex helhet och som inte i samma 
utsträckning kan förutses. 
 
Ovanstående olycksmodeller representerar alla en egen struktur på hur det är möjligt att 
angripa och försöka förklara ett olycksförlopp och vad som lett fram till själva olyckan. 
Oavsett vilka modeller som används har det varit en allmän trend sedan 1980-talet att se på 
olyckor med ett helhetsperspektiv. För att använda en tidigare använd vokabulär har fokus i 
stora delar förskjutits mot ”den trubbiga änden” och hur strukturer som genererats i denna 
ände skapar förutsättningar i ”den spetsiga änden” där olyckorna sker. Särskilt gäller detta vid 
olyckor som har ett mer komplext förlopp och med stora konsekvenser för omgivningen. 
 
Exempel på olycksmodeller av systemisk karaktär 
Olyckor som de vid Three Mile Island 1979 (Hollnagel, 2004), Tjernobyl 1986 (Wiegmann et 
al, 2002) och Clapham Junction Rail Disaster 1988 (Cox & Flin, 1998) skapade ett behov av 
att kunna förklara och analysera olyckor och olycksförlopp med ett annat perspektiv än 
tidigare, något som gett upphov till systemiska olycksmodeller av den karaktär som beskrivits 
ovan.  
 
Rollenhagen (2005) skiljer på olycksmodeller som fokuserar på en speciell klass av entiteter 
(t.ex. människor eller teknik) och mer systemiska perspektiv där flera komponentklasser 
innefattas i samma modell. Rollenhagen ger exempel på detta med den historiskt starka 
fokuseringen på teknik som kom att kompletteras med större fokus på människan och 
människans möjliga felhandlande. De systemiska perspektiven har enligt Rollenhagen vidgat 
ramarna ytterligare genom att i högre grad än tidigare betrakta människor och teknik i 
organisatoriska och kulturella sammanhang. 
 
En konsekvens av detta är att synen på hur olyckor kommer till stånd har förändrats. 
Rollenhagen understryker att intresset för ”Human Error” som fristående förklaring 
förmodligen har haft sin storhetstid. Han konstaterar dock samtidigt att det finns olikheter 
mellan olika branscher och exemplifierar med patientsäkerhetsområdet som relativt nyligen 
upptäckt teorin kring mänskligt felhandlande och jämför detta område med processindustrin 
som har passerat denna fas och fokuserar mer på aspekter som säkerhetsledning och ”de 
institutionella arrangemang som stödjer detta”. 
 
Ett antal modeller har genom åren tagits fram som kan sägas göra anspråk på att ha en 
inriktning mot systemiska perspektiv och då särskilt mot organisatoriska och kulturella 
sammanhang. Några av dessa presenteras kort nedan. 
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Man-made disasters model 
En central teori som har haft och fortfarande har relevans för nutida katastrof- och 
olycksforskning är Barry Turners ”man-made disasters” model (Pidgeon and O´Leary, 2000). 
Modellen var 5-10 år före sin tid då den först publicerades 1978 och har till stor del bildat en 
konceptuell grund till de verk som under 1980-talet bidragit till den teoretiska kunskapen om 
industriella katastrofer som organisatoriska och administrativa till sitt ursprung. Teorins 
budskap kan bäst beskrivas med att säkerhetsarbetet, trots stora ansträngningar och de bästa 
intentioner hos de inblandade, kan undermineras av kända och normala processer i en 
organisation. Turner baserade i grunden sin teori på ett åttiotal större olyckor i England, där 
han konstaterade att dessa varken kunde förklaras av slumpen eller av teknologiska orsaker. 
Turner drog i stället slutsatsen att förutsättningarna till olyckorna skapades i en interaktion 
mellan människor och institutionella sammanhang och i kombination med illa strukturerade 
säkerhetsproblem. En iakttagelse som Turner gör är den sociologiska dimensionen i 
anslutning till katastrofer. Han menar att katastrofer, till skillnad mot många olyckor, innebär 
att människors föreställningar om vad man tidigare antagit markant skiljer sig mot hur det i 
verkligheten utvecklat sig. Detta gör att katastrofsituationen enligt Turner kan ses som en 
slags fundamental överraskningssituation. Särskilt viktigt för teorin är människors 
föreställningar och normer om risker och hur man handskas med dem och deras 
konsekvenser. Turner menar att alla organisationer opererar under sådana föreställningar och 
normer, formellt inbundna i regler och procedurer eller som mer implicit tas för givet 
inbäddade i olika typer av arbetsprocesser. 
 
Teorin gör antagandet att katastrofer och olyckor föregås av en ”inkubationsperiod” där 
latenta förhållanden och fel kan lagras i systemet utan att upptäckas och åtgärdas. 
Rollenhagen (2005) noterar att en sådan ”organisatorisk (negativ) drift” i organisationer har 
konstaterats i samband med analys av stora olyckor. Olika negativa omständigheter har då 
ackumulerats i systemen under lång tid utan att den ansvariga organisationen reagerat. 
Turners modell gör vidare antagandet om att avvikelser, fel och svagheter via systemens 
normala processer, vilket successivt försvagar systemet i ännu högre grad. Ett skäl till detta är 
att systemets aktörer inte förmår upptäcka dessa problem. Rollenhagen (ibid) ser detta som en 
kollektiv kognitiv orientering hos dessa aktörer som är möjligt att rubricera som en mindre 
bra säkerhetskultur. 
 
Organisational accidents 
James Reason (1990, 1997) intresserade sig tidigt för det mänskliga bidraget till olyckors 
uppkomst och skrev 1990 boken ”Human Error”. Boken fokuserar som namnet antyder på 
mänskliga fel. Reason såg dock dessa aktiva fel till stor del som en konsekvens av latenta fel 
inbäddade i större sociotekniska system6 och utvecklade senare en teori om organisatoriska 
olyckor. Teorin byggde delvis på uppdelningen två typer av olyckor: Olyckor av individuell 
karaktär och olyckor av organisatorisk karaktär. Organisatoriska olyckor sågs av Reason som 
relativt ovanliga, men av mycket allvarlig art. Sådana olyckor uppstår enligt Reason 
företrädesvis inom komplexa moderna teknologier exemplifierat av t.ex. kommersiellt flyg, 
järnvägssystem, kärnkraft och olika typer av processindustrier. Organisatoriska olyckor 
uppstår enligt teorin som ett resultat av multipla orsaker och involverar ofta många människor 
på olika nivåer i de verksamheter där de inträffar. Säkerheten i systemen hotas enligt teorin i 

                                                
6 Med sociotekniska system avses i denna uppsats den typ av system som till exempel 
kommersiellt flyg, järnvägssystem och kärnkraftsverk utgör. Utmärkande för dessa är att de är 
mycket komplexa till sin karaktär och att människor och teknik opererar tillsammans för att 
skapa fungerande system. 
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huvudsak av två huvudorsaker, båda enligt Reason av ”mänsklig karaktär”. Den mest 
uppenbara sker i den skarpa änden (den direkt operativa av delen av systemet) där till 
exempel piloter, kontrollrumsoperatörer och underhållspersonal genom fel, misstag och 
överträdelser hotar säkerheten. Genom den omedelbara negativa effekten av sådana 
handlingar bennämns dessa aktiva fel. Den andra, mer indirekta vägen att hota ett systems 
säkerhet är genom latenta fel som till exempel bristfällig design, omöjliga procedurer, brister i 
övervakning och bristfällig träning. Dessa fel kan ligga dolda i systemen i många år innan de i 
kombination med aktiva fel har en förmåga att tränga igenom de i systemen inbyggda 
försvarssystemen och skapa förutsättningar för organisatoriska olyckor med stor påverkan på 
såväl systemen i sig som omgivningen. De latenta felen skapas enligt Reason genom de beslut 
som fattas på en generellt sätt hög nivå i de berörda systemen. Effekten av dessa beslut 
sprider sig sedan ut i organisationen och skapar en företagskultur som i sin tur skapar 
förutsättningar för att fel ska uppstå på de respektive arbetsplatserna. 
 
En olycksfallsmodell med intim koppling till ovanstående resonemang är den så kallade 
”Swiss cheese model”. Olyckor ses enligt denna modell som ett förlopp som har förmåga att 
passera svagheter i organisationens barriärsystem symboliserade av hål i skivor av 
Schweizerosten. 
 
Rollenhagen (2005) kommenterar modellen med att den visserligen är pedagogisk för att 
förklara vissa principer och begrepp, men påpekar samtidigt att den kan ge en alltför 
förenklad bild av vad en olycka egentligen är. Ett exempel är att modellen kan skapa 
föreställningen om att barriärer i system är riskfria om bara de olika ”hålen” sätts igen, när 
barriärerna i själva verket i sig kan utgöra ett hot i systemet. Ett annat är att den kan leda till 
missuppfattningen att ”ansvaret” för säkerheten ligger på vissa nivåer högre upp i 
organisationen. 
 
High Reliability Organizations 
En teori som visserligen inte är någon olycksfallsmodell, men som har stor koppling till 
säkerhet och då framförallt på organisationsnivå är High Reliability Organizations. 
 
De högteknologiska moderna system som till exempel kärnkraftsverk utgör och som kan 
beskrivas som tätt sammankopplade och komplexa, har av Charles Perrow (1984) beskrivits 
som de mest farliga i fråga om potentialen att skapa olyckor. Detta då små händelser i denna 
typ av system riskerar att utvidgas till katastrofer (Weick, 1993). Trots den förmodade 
olyckspotentialen i denna typ av system har det visat sig att många organisationer som 
opererar sådana, har en anmärkningsvärt låg nivå av olyckor (Rochlin, 1999). Bland annat 
Weick and Roberts (1993) och Rochlin (1999) har visat att vissa organisationer som kommit 
att benämnas HRO (High Reliability Organisations), ofta med koppling till 
högriskverksamheter, har en lägre frekvens av olyckor än i andra till synes jämförbara 
verksamheter. 
 
Rollenhagen (2005) sammanfattar några egenskaper som anses prägla HRO:s enligt nedan: 
 

- Organisationen betonar både prestation och säkerhet och det finns en bred konsensus 
om organisationens mål. 

- Det finns en ”tillförlitlighetskultur” i organisationen som samtidigt kan hantera både 
centraliserade och decentraliserade processer. 

- Organisationen uppvisar gott lärande och drar maximal nytta av avvikelser, nära 
händelser och olyckor. 

- Organisationen betonar vikten av redundans. 
- Personalen tränas att till att äga observerade problem tills de är lösta eller lämnas 

vidare. 
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2.3 Behovet av nya olycksmodeller 
Modellerna och teorierna som kort presenterats ovan har gemensamt att de alla gör anspråk på 
att fånga en helhet och försöka förstå och förklara hur och varför olyckor eller farliga 
förhållanden uppkommer i tekniskt och organisatoriskt avancerade system. Detta gäller för ett 
flertal sektorer inom samhället med en spridning från geografiskt förankrade system i form av 
till exempel processindustrier och sjukvårdssystem till transportsystem av olika slag till 
exempel i form av tåg-, flyg- och fartygstransporter. De kan också ses som ett försök att förstå 
hur säkerhet kan skapas och vidmakthållas i tekniskt avancerade system, något som delvis 
handlar om att hålla systemen inom givna funktions- och prestandagränser vilket i sin tur 
antas förebygga uppkomsten av olyckor.  
 
Sammantaget representerar modellerna ovan en utveckling i synen på olycksfall. Rollenhagen 
(2005) menar att system- och kontrollteoretiska perspektiv alltmer kommit att ersätta 
tankesystem som fokuserat på vissa enskilda komponenter av klasser som till exempel 
människan eller tekniken betraktade som separata komponentklasser. Utvecklingen kan 
därmed sägas ha gått från en övertro på att orsaker till olyckor stod att finna i relativt enkla 
förklaringar kopplade till enskilda människor eller tekniken, till att omfatta mer komplexa 
orsakssamband med många faktorer inblandade. Moderna teorier lägger en särskild betoning 
på vikten av att studera risker och säkerhetsfrågor betraktade som dynamiska processer som 
pågår på olika nivåer. De speglar enligt Rollenhagen (ibid) också en medvetenhet om att 
oönskade händelser kan uppstå som kombinationer mellan objekt snarare än att enskilda 
objekt i sig brister eller går sönder. 
 
Att vara informerad om de idéer och modeller som återfinns i olika typer av olycksfallsteorier 
menar Rollenhagen (2005) är ett sätt att berika sitt lärande. Detta genom att de ger tillgång till 
analytiska kategorier som har förmågan att tydliggöra vissa typer av fenomen. Sett med detta 
perspektiv är det nödvändigt att befintliga olycksmodeller förändras, kompletteras eller byts 
ut i takt med att de system de ursprungligen utformats för förändras. Rollenhagen (ibid) 
refererar i sammanhanget till Sinott (1998) när han ställer den provocerande frågan om det 
behövs ett visst sätt att tänka för att kunna uppfatta säkerhet i alla relevanta dimensioner. 
Enligt Rollenhagen (ibid) företräder Sinott (1998) en forskningstradition som är av åsikten att 
det finns en kognitiv utvecklingsnivå ”utöver den vanliga förmågan att hantera abstrakta 
resonemang”. Några av de viktigaste särdragen i detta postformella tänkande är i 
sammanhanget: 
 

- Förmågan att kunna betrakta världen från flera logiska perspektiv vilket bland annat 
innebär en insikt om att flera olika kunskapsområden måste blandas in i analysen av 
säkerhetsfrågor. 

- Förståelsen för att säkerhetsproblem alltid har flera lösningar med sina respektive för- 
och nackdelar. 

- Förståelsen för att problem alltid har flera orsaker (multipel kausalitet). 
- Bejakandet av att det finns flera olika metoder som kan användas vid problemlösning. 
- Insikten om att verkligheten innehåller paradoxer som kan övervinnas vid byte av 

perspektiv och en syn på problemet från annat håll. 
 
Ett begrepp som framförallt under 80-talet växte sig starkt i jakten på att förstå de dynamiska 
förlopp som legat till grund för utvecklingen av framförallt vissa större olyckor är 
säkerhetskultur. Begreppet användes till en början relativt oprecist och det var därför svårt att 
veta vad som egentligen menades med det. Den oprecisa definitionen av säkerhetskultur och 
dess holistiska karaktär har gjort att vissa kritiserat begreppet för att vara svårt att ringa in och 
operationalisera. Rollenhagen (2005) menar dock att begreppet har många potentiella fördelar 
med avseende på förståelsen för risk- och säkerhetsfrågor.  
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I fråga om hur organisationer utför systematisk riskidentifiering anser Rollenhagen (ibid) att 
säkerhetskulturbegreppet kan tillföra en fördjupning av de svar som normalt sett eftersöks.   
Säkerhetskulturen kan också med sina egenskaper stödja uppmärksamheten på balansen 
mellan de motstridigheter som kan uppstå i moderna organisationer, bland annat i form av 
samtidiga krav på snabbhet, effektivitet, noggrannhet och kvalitet. Rent allmänt stimulerar 
begreppet också till ett sökande efter djupare förståelse för risk- och säkerhetsfrågor och 
tillför genom sitt fokus på normer, traditioner och värderingar också en historisk dimension. 
 
Det fördes ovan ett resonemang om vikten av att vara informerad om idéer och modeller i 
olika olycksfallsteorier för att göra vissa fenomen mer tydliga. Rollenhagen (ibid) ser det med 
en sådan utgångspunkt som viktigt för framtida forskning att koppla säkerhetskulturbegreppet 
tätare till olycksfallsteori. Begreppet skulle med detta synsätt potentiellt kunna användas i 
samband med olycksutredningar på ett mer systematiskt sätt än vad som görs idag, framförallt 
för att tydliggöra säkerhetsproblem av mer övergripande karaktär som vid en första anblick är 
svåra att upptäcka. Detta skall ses skilt från att undersöka en säkerhetskultur i sin helhet, ett 
mycket omfattande projekt som är tveksamt om det hör hemma i samband med en normal 
olycks- eller incidentutredning. Istället skulle säkerhetskulturen kunna användas som 
tankemodell för att belysa vissa typer av problem i den verksamhet som undersöks.  
 

2.4 Säkerhetskultur 
Det råder som tidigare nämnts en stor begreppsförvirring om vad begreppet säkerhetskultur 
egentligen innefattar. Nedanstående avsnitt inleds med en allmän definition av 
kulturbegreppet och sätter det i förhållande till organisations- och säkerhetskultur samt 
introducerar begreppet säkerhetsklimat. 
 
Kultur 
Kulturbegreppet är möjligt att tillämpa på en mängd olika områden med olika avgränsning. 
Exempel med viss koppling till detta arbete kan vara nationell kultur, företagskultur och 
gruppkultur. Det är också möjligt att placera kulturer i förhållande till varandra i ett 
hierarkiskt system där de olika kulturerna i mer eller mindre mån kan sägas påverka varandra. 
 
International Atomic Energy Authority (IAEA) som under lång tid använt säkerhetskultur 
som ett verktyg för att förbättra säkerheten i sina system beskriver det som att kulturen är för 
samhället vad minnet är för individer och inkluderar traditioner som återspeglar vad som 
fungerat tidigare. Kulturen omfattar också hur människor lärt sig att se på sin omgivning och 
sig själva samt deras implicita föreställningar om hur världen är och hur människor bör bete 
sig (IAEA-TECH-DOC-1329, 2002).  
 
Rollenhagen (ibid) har sammanställt vissa fundamentala egenskaper hos kulturbegreppet som 
kan vara användbara för att bringa klarhet i vad kultur är: 

- Kulturen beskriver en anpassningsprocess. Vi utvecklar olika strategier som ett sätt att 
anpassa oss till omgivningen. 

- Kultur beskriver gemensamma förhållningssätt – något människor delar med varandra. 
- Människor socialiseras in i kulturer. 

 
Mats Alvesson (2001) som länge intresserat sig för organisationskultur uttrycker sig om 
kultur på följande sätt: ”Kulturen finns inte i första hand ”inuti” människors huvuden, utan 
någonstans ”mellan” huvudena på en grupp människor där innebörder och symboler uttrycks 
öppet, t.ex. i arbetsgrupper och i styrelsesammanträden, men också i materiella objekt. 
Kulturen blir därmed central när det gäller hur vi skall förstå beteenden, sociala företeelser, 



 14 

institutioner och processer. Kulturen blir den ram inom vilken dessa fenomen blir begripliga 
och meningsfulla”. 
 
Tre nivåer av kultur 
Edgar Schein (1992) delade in kulturen i tre nivåer som går från det helt synliga till det som 
ligger dolt och osynligt. På den första nivån finns artefakter och beteende (artefacts and 
behaviour). Denna nivå består av sådant som är möjligt att se höra och känna och är därmed 
den som också är lättast att komma åt. Exempel på denna nivå återfinns i form av t.ex. 
arkitektur, hälsningsritualer och klädval. Den andra nivån består av publikt exponerade 
värderingar (espoused values). Sådana är inte direkt synliga, men möjliga att frambringa. 
Exempel återfinns i form av t.ex. strategier, mål och filosofier. På den tredje nivån återfinns 
basala värdegrunder (basic assumptions). Detta är den djupaste nivån av kulturen och därmed 
också svårast att komma åt. De basala värdegrunderna tas ofta för givet på ett sådant sätt att 
människor inom en kulturell enhet kan ”skriva under på dem”, dock inte nödvändigtvis på ett 
medvetet plan. Med koppling till en organisation speglar dessa organisationens historia samt 
värderingarna, övertygelsen och de antaganden hos dem som gjort denna framgångsrik 
(IAEA-TECH-DOC-1329, ibid). 
 
Organisationskultur 
Kopplat till organisationer är det möjligt att tala om ”organisationskultur”, vilket verkar vara 
det begrepp som i första hand inspirerat till ordet säkerhetskultur (Rollenhagen, 2005). Stort 
fokus har enligt Cooper (2000) från ledningshåll lagts på konceptet organisationskultur de 
senaste decennierna. Cooper menar att det är en följd av upptäckten att en organisations 
strukturella förhållanden är begränsade i sin förmåga att ”hålla ihop” en organisation. Till 
detta kan läggas Rollenhagens (ibid) konstaterande att begreppet kom att användas som en 
följd av ökad internationell konkurrens i slutet på 1970-talet. Organisationskultur användes 
helt enkelt som ett slag verktyg för att kunna jämföra varför vilka organisationer var mer 
framgångsrika än andra. En annan orsak till att konceptet fick sådan spridning var enligt 
Cooper (ibid) antagandet om att en välutvecklad och affärsfokuserad kultur skulle leda till 
starkare organisatoriskt engagemang, bättre prestanda och generellt högre produktivitet. 
Baserat på ovanstående och andra visionära idéer kan en organisationskultur sägas avspegla 
gemensamma beteenden, övertygelser, attityder och värderingar avseende mål, funktioner och 
procedurer som karaktäriserar enskilda organisationer (Cooper, ibid). 
 
En viktig egenskap som givet ovanstående resonemang kan sägas definiera en 
organisationskultur är att den konstituerar gemensamma egenskaper i organisationer eller 
grupper. Cooper (ibid) understryker dock att alla medlemmar i en organisation inte reagerar 
på samma sätt i en given situation även om det kan finnas en tendens hos dem att ta till sig 
vissa av de attribut som utgör en grund för organisationens egenskaper. Övertygelser, attityder 
och värderingar med koppling till en organisation kan variera mellan dess olika avdelningar, 
grupper och individer vilket får till följd att det, trots en dominerande kultur kan finnas ett 
antal variationer på denna genom hela organisationen. Ett exempel kan vara en avdelning som 
sätter säkerheten framför produktionen, medan en annan avdelning sätter produktionen 
framför säkerheten. På den första avdelningen görs kanske en riskbedömning innan varje 
jobb, i kontrast till den andra avdelningen där människor kringgår regler för att säkerställa 
produktionen. Av detta resonemang följer att ett antal olika sub-kulturer kommer uppstå och 
formas runt funktionella grupper, i olika hierarkiska nivåer och med koppling till olika 
organisatoriska roller. Med detta tankesätt innebär det att väldigt få beteenden, övertygelser, 
attityder och värderingar kommer att delas av alla i en organisation. Dessa sub-kulturer kan 
därmed sägas vara i linje med eller i motsatsförhållande till den dominerande kulturen. Detta 
bör enligt Cooper (ibid) inte vara särskilt förvånande givet att organisationer ses som 
”dynamiska, mångfacetterade mänskliga system som verkar i dynamiska miljöer där det som 
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passar perfekt i en situation inte kan generaliseras till att gälla någon slags detaljerad 
universell sanning”. Det är ju intressant att ställa sig frågan vilken syn man bör ha på sådana 
sub-kulturer? Cooper (ibid) refererar till Pidgeon (1998) som menar att dessa sub-kulturer i 
själva verket fyller en mycket viktig funktion. Detta då de har en förmåga att handskas med 
kollektiv passivitet som uppstått på grund av systemisk osäkerhet därför att de tillhandahåller 
olika perspektiv och tolkningar på tänkbara säkerhetsproblem. (Cooper, 2000) 
 
Säkerhetskultur 
I samband med olyckan vid Three Mile Island som nämnts tidigare insåg kärnkraftsindustrin 
vikten av att koppla lednings- och organisationsfrågor till kärnkraftsäkerhet. Detta behov 
förstärktes ytterligare i samband med olyckan i Chernobyl 1986 och termen säkerhetskultur 
introducerades av Nuclear Safety Advisory Group (INSAG) för att utmärka de lednings- och 
organisationsfrågor som ansågs som viktiga för säkerheten (Sorensen, 2001). Säkerhetskultur 
som begrepp kan ses som svaret på ett behov att förstå säkerhetsproblem på ett djupare och 
mer nyanserat plan, framförallt med avseende på säkerhet studerat ur ett helhetsperspektiv. 
Säkerhetskultur används ofta för att beteckna en del av en organisationskultur som i sin tur är 
en del av den mer generella termen ”lednings- och organisationsfrågor” (Sorensen, ibid). 
Termen säkerhetskultur brukar generellt användas då det gäller att förklara huruvida säkerhet 
är prioriterat inom en organisation. Detta reflekteras i organisationens beslut och policy som 
genom den globala förankringen kommer att genomsyra varje del av verksamhetens 
operationella förmåga (Farrington-Darby et al, 2005). Många definitioner, inklusive den som 
är antagen av IAEA, betraktar säkerhetskultur som en egen entitet (Hale, 2000). Huruvida det 
är meningsfullt är omtvistat. Guldemund (2000) anser till exempel att det centralt vore bättre 
att fokusera på organisationskultur, snarare än säkerhetskultur och betraktar i sin forskning 
säkerhetskultur som en integrerad del i organisationskulturen. Ett ställningstagande som 
Richter and Koch (2004) gör är att se på säkerhetskultur som den säkerhetsfokuserade delen 
av en organisationskultur. Därmed görs en tydlig koppling mellan de båda begreppen, 
samtidigt som det är möjligt att betrakta säkerhetskulturen som en egen entitet. 
 
