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Sammanfattning 
Som en del av forskningsprojektet ”Antaganden om olycksfall och dess konsekvenser för 
utredning och åtgärder” syftar denna studie till att följa upp granskningen av Lundberg et al. 
(opublicerad) av manualen ”Händelseanalys och riskanalys. Handbok för 
patientsäkerhetsarbete.” som används i svenska landsting. Denna uppföljning avser att 
kartlägga hur Patientsäkerhetsenheten vid Landstinget i Östergötland arbetar med utredningar 
av tillbud och olyckor inom sjukvården, samt att beskriva vilka konsekvenser sådana 
antaganden om olycksfall får för utredningar och åtgärder. 

Den empiriska metoden som har använts bestod av inledande litteraturstudier av tidigare 
forskning på samma och liknande områden samt intervjuer med ett antal medarbetare på 
Patientsäkerhetsenheten. Efter en kvalitativ bearbetning av data som genererats under 
intervjuerna har resultatet analyserats och sedan jämförts med teorier hämtade från den 
inledande litteraturstudien. 

Resultatet bekräftar många av de slutsatser som Lundberg et al. (opubl.) har dragit i sin 
granskning, exempelvis att landstingens manual tillämpar en komplex linjär olycksmodell, att 
manualen erbjuder en handfast beskrivning av hur utredningar praktiskt bör gå till samt att 
handboken har vissa delar som inte är lika detaljerat och tydligt beskrivna. Denna studie går 
dock djupare i analysen och resultatet gör gällande att manualen saknar en explicit stoppregel 
för när utredarna bör skifta från analysfas till designfas, och att det närmast handlar om en 
mättnadskänsla inom analysgruppen. Medarbetarna uppgav under intervjuerna att 
genomförande och uppföljning av åtgärdsförslagen inte är en del av deras uppgift utan något 
som åligger uppdragsgivaren. De ansåg vidare att det är en brist i och med att de förlorar 
kontrollen över åtgärderna då de lämnar förslagen ifrån sig till uppdragsgivaren, och menade 
att uppföljning är det steg som Patientsäkerhetsenheten härnäst måste arbeta systematiskt med 
för att främja en högre patientsäkerhet. Handboken som används ses inte som en abstrakt 
skrivbordsprodukt utan som en praktisk handbok som används för utbildning och som 
referensbok. I de utredningar som Patientsäkerhetsenheten genomför följs manualen noggrant 
och utredarna är nöjda med den metodik som används. På några punkter ansåg dock utredarna 
att manualen kan förbättras, exempelvis gällande utformningen av åtgärdsförslag samt 
riskanalysmetodik och intervjumetodik. Resultatet pekar också på att det dominerande 
synsättet som råder på enheten kring olycksfall inom sjukvården framför allt gör gällande att 
en olyckshändelse är en kedja av förhållanden och händelser som kulminerar i en skada och 
att det finns bakomliggande orsaker till händelsen, vilket är förenligt med en komplex linjär 
olycksmodell. En paradox har påvisats mellan vad som kallas det gamla respektive nya 
synsättet på mänskliga felhandlingar, då Patientsäkerhetsenheten tycks ha en blandad syn på 
just mänskliga felhandlingar. Denna motsägelse visar sig bland annat genom att man betonar 
vikten av att inte skuldbelägga enskilda individer eller använda termen mänskliga 
felhandlingar, samtidigt som fokus i utredningarna ligger på händelser som ligger nära 
olyckan i tid och rum samt att de åtgärdsförslag som tas fram i samband med utredningarna 
ofta syftar till att strama upp processerna inom systemet. 
 



Författarens tack 
Processen med att skriva denna magisteruppsats har varit rolig, utvecklande och stimulerande 
på många sätt. Den markerar inte bara slutet på fyra års studier i kognitionsvetenskap, utan 
även början på någonting helt nytt, på nästa kapitel i livet. Det är en fantastisk känsla att hålla 
den färdig i sin hand och att kunna vara stolt över sin prestation. Men utan ovärderligt stöd 
från människor i min omgivning hade det inte blivit någon uppsats, och jag vill därför rikta ett 
varmt och uppriktigt tack till dessa personer: 

Till de medarbetare på Patientsäkerhetsenheten vid Landstinget i Östergötland som tog sig tid 
att träffa mig och svara på mina, inte alltid så lättbesvarade, frågor. 

Till min handledare Jonas Lundberg vid Linköpings Universitet som har kommit med 
insiktsfulla råd och tips när det har behövts som mest, och som har visat mig i rätt riktning 
under arbetets gång. 

Till min fantastiska familj som alltid har trott på mig, uppmuntrat mig och gjort mig till den 
person jag är idag. 

Vedranu. Bez tebe bi ovo bilo nemoguće ostvariti. Ti si moje sve. 

Linköping, september 2007 

 
 



Innehåll 

Innehåll 
1 INLEDNING................................................................................................................................................ 1 

1.1 PATIENTSÄKERHETSENHETEN VID LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND .................................................... 1 
1.2 GRANSKNINGEN AV LANDSTINGENS MANUAL....................................................................................... 1 
1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR .......................................................................................................... 2 
1.4 UPPSATSENS STRUKTUR........................................................................................................................ 2 

2 TEORIBAKGRUND................................................................................................................................... 3 

2.1 FÖRKLARING AV FÖREKOMMANDE ORD OCH UTTRYCK ........................................................................ 3 
2.2 OLYCKSMODELLER ............................................................................................................................... 6 

2.2.1 Linjära olycksmodeller.................................................................................................................... 7 
2.2.1.1 Att tillämpa linjära olycksmodeller ....................................................................................................... 7 

2.2.2 Epidemiologiska olycksmodeller ..................................................................................................... 8 
2.2.2.1 Att tillämpa epidemiologiska olycksmodeller ....................................................................................... 9 

2.2.3 Systemiska olycksmodeller .............................................................................................................. 9 
2.2.3.1 Den skarpa respektive trubbiga änden ................................................................................................. 10 
2.2.3.2 Att tillämpa systemiska olycksmodeller .............................................................................................. 10 

2.2.4 Kort sammanfattning av olycksmodellerna ................................................................................... 10 
2.3 MÄNSKLIGA FELHANDLINGAR OCH TVÅ OLIKA SYNSÄTT PÅ DEM....................................................... 11 
2.4 ANSVAR OCH SKULDBELÄGGANDE ..................................................................................................... 12 
2.5 ATT LÄRA SIG NÅGOT AV NEGATIVA HÄNDELSER ............................................................................... 13 

2.5.1 Analys av negativa händelser........................................................................................................ 14 
2.5.1.1 Händelseanalys.................................................................................................................................... 14 
2.5.1.2 Riskanalys ........................................................................................................................................... 14 
2.5.1.3 Analysens fokus .................................................................................................................................. 15 
2.5.1.4 MTO.................................................................................................................................................... 15 

2.5.2 Att arbeta praktiskt med olycksfallsutredningar ........................................................................... 16 
2.6 ÅTGÄRDER.......................................................................................................................................... 19 

2.6.1 Åtgärder på hög respektive låg nivå ............................................................................................. 19 
2.6.2 Utformning av åtgärder ................................................................................................................ 20 
2.6.3 Stabilitet ........................................................................................................................................ 21 

3 METOD...................................................................................................................................................... 22 

3.1 METODVAL ......................................................................................................................................... 22 
3.2 KVALITATIVA INTERVJUER ................................................................................................................. 22 
3.3 INTERVJUUNDERLAG .......................................................................................................................... 23 
3.4 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER....................................................................................................... 23 
3.5 ANALYS OCH BEARBETNING AV INTERVJUMATERIALET...................................................................... 24 

3.5.1 Transkription................................................................................................................................. 24 
3.5.2 Kodning......................................................................................................................................... 24 

3.6 METODDISKUSSION............................................................................................................................. 24 

4 RESULTAT OCH ANALYS .................................................................................................................... 26 

4.1 ÄR DAGENS SJUKVÅRD SÄKER ATT VISTAS OCH ARBETA I?................................................................. 26 
4.2 SKÄL TILL ATT NEGATIVA HÄNDELSER INTRÄFFAR............................................................................. 27 
4.3 VARFÖR NEGATIVA HÄNDELSER BÖR UTREDAS .................................................................................. 30 
4.4 FÖRFARANDE VID UTREDNINGAR........................................................................................................ 30 
4.5 ÅTGÄRDER.......................................................................................................................................... 31 

4.5.1 Utformning av åtgärdsförslag ....................................................................................................... 31 
4.5.2 Formulering av åtgärdsförslag ..................................................................................................... 33 
4.5.3 Åtgärdernas effektivitet ................................................................................................................. 34 
4.5.4 Genomförande och uppföljning av åtgärdsförslagen.................................................................... 35 
4.5.5 Mottagarorganisationens acceptans ............................................................................................. 37 
4.5.6 Avvägning kostnad/nytta ............................................................................................................... 38 
4.5.7 Åtgärder och nya risker................................................................................................................. 39 

4.6 LANDSTINGENS MANUAL .................................................................................................................... 39 
4.6.1 Manualens nytta och tillämpbarhet............................................................................................... 39 
4.6.2 Manualens användbarhet i olika utredningsfaser ......................................................................... 40 
4.6.3 Om att arbeta enligt manualen...................................................................................................... 41 



Innehåll 

4.6.4 Upplevda brister med manualen ................................................................................................... 41 
4.7 OLYCKSMODELLER ............................................................................................................................. 42 

4.7.1 Komplexitet och koppling.............................................................................................................. 43 
4.7.2 Epidemiologi ................................................................................................................................. 44 
4.7.3 Stabilitet ........................................................................................................................................ 46 
4.7.4 Säkerhetskultur och säkerhetsmognad .......................................................................................... 48 
4.7.5 Ledningens påverkan..................................................................................................................... 50 

5 DISKUSSION ............................................................................................................................................ 52 

5.1 ÄR DAGENS SJUKVÅRD SÄKER ATT VISTAS OCH ARBETA I?................................................................. 52 
5.2 SKÄL TILL ATT NEGATIVA HÄNDELSER INTRÄFFAR............................................................................. 52 
5.3 VARFÖR NEGATIVA HÄNDELSER BÖR UTREDAS .................................................................................. 52 
5.4 FÖRFARANDE VID UTREDNINGAR........................................................................................................ 53 
5.5 ÅTGÄRDER.......................................................................................................................................... 53 

5.5.1 Utformning av åtgärdsförslag ....................................................................................................... 53 
5.5.2 Formulering av åtgärdsförslag ..................................................................................................... 53 
5.5.3 Åtgärdernas effektivitet ................................................................................................................. 54 
5.5.4 Genomförande och uppföljning av åtgärdsförslagen.................................................................... 54 
5.5.5 Mottagarorganisationens acceptans ............................................................................................. 54 
5.5.6 Avvägning kostnad/nytta ............................................................................................................... 55 
5.5.7 Åtgärder och nya risker................................................................................................................. 55 

5.6 LANDSTINGENS MANUAL .................................................................................................................... 55 
5.7 OLYCKSMODELLER ............................................................................................................................. 56 

5.7.1 Komplexitet och koppling.............................................................................................................. 56 
5.7.2 Epidemiologi ................................................................................................................................. 57 
5.7.3 Stabilitet ........................................................................................................................................ 57 
5.7.4 Säkerhetskultur och säkerhetsmognad .......................................................................................... 58 
5.7.5 Ledningens påverkan..................................................................................................................... 58 

5.8 AVSLUTANDE KOMMENTARER ............................................................................................................ 59 
5.8.1 Om vidare forskning...................................................................................................................... 59 
5.8.2 Om den empiriska metoden ........................................................................................................... 59 

6 SLUTSATSER ........................................................................................................................................... 60 

REFERENSER.................................................................................................................................................... 62 

BILAGOR............................................................................................................................................................ 64 

 



Inledning 

 1 

1 Inledning 
Inledningsvis presenteras Patientsäkerhetsenheten vid Landstinget i Östergötland, eftersom 
det är där den empiriska studien har ägt rum. Därefter beskrivs den granskning av 
landstingens manual som har genomförts och som detta arbete är en uppföljning av. Dessa 
avsnitt mynnar sedan ut i en redogörelse för syftet med denna studie samt de frågeställningar 
som arbetet avser att besvara. 

1.1 Patientsäkerhetsenheten vid Landstinget i Östergötland1 
Mellan åren 2000 och 2004 bedrevs det inom Landstinget i Östergötland ett projektarbete med 
fokus på patientsäkerhet och avvikelsehantering. Då detta avslutades uppstod 
Patientsäkerhetsenheten som en permanent organisation den 1 januari 2005 på uppdrag av 
landstingsledningen. Enheten arbetar idag med ärenden inom hela Landstinget i Östergötland 
och enheten har sina lokaler på Universitetssjukhuset i Linköping. På Patientsäkerhetsenheten 
arbetar en samordnare som har arbetsledningsansvar, fyra chefläkare med anmälningsansvar 
för Lex Maria samt tre verksamhetsutvecklare som genomför risk- och händelseanalyser. 

Patientsäkerhetsenheten ansvarar för de utredningar som ska genomföras i samband med 
Lex Maria-anmälningar till Socialstyrelsen. När det gäller mindre allvarliga händelser inom 
en specifik klinik som inte leder till en Lex Maria-anmälning finns det cirka 470 
avvikelsesamordnare inom landstinget som ansvarar för utredningarna. 
Patientsäkerhetsenheten ser till att de har regelbundna träffar och att de fortlöpande får 
information, utbildning och stöd i sitt arbete. Årligen genomförs på varje klinik/enhet, cirka 
100 stycken så kallade patientsäkerhetsdialoger med syfte att bland annat följa upp de 
analyser som gjorts. I dessa dialoger deltar representanter från Patientsäkerhetsenheten 
tillsammans med enhetens ledning och avvikelsesamordnare. 

Som metod och stöd för de risk- och händelseanalyser som utförs inom landstinget 
används manualen ”Händelseanalys & Riskanalys. Handbok för patientsäkerhetsarbete.” 
som togs fram av en styrgrupp med Landstinget i Östergötland som drivande kraft 2005. 
Denna manual går detaljerat igenom hur en utredning initieras, vilka som bör delta i en 
utredning samt hur händelse- och riskanalyser praktiskt bör genomföras. Förutom de 
utredningar som görs på enheten går en stor del av samtliga medarbetares tid till att utbilda 
andra i detta material, både lokalt och nationellt. För att läsa mer om Patientsäkerheten och 
Lex Maria-anmälningar hänvisas till länkarna under Lästips i referenslistan sist i uppsatsen. 

1.2 Granskningen av landstingens manual2 
Lundberg et al. (opubl.) kom i sin granskning av landstingens manual fram till att den har 
egenskaper som stämmer väl överens med en komplex linjär olycksmodell och att den har ett 
tydligt MTO-fokus som även innefattar information. Detta, menar de, trots att det i själva 
verket kanske vore mer passande att tillämpa en systemisk olycksmodell då verksamheten är 
av sådan komplex karaktär att negativa händelser är att vänta. Manualens tyngd ligger framför 
allt på själva undersökningsprocessen, men till viss del även på spridning och uppföljning av 
resultatet. Manualen ger också en handfast beskrivning av hur utredare praktiskt bör gå 
tillväga vid analys och modellering av incidenter. När det gäller utformningen av 
åtgärdsförslag menar Lundberg et al. (ibid.) att manualen inte längre är lika handfast i sin 
beskrivning och att det försvinner något i övergången mellan analysfas och designfas. 
Rekommendationerna, menar Lundberg et al. (ibid.) tenderar att från en händelse som sker i 

                                                 
1 All bakgrundsfakta om Patientsäkerhetsenheten inhämtades under intervjun med samordnaren för avdelningen 
samt från hemsidan <http://www.lio.se/patientsakerhet> 
2 Koncept så som olycksmodeller, den trubbiga respektive skarpa änden och ett icke-skuldbeläggande 
förhållningssätt förklaras mer ingående i teoribakgrunden. 
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den skarpa änden riktas uppåt mot den trubbiga änden och saknar också en viss grad av 
divergens, det vill säga att utforska och värdera olika alternativ för att på så sätt vässa de 
slutliga rekommendationerna. Manualen uppmuntrar till ett icke-skuldbeläggande 
förhållningssätt och fokuserar istället på att arbeta med förklaringar och orsaker till de 
omständigheter som gjort att en person handlat på ett potentiellt felaktigt sätt. Lundberg et al. 
(ibid.) fann även att man med manualen strävar efter att förbättra säkerhetskulturen och att 
utredningar ses som ett tillfälle för lärdom. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Studien är en del av forskningsprojektet ”Antaganden om olycksfall och dess konsekvenser 
för utredning och åtgärder” som finansieras av Räddningsverket 
(http://www.raddningsverket.se/templates/SRV_Page____15910.aspx). Arbetet grundar sig 
på litteratur från tidigare forskning kring olycksutredningar samt intervjuer med ett antal 
medarbetare på Patientsäkerhetsenheten vid Landstinget i Östergötland som har varit en 
drivande kraft vid skapandet av den manual som används. 

Syftet med studien är att följa upp granskningen av landstingens manual "Händelseanalys 
och riskanalys. Handbok för patientsäkerhetsarbete" som Lundberg et al. (opubl.) har 
genomfört. Denna uppföljning avser att beskriva hur Patientsäkerhetsenheten vid Landstinget 
i Östergötland arbetar med utredningar av negativa händelser samt vilka konsekvenser 
antaganden om olycksfall har på utredningar och åtgärder. 

De frågeställningar som arbetet gör en ansats att ge svar på är följande: 
 

• Hur arbetar utredarna med utformningen av åtgärdsförslag i samband med de 
händelse- och riskanalyser som genomförs vid Patientsäkerhetsenheten? 

• Vad anser medarbetarna vid Patientsäkerheten om den manual som styr deras 
arbetsförfarande? 

• Vilket eller vilka synsätt på olycksfall inom sjukvården råder hos medarbetarna vid 
Patientsäkerhetsenheten och vilka antaganden leder dessa synsätt till? 

1.4 Uppsatsens struktur 
Efter denna inledande del övergår uppsatsen i en teoribakgrund där läsaren först ges 
kortfattade förklaringar till några centrala begrepp. Teoribakgrunden omfattar material som 
har inhämtats under inledande litteraturstudier och därmed utgör grunden för detta arbete. 
Därefter beskrivs hur den empiriska delen av studien har gått till innan resultat och analys 
presenteras i ett separat avsnitt. I diskussionsdelen kopplas resultat och analys samman med 
de teorier som har tagits upp, och egna resonemang och slutsatser presenteras också. I 
slutsatserna avrundas hela arbetet genom att redogöra för de viktigaste punkterna i studien. 
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2 Teoribakgrund 
Inledningsvis ges läsaren kortfattade förklaringar av några begrepp som är centrala i detta 
arbete. Därefter introduceras några olika olycksmodeller som fungerar som verktyg för att ge 
människor möjlighet att tala om och resonera kring olyckshändelser och tillbud. Avsnittet går 
också in på konceptet mänskliga felhandlingar och olika syn på detta, då det är en term som 
är vanligt förekommande inom olycksutredningar och närbesläktade områden. Avsnittet ger 
även en beskrivning av hur olycksutredningar praktiskt kan gå till. 

2.1 Förklaring av förekommande ord och uttryck 
För att läsaren på ett önskvärt sätt ska kunna tillgodogöra sig den teorigrund som detta arbete 
vilar på ges kortfattade definitioner av några begrepp som är återkommande i hela uppsatsen. 

En olycka är en händelse som är oplanerad, oväntad och oönskad, ofta med ogynnsamma 
konsekvenser (Senders, 1994). Som sådan är en olycka ofta en produkt av samverkande 
processer där teknologi, människor, information och organisatoriska förhållanden tillsammans 
verkat på ett sätt som möjliggjort uppkomsten av negativa händelser (Rollenhagen, 2003). En 
sökning i uppslagsverket Nationalencyklopedin online3 ger följande definition: ”olycka, 
olycksfall, olyckshändelse: händelseförlopp med många orsaker som oavsiktligt leder till 
skador på människor, materiel eller miljö” I denna uppsats används termerna olycka, 
olycksfall och olyckshändelse växelvis utan åtskillnad. 

Tillbud beskrivs i Nationalencyklopedin som: ”tillbud: händelse som kunde medfört en 
(allvarlig) olycka” och blir enligt Rollenhagen (2003) därför mindre uppseendeväckande än 
olyckor. Tillbud och incidenter används ofta parallellt, och incident definieras enligt 
Nationalencyklopedin så här: ”incident: oväntat, störande händelse vanl. inte alltför 
allvarlig”. I landstingens manual används ordet avvikelse som en samlingsterm för tillbud och 
olyckor. I uppsatsen används avvikelse och negativ händelse växelvis som ett sådant 
samlingsbegrepp för tillbud, incidenter och olyckor. 