Olika definitioner av säkerhetskultur 
Någon enskild definition på ”säkerhetskultur” finns för närvarande inte, vilket är 
problematiskt och ett hinder vid arbete med detta relativt nya och potentiellt mycket 
värdefulla, men också relativt vaga koncept (Farrington-Darby et al, ibid). Alltsedan 
säkerhetskulturbegreppet introducerades har det använts i många olika studier inom bland 
annat kärnkrafts-, off-shore-, flyg-, järnvägs- och sjötrafiksdomänen. Något som utmärker de 
flesta av dessa studier är att de använder sig av egna definitioner på säkerhetskulturbegreppet, 
vilket skapar förvirring om vad begreppet egentligen står för och dessvärre också undergräver 
dess begreppsliga validitet i vetenskapliga såväl som praktiska sammanhang. Ett flertal 
artiklar med olika forskningssyften har sammanställt en stor mängd av dessa definitioner, 
delvis med ambitionen att minska begreppsförvirringen. Detta genom att försöka skapa en 
universell definition. Ett lovvärt projekt som dessvärre hittills inte lyckats.  
 
Ett forskningsprojekt utfört av Wiegmann et al (2002) har sammanställt 13 olika definitioner 
på säkerhetskultur. Några av dessa tas upp och kommenteras nedan.  
 
Carrol (1998) 
(kärnkraftsdomänen, US) 
 
”Safety culture refers to a high value (priority) placed on worker safety and public (nuclear) 
safety by everyone in every group and at every level of the plant. It also refers to expectations 
that people will act to preserve and enhance safety, take personal responsibility for safety, and 
be rewarded consistent with these values". 



 16 

 
Eiff (1999) 
(Flyg, US) 
 
”A safety culture exists within an organisation where each individual employee, regardless of 
their position, assumes an active role in error prevention and that role is supported by 
organisation. 
 
Cox and Flin (1998) 
(Teoretisk) 
 
”The safety culture of an organisation is the product of individual and group values, attitudes, 
perceptions, competencies and patterns of behaviour that determine the commitment to, and 
the profiency of, an organisation´s health and safety management”. 
 
Ovanstående definitioner är mycket olika till sin karaktär vilket i hög grad påverkar 
begreppets användning i såväl vetenskapliga som praktiska sammanhang.  
 
Caroll´s (1998) definition talar inte om begreppet i neutrala termer, utan snarare om hur en 
säkerhetskultur ”bör vara”. Det vill säga att den refererar till det som skulle kunna definieras 
som ”en god säkerhetskultur”. Eiff´s (1999) definition talar istället om begreppet i termer som 
något som finns eller inte finns i en organisation. Båda dessa definitioner begränsar kraftigt 
deras användning då de i det ena fallet inte talar om säkerhetskultur i neutrala termer och i det 
andra fallet talar om säkerhetskultur som en egenskap som man har eller inte har. 
 
Den tredje definitionen presenterad av Cox and Flin (1998) skiljer sig markant från de båda 
första på ett antal punkter vilket ökar dess användning i såväl praktiska som vetenskapliga 
sammanhang. En egenskap som denna definition har är att den definierar säkerhetskultur i 
neutrala termer. En neutral definition gör att säkerhetskulturen kan sägas existera utmed en 
skala. Därmed blir det möjligt att tala om en bra eller dålig säkerhetskultur (Wiegmann et al, 
2002). En annan egenskap är att säkerhetskulturen framställs som ett emergent fenomen som 
uppstår genom de egenskaper som finns inom en organisation i form av dess värderingar, 
attityder, uppfattningar, kompetenser och beteenden. Detta återspeglar en tolkande/värderande 
syn på säkerhetskultur som vanligtvis föredras av forskare. En tredje egenskap med 
definitionen är att den kan sägas vara funktionalistisk då säkerhetskulturen kan sägas fylla en 
funktion, ett synsätt som brukar föredras av praktiker och personer i ledningsfunktioner. 
 
Säkerhetskultur versus säkerhetsklimat 
Många forskningsprojekt har haft en ansats att försöka skapa någon slags mätbarhet av 
begreppet säkerhetskultur. I dessa sammanhang som till stora delar handlar om kvantitativa 
ansatser används ofta begreppet säkerhetsklimat. Liksom i fallet med säkerhetskultur kan 
många olika definitioner på säkerhetsklimat hittas i litteraturen. En jämförelse mellan de båda 
begreppen ger vid handen att säkerhetskulturen oftast associeras med något som är 
djupgående, stabilt och svårt att kvantifiera. Säkerhetsklimatet anses som att det står för något 
som är mer ytligt och också lättare att förändra. Klimatbegreppet har vidare i många 
sammanhang ansetts möjligt att kvantifiera i ett antal faktorer och dimensioner som fungerat 
som underlag för mätinstrument av säkerhetsklimatet (Rollenhagen, 2005). Guldemund 
(2000) som gjort en omfattande undersökning av de båda begreppen kopplar Scheins ramverk 
artefacts, espoused values, basic assumptions (enligt ovan) till dessa där han anser att nivån 
med espoused values kan likställas med säkerhetsklimat medan säkerhetskultur snarare är 
kopplat till den djupaste nivån basic assumptions. Guldemund (ibid) ser säkerhetsklimat som 
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en möjlig kandidat för att avgöra en verksamhets säkerhetsstatus och anser att vidare 
forskning bör läggas för att öka begreppets vetenskapliga validitet.  
 
Wiegmann et al (2002) som sammanställt 18 olika definitioner på säkerhetskultur och 12 
olika definitioner på säkerhetsklimat från olika forskningsprojekt gör utifrån dessa 
definitioner följande tolkningar av de båda koncepten:  
 
Säkerhetskultur är ett koncept som definieras på gruppnivå eller högre och refererar till de 
delade värderingarna hos alla inom en grupp eller organisation. Säkerhetskulturen inbegriper 
formella säkerhetsfrågor i en organisation och är nära relaterat till, men inte begränsat till, 
lednings- och styrsystem. Säkerhetskultur betonar bidrag från alla, på alla nivåer i en 
organisation. Säkerhetskulturen i en organisation påverkar beteendet hos dess medlemmar vid 
arbete. Säkerhetskultur har kopplingar till belönings- och straffsystem. Säkerhetskultur 
avspeglas i en organisations villighet att utvecklas och lära från fel, incidenter och olyckor. 
Säkerhetskultur är relativt uthållig, stabil och motståndskraftig mot förändringar. 
 
Säkerhetsklimat ses oftast som ett psykologiskt fenomen, vilket vanligen definieras som 
människors uppfattning om och upplevelser av säkerhetsnivån vid en särskild tidpunkt. 
Säkerhetsklimatet betraktas också som relativt instabilt och föremål för snabba förändringar i 
förhållande till olika situationskontexter. 
 
Säkerhetsklimatet är också möjligt att beskriva som de ytliga egenskaperna hos 
säkerhetskultur bedömt utifrån en arbetsstyrkas attityder och uppfattningar vid en viss 
tidpunkt. Den kan då ses som en ögonblicksbild av statusen på säkerhet som ger en indikering 
på den underliggande säkerhetskulturen i en arbetsgrupp, industri eller organisation (Flin et al. 
, 2000) 

2.5 Fler aspekter på säkerhetskultur 
I detta avsnitt preciseras säkerhetskultur och säkerhetsklimat som begrepp och förklarar vad 
dessa betyder kopplat till olycksorsaker och olycksmodeller. Vidare visas exempel på hur 
säkerhetskultur och säkerhetsklimat har försökt mätas i tidigare forskning. 

2.5.1 Säkerhetskultur som kulturell enhet 
Problematiken med att avgränsa en kulturell enhet är inte enkel och kan betyda skilda saker i 
olika sammanhang. Ett antagande bakom kulturbegreppet är att det inom en fördefinierad 
kulturell enhet finns vissa likheter mellan de i enheten ingående objekten (Rollenhagen, 
2005). Med en sådan utgångspunkt går det att avgränsa kultur på en mängd olika sätt. 
Rollenhagen (2005) exemplifierar med bland annat rumsliga/geografiska avgränsningar, 
tidsmässiga avgränsningar och avgränsningar kopplade till sociala strukturer. Frågan är vilken 
avgränsning som bör göras för att fånga in säkerhetskulturbegreppet? En avgränsning som är 
möjlig att göra är genom att säga att en kulturell enhet kan ha en målinriktning. Därmed fyller 
enheten en slags funktion. I fråga om säkerhetskultur skulle funktionen vara att upprätthålla 
och utveckla säkerheten. Förutom att rama in begreppet gör en sådan avgränsning att 
säkerhetskultur ges en funktionalistisk och pragmatisk innebörd. En fokusering med avseende 
på målinriktning/intresse förefaller enligt Rollenhagen (ibid) rimlig i fråga om 
säkerhetskultur.  

2.5.2 Säkerhetskultur – Holistisk eller diversifierad? 
En fråga som är relevant att ställa sig är huruvida säkerhetskultur bör ses som ett holistiskt 
eller diversifierat fenomen. Eller är det möjligt att kombinera dessa två synsätt? Kopplat till 
ett organisationsperspektiv skulle ett holistiskt synsätt innebära att ett helt företag eller en 
större enhet kunna sägas ha en säkerhetskultur som präglar hela verksamheten. Ett 
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diversifierat synsätt skulle istället hävda att flera olika säkerhetskulturer kan existera inom 
samma verksamhet. Inom säkerhetskulturforskningen har båda dessa perspektiv använts och 
det är intressant att analysera vad respektive inriktning har för syfte och vilka konsekvenser 
det får sett ur såväl ett vetenskapligt som pragmatiskt perspektiv. 
 
Det holistiska synsättet innebär att se på kultur som de samförstånd som finns i en given 
organisation (Richter and Koch, 2004). En av de största företrädarna för detta synsätt på 
kultur är enligt Richter and Koch (ibid) Schein som ser på kulturen som ett integrerande 
element, benämnt som ett socialt kitt som håller ihop dess medlemmar. Denna 
sammanhållning sker i Scheins perspektiv främst på den mest grundläggande kulturella nivån 
nivån basic assumptions. Richter and Koch (ibid) framhåller att detta synsätt är i linje med ett 
management-perspektiv som ser kulturen som möjlig att styra, kontrollera och förändra. De 
understryker vidare att denna utgångspunkt sällan tar hänsyn till att flera olika kulturer kan 
existera på samma gång och att det om så skulle vara fallet ses som en svaghet i 
organisationen alternativt att en kultur ses som den dominanta och där andra kulturer ses som 
subkulturer till denna. 
 
Richter and Koch (ibid) menar att det inte är möjligt att hitta en konsistent, sammanhållande 
kultur som förenar medlemmar i en organisation med avseende på säkerhetsfrågor. De menar 
istället, baserat på kvalitativ forskning inom industrin, att flera olika säkerhetskulturer kan 
finnas representerade i en och samma organisation och att det kan finnas motsättningar mellan 
dessa. Richter and Koch (ibid) fann i sin forskning i huvudsak tre olika säkerhetskulturer som 
de karaktäriserade med hjälp av metaforer enligt nedanstående beskrivning: 
 

1) Produktion: I denna metafor är arbete och produktion i fokus och har därmed prioritet 
över säkerhetsfrågor. Att producera med hög kvalitet och att ha kontroll över 
produktionsutrustningen är de viktigaste målen. Risker ses som en naturlig del av 
arbetet och kan kontrolleras av duktiga medarbetare. Synen på olyckor är att de kan 
hända vem som helst om denne har otur. Olyckor ses vidare som oförutsägbara och 
atypiska. 

2) Välfärd: Denna metafor är mer relaterad till arbete som ses i ett längre (välfärds-) 
perspektiv. Det ses därmed som viktigt att kunna vara produktiv genom ett helt 
arbetsliv. Som en följd av detta ses risker och olyckor som oacceptabla, såväl på 
individuell nivå som på företags och samhällsnivå. Olyckor ses som orsakade av 
tekniska fel och stress och kan förebyggas genom att förbättra arbetsstrukturer i form 
av teknologi, arbetssituation och deltagande i förebyggande aktiviteter. 

3) Master: I denna metafor skapas säkerhet genom goda erfarenheter och samarbete som 
historiskt visat sig framgångsrikt. Att ta risker ses som oacceptabelt och fokus på 
förebyggande åtgärder ligger i att integrera lågriskbeteenden i arbetet. Utveckling av 
arbetsrelaterade regler och procedurer samt en bra introduktion och bra 
inlärningssituationer för nya medarbetare anses förebygga olyckor. 

 
En slutsats som Richter och Koch (ibid) drog från sin undersökning var att dessa kulturella 
mönster inte var bundna till en särskild nivå i organisationen utan kunde hittas på såväl på 
topp-nivån i företaget  som hos linjechefer och ute i produktionen. Det var också möjligt att 
hitta olika kulturer i olika produktionsavsnitt som så att säga låg på samma nivå i den 
hierarkiska organisationen. 

2.5.3 Säkerhetskultur i förhållande till olycksorsaker 
Säkerhetskultur som begrepp är relativt ungt och det har sedan 1986 då det användes i 
samband med utredningen av kärnkraftsolyckan i Chernobyl (Wiegmann et al, 2002) gett 
upphov till en mängd olika definitioner vilket diskuterats ovan. Konsensus om vad 
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säkerhetskultur är och bör vara är ännu inte nådd. Något som är gemensamt för dessa 
definitioner är dock att de gör anspråk på att försöka fånga en komplex helhet, vilket gör 
säkerhetskulturbegreppet globalt. En risk med begreppet om det betraktas med detta holistiska 
synsätt, är att det blir så omfångsrikt att det kan omfatta nästan vad som helst (Rollenhagen, 
2005). Det är ett problem som påpekats av flera forskare (Rollenhagen, 2005; Zhang et al, 
2002; Cooper, 2000) och flera förslag till avgränsning av begreppet har tagits fram. Då detta 
arbete i första hand betraktar säkerhetskulturbegreppet i förhållande till olyckor och incidenter 
faller det sig rimligt att försöka avgränsa det i relation till attribuerade olycksorsaker. 
Rollenhagen (2005) för ett sådant resonemang där han inleder med ett tankeexperiment om 
vilka hypotetiska förklaringar som skulle kunna ges till en större olycka. Han delar in sådana 
förklaringar i tre huvudgrupper: 
 

1) Den första förklaringstypen benämns individförklaringar. En sådan förklaring går ut 
på att en eller flera enskilda personer framhålls som orsaken till olyckan. Exempelvis 
kan en enskild operatör i ett kontrollrum eller en chef i högsta ledningen pekas ut som 
att ha orsakat olyckan vilket gör att fokus i båda dessa fall är lagt på individnivå. En 
typisk förklaring skulle i dessa fall kunna hänföras till ”den mänskliga faktorn” (med 
vilket Rollenhagen påpekar för det mesta är oklart vad som menas). 

 
2) Den andra förklaringstypen benämns strukturförklaringar. I denna förklaringstyp är 

det inte personer, utan istället strukturer och system som sägs kunna förklara olyckans 
uppkomst. Rollenhagen (2005) understryker att denna förklaringstyp är problematisk 
då strukturer i grunden är resultatet av mänskliga åtgärder. Detta leder till en 
problematik i hur vi bör se på förhållandet mellan individer och strukturer i denna 
förklaringstyp. En variant på strukturförklaringar skulle enligt Rollenhagen (ibid) vara 
att framhålla en teknisk brist som orsaken till en olycka. Då tekniska system 
sammantaget är ett resultat av människor verksamma i strukturer så måste dock denna 
förklaringstyp i någon form beakta de båda andra förklaringstyperna. 

 
3) Den tredje förklaringstypen utgörs av kulturförklaringar. Man försöker i en sådan 

förklaringstyp förstå och förklara olyckan med en koppling till kulturella fenomen. En 
olyckas uppkomst skulle då förstås som att en organisation eller verksamhet har brister 
i sin säkerhetskultur. Kopplat till definitionen av kultur blir det möjligt att innefatta 
mer eller mindre av struktur- och individförklaringar i denna förklaringstyp. 

 
Rollenhagen (ibid) menar att kulturbegreppet alltmer börjar fungera som en brygga mellan 
struktur- och individförklaringar. Detta då det växt fram en insikt om att varken individ- eller 
strukturförklaringar i sig räcker för att förstå olyckor. Säkerhetskulturbegreppet kan då 
fungera som ett tänkt gränssnitt mellan de båda andra förklaringstyperna. Rollenhagen (ibid) 
anser att denna modell skulle kunna fungera som en typ av grundstruktur för att analysera 
”vissa aspekter av risk och säkerhet”. 
 
Rollenhagen (ibid) tar upp ett antal faror med ovanstående tänkta modell. Dels så finns det en 
risk att den kollektiva aspekten fortfarande inte fokuseras i tillräcklig utsträckning till förmån 
för individuella egenskaper. Detta skulle undergräva en av poängerna med kulturbegreppet 
som är just att lyfta fram de kollektiva egenskaperna. Dels finns en andra risk i att strukturella 
egenskaper överfokuseras, vilket gör att människan passiviseras i analysen. Poängen med 
modellen skulle dock vara att den hjälper till att avgränsa kulturbegreppet genom att utesluta 
”vissa strukturella och individuella faktorer i analysen”. 
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2.5.4 Säkerhetskultur i förhållande till organisationsstruktur 
Hale (2000) närmar sig frågan om avgränsning av säkerhetskulturbegreppet genom att ställa 
sig frågan om vad det inte är. Med andra ord frågar han sig vad det är som inte faller inom 
ramen för det som definieras som kultur. Detta för att få fram vilka parallella koncept, som 
tillsammans med kultur, skapar en större helhet i säkerhetssammanhang. Hale (ibid) menar att 
begreppet huvudsakligen kontrasterar med ledningsstrukturer. Kopplat till detta område finns 
det en lång tradition inom säkerhetsforskningen för att definiera och undersöka strukturen i 
säkerhetsledningssystem. Säkerhetsauditering fungerar i detta sammanhang som ett verktyg 
för att avgöra säkerhetsledningssystemets status. Detta verktyg avgör om det finns policys, 
planer och procedurer, om ansvar är fördelade, om kommunikationskanaler finns och 
fungerar, om riskanalyser genomförs, om designlösningar är implementerade och övervakas 
samt om feedback- och upplärningssystem finns sjösatta och fungerar. Undersökning av 
kultur bör därigenom enligt Hale (ibid) ses som ett komplement till säkerhetsauditering. 
Säkerhetsauditeringen är en top-down approach som går igenom papperssystemen ner till 
verkliga handlingar (observerade och rapporterade) vilket indikerar om strukturen finns på 
plats och producerar utdata. Att undersöka kulturen blir i kontrast till denna en bottom-up 
approach som försöker förstå vilken ”motor” som ligger bakom och om denna till och med är 
i konflikt med strukturen. Hale (ibid) menar att det kan finnas överlappning mellan dessa 
olika mätverktyg. Båda angreppssätten är intresserade av om strukturen fungerar, den ena mer 
i en faktisk bemärkelse av att producera resultat, den andra mer utifrån uppfattningen de 
arbetande har om det verkligen fungerar och om de kan lita på den. 

2.5.5 Säkerhetskultur för att identifiera och lösa problem 
Rollenhagen utvecklar sitt tankeexperiment som presenterats i avsnitt 2.5.3 genom att skapa 
en rammodell för hur säkerhetskultur skulle kunna vara användbart i förhållande till 
problemidentifiering och problemlösning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. En rammodell för säkerhetskultur (Rollenhagen, 2005) 
 
Säkerhetskulturen kan som tidigare nämnts enligt modellen ses som ett gränssnitt mellan 
individ och strukturfaktorer. Rollenhagen (ibid) framhåller följande kännetecken för denna 
entitet: 
 

- Den är kollektiv i bemärkelsen att den fokuserar på grupper av människor som har en 
eller flera gemensamma egenskaper och attribut. Då kulturer är kollektiva blir 
kommunikation och annan informationsöverföring till stor del avgörande för hur 
kulturer utvecklas och förändras. 

- Individer söker aktivt mening i sin tillvaro. Individernas försök att skapa mening 
utifrån t.ex. strukturer, kommunikation och roller blir därmed en viktig del för att 
förstå säkerhetskulturen. 

 
Problemlösning 
 
Teknologi och organisatoriska 
strukturer som lösningar. 
 
Förändring av kollektiva värden, 
föreställningar et c. 
 
Fokus på beteenden, urval et c. 
 
 

Problemidentifiering 
 
Problem i fysiska strukturer 
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Problem i kollektiva attityder 
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risk. 
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- Varje individ kan tillhöra flera kulturer som alla kan ha sina egna attribut som också 
kan vara dynamiska. 

- Kulturer måste tolkas i sin kontext och bör förstås med hänsyn taget till såväl 
individuella och strukturella fenomen. Människor anpassas genom socialisering till 
kulturer men påverkar och förändrar även kulturer. Säkerhetskulturer uppstår därmed 
genom ömsesidiga samband och kan inte på något enkelt sätt sättas in i enkla 
kausalmodeller. 

- Säkerhetskulturer är de särskilda kulturer som är av vikt för att förstå hur risker och 
säkerhet utvecklas i system. Vilka komponenter som är relevanta för att förstå 
säkerhetskulturer varierar sannolikt mycket mellan olika branscher, men även mellan 
olika aktiviteter inom samma bransch. Det beror också på var i utvecklingen en 
verksamhet befinner sig. Att försöka framställa en generisk struktur som skulle kunna 
gälla för alla säkerhetskulturer är därför troligen naivt. 

- Säkerhetskulturer kan förstås i termer av de strukturer, vanor, kunskaper, normer, 
värderingar m.m. som grupper har utvecklat för att upptäcka problem, vilket i detta 
sammanhang handlar om att identifiera faror och risker. Till detta ska läggas de 
strukturer, vanor, kunskaper, normer och värderingar som organisationer utvecklar för 
att hantera och lösa de problemområden som associeras med risker och hot. 

- Vad som utgör en bra respektive dålig säkerhetskultur är varierande beroende på 
förhållanden och situation. Därför kan det vara riskfyllt att tro sig veta vad som 
konstituerar en bra respektive dålig säkerhetskultur. Detta hänger delvis också ihop 
med att vad som kan anses vara en god säkerhetskultur har ett ”bäst före datum”. Detta 
då världen är föränderlig vilket gör att vikten av olika aspekter därför blir mer eller 
mindre viktiga. 

 
Att mäta säkerhetskultur 
De senaste decennierna har framförallt många industrier visat ett stort intresse för konceptet 
säkerhetskultur i meningen att reducera risken för stora katastrofer och olyckor associerade 
med rutinuppgifter (Cooper, 2000). Detta väckte tidigt ett intresse för om det var möjligt att 
på något sätt mäta säkerhetskulturen i förebyggande syfte. Med detta synsätt var tanken att 
säkerhetskulturen skulle kunna fungera som något slags verktyg för att avgöra en verksamhets 
förmåga att upprätthålla en godtagbar säkerhetsnivå. Som Guldemund (2000) uttryckte sig om 
organisationskultur: 
 

”Clearly, the appeal of such integrative ”umbrella” concepts, especially for 
managers, is great. The prospect of obtaining an overall helicopter view of one´s 
organisation is indeed attractive”. (Guldemund, 2000, s. 216) 

 
Guldemund (ibid) uttryckte sig visserligen om organisationskultur, men samma resonemang 
har gällt för säkerhetskultur inom sfären av säkerhetsforskning. En rimlig fråga att ställa sig är 
om ett så komplext begrepp som säkerhetskultur överhuvudtaget är möjligt att mäta och hur 
det i så fall skulle kunna operationaliseras i detta sammanhang? Mycket forskning har ägnats 
åt frågan och flera ansatser har gjorts för att finna lämpliga metoder och vilka parametrar som 
skulle behöva ingå för att mäta säkerhetskulturer på ett bra sätt.  
 
Mätning av säkerhetsklimat 
Cox and Flin (1998) som utfört en stor litteraturstudie om säkerhetskultur och dess mätbarhet 
kom till slutsatsen att säkerhetsklimatet snarare än säkerhetskulturen är det som bör mätas i 
sammanhanget. Detta då säkerhetsklimat tillhandahåller ett begränsat antal variabler som kan 
operationaliseras och mätas. Glendon and Stanton (2000) kom till samma slutsats baserat på 
insikten om att enkäter och liknande undersökningsmetoder (som oftast används vid denna 
typ av undersökningar) är otillräckliga för att mäta alla aspekter av en organisationskultur. 



 22 

Guldemund (2000) stämde också in i detta resonemang och ansåg att säkerhetsklimatet kunde 
övervägas som indikator på säkerhetsnivån. Guldemund (ibid) menar att ett viktigt antagande 
som görs i detta sammanhang är att organisationskulturer kan beskrivas med ett begränsat 
antal dimensioner. Han understryker att detta dock inte är hela sanningen och varnar för att 
dra allt för långtgående slutsatser om undersökningar som är baserade på omfattande 
enkätstudier. 
 
I en studie utförd av Flin et al. (2000) sammanställdes 18 olika metoder använda inom en 
mängd olika domäner för att mäta säkerhetsklimat med hjälp av enkäter. Syftet med studien 
var att försöka hitta gemensamma teman i de olika metoderna för att se vilka dimensioner 
som sågs som viktiga att ta hänsyn till för att kunna bedöma en verksamhets 
säkerhetsprestanda utifrån ett säkerhetsklimatperspektiv. De kom fram till att de mest frekvent 
förekommande dimensionerna var: 1) Management, 2) Safety systems, 3) Risk, 4) Work 
pressure, 5) Competence. 
 
Nyttan och validiteten hos mätningar av ovanstående slag kan diskuteras och de har också 
varit föremål för mycket kritik. En kritik som framförts av Guldemund (ibid) är att det 
visserligen är möjligt att få fram ett antal mätvärden i olika dimensioner, men att dessa värden 
inte förmår ”tala för sig själva” i meningen att det inte är uppenbart vad ett särskilt mätvärde 
egentligen innebär. En annan kritik är att forskningsansatserna inom området varit så 
diversifierade att resultaten är svåra att generalisera till mer än relativt begränsade domäner. 
Ytterligare kritik som framförs av bland annat Cooper (2000) är att säkerhetsklimatmätningar 
bara är en ”surrogat-mätning” för mätning av säkerhetskultur vilket gör att själva idén med 
djupet och komplexiteten i säkerhetskulturbegreppet går förlorad. 
 
Oavsett ovanstående kritik har säkerhetsklimatforskningen fört fram en idé om att det går att 
skapa sig en uppfattning om en organisations säkerhetsprestanda (förmåga att upprätthålla och 
utveckla god säkerhet) med hjälp av att bedöma ett begränsat antal dimensioner. Flin et al. 
(2000) har dessutom visat att dessa dimensioner i viss mån tycks vara gemensamma mellan 
olika verksamhetsdomäner. 
 
Mätning av säkerhetskultur 
En kritik som framförts mot mätningar av säkerhetsklimat är att sådana mätningar endast 
ansetts kunna mäta ett begränsat antal dimensioner och därför inte fullt ut kunnat sägas mäta  
säkerhetskulturen. Cooper (2000) har tagit sin utgångspunkt i denna begränsning hos 
säkerhetsklimatmätningar och utvecklat en modell av säkerhetskultur som bygger på en 
växelverkan mellan personella (subjektiva interna psykologiska faktorer), beteende (externa 
säkerhetsrelaterade observerbara faktorer) och situationen (objektiva situationsegenskaper i 
form av strukturer, regler, system etc). Denna modell gör det enligt Cooper (ibid) möjligt att 
komplettera säkerhetsklimatmätningar som han anser endast tar hänsyn till de personella 
faktorerna med beteende- och situationsfaktorer. Beteende-faktorerna är möjliga att undersöka 
främst genom observationer utifrån särskilda checklistor, men också genom dokumentation i 
form av riskanalyser, dokumenterade procedurer och rapporterade olycksfall och incidenter. 
De personella faktorerna är möjliga att undersöka med hjälp av enkäter, men också genom 
kvalitativa intervjuer. Situationsegenskaperna i säkerhetskulturen som bland annat 
manifesterar sig i en organisations policys, operationella procedurer, kontrollsystem och 
kommunikationsstrukturer kan till sist undersökas med auditeringsmetoder. En effekt av ovan 
beskrivna sätt att undersöka säkerhetskulturen är att metoden kan sägas utgöra en 
triangulering7, vilket ökar dess validitet (Denzin, 1978). 

                                                
7 Triangulering är en metod där flera metoder kombineras för att studera samma fenomen 
(Denzin, 1978). 
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2.6 Säkerhetskultur i förhållande till en olycksutredning 
I detta avsnitt definieras vad som avses med säkerhetskultur i förhållande till en 
olycksutredning. 
 
Kopplingar till systemiska perspektiv 
De moderna sociotekniska system som undersöks i samband med olycksutredningar blir allt 
mer komplexa och svåra att överblicka. Systemen drivs inte sällan mot allt högre 
effektivitetsmål i kombination med att de måste hållas inom strikta ekonomiska ramar. Detta 
leder till ständiga förändringar i systemen av såväl teknisk som organisatorisk karaktär. 
Människorna som verkar i systemen måste därför ständigt anpassa sig själva och den 
omgivande miljön i takt med de nya krav som ställs, vilket sker i en kontinuerligt pågående 
förändringsprocess.  
 
En typ av olyckor som uppstår i dessa system benämns av Perrow (1984) som systemolyckor 
eller ”normala olyckor” (normal accidents). De är extremt svåra att förutse och ställer 
speciella krav då de utreds på grund av de komplexa interaktionerna som finns mellan de 
olika komponenterna i systemen. Den dynamiska karaktären hos systemen gör att olyckor 
som uppstår i dessa i många fall snarare måste betraktas som brister i samspelet mellan olika 
komponenter än fel hos de enskilda komponenterna betraktade var för sig. 
 
Det systemiska perspektivet betraktar säkerhet som ett kontrollproblem och olyckor uppstår i 
systemen när komponentfel, störningar eller ett bristfälligt samspel mellan systemets 
komponenter inte hanterats på ett bra sätt (Rollenhagen, 2005). 
 
Säkerhetskulturen kan sägas koppla till det systemiska perspektivet genom att den antas 
reflektera den generella attityden till och hanteringen av säkerhets- och riskfrågor hos 
medlemmarna på alla nivåer i en verksamhet. Därmed antas säkerhetskulturen vara en 
avgörande faktor för hur väl ett system hålls inom de ramar som säkerställer dess funktion. 
 
Definition av säkerhetskultur och säkerhetsklimat 
Kultur i detta arbete definieras som de delade normer och värderingar som styr ett beteende. 
En organisations säkerhetskultur är den delmängd av dess kultur som speglar den generella 
attityden och sättet att förhålla sig till säkerhet och risk. 
 
Nedanstående definitioner av säkerhetskultur och säkerhetsklimat sker med referens till 
Wiegmann et. al (2002). Detta sker dels därför att deras definitioner bygger på en 
sammanställning av säkerhetskultur- och säkerhetsklimatforskning inom kärnkrafts- och 
offshore-domänen som haft en avsikt att skapa konsensus i synen på säkerhetskultur (Cooper, 
2001). Dels därför att sammanställningen utöver detta huvudsakligen kommer från 
transportdomänerna flyg, och vägtransport, vilket ansågs passa in i detta sammanhang. 
Formuleringarna nedan är författarens egen översättning från de engelska originalen. 
 
Säkerhetskulturen är de bestående värderingarna och prioriteringen av säkerhetsfrågor hos 
alla anställda och i alla grupper på alla nivåer i en organisation. Den refererar till i vilken grad 
individer och grupper bekänner sig till personligt ansvar för säkerhet, deras vilja att bevara, 
förbättra och kommunicera säkerhetsangelägenheter. Vidare innefattar en säkerhetskultur 
vilken strävan som finns efter att aktivt lära, anpassa och modifiera såväl individuellt som 
organisatoriskt beteende inlärt från misstag och huruvida individer och grupper belönas på ett 
sätt som är konsistent med dessa värden. 
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Säkerhetsklimatet är den temporära statusen av säkerhetskultur och är föremål för likheter hos 
individuella uppfattningar om organisationens säkerhet. Den är därför bunden till en särskild 
situation och refererar till den uppfattade statusen av säkerhet på en särskild plats vid en 
särskild tidpunkt. Säkerhetsklimatet är relativt ostabilt och föremål för förändring  kopplat till 
den rådande miljön och allmänt utbredda förhållanden. 
 
Kausal inramning av säkerhetskultur 
I många av de publikationer som behandlat säkerhetskultur saknas en explicit teoretisk modell 
som klargör hur säkerhetskultur relaterar till en organisations struktur och de människor som 
verkar i strukturen. Dock finns det i de flesta fall ett implicit antagande om att säkerhetskultur 
har en kausal koppling till säkerhet. De dimensioner som identifierats för att representera 
säkerhetskultur har därmed antagits ha en mer eller mindre direkt påverkan på säkerheten i de 
organisationer där den förekommer. 
 
Den kausala innebörden hos säkerhetskulturbegreppet i detta arbete beskrivs enklast i form av 
en grafisk modell8. Modellen som presenteras nedan har sin utgångspunkt i en förklarande 
ansats där en säkerhetskultur beskrivs i termer av hur den kausalt påverkar eller samverkar 
med risker utifrån teoretiska/empiriska ansatser (Rollenhagen, 2005).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Kausal modell för säkerhetskultur skapad av författaren med utgångspunkt från i uppsatsen upptagen 
teori. 
 
Med avseende på kausala orsaksförklaringar till olyckor betraktas säkerhetskulturen i 
uppsatsen som gränssnittet mellan individ- och strukturförklaringar (se vidare avsnitt 2.5.5). 
Detta ska förstås som att kulturen skall ses i förhållande till de båda andra förklaringstyperna 
och kan variera med avseende på förutsättningarna som råder i det system som undersöks. 

                                                
8 Det är viktigt att påpeka att säkerhetskulturmodellen inte skall tolkas som att den är av 
sekventiell karaktär. Den skall istället ses som en systemisk modell med särskild bäring på de 
kulturella delarna i en verksamhet. Den gör således inte anspråk på att ersätta någon annan 
modell, utan bör istället ses som ett komplement för att bättre kunna tolka och förstå vissa 
typer av komplexa företeelser av främst organisatorisk karaktär. 

Säkerhetskultur 
(Värderingar) 

Säkerhetsklimat 
(Attityder) 

Beteenden / Beslut 
(Kognitiva) 

Utfall 
(Säkerhet) 
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2.6.1 Säkerhetskultur som funktion i en olycksutredning 
Antagandet i en systemisk olycksmodell är att olyckor uppstår som ett resultat av oväntade 
kombinationer av ett systems normala variationer. Med detta synsätt krävs det för att undvika 
olyckor en förmåga att kunna förutse framtida händelser i systemen. Olyckor förebyggs i 
enlighet med denna olycksmodell bäst genom att ständigt övervaka och försöka dämpa den 
variabilitet som alltid finns i systemen (Hollnagel, 2004). Säkerhetskultur kopplat till 
olycksmodeller ska i detta arbete betraktas ur ett kontrollteoretiskt perspektiv och har ett 
starkt släktskap med systemiska olycksmodeller. Säkerhetskulturen kan därmed ses vid sidan 
av struktur- och individaspekter som en viktig faktor, nödvändig för att hålla ett system inom 
de variabilitetsgränser som krävs för att upprätthålla dess funktion.  
 
Varför undersöka ett system i ljuset av en säkerhetskultur 
Säkerhetskulturen antas påverka ett socio-tekniskt systems förmåga att behålla kontroll under 
olika förhållanden. Den har också en koppling till hur säkerhet skapas, upprätthålls och 
utvecklas i dessa system och bör därför vara av intresse att undersöka i samband med en 
olycka. 
 
Syfte med en analys enligt en olycksmodell med kopplingar till säkerhetskultur 
Att på ett bättre sätt förstå hur sociala och kulturella aspekter kan bidra till att skapa farliga 
förhållanden som i förlängningen lett- eller riskerar att leda till olyckor och incidenter. 
 
Typiska åtgärder i förhållande till en sådan modell 
Åtgärder som leder till att systemen kan kontrolleras med hjälp av sociala och kulturella 
faktorer. Eventuellt föreslagna åtgärder måste ta särskild hänsyn till de regelverk- och andra 
strukturella faktorer som redan ”finns på plats”. 

2.7 Dimensioner som konstituerar en säkerhetskultur 
Ytterst handlar idén om säkerhetskultur i detta arbete om att den antas reflektera de attityder, 
uppfattningar och värderingar som människor i en organisation delar med avseende på 
säkerhet. Givet detta resonemang antas säkerhetskultur vara en viktig del att undersöka för att 
kunna avgöra en verksamhets säkerhetsstatus, vilket i detta fall ska förstås som en 
organisations samlade förmåga att hålla sin verksamhet inom acceptabla funktionella och 
säkerhetsmässiga gränser. Frågan infinner sig då om vilka dimensioner som bör ingå för att 
kunna avgöra denna säkerhetsstatus och hur säkerhetskultur bör avgränsas och betraktas i 
förhållande till de tidigare beskrivna struktur- och individfaktorerna. Detta för att 
säkerhetskultur ska kunna operationaliseras så att det fungerar på ett bra sätt som verktyg i 
olycksutredningssammanhang. 
 
En genomgång av den forskning som undersökt säkerhetskultur och säkerhetsklimat uppvisar 
en diversifierad bild av vad som anses vara viktigt att ta hänsyn till för att kunna avgöra 
statusen på dessa entiteter och i förlängningen en verksamhets säkerhetsprestanda. En 
närmare jämförelse mellan de olika forskningsprojekten visar dock att ett antal dimensioner 
för att undersöka framförallt säkerhetsklimat är gemensamma i de olika projekten. 
 
Undersökningen av Flin et al (2000) som tidigare nämnts i avsnitt 2.5.5 konstaterade att 
framförallt fem dimensioner användes frekvent i de undersökta forskningsprojekten. Det bör 
noteras att dessa dimensioner avser mätning av säkerhetsklimatet, vilket i de olika projekten 
ansetts reflektera säkerhetskulturen. Dimensionerna har använts för att framställa 
enkätstudier, där anställda i organisationerna fått svara på hur de uppfattar statusen hos de 
olika dimensionerna. 
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De fem dimensionerna som i detta arbete tjänar som utgångspunkt för vad som anses viktigt 
att ta hänsyn till för att undersöka en säkerhetskultur beskrivs kort nedan tillsammans med en 
sjätte dimension hämtad från en motsvarande undersökning av Guldemund (2000). Samtliga 
sex beskrivningar av de olika dimensionerna nedan sker med referens till Flin et al (2000). 
 
Ledning (management) 
Det primära temat som ansågs viktigt att mäta var ledningens attityder och beteende i relation 
till framförallt säkerhet, men också till frågor som berör produktion och frågor rörande urval, 
planering och disciplin. Det noterades att de flesta undersökningarna fokuserade på flera olika 
nivåer av ledning. Några var dock otydliga angående vilken nivå av ledning som egentligen 
avsågs. Undersökningarna försökte oftast mäta denna dimension genom respondenternas 
tillfredsställelse med ledningen eller uppfattningen om ledningens attityder och beteende i 
förhållande till säkerhet. 
 
Säkerhetssystem 
Det andra stora temat som fanns med i de undersökningar som sammanställts av Flin et al 
(ibid) berörde säkerhetssystem, vilket innefattade många olika aspekter av organisationernas 
säkerhetssystem som säkerhetspolicys, övervakningssystem och säkerhetsutrustning. Denna 
dimension mättes oftast genom att respondenterna fick indikera vilken tillfredsställelse de 
upplevde i förhållande till de olika aspekterna. En notering som gjordes var att denna 
dimension ofta mättes i samband med olika säkerhetsauditeringsprocedurer, varför den 
ifrågasattes som viktig att mäta separat. Den gängse uppfattningen om statusen på 
säkerhetssystemet sågs visserligen som viktig att ta hänsyn till vid undersökning av 
säkerhetsklimatet, men då uppgifter om denna faktor ofta fanns tillgänglig genom andra typer 
av undersökningar bedömdes den kunna utelämnas till förmån för mer fokus på andra 
faktorer. 
 
Risk 
Risktemat konstaterades vara frekvent förekommande i de olika undersökningarna om än i 
flera olika skepnader. De olika varianter som återfanns var i form av självrapporterat 
risktagande, uppfattningar om risker på arbetsplatsen och attityder till risk- och 
säkerhetsfrågor. Ett konstaterande som gjordes i samband med denna dimension var att 
tidigare undersökningar har konstaterat att arbetare ofta har en god uppfattning om vilka 
risker de kommer i kontakt med, men att detta inte gav någon tillfredsställande förklaring till 
varför vissa personer fortsätter att ta risker (Flin et al, ibid). 
 
Arbetsbelastning 
Faktorer som kan relateras till arbetstakt och arbetsbelastning fanns med i ett antal 
undersökningar under rubriceringen arbetsbelastning. Ett nära relaterat tema som ligger 
mellan denna variabel och ledningsfrågan konstaterades i den delikata balansen mellan 
produktion och säkerhet, något som är väl känt som en nyckelfaktor för att kunna bestämma 
en säkerhetskultur (Flin et al, 2000). Det konstaterades att denna dimension sedd i ett globalt, 
ekonomiskt konkurrensperspektiv sannolikt påverkar säkerhetsklimatet i hög grad på en 
arbetsplats då tidsaspekter och resurser blir pressade. 
 
Kompetens 
Denna faktor berör uppfattningen om den generella nivån på de anställdas kvalifikationer, 
färdigheter och kunskap. Detta associerar också till uttagningskriterier, träningsmöjligheter 
och uppsatta kompetensmål. Variabeln betraktas som starkt påverkad av ekonomiska 
förutsättningar och uppsatta budgetar inom verksamheterna. En faktor som underströks som 
viktig att ta hänsyn till i sammanhanget var införandet av blandad kompetens i verksamheter. 
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Denna företeelse kan betraktas som både riskfylld och förebyggande beroende på hur dessa 
kompetenser appliceras och hanteras. En annan faktor som framhölls var den ökade 
fokuseringen på kompetens i ”mjuka frågor” som t.ex. beslutsfattande och ledarskap inom 
vissa branscher som betraktas som en bidragande faktor till säkra verksamheter. 
 
Procedurer och regler 
Denna dimension var visserligen inte så frekvent förekommande i ovan nämnda undersökning 
utförd av Flin et al (ibid). Däremot var den en av de mest frekvent förekommande 
dimensionerna i en motsvarande undersökning utförd av Guldemund (2000) varför den fanns 
med i Flin et al´s (ibid) undersökning och också tas upp i detta arbete. Dimensionen innefattar 
uppfattningen och kunskapen om de regler som finns inom verksamheten samt attityden till 
dessa. Dimensionen är också relaterad till risktagning då sådana beteenden ibland omfattar 
regelöverträdelser. 
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3 Metod 
Detta kapitel inleds med en bakgrund till varför aktuell metod valts. Därefter följer en 
beskrivning av metoden, urval av intervjurespondenter samt den procedur som använts vid 
analys och sammanställning av resultaten. Kapitlet avslutas med en kritisk diskussion om 
studiens utformning och tillförlitlighet. 

3.1 Val av metod 
Detta arbete syftar i grunden till att skapa en bild av ett antal haveriutredares syn på en 
avgränsad del i en haveriutredning. Denna del berör främst de organisatoriska delarna av den 
kontext som direkt eller indirekt ansetts kunna påverka ett förlopp som lett fram till en olycka 
eller incident. Då ingen homogen uppfattning från början fanns om det undersökta fenomenet 
valdes en kvalitativ ansats. En ansats som enligt Wallén (1996) anses som nödvändig då 
fenomen ska undersökas som är ”vaga, mångtydiga, subjektiva eller inte direkt mätbara”. 
Huvudsakligen två alternativ utvärderades som datainsamlingsmetod, fokusgrupper och 
kvalitativa intervjuer. Valet föll på kvalitativa intervjuer, dels då denna metod tillräckligt bra 
ansågs kunna besvara frågeställningen (se vidare avsnittet om kvalitativ intervju nedan), dels 
därför att det sågs som svårt att samla tillräckligt antal respondenter till samma tillfälle för att 
kunna hålla meningsfulla fokusgrupper. Insamlad data utvärderades med en fenomenografisk 
ansats. 

3.1.1 Kvalitativa intervjuer  
”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem”? 
Orden är Steinar Kvales (1997) och kan låta enkla, men sammanfattar på ett bra sätt vad en 
kvalitativ intervju handlar om. Intervjusamtalets syfte är att forskaren lyssnar till vad 
människor har att säga om det som finns i deras livsvärld och vilka deras åsikter är, berättade 
med de intervjuades egna ord. Den kvalitativa forskningsintervjun försöker därmed förstå 
världen utifrån de intervjuade människornas ståndpunkter och utveckla innebörden av deras 
erfarenheter samt frilägga deras livsvärld. Den kvalitativa forskningsintervjun bygger 
successivt upp kunskap, något som sker i ett samspel mellan de två som samtalar om det 
ämnesområde den berör (Kvale, 1997). 

3.1.2 Fenomenografi 
Fenomenografin är i grunden en kvalitativt inriktad empirisk forskningsansats (Larsson, 
1984). Det man intresserar sig för i fenomenografin är människors uppfattningar om olika 
aspekter i omvärlden och huvudsyftet är att beskriva likheter och variationer som finns i en 
grupp runt ett särskilt ämnesområde. 
Den kvalitativa ansatsen handlar om att göra en så god beskrivning av ett sammanhang som 
möjligt. Fenomenografins syfte i detta sammanhang är att beskriva en grupp människors sätt 
att uppfatta sin omvärld. Fenomenografin är därmed intresserad av hur något uppfattas vara, 
snarare än hur det är. 
Metodologin som är bunden till fenomenografin är strikt empiriskt grundad och bygger i 
grunden på att ett antal intervjuer. Vid analysen av dessa intervjuer jämförs likheter och 
skillnader i de uttryckta uppfattningarna. Dessa jämförelser strävar efter att kategorisera 
svaren i kvalitativt skilda grupper som formuleras på ett sådant sätt att de återspeglar 
gruppernas meningsinnehåll. Utsagorna benämns beskrivningskategorier och genereras 
successivt ur de uttalanden från respondenterna som utgör själva innehållet i intervjun. 
(Uljéns, 1989). 



 29 

3.2 Procedur för datainsamling och analys 
Avsnittet beskriver den procedur som användes vid insamling och analys av den data som 
ligger till grund för uppsatsen. 
 
Litteraturstudier 
Arbetet inleddes med omfattande litteraturstudier på det område som ansågs som relevant för 
arbetets genomförande. Till att börja med lästes översiktligt litteratur inom ämnesområdet 
olycksanalys i allmänhet. Studierna fokuserades dock alltmer mot litteratur som behandlade 
undersökning av organisationer som helhet i samband med olycksutredningar och ett särskilt 
fokus lades på det som i dagligt tal brukar benämnas säkerhetskultur (se kapitel 2). 
 
Skapandet av intervjuguide 
För att erhålla en grundläggande förståelse för Statens Haverikommissions arbetsmetoder och 
syn på haveriutredningar hölls en initial intervju med en av deras utredare. Denna intervju 
som utfördes tillsammans med Anna Götmar (se vidare examensarbete ”Skapandet av 
rekommendationer i en olycksutredning”) hölls på ett översiktligt plan och behandlade bland 
annat frågor som utredarnas arbetslivsbakgrund, utredningarnas mål och syfte, 
utredningsgruppernas sammansättning och arbetsmetoder samt sortering och tolkning av 
insamlat datamaterial. Med denna initiala intervju samt det inlästa teorimaterialet som grund 
skapades den slutgiltiga intervjuguiden som kom att bestå av 15 frågor. Utformningen av 
intervjuguiden skedde till stor del med inspiration från Kvale (1997) och Silverman (1997).  
 
Test av intervjuguide 
För att inte minska intervjuunderlaget genomfördes ingen regelrätt pilotintervju i syfte att 
testa frågeunderlaget. Detta då medarbetarna på Statens Haverikommission är relativt få. 
Istället testades intervjuunderlaget på en person som bedömdes ha liknande kunskaper, men 
som för övrigt var frikopplad från SHK. Denne person fick ta del av såväl frågeställning samt 
intervjuguiden för att kunna ge synpunkter på om denna kunde bedömas ge svar på 
frågeställningen. Synpunkterna ledde till mindre justeringar i det slutgiltiga frågeunderlaget.  
 