Nämnas bör också att ingen åtskillnad har gjorts mellan termerna åtgärder och 
rekommendationer, utan att de används parallellt för att beskriva samma sak. Enligt 
Nationalencyklopedin härstammar ordet rekommendation från latinets recommendo, vilket 
betyder anbefalla. Syftet med rekommendationer i olycksutredningar är att säkerställa att en 
händelse inte inträffar igen, alternativt att minimera dess effekter om den trots allt skulle ske 
på nytt. 

Ytterligare några viktiga koncept i uppsatsen är dessa fyra: system, komplexitet, 
sammankoppling och inkubationstid, och därför förklaras de på ett tidigt stadium. Hollnagel 
(2004) definierar ett system som ett avsiktligt arrangemang av delar så som komponenter, 
människor, funktioner eller delsystem, som alla bidrar till att uppnå specifika och önskvärda 
mål. Han påpekar att vad som räknas in i ett system ofta är relativt och bestäms av syftet med 
beskrivningen av systemet. Ett system kan alltid betraktas som bestående av undersystem och 
komponenter lika väl som en komponent eller del av ett större system. 

När det gäller komplexitet delar Perrow (1984) in sociotekniska system enligt två 
dimensioner, något som också beskrivs av Rollenhagen (2003). Den ena dimensionen är den 
interaktiva komplexiteten, och den andra är graden av sammankoppling, vilka båda beskrivs 
mer utförligt nedan. 

                                                 
3 Se www.ne.se 
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• Interaktiv komplexitet. Ett system eller en organisation består vanligtvis av en 
mängd diverse komponenter. Att det är ett stort antal innebär i de flesta fall inget 
problem för vare sig designern eller operatören av systemet, så länge interaktionen 
mellan komponenterna är väntad och lättbegriplig. (Perrow, 1984) Denna typ av 
interaktion kallar Perrow (ibid.) för linjär interaktion vilket innebär att händelser sker i 
en sekvens, ett steg i taget i en bestämd ordning. I de fall då interaktionen är linjär är 
det relativt lätt att upptäcka potentiella brister och att göra sig en bild av vilken 
betydelse denna brist kan få, oavsett det rör sig om 1.000 eller 10.000 olika 
komponenter i sekvensen. Denna typ av interaktion är vanlig, och människan strävar 
ofta efter den eftersom den är enkel och lättbegriplig. Dess motsats benämner Perrow 
(ibid.) komplex interaktion vilket innebär att de komponenter som ingår i systemet har 
multipla funktioner och går utanför den ordinarie eller väntade sekvensen. Detta gör 
att interaktionerna inte längre är linjära och eftersom en komponent kan tjäna två 
andra så blir systemet genast mer komplext och svårare att begripa. För att kontrollera 
oavsiktliga interaktioner för designern in diverse säkerhetsanordningar som även de är 
tämligen linjära och därför inte tillräckliga i icke-linjära sammanhang. Perrow (ibid.) 
påpekar att denna syn på komplexitet inte enbart kan tillämpas inom 
produktionsinriktade system utan även många andra organisationer så som exempelvis 
ett universitet eller sjukhus. Perrow (ibid.) menar också att enkelheten i linjära system 
inte alltid är att föredra framför komplexa system, då de sistnämnda är effektivare. 
Anledningen till att vi har komplexa system är att vi inte vet hur vi ska åstadkomma 
samma resultat med linjära system. 

• Sammankoppling. Perrows (ibid.) andra dimension för sociotekniska system har att 
göra med sammankopplingen (coupling) mellan system, delsystem och komponenter. 
Ingenjörer har länge använt termen, och att ett system är tätt sammankopplat (tightly 
coupled) innebär att komponenterna står i nära förbindelse med varandra, att 
eventuella marginaler är mycket små och att en liten händelse någonstans i systemet 
därför kan sprida sig långt bort ifrån den källa där ett problem ursprungligen uppstått. 
(Perrow, ibid. och Rollenhagen, 2003) Ett löst sammankopplat system (loosely 
coupled), däremot, har ofta tvetydiga eller flexibla prestandanormer. Det kan också 
vara problematiskt med övervakning av löst sammankopplade system, vilket gör att 
bristen på förbindelse mellan komponenter blir svårupptäckt. Perrow (ibid.) är i sin 
redogörelse för tätt respektive löst sammankopplade system noga med att påpeka att 
löst sammankopplade system inte per automatik ska ses som ineffektiva eller 
oorganiserade eftersom de ofta räcker till för att uppnå önskade mål. Perrow (ibid.) 
beskriver även hur de båda typerna har sina för- och nackdelar, exempelvis när det 
gäller att upptäcka hot eller brister. Ett löst sammankopplat system kan inkorporera 
sådana händelser eller påtryckningar om förändring och ändå fortsätta att fungera på 
ett stabilt sätt, medan ett tätt sammankopplat system svarar mer omgående men på ett 
potentiellt katastrofalt sätt på rubbningar. 

Rollenhagen (2003) menar att det finns exempel på system som är tätt sammankopplade utan 
att ha en särskilt komplex interaktion. Det exempel som Rollenhagen ger är viss löpande 
bandproduktion där ett stopp i bandet kan medföra problem långt bort i produktionsleden. 
Rollenhagens (ibid.) exempel på ett system som har hög komplexitet men som är lösare 
sammankopplat är en forskningsinstitution där det bedrivs komplex forskning inom diverse 
områden men där resultaten från vart och ett inte nämnvärt påverkar varandra. Han påpekar 
också att i den ekonomiskt och teknologiskt utvecklade delen av världen är de flesta systemen 
på ett eller ett annat sätt sammankopplade med varandra, och att de ofta är tillräckligt 
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komplexa för att det ska vara svårt att förutspå dynamiken i dem. Tabell 1 åskådliggör 
skillnaderna mellan tätt och löst sammankopplade system: 

Tätt sammankopplade system Löst sammankopplade system 
• Tidsberoende processer. 
• Kan inte vänta eller vara i stand by-läge 

på grund av produktionsprocessens natur. 
• Ständigt flöde av produkter, ingen 

lagring. 
• Omedelbara reaktioner som inte kan 

förlängas eller senareläggas. 
• Oföränderliga sekvenser, B måste följa A 

då det är det enda sättet att tillverka 
produkten. 

• Svårt ta tillbaka produkt och göra om ett 
steg. 

• Utformandet av en process tillåter endast 
ett sätt för att uppnå uppsatta mål. 

• Har små marginaler, allting är mycket 
precist. 

• Processen klarar av att vara i stand by-
läge. 

• Förseningar är möjliga. 
• Färdiga produkter ändras inte så mycket 

och kan lagras en tid. 
• Större flexibilitet för i vilken ordning 

olika steg sker. 
• Flera sätt att uppnå uppsatta mål. 
• Större marginal. 
• Inte lika kritiskt med resurser. 
• Möjlighet att korrigera eller göra saker 

flera gånger. 

Tabell 1: Jämförelse av egenskaper hos tätt sammankopplade respektive löst sammankopplade system. 
Information hämtad från Perrow (1984). 

För att störningar, hot och brister ska kunna hanteras i ett tätt sammankopplat system hävdar 
Perrow (1984) att åtgärder för dämpning, skydd eller ersättning måste designas in redan från 
början, det vill säga att någon funderat på och tagit hänsyn till vad som skulle kunna inträffa i 
förväg. I ett löst sammankopplat system finns också inbyggda skyddsmekanismer, men man 
har i dessa ett helt annat utrymme för tillfälliga lösningar vid problem. Perrow (ibid.) tar 
också upp att utredningar ofta visar på att det är de mest grundläggande skydden som saknas i 
många fall, så som räcken vid trappor eller nödreglage för att snabbt kunna stänga av 
maskiner. 

Begreppet inkubationstid (incubation stage) används av Turner (1976) för att beskriva en 
period i ett olycksförlopp då händelser obemärkt kan ackumuleras tills det att en utlösande 
händelse startar själva olyckan. Dessa händelser är antingen inte kända av samtliga parter eller 
också så är de kända men förstås inte av de inblandade, vilket leder till att de tillskrivs mindre 
relevans än efter att olyckan har inträffat. Turner (ibid.) identifierar några kausala faktorer 
som utgör en del av denna inkubationstid och som ofta återkommer i olyckor med olika 
karaktär och allvarlighetsgrad och därför bör ses som ett organisatoriskt snarare än 
individuellt fenomen. Det kan exempelvis handla om för sträng organisatorisk tilltro, 
distraherande fenomen, ignorans mot externa klagomål, svårigheter att hantera multipel 
information, förvärrande av faran av utomstående, oförmåga att lyda reglemente eller tendens 
att underskatta akut fara. (Turner, ibid.) Figur 1 visar hur processen går till: 



Teoribakgrund 

 6 

 
Figur 1: Översikt över hur systembrister uppstår. Källa: Johnson (2003). 

2.2 Olycksmodeller 
För att kunna tänka och resonera kring ett visst fenomen krävs att vi har koncept och begrepp 
för det som fungerar som en referensram. Denna referensram är många gånger en outtalad del 
av en kultur och en fördel med den är att ett antal saker kan tas för givet vilket underlättar 
kommunikation och förståelse. (Hollnagel, 2004) När det gäller olyckshändelser så existerar 
sådana referensramar i form av så kallade olycksmodeller. Dessa olycksmodeller har den 
fördelen att de lyfter fram aspekter av ett förlopp som gör att en mental modell kan byggas 
upp som stöd i tolkningsprocessen av händelsen. Sådana modeller är dock alltid förenklingar 
av verkligheten och de avspeglar dels underförstådda antaganden och dels rådande tradition, 
kultur och tidsanda. (Rollenhagen, 2003) En nackdel med olycksmodeller är att ett specifikt 
synsätt kan komma att favoriseras och att det blir svårt att ifrågasätta det synsättet då en 
referensram en gång har fått fäste. Kjellén (2000) menar att var och en av modellerna har sina 
egna särdrag beroende på vilka orsaksfaktorer som lyfts fram i dem. För personer som arbetar 
med olycksutredningar erbjuder modellerna ett stöd på flera olika punkter enligt Kjellén 
(ibid.), exempelvis för att: 

• Skapa en mental bild över olycksförloppet. 
• Ställa ”rätt” frågor och definiera vilka data som ska inhämtas. 
• Upprätta stoppregler, det vill säga att definiera när sökningen efter händelser längre 

bort ifrån själva olyckshändelsen bör avslutas. 
• Kontrollera så att all relevant data har insamlats. 
• Utvärdera, strukturera och sammanställa data till meningsfull information. 
• Analysera relationer mellan olika delar av information och att se eventuella samband. 
• Identifiera och värdera möjliga åtgärder. 
• Kommunicera med andra genom att vara en gemensam referensram. 

Tidiga olycksmodeller var individcentrerade på så sätt att de sökte förklaringar till olyckor 
hos individen snarare än i individens interaktion med sin omgivning. Fokus låg på den 
mänskliga faktorn (som beskrivs mer ingående i avsnitt 2.3) och människan sågs som något 
av en olycksfågel. Nyare modeller tar till större del upp sammanhanget individ-miljö-uppgift 
och ser olyckor som en bristande överensstämmelse mellan teknologiska system och 
människans mentala och fysiska förutsättningar, specifika erfarenheter och uppgiftskrav etc. I 
flera av dessa modeller ses människan som ett informationsbearbetande system i interaktion 
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med olika teknologier, uppgifter och påverkansfaktorer. Individen visar upp mer eller mindre 
tillförlitlighet för att korrekt utföra en uppgift beroende på en rad olika faktorer såsom individ, 
uppgift eller miljö. (Rollenhagen, 2003) I detta avsnitt ges en översikt till linjära, 
epidemiologiska och systemiska olycksmodeller, som utgör tre övergripande grupper av 
olycksmodeller. 

2.2.1 Linjära olycksmodeller 
Linjära eller även kallade sekventiella olycksmodeller beskriver en olycka som en kedja av 
förhållanden och händelser som kulminerar i en skada4. I denna kedja består en eller flera av 
länkarna av en osäker handling eller omständighet på en arbetsplats, vilket medför att olyckor 
enligt detta synsätt kan förhindras genom att reducera dessa omständigheter eller handlingar. 
(Kjellén, 2000) Det grundläggande antagandet bakom de linjära olycksmodellerna är enligt 
Hollnagel (2004) att trots att ett system verkar fungera normalt kan en olycka inträffa. Det 
som behövs är en plötslig och oväntad händelse som utlöser en sekvens av händelser och 
konsekvenser som sker i en specifik ordning där den allra sista är själva olyckshändelsen, 
vilket stämmer väl överens med definitionen ovan av vad en olycka är samt Kjelléns (2000) 
resonemang. Som redan nämnts beskrivs den utlösande händelsen som en osäker handling och 
fokus läggs ofta på mänskliga felhandlingar, som har blivit något av en favoritorsak till tillbud 
och olyckor. De linjära olycksmodellerna bygger till stor del på tydliga antaganden om 
kausalitet, och särskilt att det finns orsak-verkansamband som förstärker effekten av den 
oväntade händelsen. I enlighet med dessa olycksmodeller syftar analyser av olyckshändelser 
därför till att identifiera dessa orsak-verkansamband genom att resonera sig bakåt från 
olyckstillfället mot de bakomliggande orsakerna. (Hollnagel, 2004) 

En av dessa linjära olycksmodeller representeras av den så kallade Dominoteorin (ett 
begrepp som myntades av USA:s president Eisenhower redan 1954 och som inte enbart 
används inom olycksanalyser). Enligt denna visualiseras en olycka som en uppställning av 
dominobrickor. Om en bricka faller så knuffar den omkull nästkommande bricka som knuffar 
omkull nästa och så vidare. Enligt dominoteorin kan en olycka förhindras genom att en eller 
flera av brickorna tas bort eller på annat sätt hejdas från att falla. (Hollnagel, ibid.) 

En annan olycksmodell i den linjära familjen är AEB-modellen vilket står för Accident 
Evolution and Barrier som snarast beskriver en olycka i termer av barriärer som har brustit. 
(Hollnagel, ibid.) Fokus ligger på vad som har gått snett, vilket Hollnagel (ibid.) menar per 
automatik utesluter information som kan vara viktig. 

Ytterligare linjära olycksmodeller är hierarkiska trädstrukturer som kan användas för att 
representera multipla händelsesekvenser. Med hjälp av sådana träd kan ett helt scenario eller 
utvalda delar av detsamma visualiseras. (Hollnagel, ibid.) 

2.2.1.1 Att tillämpa linjära olycksmodeller 
De linjära olycksmodellerna utgår ifrån att varje tillbud eller olycksfall har vad som brukar 
kallas en bakomliggande orsak eller grundorsak (root cause) som allting har sitt ursprung i. 
Denna grundorsak beskrivs vanligen som en kombination av faktorer och förhållanden som 
ligger till grund för olyckshändelsen, eller som rent av är den första länken i den kausala 
kedjan. Detta förhållningssätt kan illustreras metaforiskt som ett träd med endast en rot. 
(Hollnagel, 2004) Hollnagel (ibid.) är dock noga med att påpeka att ett träd har ett mycket 
omfattande rotsystem, och att samma princip bör tillämpas när det gäller olyckor. Även om 
det kan se ut som om det endast finns en rotorsak måste man komma ihåg att det kan finnas 
ytterligare information om man bara gräver lite djupare. En nackdel kan dock vara att man 

                                                 
4 Notera att skada har översatts från engelskans injury, och att det inte nödvändigtvis måste vara en personskada, 
utan även kan stå för förlust eller åverkan på materiel etc. 
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alltid kan gå ett steg ytterligare. Därför är det viktigt att sätta upp väl underbyggda och 
systematiska stoppregler, det vill säga kriterier för när analysen inte ska då djupare. Det är 
många gånger svårt att formulera sådana stoppregler, och det är inte ovanligt att de styrs av 
faktorer såsom tidsbegränsning snarare än att de ska vara kompletta och korrekta. (Hollnagel, 
ibid.) Kjellén (2000) påpekar att det i de linjära modellerna inte görs någon tydlig åtskillnad 
mellan observerbara fakta kring olycksförloppet å ena sidan och de mer osäkra, kausala 
sambanden på en personlig eller organisatorisk nivå å andra sidan. Detta menar Kjellén (ibid.) 
kan få en utövare att felaktigt tro att insamlad information om till exempel stresspåverkan har 
samma objektiva status och är lika otvetydig som observerbara fakta om 
händelseutvecklingen. En följd av det är att missuppfattningar och felaktiga tolkningar lätt 
uppstår, särskilt på de högre ledningsnivåerna där en detaljerad kunskap kring olycksförloppet 
många gånger saknas. (Kjellén, ibid.) 

2.2.2 Epidemiologiska olycksmodeller 
Precis som namnet antyder så liknas en olyckshändelse i dessa olycksmodeller vid epidemier, 
då spridningen av sjukdomar är resultatet av en kombination av faktorer, vissa uppenbara och 
andra mer latenta, som råkar samexistera i tid och rum. Särskilt efter den allvarliga olyckan 
vid det amerikanska kärnkraftverket på Three Mile Island 1979 blev det allt tydligare att de 
linjära olycksmodellerna inte var tillräckliga, och att det fanns ett behov av mer 
verkningsfulla och komplexa olycksmodeller. (Hollnagel, 2004) De epidemiologiska5 
olycksmodellerna kan ses som ett svar på detta behov, och Hollnagel (ibid.) redogör för fyra 
huvudpunkter där dessa modeller skiljer sig från de linjära: 

• Prestandaavvikelser. Detta begrepp börjar gradvis att ersätta föreställningen om 
osäkra handlingar, som ofta använts synonymt med mänskliga felhandlingar. 
Begreppet prestandaavvikelser är neutralt i förhållande till sitt objekt, eftersom en 
prestandaavvikelse kan gälla en teknologisk komponent likaväl som en människa. 
Termen upplevs inte heller som fullt så laddad som mänsklig felhandling, eftersom en 
avvikelse snarast betraktas som en normal handling som på ett eller annat sätt blir fel 
istället för en separat kategori eller funktion. 

• Miljöfaktorer. Något som de epidemiologiska olycksmodellerna också tar hänsyn till 
är de förhållanden som kan leda till ovanstående prestandaavvikelser. I ett försök att 
komma ifrån analyser där man söker efter en grundorsak används konceptet 
miljöfaktorer för att försöka vidga analyserna och göra dem öppnare. 

• Barriärer. Vikten av barriärer är central i de epidemiologiska olycksmodellerna, och 
de ses som något som kan hejda oväntade konsekvenser från att uppstå och på sätt ha 
kapaciteten att stoppa en olycka i sista stund. 

• Latenta förhållanden. Införandet av konceptet latenta förhållanden är en av de 
viktigaste skillnaderna mot de linjära olycksmodellerna. Det som kännetecknar dessa 
latenta förhållanden är att de har existerat inom ett system under en ganska lång tid 
innan ett identifierbart olycksförlopp startar. I komplexa högrisksystem kan dessa 
förhållanden ge upphov till olyckshändelser med multipla orsaker. Till skillnad från så 
kallade aktiva fel utlöser latenta förhållanden i sig själva inte några olyckor, utan de 
tenderar att komma fram i ljuset på grund av en till synes harmlös prestandaavvikelse. 

                                                 
5 I Nationalencyklopedin online definierar epidemiologi som ”vetenskaplig disciplin som sysslar med 
sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp. Den epidemiologiska metoden innebär att man kartlägger och 
beskriver en sjukdoms utbredning och speciella mönster i befolkningen”. 
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Latenta förhållanden kan ta sig en mängd olika uttryck och har flera olika orsaker, 
men det är ofta tillsammans med de aktiva felen som olyckor uppstår. Hollnagel (ibid.) 
delar in dessa kombinationer av aktiva fel och latenta förhållanden i tre kategorier: 

• Det tänkta, förebyggande skyddet mot en olyckshändelse fungerar inte på grund av 
bristande barriärer. 

• Medel för att motverka eller neutralisera en händelse saknas på grund av bristande 
resurser. 

• Delar av systemet har blivit instabila på grund av riskabla förhållanden, vilket gör 
att ett litet aktivt fel blir tillräckligt för att utlösa ett latent förhållande. Detta kan 
liknas vid till exempel laviner. 

2.2.2.1 Att tillämpa epidemiologiska olycksmodeller 
De epidemiologiska olycksmodellerna är enligt Hollnagel (2004) värdefulla då de lägger en 
grund för diskussioner kring komplexiteten hos olyckor som överskrider begränsningarna hos 
de linjära olycksmodellerna. Begreppet latenta förhållanden kan helt enkelt inte förlikas med 
den enkla föreställningen om kausala serier utan kräver en mer kraftfull representation. 
Analyser kan således inte bara utgöra ett sökande efter enskilda orsaker, utan måste även ta i 
beräkning komplexa interaktioner mellan diverse faktorer. Trots vissa tillägg så delar de 
epidemiologiska olycksmodellerna dock många drag med de linjära modellerna, såsom att 
effekter förstärks från en början till ett slut. Den komplexitet som har lagts till de 
epidemiologiska modellerna gör dem bättre lämpade för att reda ut olika typer av olyckor, 
men grafiskt sett gör samma komplexitet dem röriga. De är också svåra att specificera på en 
detaljerad nivå. (Hollnagel, ibid.) Själva olycksanalysen utifrån epidemiologiska modeller går 
ofta ut på att söka efter ”smittbärare” (carriers) och latenta förhållanden, samt indikatorer på 
det generella systemets ”hälsa” (health). Det som framför allt eftersöks är karaktäristiska 
prestandaavvikelser, visserligen inte som ett enskilt uttryck utan som komplexa fenomen. 
”Botemedlen” liknar de som används vid medicinska epidemier och fokuserar enligt 
Hollnagel (ibid.) framför allt på två saker: 

1. Att isolera uppgiften, situationen och systemiska faktorer som tillsammans är kända 
för att orsaka prestandaavvikelser. 