Urval av intervjupersoner 
Samanlagt utfördes åtta intervjuer med haveriutredare från domänerna flyg (1 st med operativ 
samt 1 st teknisk bakgrund), sjöfart (1 st), spårbunden trafik (1 st), militär verksamhet (1 st) 
en jurist med insyn i samtliga utredningsdomäner samt 2 st utredare med MTO-bakgrund 
(Människa-Teknik-Organisation) också de med insyn i samtliga domäner. Urvalet skedde dels 
med utgångspunkt från utredarnas erfarenheter från olika transportdomäner (militärt/civilt 
flyg, spårbunden trafik och sjöfart) dels med utgångspunkt från deras gränsöverskridande 
kunskaper (MTO-experterna samt juristen). 
 
Genomförande av intervjuer 
Samtliga intervjuer genomfördes på plats i SHK:s lokaler i Stockholm. Intervjuernas längd 
varierade mellan 55 och 81 minuter. De flesta intervjuerna låg dock runt ca 60 minuter i 
längd, vilket varit ett mål då intervjuserien påbörjades. Samtliga intervjuer spelades in på en 
MP3-spelare och backades upp på en dator. Allt intervjumaterial transkriberades till fullo 
enligt Linells (1994) nivå 3. Denna nivå ger endast en approximativt ordagrann transkribering 
och får betraktas som relativt grov då språket behandlas enligt skriftspråksgrammatiska 
strukturer och exempelvis tvekningar och omtagningar av respondenterna eliminerats från 
materialet. Det semantiska innehållet i intervjumaterialet bedöms dock vara bibehållet, varför 
intervjumaterialet för syftet med undersökningen rimligen bör betraktas som fullgott. 
Det bör påpekas att intervjuguiden användes mer som ett stöd och en checklista än ett fullt 
strukturerad intervjuunderlag under intervjuerna. Detta då frågeställningens karaktär gjorde 
att den kunde anses besvarad olika snabbt beroende på hur samtalet förflöt mellan 
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intervjuaren och utredaren. Av den anledningen utelämnades vissa frågor likafullt som andra 
frågor kom till under intervjuernas gång. Huvudsakligen användes dock intervjuguiden i sin 
helhet utan några större ändringar. 
 
Analys av intervjumaterialet 
Forskningsfrågan var av sådan karaktär att det inte var intressant att sortera svaren från 
respondenterna i förhållande till intervjuguidens frågor. Istället användes en metod utformad 
av Miles and Huberman (1994) där för forskningsfrågan relevanta delar av intervjumaterialet 
istället togs ut genom att utveckla kodkategorier9. Med utgångspunkt från det teoretiska 
materialet skapades sex kategorier som fick tjäna som grund för att till en början koda och 
analysera intervjumaterialet. Dessa kategorier bildade en första temporär lista för att kunna 
hitta intressanta avsnitt i materialet med bäring på forskningsfrågan. 
 
Ramverk 
Vartefter som det transkriberade materialet lästes igenom skapades nya koder och de 
ursprungliga koderna ändrades delvis. Koderna kopplades ihop med textavsnitt av varierande 
längd och innehåll där varje textavsnitt fick utgöra en meningsbärare, med kravet att avsnittet 
på ett relevant sätt skulle ha bäring på forskningsfrågan.  
 
Skapad tabell / slutresultat 
Syftet med ramverket var att dela in textmaterialet i distinkta kategorier för att kunna sortera 
detta på ett bra sätt i förhållande till frågeställningen. Kategorierna gavs unika namn med 
målet att de skulle vara enkla att förstå och textavsnitten försågs med varje utredares unika 
ID-nummer innan de lades in i en tabell med möjlighet att koppla kommentarer till varje unikt 
textavsnitt. Tabellen gav möjlighet till att sortera textmaterialet såväl kategorimässigt som 
sorterat på varje utredare. Sammanlagt lades 538 textavsnitt in i tabellen, vilka slutligen 
utgjorde en bas för att skapa rapportens resultatdel som presenteras i kapitel 4. 

3.3 Metoddiskussion 
Den kvalitativa ansatsen som använts genomförandet av denna uppsats gör anspråk på att vara 
en empiriskt grundad beskrivning av vilka faktorer åtta haveriutredare med olika domän- och 
erfarenhetsbakgrund huvudsakligen tar hänsyn till när de i samband med en haveriutredning 
försöker skapa sig en bild av en verksamhets säkerhetsstatus.  
 
Avsikten med valet av respondenter har varit att de ska vara ett representativt urval av 
utredare från Statens Haverikommission (SHK). Grundtanken har varit att detta urval skall ge 
en betecknande bild av det utredningsarbete som SHK utför. Trots denna ansats finns det en 
risk att denna målsättning inte infriats då urvalet kan vara snedfördelat i förhållande till det 
arbete som utförs på SHK. 
 
Frågeställningen om hur det är möjligt att skapa sig en uppfattning om en verksamhets 
säkerhetsstatus är till sin natur är mycket komplex. Av den anledningen har stor vikt lagts vid 
att utforma intervjuunderlaget på ett sådant sätt att de utan att färga eller styra respondenterna, 
få dem att resonera kring frågeställningen. Detta har gjort att frågorna i de allra flesta fallen 
genererat långa och resonerande svar. En viss redundans i frågeunderlaget samt de frågor som 
ställts vid sidan om de nedskrivna frågorna har också gett respondenterna möjlighet att 
utveckla eller förtydliga resonemang under intervjuernas gång.  
 

                                                
9 En kod är en symbol som kan kopplas till grupper av ord eller meningar för att klassificera 
och kategorisera dem. 
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Trots ovanstående upplägg finns det alltid en risk att respondenterna intervjuns gång inte fått 
fram allt de vill säga, något som skapar risken att intervjuresultatet för respektive respondent 
inte är representativt för den uppfattning denne har i den aktuella frågeställningen. Det finns 
också en risk att respondenterna på grund av intervjuuppläggets relativt fria natur inte 
uppfattat meningsinnehållet i frågorna på samma sätt, vilket i sig kan ha genererat olika typer 
av svar utan att detta har varit avsikten. 
 
En annan risk med upplägget som också har att göra med det begränsade antalet respondenter 
är de olika respondenternas vilja och möjlighet att kunna besvara de olika frågorna riskerar att 
snedvrida resultatet i fråga om de olika domänernas representation i det slutredigerade 
resultatet. 
 
Beträffande analysen av insamlad data har allt intervjumaterial transkriberats i sin helhet, 
något som genererat 90 sidor text. Mycket möda har lagts vid att försöka extrahera all den 
information som finns i detta material med bäring på forskningsfrågan. För att kunna uppnå 
detta har materialet börjat kodas på ett tidigt stadium. Från början huvudsakligen med 
utgångspunkt från tidigare forskning på området för att senare i högre grad låta 
intervjumaterialet tala för sig självt, vilket slutligen skapat ett antal kodningskategorier som 
möjliggjort tolkning och sortering av det stora utgångsmaterialet i ett mer hanterbart format. 
 
Trots att tekniken som använts till största delen är vedertagen och att materialet gåtts igenom 
iterativt flera gånger finns det alltid en risk att viktig information fallit bort på grund av det 
stora utgångsmaterialet. En annan risk är att delar av materialet tolkats fel, inte minst då en 
avvikelse från den metod som ursprungligen utformats av Miles and Huberman (1994) är att 
kodningskategorierna skapats av en person, ett arbete som är rekommenderat att det bör 
utföras av två eller flera personer. 



 32 

 

4 Empiriska resultat 
Avsnittet sammanfattar de resultat som växte fram under intervjuserien med de i studien 
medverkande utredarna. Huvudrubrikerna namnger dimensioner som av utredarna tagits upp 
som viktiga att ta hänsyn till för att skapa sig en bild av säkerheten i en organisation. Den av 
författaren tolkade huvudbetydelsen av varje dimension sammanfattas direkt under rubriken. 
Mer nyanserade betydelser med närmare koppling till de olika utredarnas uttalanden 
angående dimensionerna behandlas var för sig under de separata underrubrikerna. För en 
mer detaljerad beskrivning av hur resultaten togs fram se kapitel 3 (metod). 
 
Angående citat 
Alla citat som används i resultatdelen följs av en kod inom parentes. Dessa koder (H1-H9) 
betecknar de utredare som intervjuats under studien. Av anonymitetsskäl finns inte namnen 
utsatta, nedanstående tabell anger dock vilken roll respektive domän de olika utredarna tillhör. 
 
Id-kod Titel & domän 

H1 Utredningschef - spårbunden trafik 
H2 Utredningschef - civil luftfart 
H3 Utredningschef MTO - samtliga domäner 
H4 Utredningsordförande - samtliga domäner 
H5 Utredningschef MTO - samtliga domäner 
H6 Utredningschef - militära olyckor 
H7 Utredningschef - civil luftfart 
H9 Utredningschef - sjöfart 

 
Tabell 1. Identifikationskoder samt titel och domäntillhörighet för utredarna. 

4.1 Ledningsfunktioner 
Ledningsfunktioner togs av de flesta utredarna upp som viktigt i fråga om att bedöma 
säkerheten i en organisation. Den högsta ledningen ansågs ha en avgörande inverkan på hur 
säkerhetsarbete inom en verksamhet bedrivs och prioriteras. Ledningen ansågs för att fylla sin 
funktion behöva god kunskap om sin verksamhet, vara synliga i verksamheten och ta sitt 
säkerhetsansvar. De måste vidare veta sina roller, ange tydliga och realistiska mål samt ge 
konsistenta budskap ut i organisationen 
 
Högsta ledningen 
Att den högsta ledningen i en verksamhet prioriterar säkerhetsfrågor sågs som viktigt för att 
detta ska få genomslag i hela organisationen. En av utredarna ansåg vidare att denna 
prioritering ibland har sin grund på en ännu högre nivå och avgörs av ägare och 
uppdragsgivare till verksamheten:”ledningen måste ha det övergripande ansvaret med att 
säga hur det ska vara i verksamheten. Det avgörs kanske på en ännu högre nivå hos ägare 
och uppdragsgivare då branschen baseras väldigt mycket på upphandlingar.” (H1) 
 
Budskap 
Något som också påpekades var vikten av de budskap som gavs från den högsta ledningen. 
Dessa finns i såväl explicit uttryckta i form av policys, dokument och uttalanden som implicit 
i form av ledningens beteende och sätt att agera i olika frågor. Vikten av en konsistens mellan 
de explicita och implicita budskapen poängterades av en utredare med uttalandet: ”en 
grundläggande sak är att de som leder verksamheten sätter säkerheten väldigt högt och visar 
det i både vad man gör och inte gör.” (H4) Det sågs också som viktigt att ledningen tydligt 
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visade en hög säkerhetsambition. En utredare uttryckte sig på följande sätt om detta: ”alltså 
en tydlig säkerhetsambition hos ledningen i verksamheten som gör att det är alldeles klart att 
det är ett område som inte är föremål för slarv.” (H2) Ett annat budskap som sågs som viktigt 
att föra ut för att kunna upprätthålla en säker verksamhet är acceptansen för att göra fel. 
Samma utredare uttryckte detta som: ”jag tror att om man lyckats förankra det här synsättet i 
ledningen och lyckats strila ner det. Då är man mycket mer öppen för att prata om detta, 
prata om sina misstag, acceptera att man gör misstag.” (H2) 
 
Närvaro och kunskap 
Något som framförallt av två utredare framfördes som viktigt var vikten av kunskap hos 
ledningen om hur en verksamhet är möjlig att bedrivas på ett säkert sätt. En av dessa utredare 
uttryckte detta med följande uttalande: ”för om inte ledningen vet hur man genomför en 
verksamhet på ett säkert sätt, då är det bara tillfälligheter om någon på lägre nivåer vet det.” 
(H7) 
En annan egenskap som framhölls som viktig var ledningens kontakt med verksamheten. Det 
poängterades att de kvalitets- och övriga styrsystem som ofta styr moderna företags 
verksamhet måste följas av att ledningen är aktiva i sitt ledarskap genom att visa sig och ta del 
av verksamheten. En utredare uttryckte detta på följande sätt: ”det är många som lyckats 
skriva ner det på papper och har jättefina verksamhets- och kvalitetssystem, men det hjälper 
ju inte om man inte har en ledning som är aktiv, kan verksamheten, förstår verksamheten.” 
(H1) 
 
Mål och prioriteringar 
Flera utredare framhöll vikten av att ledningen satte tydliga säkerhetsmål för verksamheten 
och att dessa skulle vara realistiska och i paritet med verksamhetens behov. Det framhölls att 
de uppsatta säkerhetsmålen i många fall hamnade i konflikt med mål av ekonomisk karaktär. 
En utredare uttryckte det som att: ”säkerheten får väldigt ofta vika för ekonomiska 
intressen.”(H9) En annan uttryckte en liknande åsikt med: ”Nu finns det ju regelverk som ska 
hantera det här, men det finns ändå en risk att den här ekonomiska påverkan också kan vara 
en bidragande faktor som ligger ganska högt upp i organisationen.” (H6) Något som har en 
koppling till verksamhetens mål är de prioriteringar som görs inom verksamheten. Vikten av 
rätt prioriteringar i förhållande till säkerheten framhölls av flera utredare. Någon uttryckte sig 
på följande sätt om detta: ”Det vill säga att det som rör säkerhetsfrågor ska vara så högt på 
agendan så att processen är levande på högsta ledningens regelbundna möten. För att det är 
ju det som i sin tur blir normgivande för kulturen, säkerhetskulturen.”(H2) En annan 
uttryckte sig på följande sätt: ”det är viktigt med entydiga mål med verksamheten, alltså 
prioriteringsmål. Det vill säga att man prioriterar säkerheten före.” (H9) 

4.2 Organisatoriska förhållanden 
Kunskap om hur en verksamhet är organiserad och strukturerad togs vid sidan om 
ledningsfunktioner upp som viktigt för att kunna avgöra säkerheten i organisationen. Vikten 
av balans mellan uppsatta mål och verklig funktion genom hela organisationen från 
toppledning via mellanchefer och arbetsledare till operativ personal poängterades. Roller och 
ansvarsförhållanden måste vara tydliga. Vidare underströks vikten av att förutsättningar och 
befogenheter hos personal på alla nivåer var i paritet med de krav som ställs på dem och den 
verksamhet de utövar. 
 
Förutsättningar 
Att ha rätt förutsättningar för att kunna utföra de uppgifter som finns givna inom en 
verksamhet sågs av flera utredare som mycket viktigt. För att uppnå detta krävs det kunskap 
hos den eller de som leder verksamheten och att denna kunskap också förmedlas i form av att 
ge rätt förutsättningar till utförarledet i en organisation. Förutsättningar kan vara av såväl 
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materiell eller teknisk karaktär som i form av tids- eller personella resurser. En utredare 
frågade sig följande: ”vilka förutsättningar hade man gett dom här människorna som slutligen 
har gjort ett misstag. Vilka förutsättningar hade dom? Vilka möjligheter hade dom att 
undvika de fällor de gått i?”(H5  Något som ansågs som viktigt för att uppnå målet att ge rätt 
förutsättningar var att involvera såväl lednings- som utförarledet i arbetet med att kartlägga 
behoven vilket uttrycktes på följande sätt av en utredare: ”det här ska ju inte bestämmas på 
toppnivå, utan ledningen som ju ska dra dom stora dragen ska ju tillsammans med dom som 
gör jobbet komma fram till hur man ska göra.”(H7) 
 
Tydliga roller 
En tydlighet i roller och ansvarsförhållanden togs upp av en utredare som viktigt för att kunna 
upprätthålla en säker verksamhet. Dels handlar det om att varje person inom en organisation 
måste ha klart för sig vilket ansvar som föreligger avseende säkerheten. Dels handlar det om 
gränsdragningar i ansvar mellan såväl olika individer som olika avdelningar, detta för att 
undvika att säkerhetsansvaret faller mellan stolarna. Det poängterades också att synen på 
ansvar påverkas av den tillsyn som bedrivs inom verksamheten och olika 
tillsynsverksamheter. Utredaren uttryckte sig på följande sätt om detta: ”sedan kan man ju 
inte komma ifrån att det sättet som tillsynen bedrivs på, påverkar hur man upplever sitt 
ansvar.” (H5) 
 
Sociala strukturer 
Två av utredarna framhöll vikten av att de verksamma individerna i en organisation har 
tillgång till stöd från sina kollegor, inte minst för att kunna diskutera och tillsammans lösa 
säkerhetsrelaterade problem. Vikten av att ha stöd från ledningen underströks också, inte 
minst ifråga om att våga ta beslut även om det riskerar att blir fel, något som utredaren ansåg 
utvecklade säkerheten: ”Och sedan ger man alla rätt mycket befogenhet att ta beslut. Bara 
beslutet leder i rätt riktning, vågar ta beslut i rätt riktning. Okej, det kanske inte blev hel rätt, 
men riktningen var rätt så det var värt det.” (H2) 
  
Subkulturer / avvikande arbetssätt 
En del i organisationen som sågs som påverkande på säkerheten och som kan vara svår att ha 
kontroll över togs upp av framförallt två utredare i form av de sub-kulturer som ibland uppstår 
i verksamheter. Sub-kulturer ska här förstås som en grupp människor som med eller utan 
ledningens vetskap utvecklat egna sätt att arbeta och driva verksamheten på ett sätt som från 
början inte var tänkt, men som bildat norm för hur man faktiskt gör. Ett fall som togs som 
exempel i detta sammanhang var vid införandet av nya rutiner eller regler: ”har man som jag 
sade de här väldigt reaktionära krafterna så kan dom reagera med att det minsann inte ska 
komma och tryckas på uppifrån.” (H1) Vissa grupper kan också utveckla beteenden som gör 
att de anser sig klara sig bra utan övergripande regler. Samma utredare uttryckte sig på 
följande sätt om detta: ”för att vad man än undersöker så kommer man att finna att det är 
ganska grava fel som görs i verksamheten och dom är beroende av gammal traditionell 
kultur. För här sköter vi oss själva och det här räcker! Man tycker att det här fixar vi och det 
funkar ju oftast.” (H1) 
 
Kund - leverantörsförhållande 
En omständighet som särskilt poängterades av en utredare var det kund – 
leverantörsförhållande som ofta råder i många moderna organisationer. Ett sådant förhållande 
behöver visserligen inte nödvändigtvis vara dåligt för verksamheten, men skapar nya typer av 
risker som man måste vara uppmärksam på. Bland annat betonades sådana fall där en 
beställares krav på säkerhet inte överensstämmer med leverantörens: ”om man har en kund 
som vill väldigt mycket, men där kundens krav kanske inte överensstämmer med de krav som 
leverantören har på säkerhet så kan detta leda till att man tänjer på gränserna. En alltför hög 
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kundfokusering kan då skapa osäkra lägen.” (H1) Något som poängterades särskilt i detta 
sammanhang var risken att tänja på de givna förutsättningarna: ”alltså, i ambitionen att 
tillfredsställa kunden kan det vara enkelt att försöka hitta genvägar.” (H1) 
 
Balans 
Att ha en bra avvägning mellan verksamhetens uppsatta mål och säkerhetsbehov sågs av 
samma utredare som viktig för att säkerhetsarbetet inom en organisation ska tas på allvar. 
Utredaren uttryckte sig på följande sätt: ”Det finns faktiskt dom företagen som säger att: vi 
ska vara bäst på säkerhet och driftsäkerhet. Och det är klart att har man sagt det då får man 
ju ställa sig frågan: klarar dom av det? Är det ett sunt mål? Är det rimligt för den verksamhet 
dom bedriver?” (H1) 
 
Konflikter och rättvisa 
En aspekt med koppling till organisatoriska förhållanden som togs upp av samma utredare är 
risken för konflikter som kan uppstå om ledningen måste ta obekväma beslut. Sådana 
situationer kan till exempel uppstå i samband med omorganisationer eller om ledningen anser 
sig tvungna att omplacera människor som de anser är en fara för säkerheten. Utredaren 
illustrerade detta med följande exempel: ”där har vi väl tyvärr en kultur med att vissa i 
personalorganisationerna, politiskt sätt inte tycker om den här uppdelningen som sker i 
branschen på grund av privatisering och så vidare. Det har då i en del fall visat sig att det i 
en del fall orsakat sådana konflikter, framförallt med den lokala arbetsledningen, att man 
undvikit att ta bort personer som inte fungerat tillfredsställande säkerhetsmässigt.” (H1) 
En annan aspekt med organisatorisk anknytning som ansågs kunna ha en stor 
säkerhetspåverkan är rättviseaspekter. Inte minst ansågs detta kunna stjäla fokus från operativt 
viktiga arbetsmoment. En utredare gav följande exempel för att belysa detta: ”Alla är överens 
om en viss säkerhetsnivå, men det finns hot mot den. Det kan vara sådana saker som att man 
sitter och diskuterar löneorättvisor i cockpit eller någonting annat som stör. Detta gör att 
även om man till nittionio procent har en bra nivå på säkerheten så kan sådana frågor om de 
är tillräckligt allvarliga hota säkerhetsnivån vilket gör att säkerheten är dynamisk.” (H6) 
 

4.3 System, regler och procedurer 
Att undersöka den formella strukturen i form av säkerhets- och kvalitets- och regelsystem 
togs av flera utredare upp som en viktig dimension för att kunna avgöra säkerheten i 
organisationen. För att systemen ska kunna fylla sin funktion ansågs de behöva vara väl 
integrerade i verksamheten och vara accepterade och implementerade på alla nivåer i 
organisationen. Systemen ansågs också behöva vara utformade så att de fortlöpande fångar 
upp problem i verksamheten och skall ständigt följas upp och vid behov revideras. De 
regelverk som finns upprättade för verksamheten ansågs vidare behöva vara i paritet med 
verksamhetens karaktär. Det måste vidare finnas instruktioner och procedurer för hur 
verksamhetens olika delar ska utföras. 
 
Säkerhets- och kvalitetssystem 
Betydelsen av att ha en nedtecknad struktur för hur verksamheten ska bedrivas poängterades 
som viktig av flera utredare. Systemen kan förutom sina funktioner som manualer för 
verksamheten fungera som ett minne för organisationen. Något som ansågs som viktigt var att 
systemen var i paritet med behoven för verksamheten. En utredare uttryckte sig på följande 
sätt i sammanhanget: ”Man kan införa världens bästa kvalitetssystem, allt finns nedtecknat. 
Men om alla säger att ´pust vad jobbigt´ då har man inte någon bra kvalitets- eller 
säkerhetskultur. Man har helt enkelt tagit i för mycket. Man tar i mer än man behöver och då 
kommer också säkerhetsklimatet att påverkas.” (H1) Systemen måste också vara levande i 
bemärkelsen att de ständigt uppdateras och revideras i takt med att verksamheten eller 
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omvärldsförhållanden förändras, något som uttrycktes på följande sätt: ”en viktig fråga att 
ställa är hur regelverket uppdateras, för regelverket i sig är en färskvara och får aldrig 
stanna upp, det måste alltid vara levande.” (H2) 
 
Rapporteringssystem 
En av de viktigaste delarna av ett säkerhetssystem sågs av flera utredare som ett väl 
fungerande rapporterings- och uppföljningssystem. Ett sådant system ska vara utformat så att 
det har förmågan att fånga upp små och stora problem som på sikt kan leda till en olycka eller 
incident. En utredare uttryckte att: ”…systemet av egen kraft måste ha förmågan att hitta 
problem. För om det inte av egen kraft hittar problemen, då är det stora problem.” (H2)  För 
att det ska vara möjligt måste det i organisationen finnas en acceptans för systemet och en 
vilja att rapportera bland dem som arbetar i organisationen. Vidare måste de uppfångade 
problemen behandlas och leda till adekvata åtgärder. En utredare uttryckte detta på följande 
sätt: ”Att man identifierar problemen på ett någorlunda systematiskt sätt, att man åtgärdar 
dom, att man tillser att dom kommer ut. Det är ju den här loopen i organisationen att allting 
fungerar.”(H9) Grunden till om ett rapporteringssystem fungerar eller ej ligger dock i hur 
accepterat det är att göra fel, vilket till stor del vilar på ledningens ansvar, något som 
uttrycktes på följande sätt: ”Har man en ledning som inte fattar det hela utan blir förbannade 
när någon gör fel istället för att lära sig av det, leder det till att man mörkar fel och att man 
blir rädd för att bli upptäckt.” (H2) 
 
Regler 
Att ha klara och tydliga regler för den verksamhet som bedrivs togs upp av flera utredare som 
mycket viktigt för att kunna hantera en säker verksamhet. Dessa måste vara kända och 
accepterade av alla i organisationen och möjliga att följa. En av de viktigaste egenskaperna 
hos regelverket ansågs vara att de skulle vara ändamålsenliga för den aktuella verksamheten. 
En utredare uttryckte sig på följande sätt om detta: ”det är ju det som är konsten när man 
bygger upp sådana här verksamheter, det är ju att hitta den här rimliga nivån, den 
korresponderande nivån.” (H1) En uppenbar risk om regelverket inte var bra anpassat efter 
verksamheten sågs i att det kunde bildas mer eller mindre accepterade genvägar för att ta sig 
runt regelverket, vilket ansågs kunna skapa farliga förhållanden. Detta formulerades på 
följande sätt av en utredare: ”Man kan också hitta att man har medvetna genvägar där man 
inte följer det man har kommit överens om. Det kan vara så att det är lite påtryckningar att 
man ska ta genvägar. Uppifrån så att säga, att operatören eller den som gör någonting 
förväntas att ta genvägar för att få saker gjorda fortare och enklare och billigare i det korta 
perspektivet då så att säga. Ja, att det helt enkelt är accepterade substandarder som är 
accepterade uppifrån och i omgivningen.” (H7) 
  
Arbetssätt och procedurer 
En annan aspekt som av flera utredare togs upp som viktig för att avgöra säkerheten i en 
verksamhet är de arbetssätt som utvecklats för att lösa olika typer av uppgifter. Detta kan i 
viss mån ses som skilt från regelpunkten ovan då det handlar om vilka procedurer som finns 
implementerade för att utföra vissa typer av arbetsmoment. ”Och det är ju det vi hittar i en del 
olyckor att man, när man sedan kommer till olyckan och frågar hur folk har gjort så stämmer 
inte det riktigt överens med det som finns beskrivet i manualerna och så vidare. Och det visar 
sig att, ja, man gör inte så som det står i manualerna utan det har blivit en 
skrivbordsprodukt.” (H7) Ett liknande uttalande gjordes av en annan utredare: ”Det finns 
många regelverk som står på hyllan och ser bra ut för myndigheten, men användningen av 
det, i praktiken användningen utav rutiner och regler och regelverk.” (H2) Båda 
kommentarerna sätter återigen fingret på det som uttryckts av flera utredare, nämligen vikten 
av att implementerade rutiner är i paritet med verksamhetens behov ”och vi har också en 
förmåga vi människor att skapa oss nya regler är vi väldigt duktiga på, men vi är väldigt 
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dåliga på att ta bort gamla dåliga regler som jag skulle vilja påstå är kvar från den tiden då 
vi flög dubbeldäckare och kraschade i skogen och fick gå hem med spjälat ben så att säga.” 
(H7)  
 

4.4 Kompetenser och lärande 
Utbildnings- och kompetensfrågor sågs av flera utredare som en viktig dimension att 
undersöka för att avgöra säkerheten i organisationen. Vikten av utbildning och kontinuerligt 
lärande som en naturlig del av en verksamhet betonades. Särskilt utbildningar av 
säkerhetsrelaterad karaktär måste återkomma regelbundet och prioriteras. Utöver rent 
strukturella utbildningsinsatser poängterades betydelsen av ett kontinuerligt lärande i 
samband med den dagliga verksamheten som mycket viktig. 
 
Utbildning 
Omfattningen och implementeringen av de rent strukturella utbildningsinsatserna sågs av flera 
utredare som ett viktigt instrument för att avgöra synen på lärande inom en organisation och i 
förlängningen verksamhetens säkerhetsstatus. Detta handlar relaterat till säkerhet om att 
utbildningen måste vara i paritet med de risker som finns inom verksamheten. Dels handlar 
det om grundutbildningen av verksamheten personal, dels om den fortbildning som pågår 
fortlöpande och vilken prioritering dessa utbildningsinsatser ges, vilket kopplar till både 
tidsmässiga och ekonomiska aspekter. Utredaren uttryckte sig på följande sätt i frågan: ”hur 
mycket tid lägger man på sin personal att syssla med grundutbildning och vidareutbildning 
internt. Hur mycket pengar är man beredd att ta från produktionen för detta?” (H2) 
 
Kunskap 
Att tillskansa sig kunskaper handlar inte bara om formellt lärande i form av anordnade kurser. 
Det handlar också om att kontinuerligt ta del av andras kunskaper och dela med sig av sina 
egna, i en strävan att förbättra säkerheten inom det område där man är verksam. En utredare 
framhöll det viktiga i att sådant lärande uppmuntras och vidmakthålls inom en organisation 
för att upprätthålla en bra säkerhet i en verksamhet. Utredaren uttryckte sig på följande sätt: 
”det är viktigt att uppmuntra människor att tänka, utgå från människors inneboende kunskap 
och vilja att göra något bra.”  (H2) 
 
Spridning av kunskap 
En förutsättning för att organisationens inneboende kunskaper ska kunna spridas på ett bra 
sätt är att det både finns en vilja att ta till sig kunskapen och att lämna den ifrån sig. Det är 
vidare, som en av utredarna uttryckte det: ”också viktigt att de som är erfarna är beredda att 
lämna ifrån sig av sin kunskap.” (H5) En annan aspekt på detta som framhölls som viktigt av 
samma utredare är att: ”dom som är nya i verksamheten, dom som är oerfarna, att även deras 
röster hörs. Detta då de kan ge ganska bra input på var problemen är då dom inte ännu 
hunnit vänja sig vid de risker som finns i verksamheten.” (H5) 
 
Kunskap om kunskaper 
En annan aspekt som togs upp av två utredare är vikten av att de som leder verksamheten 
verkligen är medvetna om vilken kunskap som krävs av dem som utför verksamheten. Detta 
är något som ställer höga krav på dem som leder verksamheten att ha goda kunskaper om hur 
verksamheten verkligen fungerar och vilka risker som är förenat med den. En utredare 
uttryckte sig på följande sätt om detta: ”…och sedan är det att den som är ansvarig för 
verksamheten, att han eller hon känner till vilka problem som är förknippade med den, vad 
det är för problem.”(H5) Det handlar också om att de som leder verksamheten förvissar sig 
om att de som arbetar operativt känner till dessa risker och problem. ”hur försäkrar sig de 
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som leder verksamheten om att dom som jobbar direkt i verksamheten känner till riskerna och 
vilken process har dom för detta?” (H5)  
 
Lärande organisation 
Framför allt två utredare framhöll det viktiga i att en organisation ständigt är intresserade av 
att lära sig, ta till sig erfarenheter och sprida dessa och att detta såväl gäller kunskaper om den 
egna verksamheten som den omvärld som omger den. En av utredarna uttryckte sig på 
följande sätt om detta: ”det gäller att försöka bedöma om det är en lärande organisation eller 
inte. Om det är en lärande organisation så finns det alla möjligheter att det fungerar bra, gör 
det inte det, då ökar genast sannolikheten för att det finns brister.” (H4) 
 

4.5 Kommunikation 
Hur kommunikationen fungerar i en verksamhet togs av merparten av utredarna upp som 
viktigt att ta reda på för att bedöma säkerheten i organisationen. Kommunikationen från 
ledningen och ut i organisationen ansågs behöva vara tydlig beträffande såväl de formella, 
administrativa delarna som de målsättningar som gäller för verksamheten. Vidare ansågs 
kommunikationen från de operativa delarna till ledningen beträffande verksamhetens 
funktionella status behöva fungera på ett bra sätt liksom den dagliga kommunikationen i den 
operativa verksamheten. 
 
Kommunikation mellan nivåer 
Att kommunikationer fungerar mellan de olika nivåerna inom en organisation påpekades som 
en viktig säkerhetsaspekt av framför allt två utredare. Ledningen för den aktuella 
verksamheten måste klara av att förmedla kunskap om hur verksamheten är tänkt att fungera 
och vilka roller som finns inom organisationen samt vilken interaktion som ska finnas mellan 
dessa. En utredare illustrerade problemet utifrån sin egen utredningserfarenhet: ”Väldigt 
vanligt är att man pratar med inblandad personal och det visar sig att man inte vet vem som 
är ens närmaste chef, man vet inte var i organisationen man finns. Det är ett ganska bra 
tecken på att man inte lyckats kommunicera de administrativa och formella delarna av 
verksamheten.” (H1) Lika viktigt som att kommunikationen fungerar från ledningen och ut i 
organisationen är att kommunikationen också fungerar åt andra hållet, det vill säga att 
ledningen tar till sig och bearbetar information beträffande hur verksamheten fungerar i 
verkligheten skilt från hur den är tänkt att fungera: ”Till exempel att ledningen har ingångar, 
information om vad folk upplever vara problem.” (H5) En sådan kommunikation kan fungera 
på olika sätt, men det framställdes av utredaren som viktigt att den finns formaliserad och 
gärna i olika former som kompletterar varandra: ”Här skaffar dom sig information från flera 
olika kanaler över verksamheten.” ”Om det är en form av kartläggning eller i form av att man 
har varit ute och haft möten med olika människor.” (H5) 
 
Vardagskommunikation 
En annan typ av kommunikation som framställdes som viktig för att skapa säkerhet av en av 
dessa utredare är den vardagskommunikation som ständigt pågår i den operativa 
verksamheten. Denna kommunikation handlar om att de som arbetar ute i verksamheten har 
någon att ta upp förekommande problem med: ”Den här människan är inte ensam, utan har 
någon att ta upp saker med, vad han tycker är problematiskt och inte bara med ledningen 
utan med sina arbetskamrater.” (H5) Det handlar också om att kommunikationen fungerar 
mellan olika avdelningar och funktioner inom verksamheten som har betydelse för 
säkerheten. Exempel på detta kan vara kommunikation mellan underhålls- och 
driftsavdelningar: ”… att kommunikationen mellan drift och underhåll funkar. Till exempel 
om driften stöter på problem då, att man kan tala om för dom hur man kan rätta till saker och 
att dom kan tala om när dom vet att dom har problem.” (H 5) Det kan också gälla 
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kommunikation mellan drifts- och konstruktionsavdelningar eller andra instanser som har en 
inverkan på den operativa verksamheten: ”Det är ju också dom som jobbar med ändringar i 
verksamheten.” (H5) 
 
Konsistent kommunikation 
En särskild aspekt på kommunikation som framfördes av en av utredarna är vikten av att 
budskap och information når ut till alla och uppfattas lika inom en organisation. Inte minst 
gäller detta i fråga om de regler som styr en verksamhet. Det räcker inte med att bara 
distribuera ut information, det är också nödvändigt att kontrollera att informationen tagits 
emot och tolkats på rätt sätt. Utredaren gav exempel på ett farligt förhållande med koppling 
till detta: ”om man ser att olika människor i organisationen har olika uppfattningar om hur 
man ska göra saker och ting. Och man kanske har olika tolkningar av dom skrivna 
föreskrifterna. Både externa och interna, både myndighetsföreskrifter och dom man har själv 
i den egna verksamheten. Att man tolkar det på olika sätt.” (H7) 
 
Kunskapsöverförande kommunikation 
Ytterligare en typ av kommunikation som framfördes av två av utredarna som viktig ur 
säkerhetssynpunkt är den som sker i syfte att överföra kunskap. Sådan kommunikation kan 
beröra utbyte av information i samband med skiftbyten eller annan liknande överlämning 
vilken då får en omedelbar koppling till verksamheten som bedrivs: ”När man överlämnar en 
buss. Man kör en buss och sedan så stiger chauffören av och det kliver på en ny. Den nye har 
ingen aning om hur den här bussen är. Han går inte ens runt och kollar att lamporna lyser 
utan han bara kliver på och fortsätter köra.”(H4)  Det kan också handla om överföring av 
inlärd kunskap. Detta kan såväl ske mellan dem som tänkt ut hur verksamheten ska fungera 
och själva utförarna som mellan de erfarna och mindre erfarna inom verksamheten. ”Det 
måste finnas några som har tänkt till lite mer om hur saker och ting ska fungera. Antingen om 
det har kommit från tidigare kollegor och deras erfarenheter och att dessa på något sätt blir 
överförda till dom som jobbar där nu.” (H5) 
 
Rapporterande kommunikation 
En typ av kommunikation som av flera utredare togs upp som viktig är den som utgörs av 
formella rapporteringssystem. Dessa system används framförallt inom flyget, där de under 
lång tid utgjort basen för erfarenhetsåterföring med fokus på faror och risker som kan uppstå, 
ofta med koppling till misstag som gjorts i samband med den operativa verksamheten. För att 
sådan kommunikation ska fungera tillfredsställande måste det vara möjligt att rapportera utan 
att bli uthängd som syndabock, vilket ställer höga krav på ledningens hantering av denna typ 
av ärenden. ”ett nyckelproblem är om det uppstår en rädsla att rapportera misstag…” ”…om 
det däremot finns vilja och uppmuntras att rapportera misstag. Så att man blir uppskattad för 
det och att det händer någonting och att man inte blir hackad på.” (H2) 

4.6 Säkerhetsfokuserat beteende 
Att bilda sig en uppfattning om vilken uppmärksamhet som riktas åt att aktivt och medvetet 
hantera säkerhetsfrågor sågs av samtliga utredare i olika former som en viktig dimension i 
fråga om att kunna bedöma säkerheten i organisationen. Grundläggande för denna dimension 
ansågs vara att insikten finns om att säkerhet är något som ständigt måste ägnas 
uppmärksamhet samt att säkerheten ständigt är möjlig att förbättra och att detta ses som ett 
kollektivt ansvar som omfattar alla nivåer och uppgifter inom en verksamhet. 
 
Problemhantering 
En aspekt som framförallt tre av utredarna såg som viktiga är vilken uppfattning som finns 
om verksamhetens problem och hur dessa hanteras. Grundläggande är att det finns en förmåga 
i verksamheten att av egen kraft hitta och rätta till de problem som finns. En utredare 
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uttryckte detta på följande sätt: ”Den springande punkten i det här är egentligen den egna 
förmågan i verksamheten att hitta problemen och rätta till dom. Det är tror jag, ett tecken på 
god säkerhet.”(H4)  Dels handlar detta om den inställning till och uppfattningen om huruvida 
det finns problem i verksamheten, dels handlar det om att det finns fungerande system som 
aktivt används för att hantera och rätta till de problem som uppstår, något som av en annan 
utredare illustrerades med följande kommentar: ”Har man processer för att arbeta proaktivt 
med dom problem som man vet att man har eller inte vet att man har?” (H5)  
 
Inställning till risker 
En annan aspekt som en utredare såg som viktig för att bedöma en verksamhets 
säkerhetsstatus är synen på risker och hur dessa hanteras. Dels handlar detta om en 
medvetenhet om att riskerna finns, dels handlar det om huruvida det tas risker i samband med 
verksamhetens utövande och om detta är accepterat. En fara som påpekades av en utredare är 
om det inom en organisation finns tendenser till att tänja på gränserna: ”… tumma på 
marginalerna. Alltså att inte leva som man lär. Vi skulle egentligen inte landa idag, men vi 
gör ett försök och det går ju bra det här.” (H2) 
  
Långsiktighet/Uthållighet 
Framförallt två utredare framhöll vikten av att säkerhetsarbete bedrivs långsiktigt och på ett 
systematiskt sätt hanterar säkerhetsfrågor. En viktig aspekt i detta sammanhang som 
framfördes av en av utredarna är att problemen inom en verksamhet måste ses i ett större 
sammanhang. Det räcker således inte att lösa ett problem sett i isolation från andra, vilket 
närmast blir att likna vid brandkårsutryckningar. Det gäller istället att lyfta blicken och 
försöka se verksamheten med ett helikopterperspektiv, vilket ökar sannolikheten att se 
eventuella mönster i problem som finns: ”det gäller att man inte bara löser varje problem i sig, 
man måste också arbeta litet mer innovativt och mera långsiktigt.” (H5) En annan aspekt är att 
säkerhetsfrågor hanteras med stor uthållighet och att organisationens medlemmar aldrig ger 
upp i arbetet att aktivt söka efter brister i verksamheten och rätta till dem. ”…att man ständigt 
jobbar på att leta efter brister i en verksamhet och funderar på vad man kan göra åt det. Och 
att inte förtröttas i det jobbet, utan ständigt hålla på. Om man tar för lätt på det då är alltid 
risken större att man stannar till.” (H5)  
 
Motivation/Ansvar/Intresse 
Två utredare underströk vikten av ett genuint intresse och motivation hos personalen på alla 
nivåer att hantera säkerhetsfrågor. De menade att det från ledningshåll är viktigt att ett sådant 
intresse på något sätt uppmuntras och understöds. Ett exempel på sådan uppmuntran som togs 
upp av en av utredarna är förslagsverksamhet: ”Förslagsverksamhet är naturligtvis grejer. 
Företag som lyckas och går bra. Alla kan lämna förslag. En uppmuntran att lämna förslag.” 
(H2) Uttalandet rörde visserligen förbättringsförslag i allmänhet och inte specifikt 
säkerhetsrelaterade förslag och idéer, men utredaren menade ändå att det är en aspekt som kan 
ge en indikation om vilken kvalitetsnivå som eftersträvas i en verksamhet. Ute bland dem som 
är aktivt involverade i operativa processer ansåg en annan utredare vidare det som viktigt att 
det finns ett intresse att utveckla verksamheten och att detta intresse går att spåra i aktiviteter 
som går utanför de rutinmässiga, dagliga aktiviteterna. Utredaren uttryckte sig från ett 
arbetsledarperspektiv att belysa problematiken med bristande motivation i detta avseende: 
”Det är jättesvårt att få folk till arbetsplatsträffar, det funkar inte och man får nästan tvinga 
folk hit och de sitter och undrar ´när kommer kaffet?´.” (H1) En annan aspekt som belystes 
av en av utredarna är vilken syn som råder beträffande ansvar för säkerhetspåverkande 
faktorer. Det ansågs som viktigt att inte bara känna ansvar för egna handlingar och eventuella 
misstag man själv begått, utan att ansvaret även måste gälla det som andra människor gjort: ” 
Där ligger en trasa i ett rum där det finns en massa känsliga instrument. Det ska inte ligga en 
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trasa där. Jag jobbar inte här, men det ska inte ligga en trasa där, det ska det inte. Jag tar 
bort den.” (H2) 
 
Ständiga förbättringar 
En utredare framhöll det viktiga i att en verksamhet hela tiden är under utveckling och att 
synen på att verksamheten går att förbättra genomsyrar organisationen som helhet. I detta 
ligger också att våga ifrågasätta procedurer eller olika typer av rutiner som inte upplevs 
fungera bra och att ett sådant beteende uppmuntras och premieras i den aktuella 
organisationen. Utredaren uttryckte sig på följande sätt angående detta ”säkerhetsarbete 
utvecklas ofta genom att någon kommer med en god idé i samband med att någon ifrågasätter 
varför man gör på ett visst sätt.” (H1) 
 
Frågan om att förbättra en verksamhet anknyter också till viljan att förändra en verksamhet 
och hur förändringar hanteras. En ytterlighet i sammanhanget som togs upp är om personalen 
i en verksamhet är extremt obenägna till att ta till sig och bejaka förändringar ”Nej fy tusan, 
några förändringar vill vi inte ha, det är bara jobbigt och besvärligt.” (H1) En annan 
ytterlighet som också belystes är om det föreslås förbättringar och förändringar från dem som 
aktivt deltar i verksamheten, men att dessa förslag inte bearbetas och genomförs på grund av 
en avogt inställd ledning ”Vi har föreslagit en massa förändringar som både skulle förenkla 
och samtidigt förbättra säkerheten, men det är ingen som lyssnar.” (H1) 
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5 Sammanfattande Diskussion 
Denna studies huvudsyfte har varit att försöka förstå hur det för en haveriutredare i samband 
med en olycka är möjligt att bilda sig en uppfattning om en organisations förmåga att vara 
säker och vilka eventuella kopplingar detta har till det som i teoriavsnittet definierats som 
kulturella aspekter. Ett antagande som gjorts vid arbetet med denna uppsats är att 
säkerhetskultur operationaliserad som en olycksmodell kan hjälpa till att skapa en bättre 
förståelse för de samband och interaktioner mellan olika händelser och strukturer som råder i 
en organisation i direkt eller indirekt anknytning till en olycka. En sammanställning av 
relevant teori runt säkerhetskultur har gjorts, vilket utmynnat i en säkerhetskulturmodell (se 
avsnitt 2.6). Vidare har åtta haveriutredare inom transportdomänerna flyg, fartyg och tåg samt 
domänoberoende utredare från specialgruppen MTO och en utredningsordförande intervjuats 
om sin syn på vad de, med bakgrund mot sin erfarenhet både från respektive domäner och 
sina erfarenheter som haveriutredare, anser vara viktigt att undersöka för att kunna bedöma en 
verksamhets säkerhetsstatus. Proaktivt är det möjligt att skapa sig en bild av säkerheten i en 
organisation på i huvudsak två olika sätt. Det ena sättet är att använda sig av olika typer av 
säkerhetsauditeringar, vilket kortfattat beskrivits i avsnitt 2.5.4, men för övrigt inte särskilt tas 
upp i detta arbete. Det andra sättet som de senaste decennierna vunnit allt mer i popularitet är 
mätning av säkerhetskultur och/eller säkerhetsklimat (se vidare avsnitt 2.4 – 2.7 i kapitel 2). 
Brister i säkerhetskulturen och/eller säkerhetsklimatet har också i samband med vissa större 
olyckor mer eller mindre opreciserat angetts som en orsak till olyckornas uppkomst och 
utveckling. 
 
För att kunna svara på frågan om vikten av säkerhetskultur som olycksmodell och verktyg i 
en olycksutredning förs nedan en diskussion där den sammanställda empirin ställs mot det 
som i uppsatsen avses med säkerhetskultur. För att ställa säkerhetskulturen i relation till 
strukturella aspekter används Rollenhagens (2005) rammodell struktur, kultur, individ som 
presenterats i avsnitt 2.5.3 – 2.5.5 i kapitel 2. 

5.1 Dimensioner för att undersöka säkerheten i en organisation 
Vid intervjuerna framkom en mängd olika faktorer som de olika utredarna såg som viktiga att 
ta hänsyn till för att skapa sig en bild av en organisations säkerhet. Dessa faktorer kunde 
huvudsakligen indelas i sex olika dimensioner (se vidare avsnitt 4.1 – 4.6 i kapitel 4). Var och 
en av dessa dimensioner och deras bidrag till en organisations säkerhet tas upp till separat 
diskussion nedan. Diskussionen förs till viss del utifrån Rollenhagens (2005) rammodell. En 
jämförelse görs också också med de dimensioner som i tidigare forskning ansetts konstituera 
en säkerhetskultur (se kapitel 2.7). Det bör i sammanhanget understrykas att dimensionerna 
som tas upp till diskussion nedan är en sammanställning av vad alla utredare sammantaget 
tyckte att det var viktigt att ta hänsyn till vid undersökning av säkerheten i organisationer. 
Ingen särskild viktning är gjord mellan dimensionerna och det kan vidare konstateras att 
utredarna inte alltid tog upp samma faktorer till diskussion.
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Ledningsfunktioner 
Denna dimension var en av dem som Flin et al (2000) tagit upp som den allra viktigaste 
parametern för att mäta säkerhetsklimatet i organisationer (se vidare kapitel 2.5.5 och 2.7). 
Det som konstaterades som viktigt att mäta var framför allt ledningens attityder och 
beteenden i förhållande till säkerhetsfrågor, men också hur ledningen utförde 
planeringsuppgifter, synen på produktion i förhållande till säkerhet och disciplin i 
säkerhetsrelaterade frågor. I båda fallen avsågs ledningen på flera olika nivåer, även om de 
var otydliga med exakt vilka nivåer som avsågs.  
 