2. Att upprätta eller förstärka barriärer och skydd som mildrar eller förhindrar de 
skadliga konsekvenser som fel och överträdelser kan medföra. 

2.2.3 Systemiska olycksmodeller 
Den tredje typen av olycksmodeller som Hollnagel (2004) presenterar är den systemiska 
gruppen. Denna strävar efter att beskriva systemets prestanda som en helhet, istället för en 
nivå bestående av orsak-verkanmekanismer eller epidemiologiska faktorer. Det systemiska 
synsättet betraktar olyckor som något som kan förväntas och därför är naturliga eller normala. 
Strukturellt sett är de systemiska modellerna enklare än de epidemiologiska, men de är 
däremot funktionellt mer komplexa. Centralt för perspektivet är att olycksförloppet som sker 
steg för steg bör ses som en helhet istället för distinkta händelser och betoning läggs på att 
varje händelse eller steg i en händelsekedja föregås av andra händelser samt också efterföljs 
av ytterligare händelser. Hollnagel menar att olyckor givetvis fortfarande inträffar, men att det 
är missledande att antyda den enkla följden som härstammar från de linjära modellerna. 
(Hollnagel, ibid.) 

Den övergripande uppfattningen är att ett system alltid kommer att uppvisa en viss 
variation och att den bästa lösningen är att övervaka systemets prestanda så att potentiellt 
okontrollerbar variation kan fångas upp på ett tidigt stadium. Till skillnad från de 
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prestandaavvikelser som behandlades i de epidemiologiska modellerna är denna 
prestandavariation inte nödvändigtvis dålig, och därför bör målet inte vara att avlägsna den till 
varje pris. Hollnagel (ibid.) uppmuntrar istället till att se denna prestandavariation som en 
nödvändighet för människor att lära sig och för ett system att utvecklas och hävdar därför att 
en övervakning av systemets prestanda måste ha möjlighet att skilja mellan vad som är 
potentiellt användbart och vad som är potentiellt skadligt. (Hollnagel, ibid.) 

2.2.3.1 Den skarpa respektive trubbiga änden 
En skillnad gentemot de epidemiologiska modellerna är att kategorierna prestandaavvikelser 
och miljöfaktorer har ersatts med begreppen den skarpa änden och den trubbiga änden för att 
ge en förklaring till hur olyckor uppstår. Hollnagel (2004) beskriver hur detta synsätt fanns 
med även i tankarna kring latenta förhållanden och att det därför kan ses som ett förenande 
drag mellan de epidemiologiska och systemiska olycksmodellerna. Vad innebär då dessa 
termer? Hollnagel ger nedanstående förklaringar till begreppen som i sin tur bygger på en 
definition av Woods et al. (1994). Hollnagel (ibid.) betonar dock att de ska ses som relativa 
snarare än absoluta definitioner eftersom någons trubbiga ände är någon annans skarpa ände: 

• Den skarpa änden (sharp end). Hänvisar till personer som står i faktisk interaktion 
med den riskabla processen i egenskap av exempelvis pilot, läkare, rymdoperatör eller 
kraftverksoperatör. Det är de personer som hamnar i fokus då olyckor inträffar 
eftersom det är de som arbetar i den tid och på den plats som en olyckshändelse äger 
rum. 

• Den trubbiga änden (blunt end). Refererar till de personer som inverkar på 
individerna i den skarpa änden och därigenom även säkerheten genom sitt inflytande 
över såväl resurser som begränsningar, oftast i form av den bakomliggande 
organisationen. 

2.2.3.2 Att tillämpa systemiska olycksmodeller 
Den största fördelen med systemiska modeller är deras tonvikt på att olycksanalyser måste 
baseras på en förståelse av ett systems funktionella särdrag, inte på antaganden eller hypoteser 
om interna mekanismer. En olyckshändelse kan inte beskrivas som kausala serier eller kausala 
nät, då ingen av dessa representationer förmår att redogöra för de icke-linjära effekterna eller 
de dynamiska interaktionerna. En nackdel med systemiska olycksmodeller är att de är svåra 
att representera grafiskt. (Hollnagel, 2004) 

2.2.4 Kort sammanfattning av olycksmodellerna 
Hollnagel (2004) påpekar att det särskiljande som kan göras mellan olika olycksmodeller inte 
innebär att en modell är bättre än någon annan, och att enkelheten i de linjära modellerna kan 
vara användbar i vissa situationer. Ibland är det dock nödvändigt att ta till de mer komplexa 
modellerna, då de linjära inte riktigt räcker till. Hollnagel (ibid.) åskådliggör likheter och 
skillnader mellan modellerna enligt tabell 2: 
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 Modelltyp   
 Linjära modeller Epidemiologiska 

modeller 
Systemiska modeller 

Sökprincip Specifika orsaker och 
väldefinierade samband 

Bärare, barriärer och 
latenta förhållanden 

Täta kopplingar och 
komplexa interaktioner 

Mål med 
analysen 

Eliminera eller hålla 
tillbaka orsaker 

Förstärka skydd och 
barriärer 

Övervaka och kontrollera 
prestandavariation 

Exempel Kedja eller sekvens av 
händelser (domino) 
Trädmodeller 
Nätverksmodeller 

Latenta förhållanden 
Bärare-barriärer 
Patologiska system 

Kontrollteoretiska 
modeller 
Kaosmodeller 
Stokastisk resonans 

Tabell 2: Tre huvudsakliga typer av olycksmodeller. Hämtat och översatt från Hollnagel (2004). 

Sammanfattningsvis menar Hollnagel (ibid.) således att de linjära och epidemiologiska 
modellerna representerar ett tänkande kring klara orsak-verkansamband. Olyckor ses här som 
resultanta fenomen, då konsekvenserna rent principiellt går att förutsäga utifrån kunskap om 
deras beståndsdelar. Som kontrast till detta ställs de systemiska olycksmodellerna som ser 
olyckor som emergenta fenomen, vilka uppstår i komplexa förhållanden som inte kan 
förutspås på samma sätt. Dessa skillnader är avgörande för hur olycksanalyser görs, och likaså 
för hur man gör riskanalyser eller arbetar för att förebygga olyckor. (Hollnagel, ibid.) 

2.3 Mänskliga felhandlingar och två olika synsätt på dem6 
”Human error is the inevitable by-product of the pursuit of success in an imperfect, unstable, 
resource-constrained world.” (Dekker, 2006, s. 65) 

Citatet ovan är hämtat från Dekker (2006) som gör gällande att den så vanligt förekommande 
termen mänskliga felhandlingar (human error) i själva verket inte existerar som fenomen utan 
bara är ett behändigt men ack så missledande sätt att förklara varför olyckor eller missöden 
inträffar. Han har skrivit flera böcker i ämnet och redogör för två vanliga synsätt på mänskliga 
felhandlingar: 

Det första, eller det gamla synsättet, som Dekker (ibid.) kallar det, anger mänskliga 
felhandlingar som orsak till olyckor och missöden och termen markerar här slutet på 
processen med att förstå en olyckshändelse. En viktig punkt i detta synsätt är att det är 
människan som introducerar osäkra element i ett i övrigt säkert och välfungerande system och 
att man bara kan uppnå en ökad säkerhet genom att kontrollera människorna och effekten av 
våra handlingar, exempelvis genom automatisering, övervakning eller striktare 
handlingsplaner. 

Det andra, nyare synsättet, anger mänskliga felhandlingar som symptom på djupare 
liggande problem. Till skillnad från det äldre synsättet, hävdar Dekker, markerar därför 
termen startpunkten på processen med att förstå det inträffade, och det ger också en möjlighet 
att peka på hur mänskliga felhandlingar faktiskt kan kopplas samman med diverse egenskaper 
hos våra uppgifter, verktyg och organisatoriska miljö. I detta synsätt utgår man också ifrån att 
ett system har en inneboende grad av komplexitet, även om det på ytan kan verka simpelt. 
Systemet måste till exempel ofta bibehålla en balans mellan effektivitet eller vinst och 
säkerhet, något som många gånger handlar om ren kompromiss. Säkerhet, slutligen, uppnås 
genom att människan på olika sätt skapar den, till exempel genom checklistor eller tumregler. 
Detta nyare synsätt utgör stommen i Dekkers resonemang, som menar att det är nödvändigt att 
anta detta för att bedriva ett bra och fruktbart säkerhetsarbete. 

                                                 
6 Referens för hela avsnitt 2.3 är Dekker (2006). 
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För att förstå det som kallas mänskliga felhandlingar menar Dekker att vi måste utgå ifrån att 
människor gjorde vad de ansåg var rimligt under vissa givna omständigheter. Utredare måste 
rekonstruera situationer för att få en bild av hur och varför de bedömningar som nu tycks 
oförklarliga kunde verka korrekta för stunden. Denna typ av efterklokhet (hindsight bias) 
innebär att vi efter en olycka, med facit i hand, anser att människorna som befunnit sig mitt 
uppe i tumultet borde ha kunnat förutspå effekten av sina handlingar och beslut och därmed i 
en förlängning även utgången av händelsen. Dekker anser att det är fruktlöst att tänka på det 
sättet och att det inte bidrar till att dra lärdom av allvarliga händelser, utan att det istället 
bidrar till ett dömande förhållningssätt och att det lägger fokus på den eller de personer som 
befann sig närmast händelsen i tid och rum. Ett viktigt särdrag hos olyckshändelser är 
nämligen att de sällan föregås av ett udda beteende. Faktum är att de uppstår trots att 
människor gör precis det som de brukar göra och som i de allra flesta fallen leder till 
framgång och säkerhet. Dekker beskriver vad han kallar orsak-verkanliknelse (cause-
consequence equivalence) vilket innebär att vi per automatik tror att om en händelse har fått 
en negativ utgång så måste den ha föregåtts av en dålig process, och att ju mer katastrofalt 
resultatet är desto mer katastrofal var även processen som ledde fram till detta resultat. Detta 
medför, hävdar Dekker, att så fort vi vet att utgången är negativ är det svårt att bibehålla 
objektiviteten och vi antar genast att de handlingar och beslut som gjordes var dåliga. Det är 
därför viktigt att komma ihåg att dåliga processer faktiskt kan få positiva resultat, och att bra 
processer kan medföra negativa resultat. 

2.4 Ansvar och skuldbeläggande 
Dekker (2006) påpekar att det inte är ovanligt att vissa människor och organisationer blir 
överraskade och förskräckta över påvisade avvikelser mellan vad de trott eller antagit och vad 
de just erfarit. Då detta kan uppfattas som pinsamt eller obehagligt försöker de att minimera 
omfattningen av denna överraskning, ofta genom att se en händelse eller ett misslyckande 
som någonting lokalt. Att se det som ett fel hos systemet som helhet kan vara mycket 
utmanande eftersom det innebär att man måste ompröva vissa övertygelser och 
förhållningssätt samt eventuellt gällande prioriteringar och resursfördelningar. Vi har en 
tendens att istället försöka ändra på händelsen eller de inblandade aktörerna för att på så sätt 
skapa en icke hotfull bild av systemet. För att undvika denna mekanism krävs enligt Dekker 
(ibid.) ett icke-skuldbeläggande synsätt, och att man inte automatiskt antar att en 
olyckshändelse beror på ett fåtal rötägg. 

Så kallad kausal attribuering, det vill säga att tillskriva orsaker till tillstånd och händelser 
är en del av människans naturliga förhållningssätt. Inom socialpsykologi går detta under 
benämningen det fundamentala attributionsfelet (the fundamental attribution error) vilket 
innebär att vi starkt tenderar att tillskriva människors karaktär, attityd, personlighet, fria vilja 
med mera som orsaker, medan vi grovt underskattar situations- eller omgivningsfaktorer 
såsom roller eller sociala normer. Denna orsaksattribuering antas vara nära kopplad till 
grundläggande psykologiska tillstånd, förmågor och beteenden såsom människans upplevelse 
av kontroll samt möjlighet att göra förutsägelser. Viss orsaksattribuering är resultatet av en 
medveten process där vi resonerar oss fram till möjliga orsaker till något, medan andra enbart 
är omedelbara och intuitiva – en känsla av något. Orsaksattribuering används av människan 
av ren reflex som ett sätt att försöka förstå varför individer gör som de gör och i vilken mån 
en person antas vara skyldig till något som hänt. Det finns också en tidsdimension involverad 
på så sätt att vi tenderar att uppmärksamma orsaker som ligger tidsmässigt nära en effekt men 
däremot underskatta orsaker som ligger tidsmässigt längre bort från effekten. Vi är också mer 
benägna att uppmärksamma orsaker som ligger nära i rummet men underskattar orsaker som 
kan finnas längre bort. Vi har också lättare för att uppmärksamma orsaker som på ett eller 
annat sätt avviker från bakgrunden. (Taylor & Fiske, 1975 i Rollenhagen, 2003) För 
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olycksfallsutredningar betyder detta att vi har en benägenhet att söka efter orsaker som ligger 
nära händelsen i tid och rum och därför riskerar att begränsa eller avsluta sökandet för tidigt 
och därmed missar viktig information och lärdom. I utredningsprocessen letar vi omedvetet 
efter representativa förklaringar, det vill säga sådana som vi av erfarenhet vet bör kunna 
tillämpas i det aktuella fallet. Detta tycks dock kunna motverkas av en gedigen 
domänkunskap, eftersom ju mer vi vet om en domän desto bättre är vi på att utnyttja 
förklaringsmodeller som kan motverka vår intuitiva orsaksattribuering. (Rollenhagen, 2003) 

I samband med en olyckshändelse finns det ofta ett driv eller ett behov av att identifiera 
orsaken till händelsen, varför inträffade den? Dekker (2006) förklarar att detta kan bero på 
några olika saker, till exempel att det kan vara skrämmande att inte veta vad som gjorde att ett 
system brustit, att man vill börja utforska åtgärder eller förändring av beteenden för att 
förhindra upprepning eller att man helt enkelt söker vedergällning, bestraffning eller rättvisa 
för det inträffade. Dekker (ibid.) beskriver vidare att människans fokus på att finna orsaken 
styrs av två starka myter: 

1. Vi tror att vi kan särskilja mänskliga felhandlingar och mekaniska fel, och att ett 
missöde eller en olycka beror på det ena eller andra. Detta är dock en överförenkling, 
eftersom distinktionen mellan dessa två typer är mycket vag eller ibland helt omöjlig 
att identifiera. 

2. Vi tror att det finns en orsak till en olycka, vad som ibland kallas rot- eller grundorsak. 
I själva verket finns det inte bara en orsak, och orsak är någonting som vi inte bara 
hittar utan konstruerar. Konstruktionen beror på vilken olycksmodell som vi anammar. 

2.5 Att lära sig något av negativa händelser 
Ett sätt att söka kontroll över och reducera risken för olyckor är att göra systematiska 
utredningar av tillbud och olycksfall. Att ha ett systemtänkande innebär att risk och säkerhet 
betraktas så att mänskliga, administrativa och tekniska processer fokuseras inte bara som 
separata enheter utan även som samverkande storheter sedda i ett organisatoriskt 
sammanhang. De flesta moderna system är på ett eller annat sätt ihopkopplade med varandra, 
och moderna system är idag ofta komplexa på så sätt att det kan vara svårt att förutspå 
dynamiken i systemen. För att kunna hantera dessa komplexa system och för ett effektivt 
säkerhetsarbete är det avgörande att vi lär oss av våra erfarenheter, vilket också är centralt när 
det gäller avvikelser, tillbud och olycksfall. Stora organisationer kan dock bestå av en mängd 
mindre subkulturer som har kommit olika långt i acceptansen av en utredning som ett tillfälle 
för lärande, vilket är viktigt att komma ihåg som utredare. Som utredare bör man därför 
noggrant förklara att syftet med en olycksfallsutredning inte är att skuldbelägga någon utan att 
försöka förhindra att en liknande händelse inträffar igen och att utredningen är ett tillfälle för 
lärdom. (Rollenhagen, 2003) 

Inom en organisation kan utredningsmanualer ses som kodifierad praxis för hur tillbud och 
olyckor ska analyseras. De återspeglar de aspekter av analys som organisationen anser är 
viktiga, hur olyckor antas uppstå, och hur de på lämpligt sätt kan hindras från att uppstå på 
nytt. Manualer är ofta normativa och lämpliga som stöd för nybörjare, eller också kan de 
fungera som regler som samtliga utredare måste följa, men de kan även fungera som en 
inspirationskälla som utredare kan dra nytta av i sitt arbete. I och med att de kan fungera på en 
mängd olika sätt återspeglar de inte nödvändigtvis vad som faktiskt pågår i alla utredningar. 
Manualerna är dock viktiga dokument i en organisation, för såväl personer på ledningsnivå 
som för utredarna i fråga, men också för att utbilda nya personer i utredningsarbetet. På grund 
av den roll manualerna har är det mycket viktigt att med jämna mellanrum utvärdera dem och 
stämma av mot den kunskap som finns kring övergripande olycksmodeller. (Lundberg et al. 
opubl.) 
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2.5.1 Analys av negativa händelser 
Vid sidan av simulering och modellering förespråkar Johnson (2003) orsaksanalyser för att gå 
bortom vad som har hänt till att förstå varför det har hänt. Med hjälp av olika tekniker kan 
utredaren hålla isär bidragande orsaksfaktorer från så kallade rotorsaker som kan anses ha 
utlöst en viss händelse. Med hjälp av händelseanalys kan utredaren grafiskt åskådliggöra en 
sekvens av händelser som lett fram till en olycka eller ett misslyckande. För att skilja på 
bakomliggande orsaker och bidragande orsaker används kompletterande metoder, till exempel 
att iterativt ställa sig frågan varför specifika händelser bidragit till en negativ händelse. 
Resultaten av sådana analyser utgör sedan viktigt stöd för de rekommendationer som 
utredaren arbetar fram. Produkten av dessa analyser hjälper också utredaren att motivera 
varför rekommendationen ser ut som den gör. (Johnson, 2003) 

2.5.1.1 Händelseanalys7 

En metod för att genomföra en händelseanalys är genom så kallad grundorsaksanalys (Root 
Cause Analysis). Enligt Department of Veteran Affairs i USA (2007) är detta en metod som 
används för att identifiera de grundläggande eller bidragande kausala orsakerna som ligger 
bakom avvikelser som associeras med tillbud och olyckor. Department of Veteran Affairs 
(ibid.) listar följande egenskaper hos en grundorsaksanalys: 

• Den är interdisciplinär och involverar de som står närmast processen. 
• Analysen fokuserar främst på system och processer, inte individuell 

prestationsförmåga. 
• Genom att ställa frågorna vad och varför går analysen allt djupare tills alla element i 

processen har gåtts igenom och alla bidragande orsaker har identifierats. 
• Analysen fastställer de förändringar som kan genomföras i systemet eller processen 

som kan bidra till prestanda och minska risken för tillbud och olyckor. 

2.5.1.2 Riskanalys 

Kjellén (2000) beskriver riskanalys som ett komplement till olycksutredningar som går ut på 
att potentiella faror identifieras och åtgärdas innan de leder till tillbud eller olyckor. Detta gör 
riskanalysen till en föregripande process och utvärderingar har visat att väl utförda 
riskanalyser kan peka på potentiella faror lika väl som många års erfarenhet av olyckor inom 
samma område (Soukas, 1985 i Kjellén, 2000). Själva begreppet riskanalys är ett 
samlingsnamn för några olika metoder som alla inkluderar dessa aktiviteter: 

• Definition av objektet som ska analyseras och specifikation av dess gränser. 
• Identifikation av faror och utvärdering av situationer där människor, miljö eller 

materiel kan komma i kontakt med faran i fråga. 
• Skattning av risken i form av en värdering av utsattheten för fara, sannolikheten för en 

olycka samt allvarlighetsgraden av skador. 

Riskanalysen följs av en utvärdering av risken samt införande av åtgärder för att eliminera 
eller reducera risken där detta behövs. Ett beslut måste fattas om huruvida risken är acceptabel 
eller inte utifrån ett acceptanskriterium och utifrån det bestäms ifall åtgärder bör sättas in och i 
så fall vilka. (Kjellén, ibid.) 