Bland haveriutredarna var detta en av de dimensioner som samtliga tog upp som viktig för att 
skapa sig en uppfattning om säkerheten i en organisation. Framförallt var det den allra högsta 
ledningen som ansågs som viktigast, men även lägre nivåer diskuterades i flera fall. En av de 
egenskaper hos ledningen som sågs som viktig var deras kunskap om och engagemang i 
säkerhetsfrågor relaterat till den verksamhet de blivit satta att driva. Det poängterades i 
sammanhanget att de verksamhets- och kvalitetssystem som i teorin var tänkta att styra 
verksamheten inte var mycket värda om inte ledningen samtidigt var aktiva i sitt ledarskap 
och visade vägen för människor längre ut i organisationen. Ledningens mål och prioriteringar 
avseende säkerhetsfrågor i förhållande till ekonomiska frågor togs upp av flera utredare som 
avgörande för säkerheten och det poängterades att säkerhetsfrågor måste behandlas som en 
ständigt levande process i ledningens arbete. Slutligen togs de budskap upp som gavs ifrån 
den högsta ledningen. Där poängterades att det var viktigt att inte bara titta på de explicit 
uttryckta budskap som fanns tillgängliga utan även försöka bilda sig en uppfattning om de 
budskap som sändes ut implicit av ledningen genom såväl genomförda som icke genomförda 
handlingar i olika typer av säkerhetsfrågor. 
 
Sett i förhållande till Rollenhagens (2005) rammodell mellan struktur, kultur och individ är 
det lätt att göra tolkningen att dimensionen ledningsfunktioner rör sig fram och tillbaka 
mellan struktur och kultur. Strukturerna finns i form av de lednings- och kvalitetssystem som 
finns i organisationen och hur inställningen och disciplinen till dessa är hos ledningen har en 
avgörande påverkan på hur människor längre ut i organisationen kommer att uppfatta 
huruvida säkerhet är ett prioriterat område inom den aktuella verksamheten. Detta i sin tur är 
något som kan antas ha stor kollektiv påverkan på den generella attityden och 
förhållningssättet till risker och säkerhet inom organisationen, något som tidigare (avsnitt 2.6) 
definierats som dess säkerhetskultur. En analys av det som huvudsakligen blivit sagt i fråga 
om ledningsfunktioner ger vid handen att denna dimension som nämnts ovan till stor del utgår 
ifrån strukturella faktorer. Attityderna till dessa strukturer och hur de värderas hos ledningen 
ger dock dimensionen stora kulturella inslag och det är intressant att göra en jämförelse 
mellan haveriutredarnas sätt att se på dimensionen och hur Hale (2000) (se avsnitt 2.5.4) ser 
på säkerhetsledningsfunktioner i förhållande till säkerhetskultur. Hale menar att 
säkerhetsauditeringar bör ses som en top-down-approach för att se om pappersstrukturer i 
form av till exempel ledningssystem finns på plats och producerar utdata. Detta i kontrast till 
undersökning av kulturen som av Hale ses som en bottom-up-approach som försöker förstå 
vilken ”motor” som ligger bakom och om denna till och med är i konflikt med strukturen. 
Detta sätt att se på säkerhetsledningsfunktioner kan jämföras med resultaten, där strukturen 
hos ledningssystemen nämns som en viktig faktor, men att denna struktur anses bli tämligen 
meningslös om ledningen inte har en sund attityd i förhållande till strukturen (se avsnitt 4.1). 
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Organisatoriska förhållanden 
Denna dimension har ingen direkt motsvarighet i undersökningen om säkerhetskultur som tas 
upp i teoriavsnittet, men innehåller aspekter av såväl strukturell som kulturell karaktär. 
Förhållanden med säkerhetspåverkan av huvudsaklig strukturell karaktär togs av utredarna 
upp i form av vilka förutsättningar som finns för de operativt och praktiskt verkande 
individerna i verksamheten samt med vilken tydlighet roller och ansvarsförhållanden blivit 
tilldelade. Vidare betonades vikten av tillgång till stöd från såväl kollegor som från ledningen 
för i verksamheten verksamma individer.  
 
Framförallt de sistnämnda sociala strukturerna har också ett stort kulturellt inslag då de talar 
mycket om de verkliga förhållanden som råder i ett visst sammanhang eller i en viss 
verksamhet eller ett avsnitt av denna, något som inte med självklarhet har att göra med de i 
förväg tänkta strukturerna, eller som ligger helt skilt från dessa. Detta gäller särskilt för de fall 
som av en utredare togs upp där större eller mindre grupper bildat egna normer och 
uppfattningar om hur verksamheten borde skötas. 
 
Även gällande denna dimension är det intressant att göra en jämförelse med hur Hale (2000) 
ser på ledningsfunktioner. De ovan nämnda faktorerna ses då å ena sidan med en top-down-
approach och tolkas utifrån de i förväg tänkta strukturerna. Å andra sidan betraktas de med en 
bottom-up-approach vilket ger möjlighet att studera dem ur ett kulturellt perspektiv. Som 
tidigare nämnts är detta något som inte nödvändigtvis går i linje med strukturen. Särskilt 
tydligt blir detta sätt att tänka hos den utredare som talade om vikten av balans i 
verksamheten. Utredaren exemplifierade med företag som har uttalat högt uppsatta mål och 
ställde sig samtidigt frågan om sådana mål kunde anses rimliga i förhållande till den 
verksamhet som bedrevs. I jämförelse med Hales (2000) tankesätt applicerat på 
ledningsfunktioner används det i detta fall ”från andra hållet”. Det vill säga att tankesättet nu 
appliceras på ett sådant sätt att strukturerna ses fullt ut utifrån perspektivet som innehas av 
verksamhetens praktiskt och operativt verkande individer. 
 
System, regler och procedurer 
En dimension liknande denna, kallad regler och procedurer fanns med i undersökningen om 
mätningar av säkerhetsklimat utförd av Flin et al (2000 och var en av de mest frekvent 
förekommande dimensionerna i motsvarande undersökning utförd av Guldemund (2000). I 
dessa undersökningar avsågs kunskapen och uppfattningen om regler inom de aktuella 
verksamheterna samt attityden till dessa. Dimensionen var också relaterad till risktagning då 
den typen av beteenden ibland omfattar regelöverträdelser. Utöver denna fanns i Flin et als 
(ibid) undersökning också en dimension kallad säkerhetssystem. Dimensionen avsåg att mäta 
tillfredsställelsen hos personalen med de aktuella organisationernas säkerhetssystem, 
säkerhetspolicys, övervakningssystem och säkerhetsutrustning. 
 
Flera av haveriutredarna poängterade det viktiga i att skapa sig en bild av organisationens 
säkerhets- och kvalitetssystem och de regler som var tänkta att styra verksamheten med en 
särskild betoning på vikten av ett väl fungerande rapporterings- och uppföljningssystem. För 
att de olika systemen ska ha en chans att uppfylla sina respektive funktioner underströks 
viktigheten av att dessa var implementerade och accepterade på alla nivåer i verksamheten 
och i paritet med verksamhetens karaktär. 
 
Sett i förhållande till Rollenhagens rammodell struktur, kultur, individ har denna dimension i 
grunden en tydlig strukturell karaktär. Strukturen i form av olika nedtecknade kvalitets-, 
säkerhets-, och regelsystem fungerar som en referens för hur det är tänkt att fungera i 
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verksamheten och förhåller sig på samma sätt till den operativa verksamheten och de praktiskt 
verkande utövarna som diskuterades gällande ledningens förhållande till dessa typer av 
system (se ledningsfunktioner ovan). Hale (2000) och hans sätt att kontrastera struktur mot 
kultur blir således intressant även i denna dimension, vilket exemplifieras nedan. 
 
Det första exemplet på detta berör säkerhets- och kvalitetssystem där en av utredarna 
påpekade hur viktigt det är med en balans mellan de införda systemen och verksamhetens 
behov. Utredaren menade att ett system må vara hur bra som helst och innehålla alla 
nödvändiga detaljer, men att denna struktur riskerar att motverka sitt eget syfte om 
upplevelsen av systemet ute i organisationen upplevdes som jobbigt och alltför byråkratiskt 
att handskas med. Detta menade utredaren kunde ha direkta konsekvenser på organisationens 
säkerhetsklimat. För att kunna förstå funktionen hos säkerhets- och kvalitetssystemen fullt ut 
räckte det alltså inte i detta fall att undersöka systemen ur ett strukturellt perspektiv. De måste 
också enligt utredarens sätt att se det undersökas utifrån perspektivet om hur de upplevs ute i 
organisationen och vilka attityder som finns till att följa de i förväg nedtecknade strukturerna, 
vilket med denna utredares sätt att se det ger denna första del av dimensionen ett betydande 
kulturellt inslag. 
 
Det andra exemplet berör de i säkerhetssystemen ingående rapporteringssystemen, där flera 
utredare uttryckte hur viktigt att dessa system är utformade på ett sådant sätt att de av egen 
kraft förmår fånga upp såväl små som stora problem som på sikt riskerar att leda till en 
olycka. Här pekar utredarna återigen på det delikata problemet att en struktur måste vara i 
paritet med den aktuella verksamheten för att det ska ha en reell möjlighet att fungera och 
accepteras av organisationens operativt verkande personal. En särskilt viktig del i samband 
med rapporteringssystem kan ses i det som en utredare identifierade i form av faran med att 
fel mörkas om ledningen har en straffande attityd mot dem som gör fel i verksamheten (se 4.3 
rapporteringssystem). En i förväg uttänkt struktur av detta slag får därmed automatiskt en 
koppling till kulturella förhållanden. Dels i form av ledningens attityder till dem som gör fel 
inom ramen för verksamheten och dels i form av de praktiskt verkande individernas attityder 
till rapporteringssystemen, den senare antingen en fristående företeelse eller enligt 
resonemanget en konsekvens av ledningens straffande attityd. Detta exempel är också 
intressant att se i förhållande till Rollenhagens rammodell för problemidentifiering och 
problemlösning (se avsnitt 2.5.5), där han anser att säkerhetskulturen kan förstås i termer av 
”de strukturer, vanor, kunskaper, normer och värderingar som grupper utvecklat för att 
upptäcka problem…”. 
 
Det tredje exemplet handlar om de regler som omgärdar verksamheten och som styr hur olika 
procedurer rent praktiskt ska gå till. Här påpekade flera av utredarna vikten av att dessa regler 
i form av till exempel operationsmanualer verkligen är anpassade efter verksamhetens behov. 
Detta inte minst för att minimera risken för bildandet av genvägar runt regelverket. En av 
utredarna nämnde möjligheten av att under en utredning hitta medvetna genvägar runt 
regelverket hos en operatör, något som eventuellt kunde vara en följd av påtryckningar 
”uppifrån” och som sedan accepterats som en accepterad substandard med syftet att i det korta 
perspektivet få saker och ting mer effektivt utförda. Detta det sista exemplet är kanske också 
det tydligaste på vikten av att kunna se en verksamhet både ur ett strukturellt och kulturellt 
perspektiv, där regler så systematiskt blir åsidosatta att en substandard övergår från att vara ett 
undantag till att i hela eller delar av en organisation bli norm för hur verksamheten utförs.
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Kompetenser och lärande 
En dimension med kompetenser som tema fanns med som en viktig parameter för att mäta 
säkerhetsklimat i undersökningen utförd av Flin et al (2000). I undersökningen avsågs i första 
hand den generella nivån på de anställdas kvalifikationer, men också faktorer som 
uttagningskriterier, träningsmöjligheter och uppsatta kompetensmål. Vidare behandlades 
blandning av kompetenser i verksamheterna, något som ansågs kunna vara såväl riskhöjande 
som förebyggande beroende på appliceringen och hanteringen av de olika kompetenserna. 
Dimensionen ansågs vara starkt påverkad av ekonomiska faktorer. 
 
Flera av utredarna betonade vikten av att skaffa sig kunskap om utbildnings- och 
kompetensfrågor i en organisation i arbetet med att bilda sig en uppfattning om 
verksamhetens säkerhetsstatus. Vikten av kontinuerligt lärande som en naturlig del av 
verksamheten poängterades med särskilt fokus på utbildning av säkerhetsrelaterad karaktär. 
Utöver de rent strukturella utbildningsinsatserna framhölls betydelsen av ett kontinuerligt 
lärande som ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten. 
 
Vid en analys av denna dimension enligt Rollenhagens rammodell blir det tydligt att den har 
en något annorlunda fördelning mellan strukturella och kulturella inslag jämfört med den mer 
i grunden strukturellt orienterade dimensionen system, regler och procedurer ovan.  
Dimensionens första del utbildning kan i grunden sägas vara strukturell och tar upp 
organisationens formella och planerade utbildningsinsatser samt vilken prioritering detta ges i 
förhållande till produktionsrelaterade frågor. Genom att ta bäring på ledningens prioritering 
av utbildningsinsatser samt det allmänna intresset av utbildningar ges dock denna del av 
dimensionen även ett stort kulturellt inslag. Dels genom att det ger svaret på vilka värderingar 
ledningen har beträffande utbildning som prioriterat område, dels genom den praktiskt 
utövande personalens attityder till att genomföra utbildningar. 
 
Dimensionens övriga delar är dock inte lika tydligt strukturella till sin natur utan har ett mer 
fristående kulturellt inslag. Ett första exempel på detta är den utredare som uttrycker vikten av 
att inom en verksamhet uppmuntra människor att tänka själva och utgå från sin inneboende 
kunskap och vilja att göra något bra. Detta uttalande syftar till stor del på människor i ledande 
funktion och deras värderingar och inställning till lärande och är inte nödvändigtvis något 
som går att återfinna i en nedskriven struktur. Det blir då istället till ett fenomen som inom 
organisationen kanske tagits för givet och därmed inte finns explicit uttryckt i verksamhetens 
strukturer. Ett annat exempel är den utredare som nämner det viktiga i att erfarna personer i 
en verksamhet är beredda att lämna ifrån sig av sin förvärvade kunskap. Detta kan visserligen 
uttryckas som en vision eller en målsättning i en verksamhet, men är knappast något som går 
att tvinga fram. Istället handlar det om inställningen och värderingarna hos dem som besitter 
kunskaperna respektive attityderna till inlärning hos dem som har behov av att ta till sig av 
kunskaperna. Ovanstående exempel konstituerar till stor del det som en av utredarna så tydligt 
uttryckte vikten av att bilda sig en uppfattning om; nämligen om det är en lärande 
organisation eller ej. Sammantaget kan dessa delar av dimensionen sägas beröra 
organisationens djupare värderingar och det blir möjligt att sätta dem i relation till det som 
Schein benämner basala värdegrunder (se avsnitt 2.4 Tre nivåer av kultur).
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Kommunikation 
Denna dimension har ingen motsvarighet bland de fem mest frekvent använda dimensionerna 
för att analysera säkerhetsklimat i undersökningen utförd av Flin et al (2000). Det måste dock 
påpekas att kommunikation fanns med i denna undersökning om än inte lika frekvent 
förekommande som de fem största. Som en följd av detta har dock inte dimensionen 
kommenterats i undersökningen, varför ingen jämförelse är möjlig att göra mellan vilka 
aspekter på kommunikation som avsetts i samband med de av Flin et al (ibid) undersökta 
säkerhetsklimatmätningarna och haveriutredarnas syn på samma tema. Betydelsen av 
kommunikation i en organisations säkerhetsarbete understryks dock av Rollenhagen (2005) 
som menar att ”kommunikation och annan informationsöverföring till stor del är avgörande 
för hur kulturer utvecklas och förändras” . Han menar vidare att ”individernas försök att 
skapa mening utifrån t.ex. strukturer, kommunikation och roller blir därmed en viktig del för 
att förstå säkerhetskulturen.” (se avsnitt 2.5.5) 
 
Bland haveriutredarna var detta en av de dimensioner som togs upp mest frekvent i fråga om 
att bedöma säkerheten i en organisation. En typ av kommunikation som särskilt poängterades 
som viktig av framförallt två utredare är den som sker mellan nivåer i en organisation. Den 
ena utredaren pekade på vikten av ledningens förmåga att kunna kommunicera ut 
verksamhetens administrativa och formella funktioner till de operativa delarna av 
organisationen på ett bra sätt. Den andra utredaren fokuserade på vikten av att ledningen har 
skapat ingångar för att kunna ta del av vad människor ute i organisationen upplever som 
problem. En sak som betonades i sammanhanget var vikten av att sådan kommunikation är 
formaliserad och gärna i olika former för att komplettera varandra. En annan typ av 
kommunikation som togs upp av en av dessa utredare är den som sker till vardags. Utredaren 
pekade dels på vikten av att ha stöd hos sina kollegor för att kunna kommunicera om 
vardagliga problem, dels på vikten av att kommunikationen fungerar mellan olika avdelningar 
som till exempel mellan drift- och underhållsavdelningar då problem uppstår. En tredje typ av 
kommunikation som togs upp är sådan som sker i syfte att överföra kunskap. Dels handlar 
sådan kommunikation om sådant som berör informationsutbyte vid till exempel skiftbyten 
eller överlämning av fordon, vilket ger den en direkt koppling till den operativa 
verksamheten. Dels handlar det om att överföra inlärd kunskap från dem som är mer erfarna 
till dem som har mindre erfarenhet. 
 
Vid tolkning av dimensionen enligt Rollenhagens rammodell blir det tydligt att den liksom 
tidigare beskrivna dimensioner präglas av såväl strukturella som kulturella inslag med mer 
eller mindre inblandning av respektive företeelse.  
 
Ett första exempel är den del av dimensionen som talar om kommunikation mellan nivåer av 
organisationens administrativa och formella delar har ett tydligt strukturellt inslag. Den har 
dock också ett kulturellt inslag i form av ledningens engagemang för att skapa 
kommunikationskanaler för att ta till sig information om problem i den verksamhet de 
ansvarar för. Ett andra exempel där kulturen rimligen bör ha en stor påverkan är 
vardagskommunikation. Sådan typ av kommunikation påverkas visserligen i hög grad av 
strukturella förhållanden genom till exempel hur verksamheten är organiserad, men den är 
svår att tvinga fram då den handlar om sådant som Mats Alvesson (2001) skulle benämna som 
”något som pågår mellan huvudena på en grupp människor” vilket är hans egen definition på 
kultur (se avsnitt 2.4). Ett tredje exempel med stort ett stort kulturellt inslag är rapporterande 
kommunikation. Denna typ av kommunikation vilar visserligen på rapporteringssystem, vilket 
i grunden ger den en strukturell prägel. Detta måste dock ställas i relation till det som 
utredaren uttrycker så tydligt med sitt uttalande ”ett nyckelproblem är om det uppstår en 
rädsla att rapportera misstag”. En sådan utveckling vilar på ledningen och handlar om deras 
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attityder till människor som gör fel i verksamheten, något som ger denna del av dimensionen 
ett starkt kulturellt inslag. 
 
Säkerhetsfokuserat beteende 
Denna dimension har liksom kommunikation ingen motsvarighet bland de fem dimensionerna 
i undersökningen av Flin et al (2000). Ett skäl till detta kan vara att innehållet i inte gör den 
självklart kvalificerad till att vara en egen dimension, detta då flera av dess underrubrikers 
meningsinnehåll i viss mån kan sägas ingå som delar i de andra dimensionerna. Då de i 
dimensionen ingående aspekterna av utredarna har tagits upp i så många olika sammanhang 
under intervjuerna har dock dimensionen bedömts som motiverad. Ett annat skäl är att dess 
innehåll i större utsträckning än de övriga dimensionerna fokuserar på inställningen och 
attityder till säkerhet i organisationen, något som inte nödvändigtvis går att spåra i dess 
strukturer. 
 
En aspekt som togs upp av flera haveriutredare var problemhantering, där det sågs som viktigt 
att verksamheten av egen kraft har en förmåga att kunna upptäcka och rätta till problem. En 
särskild detalj som poängterades av en utredare är att detta visserligen till stor del handlar om 
de problem som är kända och hur dessa hanteras, men också om insikten att det kan finnas 
problem som ligger dolda och som det måste jobbas aktivt för att om möjligt identifiera och 
eliminera innan de utvecklas till farliga situationer. En intressant notering som kan göras i 
detta sammanhang är att avsaknaden av en sådan insikt kan leda till det som Rollenhagen 
(2005) benämner ”organisatorisk (negativ) drift”, vilket syftar på omständigheter som lagrats 
under lång tid utan att den ansvariga organisationen reagerat (se avsnitt 2.3.3). Detta i sin tur 
kan uppstå därför att ”systemets aktörer inte förmår upptäcka problemen”, något Rollenhagen 
(2005) ser som en kollektiv kognitiv orientering som är möjligt att rubricera som en mindre 
bra säkerhetskultur. 
 
En annan aspekt som togs upp av en utredare var synen på risker och hur dessa hanteras. 
Utredaren exemplifierade med två fiktiva piloter som tummade på marginalerna genom att 
landa i en vädersituation som inte var tillrådlig. Exemplet har en koppling till den inställning 
som råder till risktagande och kan vara följden av en enskild isolerad händelse, men det kan 
också ha en koppling till om risktagande direkt eller indirekt är accepterat inom den aktuella 
verksamheten. Är det så att säkerheten alltid prioriteras och kommer i första rummet, eller är 
det så att vissa risker anses som acceptabla att utsätta sig själv och andra för i jakten på att nå 
ett produktionsmål? Ett sådant beteende är intressant att sätta i relation till Richter and Koch 
(2004) som i sin forskning inom industrin fann tre olika säkerhetskulturer, karaktäriserade 
med hjälp av metaforerna produktion, välfärd och master (se avsnittt 2.5.2) och fundera över 
vilken kultur som råder i den aktuella organisationen samt hur allmänt vedertaget ett sådant 
beteende är . 
 
En tredje aspekt som togs upp av flera utredare är vilken motivation och intresse som finns för 
säkerhetsfrågor inom en verksamhet samt med vilken uthållighet dessa frågor bedrivs. En 
särskild aspekt på detta som togs upp av en utredare var vikten av att säkerhetsansvaret sågs 
som något gemensamt och därmed omfattade såväl egna som andras handlingar med 
säkerhetsanknytning. Det är intressant att jämföra denna syn på säkerhet med den som råder i 
de typer av organisationer som av Weick och Roberts (1993) och Rochlin (1999) benämnts 
som high reliability organizations (se avsnitt 2.2.3), en organisationstyp som anses präglad av 
ett genuint säkerhetstänkande och därmed också fått tjäna som förebild för det som ibland 
brukar benämnas en god säkerhetskultur. 
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5.2 Säkerhetskultur som verktyg i en olycksutredning 
Ett övergripande mål med detta arbete har varit undersöka hur säkerhetskultur och 
säkerhetsklimat skulle kunna fungera som verktyg för att bättre förstå och kunna identifiera 
säkerhetsbrister på framförallt organisatorisk nivå i de system som undersöks i samband med 
olycksutredningar. Då haveriutredarna intervjuats om vad de anser konstituerar en säker 
verksamhet växte bilden av de sex dimensionerna fram i form av ledningsfunktioner, 
organisatoriska förhållanden, system, regler och procedurer, kompetenser och lärande, 
kommunikation samt säkerhetsfokuserat beteende. Vid en första genomgång av dessa 
dimensioner tycktes framförallt de fem första vara av organisatoriskt och fysiskt strukturell 
natur. Den diskuterande analys enligt Rollenhagens rammodell som presenterats ovan gav 
dock en annan och kompletterande bild: Ett sätt att se på dimensionerna som ursprungligen 
kom från de idéer som Hale (2000) hade beträffande analys av organisationers 
säkerhetsledningssystem visade sig vara applicerbara även på dessa. Varje dimension kunde 
då ses som potentiellt analyserbara med avseende på ett strukturellt perspektiv, men visade sig 
också vara potentiellt möjliga att analysera med avseende på ett kulturellt perspektiv, vilket 
delvis gav dimensionerna ett nytt meningsinnehåll. Det strukturella innehållet i dimensionerna 
var möjligt att analysera med hjälp av metoder liknande säkerhetsauditering, vilket enligt 
Hales (ibid) sätt att se det kunde ses som en top-down-approach. Säkerhetsauditering skall i 
detta fall som de beskrivs i avsnitt 2.5.4 ses som ett verktyg som avgör om det finns planer 
och procedurer, om ansvar är fördelade, om kommunikationskanaler finns och fungerar, om 
riskanalyser genomförs, om designlösningar är implementerade och övervakas samt om 
feedback- och upplärningssystem finns sjösatta och fungerar. Det kulturella innehållet i varje 
dimension blev i kontrast till detta en bottom-up-approach som försökte förstå drivkrafterna 
som ligger bakom strukturens uppbyggnad och i värsta fall ligger i konflikt med denna. 
Den sjätte dimensionen i form av säkerhetsfokuserat beteende var med motsvarande sätt att se 
det vid en första anblick av huvudsakligen kulturell karaktär, men visade sig vid närmare 
analys också innehålla en strukturell del, som gjorde dimensionen potentiellt möjlig att i ett 
verkligt läge angripa enligt samma metodik. 
 
Ovanstående resonemang ger vid handen att en verksamhet med sin tillhörande organisation 
alltid kan analyseras ur både ett strukturellt och ett kulturellt perspektiv och att dessa två 
perspektiv går hand i hand med varandra och är svåra att skilja åt. Det är också något som kan 
spåras i analysen av utredarnas utsagor angående undersökning av verksamheters 
säkerhetsstatus i samband med olyckor. Det är också intressant att notera att oavsett de åsikter 
haveriutredarna uttryckte om användbarheten av säkerhetskultur och säkerhetsklimat som 
verktyg vid en direkt fråga så tycks meningsinnehållet i dessa båda företeelser användas 
implicit som tankeverktyg då verksamheter undersöks med avseende på eventuellt 
förekommande säkerhetsbrister. Detta kan särskilt ses i dimensionen säkerhetsfokuserat 
beteende, men kan i mer eller mindre grad detekteras i alla de andra upptagna dimensionerna. 
 
Det är givetvis möjligt att protestera mot ovanstående resonemang och säga att det som ovan 
benämns som en analys ”ur ett kulturellt perspektiv” inte är något annat än att kontrollera 
funktionen hos ett implementerat system, vilket är fullt möjligt att göra utan tillgång till 
begreppet säkerhetskultur. En sådan protest bygger dock enligt min mening på att man inte 
fullt ut brytt sig om att sätta sig in i vad säkerhetskulturbegreppet egentligen står för. 
Funktionen hos ett system skulle visserligen potentiellt kunna hållas inom funktionsmässigt 
acceptabla värden och analyseras helt utan tillgång till säkerhetskultur som begrepp, men det 
skulle med stor sannolikhet bli betydligt svårare att förstå och förklara vissa typer av 
företeelser och fenomen som kan uppstå i olika typer av sociotekniska system. Ett exempel 
värt att fundera på i detta sammanhang är det som James Reason (1997) tar upp i sin bok 
Managing the risks of organizational accidents: Kommersiell luftfart är en industri som äger 
en ovanligt hög grad av enhetlighet över hela världen. Flygbolag över hela jorden flyger i 
stort sätt likadana flygplan under jämförbara förhållanden. Flygbesättningar, flygledare och 



 50 

tekniker är upplärda och licensierade till en standard som är väldigt lika. Trots detta så 
varierade risken för passagerare (räknat som sannolikheten att bli inblandad i en flygolycka 
med fatal utgång) med en faktor 42 mellan världens flygplansflottor, från 1 chans på 260000 
att dö i de sämsta fallen till 1 på 11 000 000 i de bästa fallen. James Reason väljer att 
kommentera dessa siffror på följande sätt (författarens översättning från engelska):  

 
”Även om en viss del av denna statistik kan förklaras med nationella skillnader och 
skillnader i fråga om företagens resurser så är det liten tvekan om att skillnader i 
säkerhetskultur bidrar med lejonparten till dessa enorma skillnader.”  
(Reason, 1997, s. 191) 

6 Slutsatser 
Den här studien har försökt förstå hur det är möjligt för en haveriutredare att skapa sig en bild 
av en verksamhets säkerhetsstatus i samband med en haveriutredning. Detta för att finna 
eventuellt förekommande säkerhetsbrister som ansetts kunna bidra till olyckans eller 
incidentens uppkomst på en mer övergripande nivå. Studien har varit inspirerad av forskning 
runt säkerhetskultur, ett forskningsområde som under snart tre årtionden försökt skapa 
metoder för att proaktivt kunna undersöka verksamheters säkerhetsstatus10. Det övergripande 
målet i studien har varit att undersöka hur säkerhetskultur operationaliserat som en 
olycksmodell kan hjälpa en haveriutredare att bättre förstå de komplexa samband och 
förhållanden som varit bidragande till en olycka/incident under utredning. 
 
Under de intervjuer som studien bygger på har sex dimensioner identifierats som av 
haveriutredarna ansetts som viktiga för att kunna bilda sig en uppfattning om en verksamhets 
säkerhetsstatus. De sex dimensionerna som identifierades var: ledningsfunktioner, 
organisatoriska förhållanden, system, regler och procedurer, kompetenser och lärande, 
kommunikation samt säkerhetsfokuserat beteende.  
 
En analys av de olika dimensionerna gav vid handen att framförallt de fem första hade en 
stark koppling till en verksamhets strukturella uppbyggnad. Även den sista dimensionen 
säkerhetsfokuserat beteende hade en viss strukturell anknytning, dock inte i lika hög grad som 
övriga dimensioner. Den strukturella kopplingen hos de olika dimensionerna gjorde dem 
möjliga att analysera med ett top-down-perspektiv, vilket närmast var att likna vid 
säkerhetsauditering, ett verktyg med vars hjälp det är möjligt att avgöra om verksamhetens 
olika system och procedurer finns på plats och producerar utdata. 
 
De olika dimensionerna visade sig också vara möjliga analysera med ett kulturellt perspektiv. 
Med detta perspektiv kunde varje dimension analyseras utifrån en bottom-up-approach. Med 
denna approach blev det möjligt att studera respektive dimension utifrån ett 
användarperspektiv, det vill säga att utforska dessa utifrån det perspektiv som finns hos dem 
som verkar i eller runt de system som är föremål för undersökning. Detta sätt att studera 
systemen gav möjlighet att kunna förstå vilka drivkrafter, värderingar och attityder som låg 
bakom hur olika uppgifter utförs i förhållande till de givna strukturerna. 
 
Att bedöma en verksamhets säkerhetsstatus blev med de olika synsätten möjliga att analysera 
med två olika perspektiv. Resultaten pekade på att dessa olika perspektiv i själva verket gick 
hand i hand och att haveriutredarna omväxlande studerade systemen med både en strukturell 
top-down-approach och en kulturell bottom-up-approach. Säkerhetskultur operationaliserat 
som en olycksmodell kan i detta sammanhang ses som ett stöd för att bättre kunna förstå och 
analysera de komplexa samband i en verksamhet som skapar säkerhet.  

                                                
10 Säkerhetsstatus skall i sammanhanget förstås som en organisations förmåga att bedriva en 
verksamhet på ett säkert sätt. 



 51 

7 Vidare forskning 
Studien har varit isolerad till att omfatta haveriutredare från Statens Haverikommission. En 
konsekvens av detta är att de i studien medverkande utredarna fått representera flera olika 
domäner. Denna konsekvens ha varit medveten och har om målsättningen infriats givit en bild 
av hur det är möjligt att skapa sig en bild av en verksamhets säkerhetsstatus utan hänsyn taget 
till vilken domän det gällt. 
 
Mot denna bakgrund vore det intressant att mer specifikt utföra en liknande studie på två olika 
domäner och jämföra dessa för att se vilka skillnader och likheter som finns mellan olika 
domäner. Detta skulle möjliggöra en bättre analys av vilka dimensioner som kan sägas vara 
domänberoende respektive domänoberoende, något som i sin tur skulle kunna förbättra och 
effektivisera framtida analyser av säkerhet i organisationer. 
 
En annan studie som vore intressant att genomföra är om det med hjälp av de identifierade 
dimensionerna skulle vara möjligt att utforma ett verktyg för att proaktivt mäta säkerhetsnivån 
i olika typer av organisationer. 
 
Ytterligare en studie som vore intressant att genomföra är att se hur de identifierade 
dimensionerna förhåller sig till dimensioner som undersöks vid olika typer av 
säkerhetsauditeringar och analysera vilka likheter och skillnader som finns och utvärdera vad 
de olika angreppssätten har att lära av varandra. 
 
Slutligen vore det intressant att analysera ett redan utrett haveri med utgångspunkt från de 
identifierade dimensionerna och angripa det med ett synsätt som växlar mellan struktur och 
kultur för att se om det eventuellt leder till nya slutsatser. 

8 Slutkommentarer 
Det är viktigt att notera att resultaten som presenteras i detta arbete inte nödvändigtvis skall 
ses som att det normalt sett utförs under en haveriutredning. Det skall istället ses som åtta mer 
eller mindre erfarna haveriutredares tankar om vad som konstituerar en säker verksamhet 
utifrån de erfarenheter som förvärvats under såväl de år de tjänstgjort på haverikommissionen 
som de verksamheter de tidigare verkat i. Huruvida dessa tankar omvandlas till handlingar i 
ett verkligt läge är hypotetiska och varierar sannolikt till stor del beroende på det undersökta 
haveriets eller incidentens natur. Beträffande generaliserbarheten av resultaten bör de i första 
hand gälla inom de typer av verksamheter där statens haverikommission utför sina 
utredningar. Med tanke på frågornas allmänna karaktär och att utredarna tilläts resonera fritt 
kring problemområdet är dock ett rimligt antagande att resultaten bör kunna gälla för de flesta 
typer av transportdomäner.
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10 Bilagor 
 

Bilaga 1- Intervjufrågor 
 
Presentation och inledning av intervju 
Jag heter Per Christofferson och jag går det kognitionsvetenskapliga programmet i Linköping. 
Jag har valt en inriktning som heter beteende hos komplexa system, som till stor del går ut på 
att studera system där människor och teknologi fungerar intimt tillsammans för att gemensamt 
upprätthålla systemens funktioner. 
 
Den här intervjun ingår som en del i mitt examensarbete på 20 poäng. 
 
Jag uppskattar att du kunde ta dig tid att medverka i den här intervjun. 
 
Målet med den här intervjun är att få en uppfattning om hur ni gör i en utredning för att skapa 
er en bild av hur det står till med säkerheten i en verksamhet. Vi kan kalla det att ”ta tempen” 
på en verksamhets förmåga att upprätthålla en säker verksamhet. 
 
Etiska frågor: 
Du kommer att vara helt anonym i undersökningen och kan när som helst välja att avsluta 
intervjun eller välja att inte svara på någon fråga. 
 
Avbryt om det är något du inte förstår och vill ha förklarat. 
 
Om det är någon fråga som du finner alltför abstrakt att svara på. Försök då att om möjligt 
exemplifiera hur du tänker i en mer avgränsad situation där du själv kan ange vilka 
förutsättningar som råder i detta scenario. 
 
Intervjun består av 15 frågor och är beräknad att ta 1 timme. Den är uppdelad i två delar, där 
den första utgörs av några korta frågor om din bakgrund och ditt arbete på Statens 
Haverikommision. Den andra delen utgörs av själva frågeställningen om hur ni 
undersöker/alternativt hur du anser att det skulle vara möjligt att undersöka en verksamhets 
förmåga att skapa och upprätthålla säkerhet. 
 
Har du några frågor innan vi börjar? 
 
 
Till inspelningen: 
 
Detta är intervju nummer _______ 
 
Datum _______________________________ 
 
Där _______________________________________ intervjuas av Per Christofferson 
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A 1  Kan du berätta om vad dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av här 

på Haverikommissionen? 

A 2  Hur länge har du arbetat här? 

A 3  Vilken yrkesbakgrund hade du innan du började arbeta på 
Haverikommissionen? 

1 Kan du räkna upp de faktorer som du upplever som viktiga att ta hänsyn 
för att i en verksamhet få fram vad som eventuellt skulle kunna vara 
bidragande till en olycka/incident? 

2 Finns det några kriterier kopplade till undersökning av en verksamhet 
som kan hjälpa till att avgöra hur djupt man bör gå i en utredning? 

3 Vilka egenskaper i en verksamhet skapar enligt din uppfattning 
förutsättningar för att den ska kunna bedrivas på ett säkert sätt? 

4 Vilka faktorer är enligt din uppfattning viktiga att ta hänsyn till för att 
undersöka en verksamhets grundläggande förmåga att vara säker? 

5 Har du någon övergripande strategi eller princip som du använder dig av 
för att bedöma en verksamhets säkerhetsnivå? 

6 Vilken eller vilka kompetenser är enligt din uppfattning viktiga att ha för 
att kunna undersöka en verksamhets förmåga att upprätthålla en säker 
verksamhet? 

7 Hur bör en grupp sättas samman och arbeta för att kunna undersöka en 
verksamhets förmåga att skapa och upprätthålla säkerhet? 

8 Finns det enligt din mening några särskilda indikatorer på om "det inte 
står rätt till" i en verksamhet? 

9 Hur är det möjligt att utifrån ert perspektiv undersöka dessa indikatorer? 
10 Är det enligt din uppfattning överhuvudtaget möjligt att skapa sig en 

rättvisande bild av en säkerhetsnivå i en verksamhet i samband med en 
olycka? 

11 Tror du att det skulle vara möjligt att skapa något slags ramverk för att 
systematiskt kunna bilda sig en uppfattning om en verksamhets 
säkerhetsnivå i en olycksfallsutredning? 

12 Vilka faktorer skulle man behöva ta hänsyn till för att det skulle fungera? 

13 Vad betyder begreppen säkerhetskultur och säkerhetsklimat för dig 
kopplat till olycksutredningar? 

14 Hur används dessa begrepp i samband med olyckor som ni utreder? 
15 Kan begreppen säkerhetskultur och säkerhetsklimat fungera som ett 

samlande begrepp för att avgöra en organisations förmåga att upprätthålla 
en säker verksamhet? 
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Bilaga 2- Koder 
 
 

Högsta ledning:  Uppmärksamhet/Medvetenhet 
HL:när Närvaro  U:prob Problemlösning 
HL:bud Budskap  U:min Minne 
HL:mål Mål  U:uth Uthållighet 

HL:att Attityder  U:förb 
Ständiga 
förbättringar 

   U:lång Långsiktighet 
Organisation:  U:mot Motivation 
O:roll Tydliga roller U:int Intresse 
O:komp Kompetenser U:föru Förutseende 
O:arb Arbetssätt  U:pro Proaktivitet 
O:förut Förutsättningar U:fan Fantasi 
O: Sub Subkulturer   U:upp Upptäcka 
O: Ent Entreprenörer U:ins Insikt 
O:utb Utbildning    
O:rek Rekrytering    
     
     
Arbetsledning:  System:  
A:   Sy:säk Säkerhetssystem 
A:attityder   Sy:kval Kvalitetssystem 
   Sy:upp Uppföljning 
     
Individ:   Kommunikation: 
I:   K:  
     
     
Grupper:     
G:stöd Gruppstöd    
G:Soc Sociala strukturer Risker:  
G:lik Likformighet  Ri:tag risktagning 
   Ri:Fel Fel/Misstag 
Regler  Ri:Ident Identifiering 
R:dis Disciplin    
R:inf Information  Kultur:  
R:upp Uppmärksamhet Ku:  
R:papp Pappersregler   
R:tro Tro på regler Strategi:  
R:kun Kunskap  S:  
R:kons Konsistens    
R:att Attityder  Kompetenser och lärande 
R:bal Balans  KL:kun Kunskap 
   KL:komp Kompetens 
   KL:utb Utbildning 

  KL:förb Förbättringar 
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Bilaga 3- Exempel kodningstabell 
 

377 H1 Ku: Alltså good och best practise som man brukar prata om. Så här 
jobbar vi och så här talar vi till varandra om säkerhet 

  

378 H1 Ku: Det räcker kanske inte bara heller att ha en god säkerhetskultur. För 
har man en jättebra säkerhetskultur och ingen som helst ordning på 
administration, kvalitet, ekonomi, löner och personal. Jag tror att 
helheten är viktig 

  

379 H1 Ku: Många vill ibland sätta säkerhet och kvalitet i något slags 
motsatsförhållande till varann. Det vill säga bra driftskvalitet 
innebär att man kör tågen i hundra procent i tid och då kanske man 
måste strunta i något på säkerhetssidan för att klara av det här då.  

  

380 H1 Ku: Egentligen kan man inte se säkerhet som en enskild del utan det är 
egentligen hela företagskulturen där säkerhet och kvalitet och allt 
annat måste gå hand i hand. 

  

381 H1 Ku: Alltså att kvalitet mot kunden måste innebära att man levererar i 
tid, hela och rena tåg och att folk kommer fram utan att slå ihjäl 
sig, fastna i dörrar, bli krockade eller spåra ur eller vad som helst 

  

383 H1 Ku: Sedan kommer man till klimatet och det är ju väldigt mycket som 
jag ser det, hur man lyckas sjösätta den här kulturen och 
vidmakthålla den och också gensvaret då 

  

384 H1 Ku: Om kulturen kommer uppifrån i företaget så kanske klimatet ibland 
kommer från andra hållet 

  

391 H1 Ku: När vi har intervjufrågor från den enskilde föraren eller 
spårteknikern till VD:n så brukar jag ha med frågor om det. Vad 
har ni för kultur och hur upplever ni klimatet? Kanske framförallt 
på arbetsledningsnivån så brukar vi gå ganska djupt i det, i dom 
frågeställningarna. 

  

392 H1 Ku: Och det är där det har hänt att vi faktiskt har inblickar i hur det 
funkar med relationer i allt ifrån andra enheter till fackliga 
organisationer, skyddsombud, andra företag där man konstaterar 
att: ni måste sätta er ner och ta tag i ert samarbetsklimat, för annars 
kommer det att spåra åt skogen. 

  

393 H1 Ku: 

Jag har med sådana frågor och ställer till olika delar i verksamheten 
just för att få den bilden eftersom det är så viktigt för hur det funkar 
egentligen. Det är nästan mer intressant än att läsa styrdokumenten 
på många sätt. Styrdokumenten är egentligen bara en modell för, så 
här tänker vi. 

OBS! Här säger 
han explicit att det 
är kulturen som 
säger något om hur 
verksamheten 
fungerar 
EGENTLIGEN 

394 H1 Ku: Absolut, absolut. Det är nog en av dom allra viktigaste 
indikatorerna. Jag menar företag där man inte, man pratar inte om 
säkerhet, man tycker att det är självklart, och det är det säkert ett 
tag, men sedan kommer det annat som är viktigare och så börjar 
man glömma bort det där va 

  

399 H1 Ku: Tillbudet är egentligen den perfekta utredningen genom att det är 
där man har möjligheten, okej, det krockade inte den här gången 
men här har man en kultur, det är då man ofta brukar få en bild av 
hur en kultur är och om man bryr sig om det här tillbudet, det är 
den första saken. Bryr man sig om det här tillbudet? 

  

405 H1 Ku: Jo, det är i vart fall en väldigt stor del, men man får inte tillstånd 
för att man har en väldigt bra kultur, det måste finnas nedtecknat 
också och helst hänga ihop 

Balans mellan 
struktur och 
funktion 

397 H1 Ku:kli Den här har ni säkert sett tusen gånger, men man har någon slags 
nivå och man säger att här är nivån man behöver för att få tillstånd 
och här är nivån upprätthålla. Det vill säga att man vill 
vidmakthålla och utveckla, det är till och med utsagt i 
lagstiftningen att man ska inte bara behålla säkerhetsnivån utan den 
ska också utvecklas 
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398 H1 Ku:kli Och så vet man att i början är den jättebra och sedan börjar den 
sjunka och här kommer kanske säkerhetsmyndigheten och gör en 
revision eller det händer en olycka för den delen. Om det sjunker så 
långt att det händer en olycka 

  

400 H1 Ku:kli Äh, det var ju bara ett tillbud, men säger man så, då kan man direkt 
bocka av punkten: dom har ingen bra säkerhetskultur. Kulturdelen 
är faktiskt en av dom viktigaste bitarna för att bedöma nivån 

  

403 H1 Ku:kli Men kulturen och sättet att arbeta och klimatet, visst det ger ju 
ledningen till hur det egentligen är. Skilt ifrån det som är 
nedskrivet på papper som säger att: det här vill vi ha 

  

329 H1 O: måste funka från toppen och rakt igenom ner, ända ut till 
motsvarande gruppledare eller liknande  

  

332 H1 O: För att om inte det här balanserar så kommer man aldrig få 
personal, arbetsledare, mellanchefer och så vidare att hålla upp 
säkerhetsarbetet 

  

366 H1 O: Alltså, man hamnar hela tiden tillbaks på organisationen och därför 
måste man hela tiden samla in och beskriva kraven på 
organisationen 

  

367 H1 O: hur man har tagit hand om det. Fungerar det sätt som man har tagit 
hand om kraven då?  

  

341 H1 O:acc Det är inte så ovanligt att det är svårt att få personalen ute att 
acceptera de litet modernare ledarskapsstilarna att man ska ha 
kommunikation med närmsta arbetsledningen och sånt 

  

323 H1 O:arb Har man då turen att träffa på personalen väldigt tidigt så har man 
också snabbt möjlighet att börja ställa frågor om. Hur funkar det? 
Vad finns det för dokument som styr det här?  

  

318 H1 O:ent För man jobbar i ett väldigt delegerat system där, men vi går ändå 
in och tittar på, eftersom de flesta reglerna då är 
företagsövergripande så tittar vi på företagets styrning, hur man 
tecknar avtal med transportleverantörer och sådant 

  

319 H1 O:ent många delar inblandade att där har vi blivit tvungna att ta ett 
helhetsgrepp på hela SL-verksamheten från egentligen beställaren 
Landstinget till de olika företagen 

  

375 H1 O:ent Då ska man ha en väldigt stark ledning för att faktiskt kan hålla 
emot det här och inte lockas att: beställaren är kund, beställaren 
säger att vi inte ska vara byråkratiska, vi ska inte ha en massa 
regler, styrsystem och annat och då kommer ju det att genomsyra 
hela verksamheten.  

  

376 H1 O:ent Ledningen ansvarar och uppdragsgivaren ansvarar för kulturen och 
den är ju förstås oerhört viktig att man sätter upp mål, talar om att 
så här vill vi göra.  

  

343 H1 O:fack Ofta får man också ganska snart en bild av ifrån 
personalorganisationernas sida om hur dom upplever att det funkar 

  

344 H1 O:fack Och där har vi väl tyvärr idag en kultur där 
personalorganisationerna, ska jag säga vissa, politiskt sätt, inte 
tycker om den här uppdelningen som sker i branschen, 
privatisering och så vidare 

  

335 H1 O:för Det är oerhört traditionsbundet samtidigt som den de senaste 20 
åren har genomgått en teknisk och arbetsmetodikmässig 
utveckling. Att hålla ihop det här, det är inte alltid helt lätt och det 
ser man också 
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Bilaga 4- Exempel transkription 
 

Delar av intervju H4 20060324 
 
11. H1: Kan du räkna upp faktorer som du upplever som viktiga att ta hänsyn till för att i 

en verksamhet få fram vad som eventuellt skulle kunna vara bidragande till en 
olycka incident.  

12. H4: Faktorer som? En gång till, det var litet mycket. 
13. H1:  Alltså faktorer som du anser kan ha varit bidragande i en verksamhet, på litet 

högre abstraktionsnivå, till att en olycka incident har inträffat.  
14. H4: Det kan ju vara frågan om ledningsproblem, utbildningsproblem, 

säkerhetsstyrningsfaktorer, det kan vara. Det är ju ett jättesvårt begrepp, men om 
man nu antar att säkerhetskultur betyder en ambitionsnivå som genomsyrar 
verksamheten och den nitiskhet som man lägger på att uppfylla gällande 
säkerhetsbestämmelser så ingår ju allt det där i säkerhetskulturen. Att man har 
tyrande dokument, att man har uttalade ansvarsförhållanden, utpekade personer 
för olika saker. Man har klara bestämmelser för hur saker och ting ska gå till. Ett 
uppföljningssystem för fel och brister i verksamheten som kan utvecklas till en 
olycka incident. Jag har ju sett att nästan alla olyckor och incidenter som vi 
utreder är ju resultatet av en lång, lång kedja av rätt små faktorer, som till sist blir 
så många att det blir en olycka. Och ett säkerhetssystem, eller ett 
säkerhetsstyrningssystem som fångar upp månnga sådana här småsaker efterhand 
och rättar till dem, det är där tror jag som en verksamhet blir säkrare. Dom här 
långa kedjorna med olyckliga omständigheter blir aldrig så långa utan dom fångas 
upp på vägen och då utvecklas inte så många olyckor. Om det nu är så att, visst 
finns det olyckor som bara händer så där, men dom flesta olyckorna byggs upp 
under lång tid med svagheter i uppföljning och så där va. Men det finns en massa 
sådana faktorer. Det kan finnas många andra också. Det beror ju på vilken 
verksamhet det är. Vi har ju till exempel den här bussolyckan för några år sedan, 
då tittade vi ju på säkerhetsstyrningssystem, verkstadsrutiner, bussförarnas 
återkoppling av problem. Bromsarna nyper inte, eller bromsarna tar inte. Hur 
återkopplas det till verkstadsorganisationen? När man överlämnar en buss. Man 
kör ju en buss och sedan så plötsligt stiger chauffören av och det kliver på en ny. 
Den nye, han har ingen aning om hur den här bussen är. Han går inte ens runt och 
kollar att lamporna lyser utan han bara kliver in och fortsätter köra. Och den 
överlämningsrutinen, en rapport över fel eller brister, kan ju vara en faktor, 
utbildning, halkkörningsträning, hälsokontroller, ja hur mycket som helst.  