                                                 
7 Mycket av metoden för händelseanalys som återfinns i landstingens manual är hämtad från just Department of 
Veteran Affairs i USA. 
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2.5.1.3 Analysens fokus 

Redan på 1960-talet hävdade Haddon, som undersökt motorvägsolyckor, vikten av att arbeta 
utifrån etiologiska, det vill säga orsaksangivande, kategorier. I Haddons fall hade dessa 
framför allt att göra med energier av olika slag, till exempel mekaniska, elektriska eller 
kemiska. (Lundberg et al., opubl.) Sedan dess har dessa kategorier utvecklats till att bli mer 
organisatoriska och sociotekniska. Lundberg et al. (ibid.) pekar på dessa faktorer som de 
menar styr det fokus som en analys har i den så kallade STOMI-modellen. 

• Sociala faktorer. Vilka är organisationens värderingar? Hur väl känner individerna 
varandra? Litar de på varandra? Finns det inofficiella tillvägagångssätt för att utföra en 
uppgift? 

• Teknologiska faktorer. Hur väl fungerar tekniken? 

• Organisatoriska faktorer. Hierarkier av kontroll inom organisationen. Innefattar 
styrande enheter inom eller utanför organisationen. Aktiviteter så som 
rapporteringssystem för incidenter eller organisationer som granskar säkerheten samt 
genomför underhåll. 

• Mänskliga faktorer. Resultatet av mänskliga handlingar kan analyseras i termer av 
framgång beroende på korrekta eller felaktiga handlingar sett i ljuset av befintliga 
regler och föreskrifter. Felaktiga handlingar kan också klassificeras utifrån sin 
kognitiva karaktär. 

• Information. Det är avgörande att förstå varför en handling verkade vara lämplig i en 
given situation. Vilken information fanns tillgänglig? Vad ledde människor till att tro 
att de var säkra när de i själva verket inte var det? 

Denna modell ger en grovkornig indikering på det fokus som en analys har och det kan finnas 
ytterligare faktorer som kan stå som egna kategorier, som exempelvis ekonomi. Lundberg et 
al. (ibid.) menar att varje kategori kan innehålla flera olika aspekter och att en analys måste 
specificera vilka som har täckts in. Tillsammans med de övergripande olycksmodellerna som 
togs upp i början av teoribakgrunden utgör analysens fokus klasser av problem eller vad 
Lundberg et al. (ibid.) kallar general failure types, som kan guida arbetet i en 
olycksutredning. 

2.5.1.4 MTO 

Akronymen MTO står för Människa, Teknik och Organisation och är ett koncept som 
myntades inom den svenska kärnkraftsindustrin under 1980-talet. Syftet med det var att 
minska riskerna för olyckor och tillbud och att förbättra den övergripande säkerheten. Innan 
detta synsätt hade utformats fokuserade man vanligtvis på tekniska förbättringar och tack vare 
ett flertal nya metoder kunde man också se en nedgång i negativa händelser som berodde på 
tekniska problem. En följd av denna utveckling blev att en annan sorts tillbud blev mer 
synliga, nämligen de där en mänsklig operatör var inblandad. Eftersom incidenter med en 
teknisk orsak hade minskat kraftigt så ökade den relativa andelen tillbud med mänskliga 
orsaker. Även här arbetades det med att komma till rätta med dessa mänskliga felhandlingar, 
och detta medförde att man fick upp ögonen för de organisatoriska aspekternas inverkan på 
säkerhet. Som ett svar på detta skapades MTO-konceptet, vilket starkt betonar vikten av att se 
människan, tekniken och organisationen som samverkande komponenter i ett större system. 
(Rollenhagen, 1997) Rollenhagen (2003) har senare funnit att MTO inte riktigt räcker till och 
att ytterligare en komponentklass bör läggas till, nämligen Information. Han menar att 
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regelsystem, data, manualer, ritningar och annat är symbolsystem som får informationsvärde 
genom att människor lär sig att tolka och använda dem. Att förstå vilken typ av information 
som finns i en organisation och på vilket sätt den tolkas och används är ofta en central del av 
olycksfallsutredningar. (Rollenhagen, ibid.) 

2.5.2 Att arbeta praktiskt med olycksfallsutredningar 
”En analys av olyckor och förebyggande åtgärder måste börja i en analys av oss själva och 
vår verklighetsuppfattning. Människor uppfattar verkligheten på olika sätt, beroende på 
tradition, utbildning, erfarenhet etc. Dessa olika sätt att betrakta världen påverkar också hur 
vi uppfattar risker och hur vi analyserar orsaker bakom inträffade olyckor. Är man i första 
hand skolad i en tekniktradition kanske man mest upptäcker risker med tekniskt ursprung, 
medan en beteendevetare bär andra sorts ’glasögon’ vilket kan göra det lättare att se hur 
psykologiska faktorer påverkar säkerheten. En person med stor teoretisk och praktisk 
erfarenhet av hur mer övergripande organisationsfaktorer fungerar, ser kanske tydligare än 
andra hur risker kan grundläggas t.ex. genom dålig policy och ledning i ett företag. Alla 
dessa olika perspektiv på risk och säkerhet är nödvändiga och den förebyggande 
verksamheten måste därför spegla olika kompetenser och kunskapsområden.” (Rollenhagen, 
1997, s. 9) 

Citatet ovan av Rollenhagen (1997) har valts ut för att illustrera vilken utmaning det måste 
vara för en utredare att ta hänsyn till alla aspekter när de arbetar med olycksfallsutredningar. 
Som i många av den enskilda individens vardagliga situationer kan det för en hel organisation 
och dess individer vara genom misstag som man verkligen lär sig och olycksfallsutredningar 
bör därför ses som en kompletterande strategi för säkerhet, ett tillfälle till lärande. 
(Rollenhagen, 2003) En utredning syftar till att förklara något som redan har skett. En 
utredning genomförs dock i och påverkas av nuet, och en utredare vet som regel mer om 
olycksförloppet än de som var inblandade i det och känner dessutom till utgången av 
händelsen vilket inverkar på dennes syn på en process. (Dekker, 2002) Syftet med en 
olycksfallsutredning är enligt Rollenhagen (2003) att beskriva vad som hänt, varför det hände 
och vad som kunde ha förebyggt att det hände. Utredningen är en rekonstruktion av en 
händelse snarare än en objektiv analys av densamma. En olycksutredare kan använda sig av 
diverse metoder som vägledning i sitt arbete, till exempel när det gäller att grafiskt strukturera 
händelsen eller att söka efter orsaker. Att utreda olycksfall är en process som kan påverkas av 
en rad olika faktorer som Rollenhagen (ibid.) listar enligt följande: 

• Informationskällor. Vilka typer av informationskällor är relevanta för 
utredningsarbetet? Hur bör utredaren förhålla sig till olika informationskällor, när det 
gäller exempelvis deras trovärdighet? 

• Informationsinsamling och hypotesgenerering. En stor del av utredningsarbetet 
består i att ställa upp hypoteser och värdera dem i relation till information hämtad från 
olika källor. Att ställa upp hypoteser är dels en sökande process men även resultatet av 
medvetna analytiska resonemang. Information hämtas ofta in via intervjuer. 

• Olycksmodeller / paradigm. Såväl explicita som implicita modeller ligger till grund 
för antaganden om orsaker till ett olycksfall. Eftersom situationen alltid varierar vid en 
olycksfallsutredning är det svårt att följa ett bestämt, detaljerat recept, och metoderna 
bör därför snarast betraktas som tumregler och förslag på möjliga tillvägagångssätt. 

• Representation. Det finns flera sätt att representera ett olycksfallsförlopp, till 
exempel i löpande text eller diagramform. 
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Beslut om ifall ett tillbud eller en olycka ska utredas eller inte beror på flera olika faktorer, 
menar Johnson (2003). Det kan exempelvis röra sig om kulturella aspekter på grupp- eller 
individnivå eller sociala och juridiska åtaganden. Kjellén (2000) menar att olyckor och tillbud 
inte följer samma procedur till punkt och pricka och att olika utredningar blir tilldelade olika 
resurser i tid eller pengar. Det är enligt Kjellén (ibid.) därför nödvändigt att fokusera på de 
olyckshändelser och nära händelser som tycks kunna ge störst möjlighet till lärdom. Turner 
och Pidgeon (1997.) hävdar att det är dags att sluta tro att varje olycka är unik och att de 
orsakas av enskilda händelsesekvenser som inte går att generalisera. En förutsättning för ett 
effektivt lärande är enligt Rollenhagen (2003) att erfarenheter lagras som minnen i 
organisationen, exempelvis i form av rapporter, utredningar, statistik eller dylikt, för att man 
ska kunna hämta information från avvikelser som inträffat vid en tidigare tidpunkt. 

Dekker (2006) hävdar att man inte kan förstå varför tillbud och olyckor inträffar genom att 
tänka i termer av ”de skulle inte ha…”, ”de borde ha…”, ”de misslyckades med att…”, ”om 
bara de hade…” och att detta om-så-tänkande överhuvudtaget inte är fruktbart. När utgången 
av en händelse är känd tenderar vi att försöka förklara en form av misslyckande med ett annat 
misslyckande, vilket sker mer eller mindre av ren reflex. Därför, menar Dekker (ibid.), kan 
det i utredningssammanhang vara en nackdel att ha utgången klar för sig från start då det är 
mycket svårt att frikoppla sig från det och se situationen ur de inblandades perspektiv. Dekker 
(ibid.) understryker också vikten av att inte vara för snabb med att sätta olika etiketter på 
händelser eller fragment av händelser, eftersom detta kan bidra till att dölja viktig 
information. Om en utredare till exempel tänker och formulerar sig i termer av ”mänsklig 
felhandling”, ”bristande situationsmedvetenhet”, ”hög arbetsbörda” eller liknande så hjälper 
det inte honom eller henne att förstå och förklara vad som inträffat utan utgör snarast en 
begränsning för hur djup analysen blir och leder därmed till övergeneraliseringar. (Dekker, 
2006) 

Rollenhagen (2003) betonar vikten av att en organisation har en policy för 
olycksutredningar som bland annat redogör för vilka resurser som finns och hur de ska 
användas, hur information ska hanteras, relationen till andra säkerhetsrelaterade aktiviteter 
etc. Det är också viktigt att denna policy reglerar vad det är som ska utredas samt 
ansvarsfördelning och uppföljning. Nedan listas en arbetsgång vid utredning som Rollenhagen 
(ibid.) förespråkar: 

• Utredningsärendet initieras och resurser allokeras. En arbetsgrupp är att föredra 
framför en ensamutredare för att täcka in fler aspekter av olycksfallet och för att ha 
någon att diskutera händelsen och utredningen med. I utredningsgruppen bör 
åtminstone en person ha god branschkännedom, och annan expertis kan tillkallas vid 
behov. 

• Preliminär datainsamling. I denna fas av utredningsprocessen är det högst önskvärt 
med divergens, det vill säga att utredaren försöker bibehålla ett öppet sinne och inte är 
för snabb med att dra slutsatser. Det är också viktigt att snabbt börja intervjua 
människor som har varit i direkt eller nära kontakt med själva olyckan. 

• Fördjupad utredning. Kan behövas för att närmare förstå vad som har hänt och vilka 
orsakerna kan ha varit. Här bör händelse- och orsaksdiagram utnyttjas och 
barriäranalys genomföras. 

• Att föreslå åtgärder. I slutet av utredningen bör eventuella rekommendationer för hur 
liknande tillbud eller olyckor kan förebyggas diskuteras och rangordnas. Eftersom ett 
komplext system lätt blir än mer komplext om fler regler, rutiner, teknologier eller 
dylikt läggs till är det mycket viktigt att rekommendationerna syftar till att förenkla 
och reducera komplexiteten i systemet samt eliminera eller minska hoten. De bör 
därför vara väl genomtänkta. 
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• Rapportskrivning. Produkten av en olycksfallsutredning bör alltid vara en skriftlig 
rapport. Då en rad människor med olika bakgrund ska läsa rapporten är dess kvalitet i 
fråga om struktur, tydlighet, skrivsätt, ordval och begriplighet avgörande. 

• Verifiering. Intervjuade personer bör alltid ges möjlighet att få se hela eller delar av 
rapportens innehåll innan den distribueras för att kunna verifiera att informationen 
som de har lämnat stämmer överens med vad som står i rapporten. 

• Informationsspridning. Den fas då rapporten distribueras till en mängd mottagare. 
Det är lätt hänt att bli för snäv i spridningen då man underskattar vilka som kan ha 
nytta eller intresse av rapporten. För vissa mottagare räcker det med en övergripande 
sammanfattning av händelsen, orsakerna och rekommendationerna, medan andra 
mottagare har nytta av rapporten i sin helhet. 

• Uppföljning. De rekommendationer som kan finnas i en olycksfallsutredning bör 
alltid följas upp, och en tydlig process för hur det ska ske bör finnas. 

Enligt Rollenhagen (ibid.) är en olycksfallsutredning där man intervjuar personer en form av 
dubbel rekonstruktionsprocess eftersom den intervjuade först och främst rekonstruerar 
händelsen och sedan gör utredaren ytterligare tolkningar i sin analys. Denna distinktion 
mellan analys och rekonstruktion är viktig att vara medveten om då det annars är lätt hänt att 
överskatta den möjliga objektiviteten i en olycksfallsutredning. En utredning kommer alltid 
att ha vissa subjektiva inslag då de alltid baseras på tolkningar av en redan inträffad händelse. 
Rollenhagen (ibid.) menar vidare att olycksfallsutredning på sätt och vis är en konst därför att 
den erfarenhet som en utredare får genom att praktiskt göra utredningar bidrar till en så kallad 
tyst kunskap eller intuition som kan vara svår att dela med sig av till andra. Han påpekar 
också att det inte räcker med att använda sig av en specifik utredningsmetodik - eller att ”följa 
receptet” som han uttrycker det - för att producera en god utredning. En väl genomförd 
olycksfallsutredning kan bidra med information om de specifika förhållanden som skapade 
olyckan, och kanske även något om de mer generella tillstånd i en organisation som kan 
påverka sannolikheten för olyckor. En utredning kan också användas som underlag för att 
kommentera processer och tillstånd utanför den egna organisationen, det vill säga 
förhållanden som kan ha inverkan på säkerheten inom en hel bransch. (Rollenhagen, 2003) 

Att identifiera informationskällor och samla in information från dessa utgör en stor del av en 
olycksfallsutredning och informationen är viktig för att kunna dra slutsatser om 
olycksfallsförlopp och påverkande omständigheter. Rollenhagen (ibid.) anser att som ett 
minimum bör följande identifieras som källa för den fortsatta undersökningen: 

• De personer som var direkt inblandade i eller vittnen till olyckan. 
• En förteckning av material, utrustningar, teknologier och liknande som var direkt 

inblandade i olyckan. 
• Notering av omgivningsförhållanden som till exempel väderlek och fysiska 

arbetsmiljöförhållanden. 
• Dokument av direkt relevans för olyckans förståelse. 

Utöver dessa finns en mycket stor potentiell mängd relevanta informationskällor. Rollenhagen 
(ibid.) går vidare med att ge detaljerad information om hur en utredare bör gå tillväga i sitt 
arbete, bland annat vad som är viktigt att tänka på i intervjusituationer och hur en rapport bör 
struktureras. (Rollenhagen, 2003) 

En olycksfallsutredning för förhoppningsvis med sig en mängd olika lärdomar. 
Utredningen kan till exempel leda till konkreta förändringar och förbättringar gällande rutiner 
eller teknologi, eller kan kanske leda till reflektioner och dialoger kring risker och säkerhet. 



Teoribakgrund 

 19 

Det sistnämnda kanske inte alltid är så påtagligt som handgripliga förändringar men kan 
ibland ha en starkare positiv effekt genom att det bidrar till en ökad medvetenhet. 
(Rollenhagen, 2003) 

2.6 Åtgärder 
Syftet med att mot slutet av en utredning utforma åtgärdsförslag är, menar Dekker (2006), att 
försöka åstadkomma en förändring av egenskaper hos delar av den operativa eller 
organisatoriska miljön som människor arbetar i. Förhoppningen är att detta i sin tur ska 
resultera i en förändring av beteende eller handling som miljön för med sig och att detta ska 
göra att olyckshändelsen inte upprepas. Rekommendationer kan därför betraktas som 
förutsägelser eller hypoteser i och med att utredaren föreslår något som denne implicit utgår 
ifrån ska medföra en viss, önskad effekt. Hypotesens styrka hänger på trovärdigheten för det 
samband som utredaren påvisar mellan observerade felhandlingar och kritiska egenskaper hos 
uppgiften, verktygen och omgivningen. (Dekker, 2006) 

Johnson (2003) påpekar att det direkt efter en olycka är vanligt att en form av åtgärd tas 
fram för att på kort sikt återupprätta säkerheten i systemet. De kan dock få motsatt effekt i det 
att de kan förstärka snarare än lindra konsekvenserna av en negativ händelse. Medarbetares 
förmåga att häva en farlig situation beror på faktorer så som tillräcklig träning eller stöd, 
graden av tidspress eller krav på att hålla en viss nivå av service. Det är inte lätt att identifiera 
åtgärder som faktiskt minskar risken för eller lindrar konsekvenserna av framtida händelser 
och Johnson (ibid.) hävdar att utredare närmast automatiskt håller sig till tidigare åtgärder, 
trots att de kanske inte är bevisat effektiva. Många olyckor inträffar för att tidigare incidenter 
har följts av rekommendationer som inte riktigt lyckats nå orsakerna till dessa incidenter. 
Utredare bör undvika godtyckliga eller inkonsekventa rekommendationer, och liknande 
orsaksfaktorer bör behandlas med liknande ”botemedel”, enligt Johnson (ibid.). Om ett 
avvikande ”botemedel” väljs ut för en händelse som liknar en annan så bör detta val motiveras 
och dokumenteras för att involverade personer ska kunna följa med i resonemanget och förstå 
anledningarna som styrt valet. (Johnson, 2003) 

2.6.1 Åtgärder på hög respektive låg nivå 
Dekker (2006) beskriver olika rekommendationer beroende på hur högt upp i en påstådd 
kausal kedja som de har genomslagskraft. Rekommendationer på en låg nivå är väldigt 
vanliga och har en tendens att fokusera på den eller de som begick ett fel eller misstag. 
Rekommendationer på denna nivå handlar ofta om att träna om personer som anses ha 
bristfällig kunskap, striktare procedurer och protokoll, degradering eller att på andra sätt göra 
sig av med dessa personer. Om en rekommendation däremot riktas högre i den kausala kedjan 
kan den istället handla om resursfördelning, teknologi och de krav som ställs på människor 
inom en organisation. Innehållet i sådana rekommendationer handlar exempelvis om 
omfördelningar av resurser. Nivån på rekommendationerna påverkar såväl implementeringen 
av dem som deras effektivitet. Dekker (ibid.) förtydligar också att genomförbarhet och 
effektivitet ofta verkar i motsatt riktning. Det innebär att ju lättare det är att driva igenom en 
åtgärd, desto mindre effekt har den och vice versa. 

Efter genomförandet av åtgärdsförslag på den lägre nivån, eller ”quick fixes” som Dekker 
(ibid.) kallar dem, kvarstår risken för att samma händelse ska inträffa igen. Det är till och med 
så, skriver Dekker (ibid.), att den nästan garanterat kommer att hända igen. Detta beror på att 
dessa åtgärder riktas mot symptom istället för orsaker och att de inte bidrar till att förändra 
eller förbättra systemet som helhet. Detta kan i sin tur kopplas till det faktum att en 
olyckssekvens mycket sällan är linjär utan i själva verket är betydligt mer komplex. 
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Rekommendationerna på högre nivå, ”hard fixes” enligt Dekker (ibid.), har ofta svårare att 
vinna acceptans och bli genomförda eftersom de är dyrare och mer omfattande. De kan också 
omfatta mer perifera personer som inte alls är beredda att ta på sig något ansvar för händelsen. 

För att en rekommendation ska få fäste i en organisation föreslår Dekker (ibid.) att 
utredaren följer SMART-akronymen som står för följande: 

• Specifik. Rekommendationerna ska vara tydliga och specifika. Vilken del av 
organisationen ska göra vad och när? 

• Mätbar. Rekommendationerna bör ha någon form av mätbarhet för att bli 
framgångsrika. Detta ger en chans för utredaren såväl som organisationen att följa upp 
åtgärden, se om den har genomförts och vilken effekt den har fört med sig. 

• Acceptabel. Åtgärdsförslaget måste ta hänsyn till organisationens krav på 
produktivitet eller effektivitet för att genomföras och eftersträvas. 

• Realistisk. Åtgärder kan vara komplicerade, men de måste vara realistiska, det vill 
säga genomförbara för den som har ansvaret för implementeringen. 

• Tidsbestämd. Rekommendationerna bör ha någon form av ”bäst före-datum”, så att 
beslutsfattare kan enas om deadlines för genomförandet. 

2.6.2 Utformning av åtgärder 
När det gäller åtgärder på hög nivå i linje med det nya synsättet så anser Dekker (2006) att de 
inte ska ta upp enskilda individer eftersom deras felhandlingar är symptom på systemiska 
problem som kan drabba vem som helst. De bör inte heller mynna ut i åtstramande åtgärder 
eftersom människan behöver ett visst mått av handlingsfrihet för att kunna hantera den 
komplexitet som ett system uppvisar. Det är också viktigt att komma ihåg att även om ny 
teknologi kan verka lovande så innebär den samtidigt ökad komplexitet och har en tendens att 
bara förändra eller förflytta möjligheterna till felhandlingar. Vidare trycker Dekker (ibid.) på 
att en utredare i en rekommendation bör undvika att använda uttryck så som ”personen 
misslyckades med att…” eller ”personen brast i…” då detta indikerar att man inte alls har 
lyckats sätta sig in i den involverade personens situation, utan fortfarande betraktar händelsen 
från utsidan och i efterhand. 

Johnson (2003) menar att det kan vara problematiskt för utredare att få en uppfattning om 
vilka rekommendationer som faktiskt kan minska risken eller lindra effekten av framtida 
olyckshändelser. Rekommendationerna får inte vara godtyckliga eller inkonsekventa, och 
liknande orsaksfaktorer bör angripas med samma typ av åtgärder. En organisations inflytande 
kan variera mycket, och en utredare kan ibland få fria händer vad gäller pengar och resurser 
när rekommendationerna ska tas fram. Mera vanligt är ändå kravet på att 
rekommendationerna ska vara görbara, sett ur såväl praktiska som ekonomiska aspekter. Det 
blir därför viktigt att utredarna har systemets omfattning och fokus klart för sig och att 
rekommendationerna följer denna linje. Det är förstås högst önskvärt att åtgärdsförslag inte 
för med sig några bieffekter i form av möjligheter till nya risker och misslyckanden, vilket 
kan vara svårt att kontrollera. En rekommendations effektivitet är något som i vissa fall bara 
kan mätas indirekt, och simulatortester kan därför vara ett värdefullt komplement i vissa 
situationer, även om de framför allt hjälper till att bedöma effekten på kort sikt. (Johnson, 
2003) 

Åtgärder bör vara tillräckligt generella för att fånga upp incidenter av samma 
grundmönster men med små avvikelser. De måste också kunna hantera separata arbetsmiljöer 
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inom en och samma organisation, som kan ha arbetssätt, rutiner eller teknik som skiljer sig 
från andra delar. Sådana krav gör att rekommendationer ofta tar formen av riktlinjer och 
landar på en ganska abstrakt nivå, och att chefer och andra måste tolka dem för att inse vilka 
åtgärder som har potential att förhindra framtida incidenter. Om riktlinjerna är alltför 
kontextspecifika medför det svårigheter för cheferna att finna lärdomar som skulle kunna 
överföras på den egna omgivningen på ett fruktbart sätt. En risk med sådana abstrakta 
riktlinjer är att de lämnar utrymme för oavsiktlig tolkning. (Johnson, ibid.) 

Det är inte ovanligt att utredare föreslår olika åtgärder till incidenter med uppenbara 
likheter. Detta beror delvis på att trots att de verkar lika på ytan så har de väsentliga skillnader 
som rekommendationerna måste ta hänsyn till. Det kan också vara så att olika utredare 
identifierar olika orsaker bakom liknande incidenter. Detta kan särskilt vara fallet då 
åtgärdsförslag tas fram utan stöd i en gemensam metodik. En annan förklaring till skillnader i 
rekommendationer kan vara att nya rön har framkommit som antingen hjälper eller stjälper 
tidigare rekommendationer. (Johnson, ibid.) 

2.6.3 Stabilitet 
Stabilitet och resilience är termer som ibland används i samband med utformningen av 
åtgärder för att beskriva hur en organisation lyckas återhämta sig efter en negativ händelse. 
Lundberg och Johansson härleder dessa två koncept till Holling (1973 i Lundberg & 
Johansson, 2006)) som har studerat stabilitet och resilience i ekologiska system och hävdat att 
stabila system var mer sårbara än instabila, vilket gick emot den då allmänna uppfattningen att 
stabilitet var en avgörande faktor för ett ekologiskt systems överlevnad. Trots att begreppen 
ofta brukas parallellt för att beskriva samma egenskaper menar Lundberg och Johansson 
(2006) att detta leder till problem då de beskriver skilda saker. Rekommendationer som 
strävar efter stabilitet menar Lundberg och Johansson handlar om organisationens strävan 
efter att bibehålla sin förmåga att hantera kända störningar. Detta kontrasteras mot 
rekommendationer som eftersträvar resilience, vilket beskriver förmågan att hantera oväntade 
och oregelbundna händelser. Distinktionen mellan begreppen innebär därför att ett system kan 
ha en hög grad av resilience men ändå variera mycket och på så sätt vara instabilt. 

Lundberg och Johansson argumenterar för att man i samband med olycksutredningar måste 
ta hänsyn till båda dimensionerna och att en balans mellan stabilitet och resilience bör 
eftersträvas. De två dimensionerna kan också sättas i relation till de olycksmodeller som 
tidigare har beskrivits. I de fall då en organisation har anammat en linjär eller epidemiologisk 
olycksmodell tenderar rekommendationer att bestå av förstärkandet av befintliga eller 
införandet av nya barriärer. I enlighet med systemiska olycksmodeller utformas 
rekommendationer istället för att förbättra en organisations förmåga att anpassa sig till 
oundvikliga och potentiellt skadliga variationer eller händelser. (Lundberg & Johansson, 
2006) 
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3 Metod 
Inledande litteraturstudier genomfördes för att ta del av befintlig forskning kring 
olycksmodeller, olycksutredningar och skapandet av åtgärdsförslag och på så sätt fördjupa 
den egna förståelsen för begrepp och teorier. Som datainsamlingsmetod användes kvalitativa 
intervjuer, vilka beskrivs mer utförligt nedan, tillsammans med en redogörelse för hur 
materialet sedan bearbetades och analyserades. 

3.1 Metodval 
Vissa riktlinjer för tillvägagångssätt fanns redan då denna studie är en del av ett större 
forskningsprojekt med namnet ”Antaganden om olycksfall och dess konsekvenser för 
utredning och åtgärder” som finansieras av Räddningsverket 
(http://www.raddningsverket.se/templates/SRV_Page____15910.aspx). Redan från början 
stod det klart att intervjuer skulle ske med ett antal utvalda organisationer för att följa upp den 
granskning av manualer som Lundberg et al. (opubl.) genomfört och beskrivit i artikeln ”What 
you find is what you fix – The Accident Investigation Models of Swedish Accident 
Investigation Manuals and one Norwegian Manual.” (opubl.) Också som en del av 
forskningsprojektet föregicks denna magisteruppsats av två examensarbeten, LIU-KOGVET-
D-07/02-SE av Anna Götmar, samt LIU-KOGVET-D-06/21-SE av Per Christofferson. Den 
förra författaren hade undersökt hur Statens Haverikommission arbetar med skapandet av 
rekommendationer i en olycksutredning och den senare hade undersökt haveriutredarnas syn 
på vad som konstituerar en säker verksamhet. I dessa studier hade man genomfört 
litteraturstudier och sedan använt sig av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Då 
denna studie har liknande bakgrund och upplägg och då det är enskilda individers erfarenheter 
som är av intresse föll valet även här på kvalitativa intervjuer. Detta val motiveras vidare med 
hänvisning till följande citat av Miller och Glassner (2004, s. 127): ”Those of us who aim to 
understand and document others’ understandings choose qualitative interviewing because it 
provides us with a means for exploring the points of view of our research subjects, while 
granting these points of view the culturally honored status of reality.” Baserat på likheten 
med Götmars och Christoffersons studier samt deras tillfredsställelse med metoden fattades 
beslutet att inte närmare utvärdera några andra datainsamlingsmetoder som exempelvis 
observationer eller fokusgrupper. 

3.2 Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer anses av Breakwell (2000) vara ett systematiskt sätt att inhämta data 
samt en möjlighet för forskaren att bibehålla objektivitet och uppnå valida och reliabla 
resultat. Miller och Glassner (2004) menar dock att intervjuer som datainsamlingsmetod inte 
står utan kritiker. Positivister strävar efter att skapa rena intervjuer som utförs i en steril 
kontext och därför är exakta avbilder av verkligheten, vilket andra hävdar är omöjligt. Sociala 
konstruktivister menar att kunskap om verkligheten ute i den sociala världen inte alls kan 
inhämtas via en intervju, eftersom den ofrånkomligen är en interaktion mellan intervjuaren 
och respondenten som båda skapar och bygger upp narrativa versioner av den sociala världen. 
Miller och Glassner (ibid.) återger ett citat från Silverman (2001, s. 87) som beskriver hur en 
respondent enligt den interaktionistiska traditionen skapar sociala ord snarare än enbart en 
berättelse: ”the primary issue is to generate data which give an authentic insight into people’s 
experience”. För interaktionisten innebär detta att det inte finns någon objektiv eller absolut 
sanning i världen men att en viss objektivitet existerar som en aspekt av människans 
livserfarenhet. Måhända att forskning och intervjuer inte kan ge en exakt återgivning av den 
sociala världen, men de kan erbjuda tillgång till den mening som människor tillskriver sina 
erfarenheter och sociala världar. Trots att själva intervjun är en symbolisk interaktion är det 
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möjligt att komma åt insikter om den sociala världen bortom denna interaktion. (Miller & 
Glassner, 2004) 

En intervju är alltid aktiv. Det skriver Holstein och Gubrium (2004) som hävdar att 
intervjuaren såväl som respondenten är aktiv i en intervju, trots eventuella försök från 
intervjuarens sida att minimera sin närvaro och påverkan. Vidare menar Holstein och 
Gubrium (ibid.) att det är fruktlöst att försöka utesluta interaktiva element ur en intervju, och 
att intervjuaren istället bör anamma synen på intervjuer som ofrånkomligen aktiva och börja 
erkänna och dra nytta av både intervjuarens och respondentens bidrag till intervjun. Detta 
resonemang instämmer även Kvale (1997) i och menar att i den kvalitativa 
forskningsintervjun byggs kunskap upp genom ett samspel, ett utbyte mellan två personer som 
samtalar om ett ämne av gemensamt intresse och att intervjun därför har ett interrelationellt 
grunddrag. 

3.3 Intervjuunderlag 
Lundberg och Rollenhagen, som båda arbetar med och skulle genomföra intervjuer inom 
Räddningsverkets forskningsprojekt som nämns ovan hade redan från start ett batteri med 
intervjufrågor, varav vissa hade använts av Götmar och Christofferson. Undertecknad 
föreslog några ändringar, och gemensamt arbetades ett underlag fram som samtliga tre 
intervjuare kunde använda hos de berörda organisationerna. För att inte förbruka en person på 
Patientsäkerhetsenheten i en pilotstudie ombads Lundberg och Rollenhagen, som båda har en 
gedigen erfarenhet av och insyn i forskning kring olycksutredningar, olycksmodeller, MTO 
och närbesläktade områden att lämna synpunkter på intervjufrågorna. Utifrån dessa gjordes 
några små ändringar och intervjuunderlaget kom till slut att innehålla 51 frågor som 
behandlade olika delområden. Då vissa av frågorna ansågs särskilt viktiga att få svar på 
bestämdes gemensamt att dessa skulle prioriteras om tidsbrist skulle uppstå i samband med 
intervjuerna. Intervjuunderlaget återfinns i sin helhet i bilaga 1. 

Beroende på hur styrd en intervju är av intervjuaren kan den rangordnas på en skala från 
strukturerad till ostrukturerad. Det är dock mycket få intervjuer som är renodlat strukturerade 
eller ostrukturerade, och dessa mellanting kallas vanligtvis semistrukturerade intervjuer. 
(Breakwell, 2000) De intervjuer som genomförts i denna studie kan sägas ligga någonstans 
mellan semistrukturerade och strukturerade, då underlaget följdes till stor del. Det fanns dock 
utrymme för följdfrågor och klargörandefrågor, och ordningen på frågorna kunde variera 
något från gång till gång. 

3.4 Genomförande av intervjuer 
Kontakt etablerades inledningsvis med samordnaren för Patientsäkerhetsenheten vid 
Landstinget i Östergötland, som gav förslag på vilka personer som skulle kunna intervjuas. 
Sammanlagt genomfördes intervjuer med sex personer varav en var samordnare, tre 
verksamhetsutvecklare och två chefläkare. Varje intervju genomfördes enskilt och tog mellan 
45 och 90 minuter. Samtliga intervjuer utom en hölls i Patientsäkerhetens lokaler i Linköping. 
Inledningsvis informerades respondenten om hur materialet skulle användas, att svaren skulle 
behandlas anonymt, att han/hon när som helst kunde avbryta intervjun samt att intervjun 
skulle spelas in. När respondenten gett sitt medgivande startade inspelningen och intervjun. 
På grund av tidsbrist var en respondent tvungen att avbryta sin intervju i förtid, men skickade 
istället in svar per epost på de få frågor som var kvar att ställa. 
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3.5 Analys och bearbetning av intervjumaterialet 

3.5.1 Transkription 
Inledningsvis uttyddes och transkriberades samtliga intervjuer för att möjliggöra vidare 
bearbetning. Den mall som antogs för transkriptionen var Linell (1994), ett val som grundades 
på redan befintlig erfarenhet av just dennes litteratur på området. Linell presenterar tre olika 
nivåer för transkription, beroende på hur materialet ska användas. Då denna studie inte syftar 
till att analysera några rent språkliga aspekter ansågs att Linells nivå III, den mest 
grovkorniga, var tillräcklig då den ger en approximativt ordagrann transkribering. På denna 
nivå elimineras fenomen som tvekningar, omtagningar, harklingar etc. och språket behandlas 
enligt skriftspråksgrammatiska strukturer. (Linell, 1994) Ett utdrag ur en transkription 
återfinns i bilaga 2. 

3.5.2 Kodning 
För att på ett önskvärt sätt kunna hantera och skapa en överblick över den stora mängd data 
som intervjuerna genererat antogs en metod för kodning av materialet som beskrivs av Miles 
och Huberman (1994). De menar att forskaren till en början lätt kan tycka att allt insamlat 
material verkar lovande och att det kan vara svårt att sålla och välja ut det som verkligen har 
substans för forskningsfrågan. Det bästa försvaret, enligt Miles och Huberman (ibid.), är att ha 
en tydligt formulerad forskningsfråga och att skapa ett konceptuellt ramverk. Detta tillåter 
forskaren att vara selektiv, vilket de menar är nödvändigt och ofrånkomligt. Att dela upp 
materialet och ge varje del en specifik kod gör att relationerna mellan delarna förblir intakta 
men att man även kan sätta samman bitarna i nya konstellationer och reflektera över dessa. De 
koder som används fungerar som etiketter som kategoriserar olika stora bitar av materialet, till 
exempel ord, meningar eller hela stycken. Miles och Huberman (ibid.) påpekar att det är 
innebörden i det som respondenterna säger som är av vikt, inte orden i sig själva, och att 
kodningsprocessen därför är iterativ och kräver mycket reflektion. Koderna tog formen Å:eff 
där Å i det här fallet står för rubriken Åtgärder och eff för underrubriken effektivitet. Under 
arbetet med kodningen utvecklades kodlistan kontinuerligt då nya koder lades till vid behov 
och andra kunde tas bort då de inte hade använts. Till slut kom listan att bestå av 32 koder 
samlade under sju rubriker. Listan återfinns i sin helhet i bilaga 3. Med utgångspunkt i syftet 
med studien och aktuella frågeställningar skapades till slut en tabell bestående av drygt 300 
segment kodade enligt listan. Kodningsproceduren gick till så att utvalt stycke lades in i en 
tabell tillsammans med respondentens unika id-nummer samt aktuell kod. Dessa segment 
utgör grunden i för resultat- och analysdelen i uppsatsen presenteras i kapitel fyra. Ett utdrag 
ur tabellen visas i bilaga 4. 

3.6 Metoddiskussion 
Då denna studie var en del av ett större forskningsprojekt fanns det befintliga riktlinjer 
tillgängliga för hur datainsamlingen skulle ske. Detta framför allt för att data och resultat från 
denna studie skulle kunna jämföras med material från andra studier inom samma projekt. 
Efterforskningar på andra metoder, så som exempelvis fokusgrupper eller observationer, 
genomfördes därför inte då intervjuer ansågs vara en fungerande metod i sammanhanget. Hur 
väl en intervju fungerar som datainsamlingsmetod styrs dock av en mängd faktorer, så som 
intervjuunderlaget, intervjuarens person, respondentens person eller själva intervjusituationen. 
En medvetenhet om dessa faktorer fanns men inga särskilda åtgärder vidtogs för att 
kontrollera för dem, då risken för att de skulle påverka resultatet uppfattades som mycket 
liten. 
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Antalet respondenter var möjligtvis något få, men då de hade olika bakgrund och kompetenser 
var möjligheterna goda att de täckte in olika synsätt och aspekter av arbetet på 
Patientsäkerheten på ett lämpligt sätt. Eftersom antalet medarbetare på 
Patientsäkerhetsenheten inte var så stort fanns det inga fler utredare att tillgå. En av de 
intervjuade skickade in sina svar på ett fåtal frågor via epost då intervjun fick avbrytas i förtid. 
Detta ansågs inte märkbart påverka resultatet. 

Då antalet respondenter var lågt ville intervjuaren inte förbruka en person i en pilotintervju, 
vilket dock hade varit önskvärt för att bedöma intervjuunderlagets lämplighet. Istället ombads 
Lundberg och Rollenhagen att i egenskap av experter ge sina synpunkter på 
intervjuunderlaget, vilket bör ha varit tillräckligt för att säkerställa kvaliteten och relevansen 
hos intervjuunderlaget. 

Genomgående under studien arbetade undertecknad ensam. I intervjusituationerna kunde 
detta medföra en risk att viktig information missades, men då samtliga intervjuer i denna 
studie spelades in bedömdes den risken som nästintill obefintlig. En något större risk för 
sådant bortfall fanns i så fall i fasen då det omfattande materialet bearbetades och 
analyserades. Miles och Huberman (1994) rekommenderar visserligen att forskaren är iterativ 
och selektiv, men själva arbetet med kodningen utförs med fördel av två eller flera personer 
för att exempelvis jämföra tolkningar av materialet. 

Etiska överväganden gjordes inledningsvis gällande anonymiteten för såväl patienter som 
respondenter. Det framkom tydligt vid de initiala kontakterna med Patientsäkerhetsenheten att 
de är så vana vid tystnadsplikten och att de alltid avidentifierar patienter i sina rapporter att 
detta aldrig utgjorde något problem. Respondenternas egen anonymitet garanterades också vid 
varje intervju, och samtliga godkände att forskare inom projektet i efterhand skulle komma att 
ta del av materialet för publikation. 
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4 Resultat och analys 
Mycket av det material som samlats in i samband med intervjuerna på 
Patientsäkerhetsenheten var intressant och givande, men det var nödvändigt att göra ett urval 
utifrån studiens syfte och frågeställningar. Här sammanfattas därför de mest relevanta 
aspekterna under ett antal rubriker. Vissa har även underrubriker då en aspekt kan ha flera 
olika nyanser. Citaten föregås av några rader som förklarar eller tolkar vad det är som 
respondenten svarar på. Samtliga citat följs av en identitetskod inom hakparentes, R1-R6, 
som betecknar den respondent som avgett svaret. Som tidigare har nämnts så intervjuades 
samordnaren för enheten, två chefläkare och tre verksamhetsutvecklare. Deras 
arbetsuppgifter skiljer sig åt något på en eller flera punkter, men ingen sådan åtskillnad har 
gjorts i materialet, främst på grund av anonymitetsskäl. 

4.1 Är dagens sjukvård säker att vistas och arbeta i? 
De intervjuade fick frågan ifall de anser att sjukvården idag är en säker plats att vistas och 
arbeta i. Det fanns de som tyckte att den är det med tanke på hur många vårdkontakter som 
sjukvården har varje dag, men det fanns också någon som tyckte att det var en högst osäker 
verksamhet som denna helst undviker i möjligaste mån. 