15. I1: Men finns det någonting som sticker ut mer än det andra som ni kan gå in och titta 
på? 

16. H4: Jag tror det är det här om det nu är någon enskild faktor man kan peka på så är det 
säkerhetssystemen som fångar upp småsaker fortlöpande. Det kanske är alltihop 
det här egentligen, men att man ser till att chauffören efter varje pass fyller i en 
lapp med dom här och dom här problemen har jag haft. Så här och så här såg det 
ut. Och sedan att det verkligen processas i verkstadsorganisationen. Med den här 
bussen, att felen verkligen rättas till, med bromsar och lysen och. Det tror jag 
kanske är det viktigaste. Men det bygger på att det finns en ledning som säger att: 
Så där ska det gå till, punkt och slut, inget slarv här. Alltså en tydlig 
säkerhetsambition hos ledningen i verksamheten som gör att det är alldeles klart 
att det är ett område som inte är föremål för slarv.  

17. I1: Finns det några kriterier kopplade till en verksamhet som kan hjälpa till att avgöra 
hur djupt man bör gå i utredningen? 

18. H4: Ja, kriterier och kriterier alltså. Vad vi gör är att vi intervjuar ju folk och tar in 
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dokument och så. Det är väl vid läsning av dom här dokumenten och dom tankar 
som växer vid intervjuer som visar att: Här finns det saker som vi inte är bra på, 
här finns det saker som inte stämmer och då går man vidare. Om man redan från 
början får en. Allting pekar på att här finns ett jättebra system så går man ju inte så 
långt i det va. Sedan tror jag att det finns frågor eller frågekomplex i en utredning 
som känns mer angelägna än andra. Ofta är det ju väldigt många faktorer man 
måste titta på och då kanske man väljer ut ett eller två eller tre områden som man 
borrar djupare i än i dom andra därför att: När man har kommit fram till att en 
jämn genomtröskning av hela området, men där ser man att inom vissa områden 
så finns det ingenting som tyder på några generella svagheter eller några 
underhållsproblem eller några andra problem, då låter man inte de områdena 
skymma sikten mot mer angelägna frågekomplex utan då lägger man av där. Och 
så borrar man vidare mot områden där man tycker att det finns större 
säkerhetsvinster att göra. Säkerhetsvinsterna är nog kriteriet, den bedömda 
säkerhetsvinsterna är nog kriteriet för var man borrar djupt och länge och var man. 
Det kan ju finnas problem som i och för sig är ganska betydelsefulla, men man 
bedömer att det inte finns några större säkerhetsvinster att göra. Om det inte finns 
några större säkerhetsvinster att göra genom att lägga ner en massa jobb och 
utreda, då gör man inte det. Jag kan ju exemplifiera lite grann: Jag hade en 
fartygskrock där det var en sådan här uppblåsbar rutschbana från båten till en 
plattform där nere. Det finns en på varje sida och kallas för ?? ??. En av dom här 
vred sig så att den kom upp- och ner och ingen kunde begripa hur det här hade gått 
till och vi funderade, vi frågade folk, vi frågade tillverkare, vi frågade dom som 
hade packat den här utrustningen och alla möjliga som hade hanterat den, frågade 
andra haverikommissioner om dom hade sett exempel på såna här händelser i sin 
verksamhet. Kunde inte säga någonting. Det fanns ingenting som tydde på att det 
fanns några generella svagheter, fanns ingenting som tydde på att den här 
apparaten var dåligt packad eller dåligt underhållen. Ingen annan 
haverikommission av dom vi pratade med hade några exempel på såna är 
händelser. Då sade vi till slut att det här var en tillfällighet, det var ingen idé, vi 
borrar inte vidare här utan konstaterade att det här var nog en tillfällig historia. 
Punkt slut och så lade vi ner den delen. Vi trodde inte att även om man borrar sig 
in i minsta detalj, om det är en sådan här som inte har fungerat på massvis med 
gånger man har evakuerat eller övat på det här viset så ser vi inte att man tjänar så 
mycket på att hitta felet på just den här. Såna kriterier tror jag det är, 
säkerhetsvinster. 

19. I1: Utöver det här säkerhetssystemet, vilka egenskaper i en verksamhet skapar enligt 
din uppfattning förutsättningar för att den ska kunna bedrivas på ett säkert sätt? 

20. H4: Jag tror att det är, man måste vara förutseende, man måste tänka igenom alla 
scenarier, olika scenarier och sedan försöka hitta typgrejer och med dom som bas 
skapa rutiner och öva. Jag tror att man måste tänka sig såna där worst case 
scenario helt enkelt och verkligen gå igenom, vad händer om: Till exempel på ett 
fartyg, om man kolliderar med ett annat fartyg. Vad händer då, vad gör vi, vad 
kommer inträffa och kan man så att säga hantera the worst case, då kan man 
hantera alla andra också. Och där måste man då jobba med övning, flexibilitet, 
men framförallt, övning, övning, övning så att folk aldrig behöver stå och tänka på 
vad dom ska göra. Det ska finnas liksom bara, pang. Alltså, jag vill ju påstå att 
man gör så inom flygsektorn, simulatorövningar, spel och uppföljningar och så 
där. Och när det händer så ska ingen behöva fundera på, å, vad nu då, vad är det 
här för något, vad gör vi nu, utan då ska det gå igång. Jag har sett många exempel 
på att man säger att man har en hög beredskapsorganisation, men när det verkligen 
smäller till då är det inget som funkar därför att det går inte att fundera ut vad man 
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ska göra då utan då är det ryggmärgen som ska jobba helt enkelt och gör det inte 
det, då blir det inget gjort helt enkelt. Så att jag tror att när det gäller 
olyckshändelser och sådant där. Till exempel fartyg: Kollisioner, grundstötning, 
brand. Ta en brand. Alla ska veta exakt vad dom ska göra. Var det brinner, det kan 
vara lite olika, men det ska finnas väl inövade rutiner. Alla ska veta vad dom ska 
göra om det brinner. Kör man på grund och det går hål i båten så ska man inte 
behöva fundera utan, pang, stänga vattentäta dörrar, evakuera passagerare, se till 
att få upp folk från hytter och sånt som dom kan bli instängda i där nere och sånt 
där. Det ska gå igång. Det kräver nog ganska mycket övning för. Det övas ju, i 
många verksamheter, men det övas inte tillräckligt på något vis. Se på 
regeringskansliet till exempel. Dom säger att dom övar krishantering varenda dag 
i sin normala verksamhet men när det smäller så står dom där, har ingen aning om 
vad dom ska göra.  

21. I1: Har du någon övergripande strategi eller princip som du använder dig av för att 
bedöma en verksamhets säkerhetsnivå? 

22. H4: Ja, det är väl det som jag har sagt att man kollar hela kedjan. Styrande dokument, 
verksamhetsstyrning, säkerhetsregler. Och stämmer allt det där att det ser bra ut 
hela vägen, då tror jag att man bedömer att nivån, att den generella nivån på den 
här verksamheten är hög. Här har man en ambition att hålla en hög säkerhet, här 
har man en nitiskhet när det gäller att följa upp incidenter, man vidtar åtgärder. Så 
fort man hittar ett fel så åtgärdar man det. Och man har så att säga allmänt en hög 
ambitionsnivå då tror jag att man kan säga att i någon slags generell mening så 
bedrivs den här verksamheten på ett säkert sätt utan att behöva kolla varenda liten 
detalj. Om man däremot vid en sådan här genomgång hittar brister. Om vi ska ta 
det här exemplet med passagerarfärjan. Man ser att den här färjan har gått med 
öppna vattentäta dörrar i stort sätt konstant. Enligt gällande regler så får man inte 
ens öppna dom där dörrarna för passage när man är till sjöss, därför att dom där 
dörrarna är så osäkra. Dom ska vara avstängda, punkt slut. Rederiet vet om det, 
men likväl förbaskat så kör man omkring med dom här dörrarna öppna. Man vet 
att det finns en svaghet i dom här dörrarna som gör att dom kanske inte funkar när 
dom behövs därför att dom inte tål vatteninträngning i systemen. Ändå så tillåter 
dom besättningen att ha dom här dörrarna öppna och säger att dom går ju att 
stänga när det händer något ute på platsen. Så finns det då en 
nödstängningsanordning som, i worst case, så kan man pumpa igen dom här 
dörrarna, handpumpa ifrån olika stationer. Då har man en säkerhetsorganisation 
som inte har någon person som är utsedd att bege sig till dom här pumpstationerna 
och börja pumpa. Ingen har den uppgiften och så har man då. Och så hittar man 
ytterligare saker. Då tror jag att, då behöver man inte borra längre, vi behöver inte 
titta på mer. Vi kan utgå ifrån att säkerhetsnivån i det här företaget är låg. Så här 
ser det inte ut helt enkelt i en verksamhet med hög ambitionsnivå på säkerheten. 
Då sitter inte vi och kollar ytterligare tio faktorer. Utan då säger vi att det här är 
dåligt och sedan pekar vi på tillsynsmyndigheten och säger att: Nu får ni se till att 
dom skärper sig på alla håll och kanter. Det finns en så att säga kommunicerande 
??sfär?? så att säga, är det dåligt på ena sidan så är det dåligt på andra sidan också. 

23. I1: Finns det enligt din mening några särskilda indikatorer på om det inte står rätt till i 
en verksamhet? 

24. H4: När folk inte kan redogöra för hur det hänger ihop. Om man intervjuar tre 
personer och de har olika uppfattningar om saker och ting, hur det är och ska vara. 
Om man inte får klara besked riktigt. Är det riktigt bra, då säger dom att så här är 
det och så säger alla samma sak. Och att man hittar dokument som visar 
säkerhetsstyrningssystem med förhållningsorder, rapporteringssystem och sånt. 
Och alla vet att dom finns och vet hur dom fungerar, det är ett klart tecken på att 
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det står bra till. Att hela organisationen känner till vad som gäller och följer det. 
Och att det finns ett uppföljningssystem som ser till att dom följer det. Då tror jag 
att man kan säga att: Det här är nog bra. Det är klart att det finns säkert detaljer 
där också men, det finns ett system som av egen kraft hittar problem. Om man inte 
av egen kraft hittar problem, då är det stora problem. Då måste någon annan gå in 
och titta och säga att det här inte är bra. Och jag tror, i min värld så fungerar det så 
att ett företag, transportföretag eller något, dom har ett system för att fånga upp 
brister och incidentrapportering och upprätthåller en hög säkerhet. Och 
tillsynsmyndigheten ska egentligen bara genomföra något slags stickprov och 
bekräfta att det står rätt till. Och är det så att man inte får den här bekräftelsen så 
ska tillsynsmyndigheten kanske göra en mer djupgående analys av vad det är som 
brister och förelägga verksamhetsutövaren att skärpa till verksamheten. Och om 
dom inte kan det så ska dom om dom är flygbolag groundas helt enkelt. Då ska 
tillstånd och sådant, certifikat omprövas. Kan man inte upprätthålla säkerheten så 
ska men inte bedriva verksamheten heller. Den springande punkten i det här är 
egentligen den egna förmågan i verksamheten att hitta problemen och rätta till 
dom. Det är, tror jag ett tecken på god säkerhet. Det här handlar om organisation 
helt enkelt. Och då spelar det ingen roll helt enkelt om man har alla papper i 
ordning så att säga: Godkända certifikat, eller allt vad det nu heter, den här 
papperssäkerheten. När man pratar om sjövärdiga fartyg, det sägs att ett fartyg är 
sjövärdigt om alla papper är i ordning. Det tror jag inte ett ögonblick på. Det är 
sjövärdigt om det fysiskt är så i verkligheten så att säga. Inte hål i botten och vad 
det nu kan vara för någonting. Så att säkerhet är någonting annat än papperen i 
ordning som många tror. Vi har alla papper i ordning och så är det säkert. Jag tror 
att det är en ganska svag korrelation mellan det, om den överhuvudtaget finns. 

25. I1: Papperen räcker inte till säger du. Vad är det som behövs utöver dom här 
papperen? 

26. H4: Alltså, papperen visar ju läget just när dom skrevs. I värsta fall kan det ju vara så 
att det ser väsentligen annorlunda ut efter en timme om det har hänt något så att 
säga. Det där är något som: Jag tror att det är ett stort misstag att tro att säkerhet är 
att ha papperen i ordning. Papperen ska vara i ordning, naturligtvis. Det är ju en 
indikation på att det gjorts en kontroll och att det då var ok i alla fall, men det som 
gäller, det är ju läget som vi hittar på marken, nu va, inte vad det skrevs på papper 
igår. Det vet man ju själv när man kör hem från besiktningen. Man kan köra på en 
sten som gör att ett bromsrör går av. Jag menar, bilen är besiktigad för en timme 
sedan, men den kan vara trafikfarlig som fan. Och samma sak kan ju gälla inom 
andra verksamheter så att säga. 

27. I1: Hur är det möjligt från er sida att undersöka dom här indikatorerna? 
28. H4: Det är ju, vi har ju en lagstiftning som gör att vi har rätt att ta del av dokument, vi 

har rätt att ställa frågor till folk, och det gör vi också. Vad vi gör också är att vi 
låter dom här frågorna ställas av dom som vi uppfattar som auktoriteter på 
området så att säga. Vi tar in experter, vi tar in specialister som så att säga tar på 
sig Haverikommissionskavajen. Och dom vet vilka frågor som ska ställas och dom 
vet vad dom ska leta efter och dom vet hur det ska se ut och gör vi ju ett, vid något 
inledande möte när alla dom här experterna är samlade en åtgärdslista, där var och 
en får ett uppdrag. Du gör det och du gör det och du gör det. Och sedan samlas 
man igen efter det och så kan det finnas då oklara punkter eller saker som inte har 
kommit fram eller som man har misslyckats med att få fram och då gör man en ny 
strategi och försöker något annat sätt att få fram och till sist så har man ju som jag 
ser det, en bild som alltså är skapad av folk som åtminstone normalt sätt, om vi 
lyckats hitta rätt experter, en bild som är skapad av folk som verkligen vet vad 
dom pratar om. Som har själva arbetat i en sådan verksamhet, som vet precis hur 
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valsarna går och var svagheterna finns. Och då tillför dom ju den kunskapen till 
haverikommissionen. Så kan vi så att säga med mycket god, stort mått av säkerhet 
säga att vi har rätt. Var det ett svar på frågan? 

29. I1:  Jo, ja, det finns inget inget exakt rätt eller fel i dom här svaren utan jag vill ju ha 
era tolkningar och hur ni ser på er verksamhet. Men jag tänker ändå, nu var vi ju 
mycket inne på vilka kompetenser ni använder, men hur bär man sig åt därute i 
verkligheten när man gör dom här undersökningarna? 

30 H4: Ja, vi ställer frågor, vi läser dokument, pratar med folk. Tar del av grejer, tittar på: 
det här med dokument, det kan ju vara uppföljningsdokument, det kan vara såna 
här tillsynsprotokoll, det kan vara allt möjligt sådant som kan ge en bild av hur det 
står till, och så pratar vi med folk helt enkelt. Pratar med alla. Ofta pratar vi md 
väldigt många. Från högste chefen till chauffören eller vad det nu kan vara för 
någonting. Och alla befattningshavare som kan tillföra någonting däremellan. 
Trafikchfer och verkstadschefer och säkerhetschefer och alla möjliga. Och så 
pratar vi med dom i tur och ordning för att få en bild av. Det kan jag väl säga att vi 
ofta har förvånansvärt öppna samtal. Det är inte så himla ofta som dom slingrar 
sig eller ljuger eller så, det förekommer ju, men det är inte så himla vanligt utan 
det är ganska öppna, ärliga samtal om sakernas tillstånd och vi ber dom att få 
dokument och vi får dom utan knot.  

31. I1: Vilken eller vilka kompetenser anser du är viktiga att ha för att undersöka en 
verksamhets förmåga att vara säker? 

32. H4: Jag tror att det är de tre huvudspår som vi kör efter här faktiskt. Någon operativ 
kompetens, någon teknisk kompetens och sedan en MTO-människa så att säga. 
Det är dom huvudspåren så att säga: Hur bedrivs verksamheten, hur sköter man 
sig tekniskt, underhållsarbeten och sådant och hur ser organisationen ut, vad finns 
det för styrande dokument. Det är ju de tre huvudlinjerna så att säga. Sedan kan 
det ju hända att att man behöver. Jag tror att nästan alla experter som man beöver, 
dom hamnar någonstans inom dom där huvudavdelningarna. Jag vet inte vad det 
skulle vara som inte hör till så att säga den operativa verksamheten, den tekniska, 
organisationen, system. Det händer ibland att man behöver sömnforskare. Men det 
är dom tre, har man dom på plats, då tror jag att det finns alla förutsättningar för 
att lyckas.  

33. I1: Teknisk, operativ och MTO? 
34. H4: Ja. 
35. I1: Och då undrar jag vad anser du att MTO-människan står för avseende kompetens 

här? 
36. H4: Den är ju mer så att säga grundläggande än dom andra, därför att allting är ju, kan 

ju vara MTO. En MTO-analys omfattar ju båda dom andra. Så att MTO-peronen, 
människan behöver ju inte finnas. Det behöver ju kanske inte finnas en sådan 
person om alla inblandade har dom här dimensionerna klart för sig. Då behövs 
dom kanske inte, utan då räcker det att det funnits en missionär så att säga, 
tidigare. Men om vi är ganska, så att säga inte har kommit. Det där tänkandet har 
inte riktigt. Vi har inte kommit så långt att det sitter i bakhuvudet alla dom här 
sätten att resonera och så där. Så att, då är det bra när det finns en person som 
sitter med och tillför dom litet mer synsätt. Kan diskutera lite, just synsätt och 
utgångspunkter och metoder och sådant. Det som jag tror att alla vill använda. Nu 
tror jag att jag har kommit lite, något så när på vägen med dom här frågorna, 
MTO-tänket och så, så tycker jag att den här MTO-personen, dom som vi har 
anställda alltså, Anna och Eva är bra attt ha när det gäller att titta på 
organisationsfrågor och just det här med styrande dokument som jag var inne på 
förut, just att dom kan borra fram. Kanske kan göra ganska stora insatser just vad 
det gäller att bedöma det som vi har pratat om förut, säkerhetsnivå, den generella 
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säkerhetsnivån som genomsyrar företaget. Hur ser dokumenten ut? Hur är dom 
implementerade? Vad känner så att säga personalen till om det här och hur har 
dom så att säga fått det så att säga planterat hos sig, Dom kan hjälpa till litet med 
intervjuteknik också och sådana saker. Dom är ju, bollen hos oss är ju sådan att 
dom ska ha båda dom här rollerna att vara missionärer så att säga, men också 
bidra med handfast arbete på dom här andra områdena. Just det här med 
missionärsfunktionen tycker jag är viktig, den är vi angelägna om.  

37. I1: Är det enligt din uppfattning möjligt att skapa sig en bild av en säkerhetsnivå i en 
verksamhet i samband med en olycka incident?  

38. H4: Ja alltså, ja vill, det beror sig på vad man menar med rättvisande men om det finns 
någon objektiv sanning i sammanhanget menar du eller? Jag tror faktiskt att det är 
något sånär möjligt att göra det som jag berättade förut. Man hittar, alltså någon 
gång har man sett att, trots att det har funnits. Allting har funnits på plats och så 
händer en olycka ändå, då kan man ju säga att en olycka händer även om systemen 
är vattentäta, men dom händer mera sällan i sådana sammanhang. Jag tror att man 
i alla fall kan få en hygglig bild, det tror jag. Men vad som menas med rättvisande, 
om den exakt motsvarar verkligheten? Vi gör ju ganska omfattande inhopp i 
verksamheten så att jag tror ju inte att vi gör några riktigt stora tabbar i 
sammanhanget utan säkerheten, den vi kommer fram till, tror jag i hyfsad 
utsträckning stämmer med verkligheten. Så pass att man åtminstone kan veta att 
man borde borra vidare på vissa områden eller att man, det verkar inte finnas, det 
är klart att det kan ju finnas. Men sannolikheten minskar ju med någon faktor på 
antalet områden man går igenom utan att hitta något. Men jag tror att är det dåligt, 
så är det dåligt över hela linjen. Så då är det så att säga inte så himla många 
punktkontroller så att säga för att: Här finns det inget, här finns det inget, här finns 
det inget, då stämmer det säkert på dom andra också. Och hittar man på något 
område så kan det vara en tillfällighet, men hittar man på två eller tre områden 
brister, då kan man säga att det generellt sätt är låg nivå. Alltså att man med god 
säkerhet kan bedöma det.   

39. I1: Om du ur effektivitetssynpunkt ska välja ut några särskilda punkter att titta på för 
att avgöra om en verksamhet är säker, vilka väljer du då? 

40. H4: Då skulle jag intervjua några och låta dom berätta om säkerhetssystemet. Hur man 
har byggt upp det och hur det är tänkt att fungera. Och vad det finns för styrande 
dokument och uppföljning. Och då tror jag att, har du fyra, fem pers som säger 
samma sak, som håller med varandra om att det är så det ska fungera och det 
faktiskt fungerar så, då tror jag att man kan. Alltå på något sätt försöka se om det 
är en lärande organisation. På något sätt försöka bedöma om det är en lärande 
organisation eller inte. Om det är en lärande organisation så finns alla möjligheter 
att det funkar bra, är det inte det, då ökar genast sannolikheten att det finns brister. 
Om det inte finns ett system som fångar upp problem, då kommer det att finnas 
problem.   
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Att undersöka en verksamhets säkerhetsstatus - struktur eller kultur? 
Åtta haveriutredares syn på vad som konstituerar en säker verksamhet. 
 
To investigate the safetystatus of an organization – structure or culture? 
Eight investigators view of what distinguishes a safe organization. 
 
 
 
Per Christofferson 

 Olyckor är ofta resultatet av en mängd processer där teknik, människor och organisatoriska förhållanden samverkat 
på ett sådant sätt att följden blivit en negativ händelseutveckling. Teorier gör gällande att en haveriutredares mentala 
föreställningar eller olycksmodeller har betydelse för hur ett sådant förlopp kan analyseras och förstås. En teori 
hävdar att säkerhetskultur som begrepp potentiellt skulle kunna kopplas till olycksmodeller för att bättre kunna 
förstå utvecklingen av vissa händelseförlopp. 
 Statens Haverikommission undersöker olyckor och tillbud främst inom domänerna flyg, sjöfart, spårbunden trafik 
samt militär verksamhet. Även andra allvarliga olyckor inom andra domäner utreds i vissa fall. Huvudsyftet med 
haveriutredningarna är att förbättra säkerheten genom att undersöka vad som har hänt, varför det har hänt och vad 
som kan göras för att förebygga att liknande händelser inträffar igen. För att kunna uppnå detta är det av stor vikt att 
på ett effektivt och tillförlitligt sätt kunna identifiera säkerhetsrisker som på något sätt kan ha bidragit till olyckan. 
 Denna uppsats har undersökt hur det är möjligt för en haveriutredare att i samband med en olycksutredning skapa 
sig en mental bild av en verksamhets säkerhetsstatus för att därigenom kunna identifiera eventuella säkerhetsrisker 
som bidragit till olyckan. En särskild vikt har lagts vid att undersöka vilken koppling detta arbete har till att 
undersöka verksamhetens säkerhetskultur. 
 Den använda metoden har varit kvalitativ analys av åtta semistrukturerade intervjuer med haveriutredare från 
Statens Haverikommission. De analyserade intervjuerna har jämförts med tidigare forskning som tagit fram metoder 
för att proaktivt värdera verksamheters säkerhetsstatus genom att undersöka deras inneboende säkerhetskulturer. 
 Studien har identifierat sex dimensioner som av utredarna anses som viktiga för att kunna avgöra en verksamhets 
säkerhetsstatus. De sex dimensionerna utgörs av ledningsfunktioner, organisatoriska förhållanden, system, regler 
och procedurer, kompetenser och lärande, kommunikation och säkerhetsfokuserat beteende. Det konstaterades att 
utredarna i hög grad utgår från strukturella aspekter när de undersöker en verksamhets säkerhetsstatus och att 
säkerhetskulturen kan vara till hjälp för att avgöra funktionen hos denna struktur. 
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