En av respondenterna som inte ansåg att sjukvården är säker svarade så här: ”Nej, jag skulle 
nog inte vilja göra det. Inte i dagens läge. Jag ser för mycket. Men jag kanske är för präglad 
av det här jobbet eftersom vi oftast bara ser det som har gått tokigt. Det görs ju väldigt 
mycket bra också, men det finns en hög risk inom sjukvården idag.” [R2] 

De flesta verkade anse att sjukvården är säkrare idag än vad den var en gång i tiden, men att 
det händer för mycket som borde gå att förhindra. En av de intervjuade talade om att siffran 
för vårdskador är så hög som 40% och att denne själv helst undviker sjukvården: ”Jag skulle 
beskriva det som en mycket osäker verksamhet. Som jag helst skulle vilja undvika om jag kan 
göra det. Och det vet vi utifrån de siffror som finns, att när det gäller vårdskador så vet vi att 
det ligger mellan 5 och 13% i de undersökningar som är gjorda. På den här kvalitets- och 
patientsäkerhetskongressen förrförra veckan nere i Barcelona så ville vissa engelsmän och 
amerikanare höja den här siffran egentligen till 40%. För vi beskriver bara vårdskador som 
vi mäter med våra instrument. Lägger du till patientdimensionerna och får patienterna att 
redogöra också för avvikelser så kommer de att redogöra för en del av de avvikelser som vi 
själva har noterat, men de har andra avvikelser som vi inte har noterat. Sen så är det det här 
med komplikationer och biverkningar som vi vanligen inte tar med och det gör att räknar man 
med de här siffrorna så hamnar de uppåt 40%. Och då är det… behöver jag inte säga mera, 
för det är klart att vården är idag säkrare än den var en gång i tiden och det har hela tiden 
skett en utveckling, men vi kan bli ännu bättre.” [R3] 

En kollega menar att sjukvården på ett sätt är säkrare än förut, eftersom det nu finns 
behandlingar och botemedel som tidigare inte fanns. Respondenten i fråga menar också att om 
man arbetar med patientsäkerhet blir det lätt så att man bara ser det som går snett inom 
sjukvården: ”Var tionde patient får en vårdrelaterad infektion. Vi ser mycket avvikelser när 
det gäller läkemedel och informationsöverföring och sånt. Å andra sidan sett så har vi idag 
köer till den behandling det inte fanns nån bot för för 10 år sen, och då ser vi kön som ett 
problem och gläds inte åt att vi lever 5 år längre än vad vi gjorde för 25 år sen tack vare 
förbättrad vård. Totalt sett ökar ju kvaliteten. Vi har ju behandlingar nu för reumatism och 
MS och allt sånt som inte fanns förut. Som gör att patienterna kanske inte behöver hamna i 
rullstol utan de kan fortsätta jobba och så vidare. Så vården har inneburit enorma 
möjligheter med att byta höfter och hjärtan och allting, va. Men ändå ser vi att det vi gör kan 
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bli säkrare. Ibland kan det bli väldigt negativt att prata om alla som dör och skadas. Jag 
känner mig ibland som en sån här havsörn på 70-talet med PCB och bly i kroppen, för högst 
upp i näringskedjan, hit kommer ju allt som inte funkar, va. Det är ungefär att man faller död 
ner från trädet och känner att det sjunker ju ingenting i sjukvården, för det ringer patienter, 
det ringer anhöriga, det kommer kollegor. Men då ska man ju veta att det här är ju promillar 
av, men det är ju så mycket vård som ges i Sverige. Men du har ju helt revolutionerat 
barncancer, jag menar 90% dog, 10% överlevde och nu är det tvärtom. Och vi botar det. Och 
det får vi inte glömma. Om vi sen går ut i sjukvården och pratar om att allt är fel… Först så 
plågas de av landstingsdirektören som säger att ekonomin inte, ni får spara. Och sen kommer 
jag och säger att ni får ju inte döda folk i onödan, så det gäller att närma sig det där och så 
vet man att de gör ett jättebra jobb. Men vården är inte säker.” [R5] 

Att medarbetarna på Patientsäkerhetsenheten får en viss sorts glasögon instämmer även denna 
person i: ”Ja, det vore fel att säga nånting annat, för vi har ju enormt många vårdkontakter 
och även om man i det här jobbet blir lite färgad på fel sätt, för vi möter ju mera det som inte 
fungerar. Men det är klart att det är säkert. Men det kan bli ännu säkrare, så är det ju.” [R4] 

Just uppfattningen om att det är en säker verksamhet men att den kan bli ännu säkrare var det 
flera av de intervjuade som delade: ”Ja, jag fick… Det är en ganska rolig fråga för i fredags 
så satt vi här och gick igenom ett fall och då var det jag och en av chefläkarna, och då fick vi 
förfrågan från kirurgchefen som sa så här: ’Vågar ni två söka sjukvård sen när ni arbetar 
med det här?’. Så det var ungefär samma fråga! Ja, alltså visst, vi ser bara det som går 
dåligt, men vi får inte glömma att vi har så fruktansvärt många vårdkontakter som faktiskt 
blir bra, så visst, ja, jag svarar ja på den frågan. Jag tycker att vi är nog ganska så säkra, 
men vi kan absolut bli mycket mycket bättre. Men jag vill inte säga… jag känner ingen rädsla 
för att själv söka sjukvård, det gör jag inte. Men vi har för glesa skyddsbarriärer. Det kan 
man ju säga. Det räcker ju att nån, att två ovana personer jobbar tillsammans eller att… ja, 
framför allt det, eller att det är väldigt mycket patienter eller så.” [R6] 

4.2 Skäl till att negativa händelser inträffar 
Samtliga respondenter fick frågan vilken de anser är den främsta anledningen till att 
incidenter och olyckor inträffar inom sjukvården. Gemensamt för alla var att de hade 
svårigheter med att bara nämna en anledning. Alla gav istället flera förklaringar till varför 
negativa händelser inträffar. Respondenternas svar innehöll vissa likheter men framför allt 
stora skillnader vad gäller fokus. 

En respondent lade störst vikt vid organisationen: ”Mycket är det ju organisationen, hur den 
ser ut. Vad man har för kultur. Hur ledningen är, faktiskt, vad de har för synsätt på hur de 
ska… låta personalen komma med åtgärdsförslag, om man säger så, till hur man ska 
förhindra att saker och ting inträffar.” [R1] 

En annan respondent gav ett uttömmande svar som bland annat tar upp avsteg från rutiner, 
brist på kontinuitet, ansvar, kommunikation och information samt något som de själva på 
enheten kallar bekräftelse-bias: ”Vi börjar se ett mönster nu i och med att vi gör en hel del 
analyser. Nummer ett är ju då, självklart, avsteg ifrån rutiner. Sen har vi som, tror jag, en 
god tvåa brist på kontinuitet. Det finns brist på ansvar, och då menar jag inte att man som 
person tar sitt eget ansvar, för det gör man, men man vet inte var ens eget ansvar slutar och 
nån annans tar över. Så där har vi en bit att gå. Sen finns det också då en brist på 
kommunikation och information. Jag tror att det är de sakerna som framför allt är de stora 
delarna. Sen, om vi också väger in att vi har en bristande hygien, för det har vi i sjukvården 
också, som leder till att patienter får olika typer av infektioner som också är en vårdskada, så 
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har du den biten också. Det är sällan det beror på brist på kompetens och kunskap, det skulle 
jag vilja säga, för många i sjukvården, eller de allra flesta, är väldigt väl utbildade. Men vi 
har andra… Alltså, vi har inga barriärer. Vi har inget som stoppar upp medarbetarna när det 
börjar att gå galet. Då ser vi det att då spårar det ut ganska rejält. Sen har vi en annan sak 
som… En sak som kommer mer och mer, jag vet inte om jag har blivit observant på det eller 
att vi har skapat ett begrepp för det på vår enhet, men det är nånting som vi kallar 
bekräftelse-bias. Alltså, att vi ser att patienterna kommer till sjukvården, träffar nån, kanske 
ringer till och med, till nån enhet eller sjukvårdsrådgivning, och redan där sätts en diagnos 
på patienten. Den här diagnosen följer sen patienten, och ingen ifrågasätter riktigt den här 
diagnosen. Det kan väl bero på att man är så pressad och man förlitar sig på att den här 
personen som har börjat att ta hand om patienten har satt rätt diagnos. Och sätts det en 
diagnos på den här patienten så är det väldigt lätt att den hänger med istället för att man 
kritiskt tar ställning till flera punkter, ’är det här verkligen rätt diagnos?’. Och det har vi ett 
antal fall nu där man har satt tokig diagnos från början och då har det blivit en tokig utgång. 
För man har missat symptom under vägen. De (sjukvårdsrådgivningen, red. anm.) skriver ju 
en kontaktorsak, exempelvis ’buksmärta’. Och så kanske de skriver ’gallbesvär?’, jag utreder 
precis ett sånt fall det är därför det ligger färskt i minnet. Och sen kommer patienten… då 
skickas patienten till akutmottagningen och då kanske de överför information till 
akutmottagningen att ’det kommer en, och det låter som en misstänkt galla’. ’Jaha’ säger de. 
Han har lite ont i sidan och är lite illamående och är lite sådär allmänt ämlig. Då säger de på 
akutmottagningen ’Jaha, men då petar vi in honom på kirurgsidan’. På en akutmottagning 
har du både medicin och en kirurg. Då kommer patienten in på kirurgsidan och får träffa en 
kirurg som har kirurgögon på sig och ’jaha, galla, jaaa, då kanske vi ska börja med att göra 
de här och de här undersökningarna’. När det egentligen visar sig att patienten var en 
medicinpatient och hade en propp i lungan. Och det är då kirurgen inte riktigt skolad för. 
Hade han träffat en medicinare så hade det gått där. Sen går den här patienten vidare till 
nästa instans och säger ’ja men det är nog gallan’ och sen följer det med det här. Och sen 
skickas patienten hem för sen klingar symptomen av och sen blir det bara sämre igen. Det ser 
vi lite mer och mer nu och vi har ett arbetsnamn på det där som är just bekräftelse-bias. Det 
är intressant det där, och sen måste man ju ta reda på varför vi förlitar oss på varandra så 
pass mycket. Och vi ska jobba med det.” [R2] 

En tredje respondent sätter människan i fokus, om än omgiven av en större organisation: ”Det 
är ju oftast kognitiva dysfunktioner, alltså slaps och såna saker, det som är inbyggt i vår 
cerebrala inkompetens. Det är en stor del av saken. Men sen så finns det många andra saker 
också. Ibland är det bristande kompetens, bristande utbildning, det är icke-systematiserad 
körkortsutbildning och såna här saker. Det finns också ett utbrett syndrom inom sjukvården 
som vi kallar ’bror respektive syster Duktig-syndromet’, alltså att man vill klara av sina 
arbetsuppgifter och man vill utföra dem självständigt utan att störa kollegorna med frågor. I 
och med att sjukvården med åren har blivit en alltmer anorektisk organisation så snurrar 
ekorrhjulet snabbare, vi springer snabbare i det, och då blir det här med att störa andra och 
visa sin egen inkompetens, det är svårt. Sen ibland är det bristande kännedom, det har att 
göra med kompetensen, om regelverket. Ibland så tar man de berömda genvägarna, det som 
Erik Hollnagel kallade för ETTO-principen och den är ju en realitet. Varje organisation som 
ska fungera efter sitt eget regelverk kommer att stagnera och producera mindre. Det är en del 
av de saker som finns. Det finns andra saker som jag kan räkna upp: bristande 
standardisering av vårdprogram, att det inte är konsensus kring saker och ting, vi lever i ett 
ganska komplext vårdsamhälle där det finns mycket stor variation på behandlingsmetoder där 
man inte har ensat de här sakerna tillräckligt, det är också en faktor. Men det här med 
kognitiva slips, att vårt arbetsminne är överbelastat och att vi inte har tid att söka i vårt 
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långtidsminne, det är säkerligen en hel del, plus det här att vi tvingas ta genvägar för att vara 
effektiva.” [R3] 

Ytterligare en respondent knyter an till människans roll i systemet samt bristen av laganda 
inom vården och vikten av att ha en fungerande kommunikation: ”Jag tror att det handlar 
mycket om… dels att vi är människor, förstås, men sen tror jag också att det handlar om att vi 
inte kommunicerar med varandra på ett optimalt sett. Jag ser det som att vi är tre stora 
yrkesgrupper, vi är undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, som ofta är involverade i 
händelser. Och vi vet inte riktigt vad den andra gruppen gör, många gånger. Vi saknar den 
här teamkänslan lite, tror jag, i många lägen tycker jag man kan se det. Vi stämmer inte av 
med varandra utan varje grupp kör i sitt spår. Så kommunikationen tror jag är A och O i 
många av de här fallen vi har haft, att det brister i kommunikationen. Och sen det här med… 
rutiner och riktlinjer kan man ju skapa nya till förbannelse, nästan. Och jag tror att många 
gånger har vi för krångliga rutiner och vi känner inte till dem, och jag tror att vi inte heller 
ger individen möjlighet att ta till sig dem. Jag tror att den praktiska genomgången är ett strå 
vassare. Så där tror jag är de stora delarna, rutiner och kommunikation. Och sen ser vi, 
tyvärr, också att det saknas kompetens inom många områden. Man har inte tillräcklig 
erfarenhet och framför allt om man tittar på nyutexaminerade, både läkare och 
sjuksköterskor, så finns det en… Där är vi inte jätteduktiga. Jag tänker, jag har gjort flera 
analyser nu där AT-doktorerna har varit involverade, de har ingen lätt situation, alltså. Som 
går under sin första utbildningsdel där innan de blir legitimerade. De får ett stort ansvar som 
de inte riktigt behärskar. Det där är också, och jag kan bara prata utifrån 
sjuksköterskeperspektivet, men det är alldeles för lite praktisk erfarenhet i utbildningen. Det 
är alldeles för lite praktik.” [R6] 

En av respondenterna går in på den rådande komplexiteten samt bristen på ett delat IT-stöd: 
”Det är en väldigt komplex verksamhet med många olika aktörer. Och att vi inte riktigt har 
nåt bra och säkert IT-stöd som hjälper oss när det gäller informationshantering och remisser 
och allting sånt, och även läkemedelsanvändning. Det tror jag kan vara en bidragande orsak. 
Plus att det kanske inte finns nån… Det börjar komma en viss kunskap om att det här är ett 
problem men man har kanske inte sett det som så tidigare.” [R5] 

Stress och bristande engagemang är två centrala faktorer i en respondents resonemang kring 
varför tillbud och olyckor inträffar: ”Det var en svår fråga, tycker jag, för det finns så många 
anledningar. Jag tror stress och tidspress. Både sån stress som man är utsatt för externt, så 
att säga, att telefonen ringer hela tiden och patienter ringer och man har för många patienter, 
men även inre stress tror jag att människor har svårt att skärma av och göra en sak i taget. 
Till exempel när man ska göra i ordning läkemedel, vi har en dålig kultur liksom i landstinget 
att vi har inte vana att skapa ostörda miljöer. Vårdpersonalen blir ju ofta störd. Det är nån 
vana där som alla… det ska vara lite surr runt omkring på de här expeditionerna. Det tror 
jag är ett stort område. Och sen så tror jag också att det här är… jag vet inte hur jag ska 
uttrycka mig, men alltså att man inte har en säkerhetsmedvetenhet, att man gör saker av 
slentrian. Att man känner sig överhuvudtaget kanske oengagerad i sitt arbete och det handlar 
ju om att man inte är delaktig i uppgiften alltså att man inte känner möjlighet att påverka sin 
arbetssituation. Det tror jag också. För då övergår man från att vara en aktiv, medveten 
liksom tänka till att göra saker automatiskt, utan att reflektera över konsekvensen eller hur 
det hänger ihop i hela vårdkedjan.” [R4] Denna respondent återkom till just denna fråga även 
efter intervjun och sade då så här: ”Det är oftast där det fallerar, tycker jag att man ser alltså 
i både riskanalys och händelseanalys, för så länge som patienten befinner sig eller är kvar 
inom nåt slags arbetsorganisation, en klinik eller så, då har man ju system där. Men sen när 
patienten flyttas över till nästa… det är de här skarvarna, det är där som det händer så 
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mycket. Och då pratar vi ju mycket om den här skarven mellan sjukvården och primärvården, 
eller sjukvården och den kommunala vården, de är ju liksom kända, men det är ju knivskarpa 
gränser mellan olika kliniker på sjukhuset. Och det finns också såna där saker, de här 
gränserna, och de tycker man ju inte skulle ha betydelse, men det har väldigt stor betydelse. 
Fast vi har pratat vårdkedjor och vårdprocesser så finns det ingen som har ansvar för den 
här helheten och då blir det de här gränserna. Och det är egentligen bara patienten som 
följer genom hela processen medan vi som jobbar är ju kvar och har bara vårt begränsade 
synfält. Det är inte uppdraget heller, det är det som är problemet på nåt vis.” [R4] 

4.3 Varför negativa händelser bör utredas 
I anslutning till frågan om vilken den främsta anledningen är att negativa händelser inträffar 
fick respondenterna även svara på vad de anser är det främsta syftet med att utreda tillbud och 
olycksfall. Här rådde stor konsensus, och denna respondents svar summerar de åsikter som 
framkom: ”Att skapa verkningsfulla åtgärder vars implementering leder till ett förhindrande 
av upprepning. Sen finns det ju naturligtvis andra aspekter, men det här är den väsentliga. 
För som patient, om jag har varit med om en avvikelse, en negativ händelse inom vården så 
vill jag ju att det här blir utrett på ett bra sätt så att jag får reda på varför det här hände och 
just hur kommer vården att agera för att förhindra att andra patienter drabbas, det är ju en 
viktig del i det hela också.” [R3] 

En annan utredare var inne på ett liknande spår men lade större vikt vid möjligheten till 
lärande: ”Att det inte ska hända igen. Det tycker jag är det viktigaste. Att inte nån annan 
patient ska drabbas, eller personal heller för den delen. Det är lika traumatiskt för båda 
parterna. Och att vi ska lära oss nånting av det, ett lärande. Ja, det tycker jag är det absolut 
viktigaste.” [R6] 

4.4 Förfarande vid utredningar 
En respondent berättade ingående hur det går till när en händelse anmäls till Socialstyrelsen 
enligt Lex Maria och därmed blir ett fall för Patientsäkerhetsenheten: ”Det går ju till på det 
sättet att det har hänt en händelse ute i sjukvården, den verksamhetschefen som finns därute 
tar kontakt med chefläkarna som finns på vår enhet, nån av chefläkarna och de diskuterar om 
det här ska anmälas och om vi ska göra en händelseanalys. Det vi har då är ju strikta rutiner 
alltså för hur den här ska initieras. Så vad chefläkaren gör det är att han kontaktar mig som 
är samordnare och säger att ’nu har den här händelsen inträffat på onkologiska kliniken och 
vi ska göra en händelseanalys’. Okej, säger jag och då har jag en uppdragsmall som jag 
skickar ut till verksamhetschefen som jag ber honom ’skriv i det här, vad är det i korta 
ordalag som har hänt’ och där står det också att verksamhetschefen åtar sig att avsätta tid till 
de medarbetare från enheten som jag vill ha med i det här analysteamet, eller den som jag 
utser som analysledare vill ha med i teamet. Och verksamhetschefen åtar sig också att ta 
tillvara på analysens resultat och sprida det här vidare och genomföra åtgärder. Så där har 
vi ett kontrakt. Och det är något som vi har lärt oss att det skriftliga kontraktet är viktigt. 
Både för att den här verksamhetschefen ska avsätta tid till sina medarbetare, både för 
intervjuer och medverkan i analysteamet, och att han eller hon också ska informera om att vi 
kommer ut och gör den här händelseanalysen, det ska inte vi göra, utan det ska vara klart när 
vi kommer. Så det är en typ av stöd som vi har för att faktiskt påbörja det här. Sen för ju jag 
då… Så fort jag får in en sån här händelseanalys så för jag in det i en liten databas, en 
hemmagjord databas eftersom det inte finns några såna än, så att jag har koll på statusläget 
på de här analyserna, vem som utses till analysledare, vem som är uppdragsgivare, när vi får 
in uppdraget, beräkna mantimmar, beräkna processtid eller kalendertid och såna här saker. 
Sedan pekar jag på någon ’kan du tänka dig att vara analysledare i det här?’ och då pekar 
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jag på mina egna verksamhetsutvecklare eller annars så finns det också utbildade ute i 
organisationen som gärna vill vara med i såna här analyser, så då frågar jag runt litegrann 
’vem kan tänka sig?’. Sen är det alltid nån som räcker upp handen ’jag vill’. 
Förhoppningsvis! Ibland är det lite svårt beroende på bland annat tid på året och sånt. Och 
sedan, när det gäller dataanalys, då följer vi ju den här (handboken, red anm.), för 
dataanalys, där tänker jag datainsamling. Och då går vi ju raskt in på den metodiken vi har i 
vår metodbok och samlar då in journaler, bruksanvisningar, gör intervjuer och till 
intervjuerna har vi då en semi-strukturerad intervjuguide. Där använder vi tillgängliga it-
stöd som finns, alltså Word och Excel och Powerpoint och allt det här. Vad vi saknar i hela 
kedjan är ett sammanhållet it-stöd. Men det kan jag ju återkomma till. Vi försöker att införa 
ett sånt nationellt. Och det är likadant under analysfasen. Då jobbar ju det här analysteamet 
med post it-lappar, whiteboard, datapowerpoint eller processguide eller vad det nu kan vara 
för nåt. Det är ju lite olika hur man som analysledare vill jobba för att processa fram det här 
trädet. Och sedan när vi har gjort det skriver vi vår slutrapport med våra åtgärdsförslag. Och 
den återför vi sedan till uppdragsgivaren vid ett datum som vi redan har satt här borta 
(planeringen, red anm.) eftersom vi då under den tiden till dit bara ska ta 6-8 veckor, det är 
maxtiden, som ibland inte hålls… På grund av att man inte får ihop ett team eller att det är 
semestrar eller vad det nu kan vara. Men vi följer den här processtiden här i mellan för att se 
att vi inte drar ut för länge på våra analyser, för annars kommer vi aldrig ifatt. Vi skriver den 
här slutrapporten som vi sen då återför till uppdragsgivaren. Och sedan så är det 
uppdragsgivarens ansvar att besluta sig för vilka av de här åtgärderna som antingen ska 
genomföras eller förkastas. Och han eller hon utser då ansvariga för att genomföra det. Och 
då kopplar det ju över i enhetens eget förbättringsarbete, kvalitetsarbete. Sen så kommer ju 
den svaga punkten för oss här, och det är ju alltså hur följer vi upp att de här åtgärderna 
faktiskt blev genomförda och vem ansvarar för att följa upp det här? Och det känner väl jag 
är nånting som vi… Det pratar vi om väldigt mycket nu, och vi har påbörjat att ta upp de här 
händelseanalyserna i våra patientsäkerhetsdialoger så att de får redogöra då för att, då säger 
vi ’vi såg att ni skulle göra det och det efter den här händelsen, är det fixat? Är det klart?’ 
Men det går ju bra så länge det är en händelseanalys som är utförd, men är det enheter som 
har kanske 5-6 såna, då hinner inte vi det på den korta tiden vi har för den dialogen, för det 
är så mycket annat som ska rymmas. Så då har vi funderat på att gå tillbaks till respektive 
enhet varje år och bara prata om ’hur har de här åtgärderna genomförts?’ och ’hur har ni 
följt upp att det faktiskt blev bättre av det?’. Men vi har inte hittat nåt bra system för det än, 
det har vi inte. Om vi inte gör det då vet jag inte riktigt varför vi gör de andra stegen.” [R2] 

4.5 Åtgärder 
Att medarbetarna i utredningarna lägger ner mycket tid och möda på att utarbeta 
åtgärdsförslag som förhoppningsvis ska förhindra en upprepning av en negativ händelse var 
genomgående tydligt. Innan avsnittet fortsätter med en nyanserad beskrivning av hur 
utredarna arbetar med åtgärder får detta citat tjäna som en inledande sammanfattning av hur 
viktiga åtgärderna anses vara: ”Åtgärderna är ju det viktigaste. Sen kan man göra hur många 
analyser som helst, men har man inga åtgärder som genomförs så blir det ju ingen ändring. 
Men jag tror att åtgärderna är det som är svårast att utforma och att skriva nånting om 
egentligen.” [R1] 

4.5.1 Utformning av åtgärdsförslag 
Den delen av arbetet som fokuserar på att utforma åtgärdsförslag tycks vara ganska intuitiv, 
då de flesta respondenter var eniga om att det var svårt att konkret ange vilken stoppregel de 
använder sig av för att veta när de har kommit fram till en bakomliggande orsak och därmed 
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bör skifta från den analytiska fasen till själva designprocessen, det vill säga skapandet av 
lämpliga åtgärdsförslag. 

En respondent menar att metoden, RCA, är sådan att man vet när man har funnit en 
bakomliggande orsak och ifall den ska åtgärdas: ”Hur kommer jag fram till åtgärdsförslagen? 
Det är ju genom att ta reda på… Vi jobbar ju efter RCA, Root Cause Analysis, och jobbar 
man efter den och frågar sig ”Varför? Därför att…” så kommer man ju till en bakomliggande 
orsak. Och det är ju den bakomliggande orsaken man ska åtgärda. Så man stoppar ju när 
man kommit till den bakomliggande orsaken och då ser man ju ifall det är den här man ska 
åtgärda, och utifrån den så lägger man ju åtgärdsförslaget.” [R1] 

En person betonade vikten av att lägga åtgärdsförslagen på rätt nivå för att förhindra en 
upprepning: ”Tja, man kan väl gå ända till regeringen om det skulle vara så… Man lär sig att 
stanna på en sån nivå där man upptäcker ’åtgärdar vi det här här så förhindrar vi att det 
inträffar igen’. Metodiken är sån också att tänker man bara… Vet man att ’stannar vi här och 
åtgärdar vi den här orsaken då förhindrar vi att det här inträffar igen, då är det en 
bakomliggande orsak’.” [R1] Respondenten fick medhåll från en kollega i denna fråga. 
Personen menar att det inte tjänar någonting till att försöka föra tillbaka orsaker på det 
svenska samhällssystemet, eftersom det inte går att ändra på: ”Det är väl lite så där 
magkänsla, men det handlar ju om att hitta en orsak som inte är ett symptom men som ändå 
ligger inom ramen för vad vår verksamhet kan påverka. För man kan ju föra tillbaka alla 
orsaker på det svenska samhällssystemet eller vår västerländska kultur eller nånting, men det 
är ju inte så relevant, för den kan vi ju inte ändra på. Så det gäller ju att hittar man en orsak 
som man känner att den är påverkbar för oss… I praktiken är inte det där nåt problem, 
egentligen. Det brukar det inte vara.” [R4] 

En annan utredare menade att analysledaren har en central roll i arbetet med att utforma 
åtgärdsförslagen och att nivån man lägger förslagen på är viktig: ”Där har man ju ett litet 
ansvar som analysledare, eller ganska stort ansvar som analysledare att säga… När 
analysteamet sitter och kör sina varför/därför, varför/därför, för vi kör ju den modellen, så 
säger… Eller jag, när jag är analysledare, säger att ’nu är det nog. Vi stannar här. För nu 
har vi nått en sån nivå, eller en sån systemnivå så att vi kan göra nånting åt det här. Att vi 
kan hitta, troligtvis, ett åtgärdsförslag’. Risken är ju annars att man spinner på så pass 
mycket att man hittar bakomliggande orsaker som man sen har svårt att hitta åtgärdsförslag 
på, och då känner jag att det inte är nån realism i den här analysen längre. Utan jag försöker 
att styra analysen så att vi hamnar på den systemnivå där händelsen har inträffat. Så att de 
hittar konkreta åtgärder att ta till på den enheten. Så att man inte bara hittar att ’vi måste 
ändra lagstiftningen’ bla bla bla. Visst, man kan ta med nån sån bakomliggande orsak också, 
men det är ju oerhört svårt att påverka sånt. Det är nåt man ständigt lär sig. Ibland får man 
känna att det är gott nog nån gång, för man kan ju hålla på med en analys hur mycket som 
helst. Och man skulle kunna hitta många många fler bakomliggande orsaker om man hade 
väldigt mycket mer tid. Men där har vi väl också sagt att vi… Och det får väl anses som lite 
fusk, inte vet jag, men vi har känt att vi gör den här analysen, om vi då hittar kanske 5 
bakomliggande orsaker som vi kan angripa så är det bra. För att gå från noll till 5 är ju ändå 
en ganska bra ökning. Istället för att hitta 20 bakomliggande orsaker och sen kanske vi ändå 
inte orkar att sätta in åtgärder och följa upp dem allihopa. Så en riktig haveriutredare som 
såg våra analyser skulle nog tycka att vi kanske har stoppat lite för tidigt eller lagt ner för lite 
tid i det här, men vi tycker ändå att vi har hittat en nivå som vi hanterar.” [R2] 

Denna respondent påpekar att det är viktigt att inse när det är läge att stanna upp och säga att 
man hittat en lämplig nivå och att det man föreslår ökar patientsäkerheten: ”Vi brukar säga 
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det när vi utbildar att hur långt ska man gå, hur långt ska man driva? Och då skulle jag vilja 
säga att man kan driva det mesta inom sjukvården till att det hamnar i landstingsledningens 
knä, att ’vi har inte tillräckligt med resurser’ eller ’politikerna avsätter inte tillräckligt med 
pengar’. Men det ger ingenting. Det ökar inte patientsäkerheten, utan ’vad kan vi konkret 
göra på den här avdelningen för att inte den här lilla händelsen ska hända igen?’ Det är så 
man måste tänka. Man måste stanna på en nivå där det liksom är realistiskt för oss på vår 
klinik att göra nånting. Sen kan det ibland kanske vara så att vi behöver ny utrustning, eller vi 
behöver ökade resurser på nåt sätt. Då kanske man måste driva det högre men då ligger det 
ju ändå på kliniknivå, det är där vi ska stanna.” [R6] 

En av de intervjuade menade olika steg följer naturligt på varandra tack vare RCA-metoden 
samt att det finns en mättnadsgrad och att det i praktiken är ganska tydligt när man har 
kommit fram till lämpliga åtgärdsförslag: ”Det beskrivs ganska klart i utbildningen och i 
handboken naturligtvis, som är stöd för vår utbildning, att du har en viss faktamängd som du 
kan samla in i olika sammanhang, det är journaler, det är PM, det är regelverk, det är 
vårdprogram, vårdprocessprogram, det är intervjuer som du gör med involverade och 
berörda personer, inklusive patient/närstående. När du har det här… det finns ju en 
mättnadsgrad i detta, då vet du att då måste du gå till nästa steg och göra en beskrivning. Du 
gör en genomgång av händelsekedjan, vad som har hänt, och där vet du nog själv att i och 
med att vi ser olika delar av elefanten så har vi olika uppfattningar om den så kallade 
sanningen, så det kan ibland av förståeliga skäl vara svårt att pussla ihop det här till en 
entydig händelsekedja. Ibland kan det bli ett par eller tre olika händelsekedjor. Och de leder i 
sig till nästa steg som är orsaksanalysen. Den kan man ju också driva till en systemnivå som 
är korrekt i det enskilda fallet och den ligger vanligen på den egna kliniken, 
organisationsenheten, och den ligger på de orsaksområden som man kan åtgärda där. För vi 
är noga med att säga att det är inte fråga om att avsätta statsministern eller att ändra på 
gudsuppfattningarna. Så jag tycker nog att i vårt sätt att arbeta med den här lite förenklade 
RCA, alltså Root Cause Analysis-metoden, så ligger de här stegen naturligt följda på 
varandra.” [R3] 

I en intervju framkom det att även de personer som intervjuas i en utredning är centrala 
figurer när det gäller åtgärdsförslagen: ”Jag försöker hitta konkreta åtgärder, realistiska 
åtgärder, tillsammans med analysteamet, vill jag ju säga. Plus att de här åtgärderna har ju 
oftast vuxit fram i intervjuerna. Vi frågar ju alltid de som vi intervjuar ’vad har du för 
åtgärdsförslag för det här?’. Så det är ju inte så att vi sitter och hittar på, utan det är ju ofta 
de intervjuades kunskaper som tas tillvara i analysen, i den fasen. Sen kan vi själva utifrån 
helheten av händelsen säga att ’ja men det här skulle nog kunna vara bra, så det kan vi ge 
som förslag’.” [R2] 

Att det inte verkar finnas någon formell stoppregel utan är ett intuitivt moment går denna 
person in på: ”Det ger sig rent praktiskt. Ofta när man har hittat en bakomliggande orsak så 
känner man det på sig, för då ligger… åtgärdsförslaget är självklart då, så att säga, då har 
man också hittat åtgärdsförslaget.” [R4] En kollega bekräftar denna känsla och talar om en 
mättnadskänsla: ”Jag vet inte om det finns nån form av mättnadskänsla i gruppen, att nu har 
vi tröskat igenom det vi tror. Jag kan tänka mig att det är så, att man börjar känna att man 
upprepar sig litegrann.” [R5] 

4.5.2 Formulering av åtgärdsförslag 
Respondenterna var till stor del eniga om hur åtgärdsförslagen bör formuleras, och vad som är 
viktigt att tänka på när de utformas. Konkretism och realiserbarhet är några viktiga faktorer, 
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tillsammans med att förslagen ska vara skrivna så att de kan förstås även utanför den egna 
organisationen. 

Enkelhet och otvetydighet är någonting som denna respondent efterlyser: ”Jag tycker att den 
ska vara enkelt formulerad. Den ska vara så detaljerad att du förstår vad den syftar till. Och 
då menar jag att den inte ska vara luddig. Att ’ändra rutiner’ eller nåt sånt är ju hemskt när 
man skriver. Då måste man ju gå ner i detalj ’vad är det nu för rutiner som ska ändras? Och 
hur ska de ändras för att faktiskt åtgärda den här bristen som vi har upptäckt?’. Och gärna i 
så fall lite mer ord, kanske, än att man är kortfattad. Man måste utveckla det men ändå hålla 
sig till ett enkelt språk så att folk förstår vad man menar.” [R2] 

En person menar att det i första hand är beskrivningen som avgör ifall en rekommendation 
kommer att få genomslagskraft: ”Men sen spelar det ju ingen roll hur åtgärden är i sig, vilken 
dignitet den har. Om den kostar mycket pengar eller inte mycket pengar eller vad det nu kan 
vara för nånting så är det ju själva beskrivningen som är det viktigaste.” [R1] 

Att kostnaden inte är helt oviktig går denna respondent in på, och påpekar också att 
åtgärderna måste vara konkreta och bör testas i liten skala innan de genomförs: ”Mycket 
konkret. Mycket konkret så att det är lätt för uppdragsgivaren att ta till sig den. Den ska 
också vara försedd, egentligen, med en prislapp mellan tummen och pekfingret, så att man 
kan värdera den resursmässigt innan man inför den. Och alla åtgärder ska testas i liten skala 
innan den egna organisationen.” [R3] 

En kollega ger medhåll till att de ekonomiska aspekterna också bör beaktas och att 
åtgärdsförslagen absolut måste vara konkreta: ”Vi brukar säga att man gärna ska identifiera 
risker utifrån, belysa dem i ekonomiska och mänskliga termer, alltså vad är det för risk för 
mänsklig skada och vad är det för ekonomiska konsekvenser, för det är ofta det som har hög 
relevans för beslutsfattarna. Så de åtgärdsförslag som man sen tar fram ska ju rimligtvis 
också eliminera den här risken för att människor skadas och ha nån slags ekonomisk 
relevans. Jag tycker ju också att åtgärdsförslagen måste ha en hög grad av konkretion, de 
måste vara konkreta, det ska inte krävas mycket ytterligare utredningsarbete för att verkställa 
dem. Men det där är ett stort dilemma när det gäller riskanalys eftersom en analys resulterar 
i så många olika åtgärdsförslag så du kanske beskriver varje åtgärdsförslag på två meningar, 
högst. Så det är inte så lätt att leva upp till det där.” [R4] 

4.5.3 Åtgärdernas effektivitet 
Respondenterna tillfrågades om de då de utformar åtgärdsförslagen bedömer åtgärdernas 
effektivitet. Ur svaren framgick det att det inte är något som de gör aktivt eller medvetet trots 
att det finns instruktioner i manualen för hur en sådan bedömning kan ske. 

En person säger att en sådan bedömning kanske görs indirekt, men att det inte är någontings 
om tas upp explicit i rapporten: ”Indirekt gör jag det, fast inte i rapporten. Vi försöker ju, vi 
har ju en tabell i den här (handboken, red anm.) på sidan 28 eller vad det är för nånting, som 
har hjälpt oss litegrann att förstå att vissa åtgärder är mindre effektiva än andra åtgärder. Så 
det är klart att vi försöker snegla åt de är mycket effektiva åtgärderna med standardisering, 
förenkling av processer, ja typ såna saker.” [R2] 

En av de intervjuade menade att de nog kan bli lite bättre på att resonera kring kort- och 
långsiktigheten hos förslagen: ”Nej, det gör jag inte, utan jag spaltar upp åtgärderna. Sen 
kan jag nog däremot resonera litegrann i rapporten om kortsiktighet och långsiktighet i de 
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här åtgärderna. Det är nog mer så. Men det är säkert sånt som vi skulle kunna utveckla till 
det bättre, det tror jag.” [R2] 

Att man har en generell uppfattning om vad som är verkningsfullt respektive mindre effektivt 
tog denna respondent upp: ”Du kan ha en generell uppfattning. Nya PM är i allmänhet en inte 
så verkningsfull åtgärd, men standardisering och ledningsengagemang, fysiska barriärer, 
införande av detta vet vi är ytterligt verkningsfulla åtgärder.” [R3] 

En av de intervjuade anser att man egentligen inte kan bedöma åtgärdernas effektivitet utan 
ett fortsatt kvalitetsarbete, men att man har ett hum om vad som kan vara effektivt: ”Det kan 
man inte göra egentligen, för det fordrar ju ett fortsatt kvalitetsarbete enligt genombrotts- 
eller PDSA-modellen eller vad du kallar det för. Du måste ju se att de här åtgärderna är 
konstruktiva för den egna verksamheten. Men vi vet ju samtidigt att det finns, på grund av 
litteratur som är skriven i det här ämnet, en uppdelning i mindre effektiva, effektiva och 
mycket effektiva åtgärder. Och här (handboken, red anm.) har vi en förenklad tabell ifrån 
Veterans i USA där vi har stulit mycket från det här.” [R3] 

Denna person menade att det är först efter genomförandet som man kan se om en åtgärd har 
varit effektiv eller inte: ”Det är ju svårt att säga om de är effektiva eller inte från början, utan 
det är ju först efteråt som man får bedöma om de är effektiva. Man kan ju åtminstone gissa 
sig till ifall ett åtgärdsförslag kommer förhindra att händelsen inträffar igen. Då är ju det en 
bra åtgärd. Men ibland kan man ju inte förhindra att saker och ting inträffar utan då får man 
ju sätta in barriärer istället som åtgärder. Som gör att man kanske kan ha lite koll på… att 
man kollar upp den här situationen hela tiden.” [R1] 

4.5.4 Genomförande och uppföljning av åtgärdsförslagen 
I dagsläget är Patientsäkerhetsenheten i stort sett inte involverade i implementeringen och 
uppföljningen av de åtgärdsförslag som de har arbetat fram, då detta ansvar ligger på 
uppdragsgivaren. Det rådde dock en stor enighet om att detta var en brist och att det är nästa 
steg i deras arbete, närmast som en naturlig utveckling av patientsäkerhetsarbetet. Man har 
börjat göra viss uppföljning i de patientsäkerhetsdialoger som genomförs regelbundet, men 
menar att tiden inte riktigt räcker till för en noggrann uppföljning. 

En av utredarna ser det som en svaghet att de inte följer upp åtgärdsförslagen och säger också 
att de inte har hittat något bra system ännu för hur det skulle kunna ske: ”Sen så kommer ju 
den svaga punkten för oss här, och det är ju alltså hur följer vi upp att de här åtgärderna 
faktiskt blev genomförda och vem ansvarar för att följa upp det här? Och det känner väl jag 
är nånting som vi… Det pratar vi om väldigt mycket nu, och vi har påbörjat att ta upp de här 
händelseanalyserna i våra patientsäkerhetsdialoger så att de får redogöra då för att, då säger 
vi ’vi såg att ni skulle göra det och det efter den här händelsen, är det fixat? Är det klart?’. 
Men det går ju bra så länge det är en händelseanalys som är utförd, men är det enheter som 
har kanske 5-6 såna, då hinner inte vi det på den korta tiden vi har för den dialogen, för det 
är så mycket annat som ska rymmas. Så då har vi funderat på att gå tillbaks till respektive 
enhet varje år och bara prata om ’hur har de här åtgärderna genomförts?’ och ’hur har ni 
följt upp att det faktiskt blev bättre av det?’. Men vi har inte hittat nåt bra system för det än, 
det har vi inte. Om vi inte gör det då vet jag inte riktigt varför vi gör de andra stegen.” [R2] 

Att det finns ett tydligt avgränsat ansvar för vem som svarar för genomförande och 
uppföljning går denna respondent in på: ”Om vi säger det här med genomförande av 
åtgärder… När man är analysledare och har skrivit färdigt rapporten så lämnar man ju den 
till uppdragsgivaren. Så det är uppdragsgivaren som tar ansvar för att åtgärderna blir 
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genomförda och där släpper vi liksom lite kontrollen. Vi frågar ju efter resultatet, 
naturligtvis, när vi går på de här patientsäkerhetsdialogerna som vi går ut på varje klinik och 
då tar vi reda på vilka händelseanalyser de har haft och sen frågar vi ’har ni genomfört 
åtgärdsförslagen?’.” [R1] 

En av de intervjuade menade att det är lättare sagt än gjort att följa upp och bedöma 
åtgärdsförslagen, eftersom de nästan kan liknas vid övertygelser: ”I vår utopiska värld så 
förser vi förhoppningsvis åtgärderna med variabler som vi kan följa upp och bedöma. 
Samtidigt så vet du som jag att i vissa fall så är det väldigt svårt. Det är nästan som en fråga i 
politiken, det är en övertygelse och det är en arbetshypotes och det är svårt att mäta vissa 
saker. Och det gör att det är inte så lätt som det låter, men i en bra analys så bör ju 
åtgärdsförslagen vara försedda med, som sagt var, nyckeltal som du kan följa upp, och du bör 
ha också förslag i din plan till uppdragsgivaren att om ett personligt ansvar, vem det är som 
följer upp dem, hur man ska sjösätta det i det lilla och hur man ska följa upp det och vilka 
tidsgränser man ska syssla med. För du vet att det här med ’sum is not a number, soon is not 
a date’, det är också väldigt viktigt när man sysslar med de här grejerna, att det hela blir 
konkret, att det finns ett personligt ansvar. Annars så rinner saker och ting ut i sanden.” [R3] 

Att medarbetarna till viss del tappar kontrollen över åtgärdsförslagen sedan de lämnat dem 
ifrån sig talar denna utredare om: ”Sen ser vi ju att vi har ju också haft händelseanalyser där 
vi har föreslagit åtgärder och sen händer samma händelse igen. Och när vi då frågar 
verksamhetschefen ’vad gjorde ni åt det här?’ så har de alltså inte gjort nånting åt de 
åtgärderna, och då tycker jag att det är mycket mycket anmärkningsvärt att man inte har tagit 
till sig de åtgärder som skulle ha förhindrat att det här upprepades. Där har vi ett varnande 
exempel för tillfället i landstinget som vi säkert kommer att gå vidare med.” [R2] 

Att det för närvarande är något av en brist att Patientsäkerhetsenheten inte följer upp 
åtgärdsförslagen tillräckligt utförligt går denna person in på. Respondenten menar även att det 
är nästa steg för enheten, och att de arbetar på att bli bättre: ”Det gör jag i allmänhet inte 
(följer upp åtgärderna, red. anm.) för det är linjeorganisationens skyldighet och ansvar. Och 
om vi hade haft det mandatet så hade det blivit dubbla styrlinjer och det anser vi inte vara 
bra. Samtidigt så vet du nog genom att ha pratat med samordnaren att det steg som vi håller 
på att fokusera på i Patientsäkerhetsenhetenss fortsatta utveckling, det är just uppföljningen 
av åtgärder. Att vi kan klassificera detta i Synergi (det avvikelsehanteringssystem som 
används vid Landstinget i Östergötland, red. anm.), och att vi kan följa upp det så att vi vet 
att vi åstadkommer nånting bra, för det är det som fordras av oss nu, att nu har vi pratat 
väldigt mycket om patientsäkerhet, vi har skapat strukturer för patientsäkerhet, men vi måste 
också visa att vi gör ett konkret, bra arbete. Att våra patienter verkligen går en säkrare 
vårdmiljö till mötes.” [R3] 

Denna respondent säger att uppföljningen är oerhört viktig för att driva arbetet framåt och för 
att vässa åtgärderna: ”Det jag vill jobba mer med men som vi inte riktigt har hittat formerna 
för, det är att följa upp vilka åtgärder som genomförs och hur effektiva de är. Det är ju inget 
uppdrag, men på nåt vis när jag gör riskanalysen måste jag gå ut på nåt vis och fånga den 
där kunskapen men det är knepigt, för gör jag en riskanalys som är klar idag så kanske jag 
kan följa upp åtgärderna om ett år. För vi behöver ju finslipa vårt arbete också och hitta 
former, den här frågan du ställde förut, hur formulerar man liksom en åtgärd på bästa sätt. 
Jag menar, vi kan ju utveckla det jättemycket. Vi kommer att jobba med det. Vi måste det, 
både för egen tillfredsställelse, men framför allt för att utveckla metoden. Och för att 
säkerställa att de analyser vi gör också används.” [R4] 
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4.5.5 Mottagarorganisationens acceptans 
Frågor ställdes kring acceptansen hos mottagarorganisationen, vilken roll den spelar och ifall 
det är något som man aktivt arbetar med. Det svaren framför allt återspeglade var åsikten om 
att man inte får utforma förslagen på ett visst sätt bara för att de ska bli accepterade samt att 
det ständigt sker en förankring i den verksamhet som utreds. 

Att syftet med åtgärderna är att det ska ske en förbättring säger denna respondent: ”Det är ju 
jätteviktigt i och med att de (mottagarorganisationen, red. anm.) ska åtgärda det, det är de 
som ska genomföra åtgärderna. Så det är ju jätteviktigt. Men man får ju inte göra åtgärderna 
så att de ska accepteras utan man måste göra åtgärderna så att det blir en förbättring.” [R1] 
Personen får medhåll av en kollega som menar att denna acceptans verkligen är avgörande: 
”Det är A och O, det är 100% detta. Vi vet att åtgärderna som vi tar fram i 
händelseanalyserna bör vi, innan vi skriver slutrapporten och innan vi återkopplar till 
uppdragsgivaren eller verksamhetschefen, diskutera med dem som arbetar i just de här 
processerna och höra vad de tror om de här sakerna. Så det sker en kontinuerlig 
verksamhetsförankring, kan man säga, utav åtgärdsförslagen. Så de får inte vara teoretiska 
skrivbordsprodukter.” [R3] 

En av de intervjuade menade att om en uppdragsgivare skulle välja att inte genomföra någon 
av de föreslagna åtgärderna så har inte signalerna om patientsäkerhet och vikten av 
utredningar riktigt nått fram: ”Som analysledare skulle jag ju bli väldigt ledsen om jag har 
lagt ner en hel vecka, exempelvis, på att göra en analys om de ratar alltihopa, för det är ju 
faktiskt ett gediget arbete som är gjort och det är gjort med sakkunskap. Så en 
uppdragsgivare som inte genomför nån av de föreslagna åtgärderna tror jag inte har förstått 
själva modellen med det här. Så jag tror att det är viktigt. Sen har jag full förståelse för att 
alla åtgärdsförslag inte kan genomföras. I vår slutrapport har vi infört en del där det står 
’uppdragsgivarens kommentarer’. Och där får uppdragsgivaren, innan vi skickar in den här 
till Socialstyrelsen, så skriver uppdragsgivaren dels vad han tyckte om rapporten och 
analysen som sådan, och dels vilka av de här åtgärderna som han/hon tänker genomföra. För 
då har man fått det på pränt och då kan man inte slingra sig sen.” [R2] 

Att inte idka någon form av självcensur tycker denna respondent är viktigt, och att man måste 
arbeta pragmatiskt med åtgärdsförslagen. Personen går också in på att det i verkligheten 
kanske fungerar på ett sätt i teorin och på ett annat sätt i praktiken: ”Alltså, det är ju viktigt 
men det är inget som påverkat utredningsarbetet, skulle jag vilja säga. Det kanske är fel att 
säga så, men det är viktigt att… Jag eftersträvar ju att analysgruppen verkligen ska vara fria 
att föra fram de åtgärdsförslag som de bedömer är lämpliga, så att säga, är de bästa. Och sen 
om de vet att cheferna inte köper det, ja då är det liksom… då tycker jag att det är jättefel att 
lägga locket på. Det är jätteviktigt alltså, att de åtgärdsförslag som kommer fram i 
riskanalysen, det ska vara analysgruppens åtgärdsförslag. Och sen om inte organisationen 
köper dem, ja då är ju det en fråga för linjeorganisationen. Så att jag är nog väldigt noga 
med det, att inte idka nån självcensur. Jag tycker att det är en viktig princip. Sen i praktiken, 
det där är liksom teorin, förhållningen från mig som analysledare. Sen i praktiken är det 
naturligtvis så att de som ingår i analysteamet, de diskuterar de här åtgärdsförslagen i 
gruppen, så säger ju jag till dem att ’nu går ni hem och pratar med era kollegor om det här, 
vad tycker de?’ och då är det ju klart att de pratar med sina arbetskamrater, de pratar ju 
säkert med sina chefer också. Och då kanske de får respons att ’nämen det där går ju inte’, 
’det där funkar ju inte’ och ’då måste vi göra så där och så där istället’ och då kan ju det få 
till effekt kanske att man mildrar förslag eller så. Men det är väl mera så att man måste 
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arbeta pragmatiskt. Och syftet är ju hela tiden att komma fram till så bra, verkningsfulla 
åtgärder som möjligt.” [R4]  

4.5.6 Avvägning kostnad/nytta 
Respondenterna var överlag eniga om att man måste ta med och föreslå även de åtgärder som 
kan vara dyra att genomföra. Detta, menar de, eftersom det är deras uppgift, och eftersom det 
i slutändan är uppdragsgivaren som bestämmer vad som kan eller inte kan bli verklighet. 

Denna utredare betonar att det är nyttan med åtgärderna som är det mest centrala, och att nya 
rutiner ibland kan vara ett bra alternativ: ”Ser vi när vi gör en händelseanalys att det är en 
åtgärd som vi tror kostar mycket pengar så måste vi ändå föreslå den. Och då ska den 
naturligtvis ha någon nytta också så att man inte bara säger att ’ni har en gammal oduglig 
utrustning, tycker vi’. Eller om man säger så här, om man ser att nån har en utrustning till 
exempel som kostar mycket, för det är oftast det som kostar mycket att köpa in, så… Hittar vi 
inget sätt att kanske göra nya rutiner, som är jättebra, så föreslår vi naturligtvis att köpa in 
ny utrustning i första hand. Men hittar vi… Att man kan göra åtgärder som gör att man 
förbättrar upp rutinerna kring just själva utrustningen med att, ja, man kan ta ut… Om vi 
tittar på när man tar röntgenbilder ibland under operationer och såna här saker så kan man 
se på en skärm, som ibland kan ge en så suddig bild att det är bättre att ta ut i pappersform. 
Att man kanske lägger in en sån rutin att man alltid ska ta ut i pappersform istället. Det finns 
ju såna åtgärder som man kan föreslå vid sidan om också.” [R1] Nästa respondent instämmer 
i detta resonemang och säger sig inte tänka så mycket på den ekonomiska biten: ”Jag försöker 
att inte tänka så mycket kostnad, jag försöker nog tänka mer nytta. För det är inte riktigt min 
sak som analysledare och analysteamets ansvar att tänka kostnad, utan vi ska hitta effektiva 
åtgärder. Sen är det uppdragsgivaren som får bedöma om den här… Han gör en 
kostnadsberäkning, vi gör ju inte det, att ’det här klarar vi’ eller ’det här är vi beredda att 
satsa på’ eller ’nej, det finns inga möjligheter, vi accepterar att den här risken finns, för vi 
har inte pengar nog att lappa det här’.” [R2] 

Att det i slutändan är uppdragsgivaren som beslutar ifall en åtgärd ska genomföras eller inte, 
oavsett pris, framgår tydligt i denna persons resonemang: ”Nej, de bedömningarna gör nog 
inte vi så mycket. Det är nog klinikchefen mer. Du vet, det går inte för mig att gå och säga till 
en klinik att ’ni måste skaffa en ny röntgenapparat för den gamla verkar för gammal, för 4 
miljoner’, det kan inte jag göra för jag har inte det mandatet. Utan det är klinikchefen som 
måste se att ’nu har vi fått så och så många avvikelser på den här apparaten och nu är den 10 
år gammal så nu måste vi byta ut den’. Men det beslutet måste tas där och sen förankras där. 
Jag kan bara påtala att det här verkar farligt och att det inte är lämpligt och möjligen kan 
Socialstyrelsen också påtala. Men de kan lika lite som jag säga ’köp en ny’, de har inga 
pengar.” [R5] 

En av de intervjuade ger ett svar som avviker något från de första två och menar att 
avvägningen faktiskt är mycket viktig: ”Den är jätteviktig. För om du inte har den 
avvägningen så kan du inte prioritera… En klinik har idag en stram budget och du måste 
alltid väga saker mot varandra. Och du måste göra en kostnads/nyttobedömning utav de här 
relativt andra saker, som du också har att genomföra. Så det är oerhört viktigt att det finns en 
prislapp med i sammanhanget.” [R3] En kollega håller med, åtminstone till viss del: ”Och 
litegrann måste man ta hänsyn till kostnaden för det också, för det är inte helt ointressant i de 
här sammanhangen.” [R6] 

Denna respondent menar att de långsiktiga åtgärderna kan vara dyra att genomföra, och att det 
måste finnas anpassade åtgärder som gäller både nu och längre fram: ”De projekten som 
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kanske kostar mycket pengar, de ligger på en långsiktig tid, men samtidigt, man måste ha 
åtgärdsförslag som gäller både nu och kanske lite längre fram. Att det finns olika grader av 
det. Det kanske finns nåt åtgärdsförslag som är väldigt effektivt men väldigt kostsamt, och då 
får vi försöka hitta andra barriärer så länge.” [R6] 

4.5.7 Åtgärder och nya risker 
Hur hanteras det faktum att åtgärder som medför någon form av förändring också kan 
innebära nya, oförutsedda risker? En av de intervjuade menar att medvetenhet om detta finns 
och att verksamheten informeras om att nya risker kan uppstå och att en riskanalys bör föregå 
en eventuell förändring: ”Ibland så, det är väl nånting vi har lärt oss, att så fort vi gör en 
förändring så har vi infört en ny risk i organisationen. Vad vi gör är att vi informerar om det 
här hela tiden och är det så att vi rekommenderar att införa nån ny typ av utrustning eller ny 
typ av metodik så upplyser vi dem om att ’gör nu en riskanalys innan ni inför det här så att vi 
hittar de eventuella risker som den här nya tekniken skulle kunna innebära’. Då kan ju 
riskanalysen vara en typ av åtgärdsförslag som kommer i den här rapporten att ’för in det 
här, men var observanta om att göra en riskanalys innan ni för in det här’.” [R2]  

En respondent säger att ingen sådan bedömning görs, men att om en ny åtgärd medför 
uppenbara risker så funderar man extra mycket på ifall den överhuvudtaget är lämplig: ”Vi 
gör ingen sån bedömning, men vi är ju medvetna om att nya åtgärder medför nya risker 
oftast. Men om det är uppenbara risker med en ny åtgärd så funderar man ju flera gånger på 
åtgärden, ifall det är en bra åtgärd eller inte. Eller att man i åtgärdsförslaget då säger att 
’här ser vi att det här och det här kan inträffa’ i såna fall och ber dem att ha en typ av 
kontroll på att det inte händer.” [R1] Denna respondent ger ett liknande svar och menar att 
fördelen oftast ändå väger upp eventuella risker: ”Vi gör ingen riskanalys på de åtgärder som 
vi tillför, det gör vi inte. Jag antar att de diskuteras väl när de kommer upp, vilka möjliga 
risker som nya åtgärder skulle kunna innebära. Men på nåt sätt, kommer de ändå upp så 
antar jag att risken är mindre än den eventuella fördelen. För vi har ju förhoppningsvis med 
ett analysgäng som vet lite om vad det handlar om.” [R5] 

4.6 Landstingens manual 
Eftersom Landstinget i Östergötland var en drivande kraft i framtagandet av den manual som 
svenska landsting använder sig av i samband med händelse- och riskanalyser var det av stort 
intresse att ta del av medarbetarnas åsikter om handboken. På det stora hela rådde stor 
konsensus om att handboken är bra och användbar, men också att den kan bli bättre på vissa 
punkter. 

4.6.1 Manualens nytta och tillämpbarhet 
De intervjuade tillfrågades vad de tyckte att ett sådant material som manualen utgör kan 
användas till. Denna respondent menade att den dels används för utbildning i den metodik 
som följs, och att man även kan ha den som en uppslagsbok: ”Som vi använder den så 
använder vi den ju dels för att ge utbildningar utifrån handboken, och då följer vi ju 
handboken både när det gäller händelse- och riskanalyser. Man kan även ha den här 
handboken till att läsa valda kapitel för att få lite bättre hum om vad är egentligen en 
händelse- och riskanalys, vad är systemsyn och ja, lite så. Men det är ju främst för att man 
ska kunna jobba med att göra händelse- och riskanalyser. Och så kan man ha den att slå upp 
i efter utbildningen till exempel.” [R1] 

En av kollegorna ansåg att det är ett viktigt verktyg för ökad, nationell standardisering och att 
den bör kompletteras med samtidig utbildning för att inte ta överhanden: ”Jag tycker att det 



Resultat och analys 

 40 

är 1) ett bra bidrag till den nationella konformiteten, för jag tror på standardiseringen, 2) det 
är ett alldeles utmärkt verktyg för att närma sig avvikelser och risker. Det är lättfattligt om 
det ges med samtidig utbildning. Det sistnämnda fordras för att inte verktyget ska ta 
överhanden. Läser man bara handboken, du kanske har bläddrat i den i alla fall, så vet du att 
om man läser igenom den första och andra gången så blir man lite överväldigad. Inte minst 
utav riskanalyskapitlet där alla de här åtta stegen ofta är kombinerade med blanketter, det 
ska numreras, det ska föras över, man ska vara väldigt strukturerad och systematisk. Det kan 
avskräcka många av de våra. Men det här är ett synnerligen bra instrument att arbeta med ur 
en verktygslåda där det finns en uppsjö av riskanalys- och händelseanalysinstrument. Det vet 
vi bland annat genom kontakter med Rollenhagen, Harms-Ringdahl och Erik Hollnagel 
också, som har givit oss vår utbildning, framför allt då Lars och Erik.” [R3] 

Denna respondent sade att det manualen hjälper till med är att reflektera över eventuella 
metodproblem som man kan stöta på: ”Det är alltid bra att gå tillbaka och reflektera över 
olika moment. Så när jag stöter på metodproblem så kan jag ju gå tillbaka och läsa 
formuleringarna i den där igen och få mig att reflektera över de svårigheter jag stöter på.” 
[R4] 

Att det är en praktisk handbok som reglerar hur utredningsarbetet ska gå till, säger denna 
person: ”Som en ren, praktisk handbok, faktiskt, för det är vad den fungerar som. Det är 
också de åsikter vi hör när vi kommer ut, att den är jättebra. Handfast och enkelt skriven och 
ja, tydlig. Sen sitter jag ju inte själv och bläddrar i den eftersom jag kan den, så att säga. Så 
att jag använder den inte så, utan jag kan ju den, jag jobbar efter den beskrivningen som 
finns i boken. Men jag sitter inte och bläddrar med den eftersom jag kan den. Men de som inte 
är lika hemma på metoden, de använder ju den som en uppslagsbok.” [R6] 

En av de tillfrågade hoppas på att manualen kan bidra till att Lex Maria-fall utreds på ett 
standardiserat sätt och att detta kan bidra till ett gemensamt lärande: ”Vi har ju det när vi är 
ute och utbildar. Vi är ju ute och utbildar runt om i Sverige och jag tycker det finns en klar 
fördel att förhoppningsvis Lex Maria-fallen ska utredas på ett standardiserat sätt. Man kan ju 
säkert tänka sig en massa olika varianter på både händelse- och riskanalys. Erik Hollnagel 
har väl en hel del att bjuda på, olika typer. Men på nåt sätt kändes det då att vi valde ett som 
var testat inom sjukvården, både i Danmark och USA. Och vi tog väl en genväg där. Det finns 
väl för- och nackdelar men jag tror inte att 21 landsting ska hitta 21 olika metoder, för då får 
vi aldrig nåt gemensamt lärande. Vilket vi kanske kan få nu.” [R5] 

Att det är ett verktyg som ständigt är med och används anser denna utredare: ”Den lever ju 
med mig varje dag i och med att det är mitt jobb, så finns den där. Och det går ju inte en dag 
utan att jag diskuterar med nån angående händelse- eller riskanalys. Den dan har ännu inte 
kommit, i varje fall. Så den finns ständigt med.” [R2] 

4.6.2 Manualens användbarhet i olika utredningsfaser 
Samtliga intervjudeltagare fick frågan i vilka faser av utredningsarbetet som de fann 
manualen användbar. Några olika svar framkom, bland annat detta där respondenten i fråga 
anser att den är användbar hela vägen, kanske framför allt i analysfasen: ”Jag tycker att den 
egentligen används hela vägen igenom, jag tror framför allt att den används i det här steget 
där man tar fram händelsekedjan med varför-därför och de olika orsaksområdena, för det 
finns ju ett frågebatteri i den som man kan använda till hjälp, dels när man intervjuar och så 
se att man får med alla delarna. Det den saknar, det är uppföljningen. Annars så tror jag 
faktiskt att den används ganska frekvent genom alla stegen.” [R6] 
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Att manualen ger ett svagare stöd vid framtagandet av åtgärder är något som den här personen 
tar upp, samt att den inte går in så mycket på genomförande och uppföljning: ”Framför allt så 
är den ju användbar när det gäller planering, dataanalys och representation, alltså 
modellering och analys. Och sedan så kan den ju inte hjälpa till, den rekommenderar hur 
åtgärder ska vara utformade, alltså hög grad av konkretism och ansvar. Men åtgärden i sig 
kan den ju naturligtvis inte säga nånting om. Och att genomförande, uppföljning är väldigt 
viktigt poängterar den också men det ligger en dimension över, att framtagna åtgärder är 
någonting som verksamheten äger och skall förvalta. Så där kan den bara ha övergripande 
tankar och ramar kring det hela. Så den delen, jätteviktig.” [R3] 

Denna respondent finner att styrkorna främst ligger i planerings- och analysstadierna: ”Jag 
skulle nog vilja säga att i planeringsfasen, när du sammansätter team och sånt, så tycker jag 
att där har vi lyckats skapligt bra. Dataanalysen, insamlingen av data, tycker jag också. Hur 
man analyserar och hur man tänker tycker jag också.” [R2] 

4.6.3 Om att arbeta enligt manualen 
Respondenterna tillfrågades ifall de anser sig följa den föreskrivna manualen. Kontentan var 
att de anser sig göra det, men att de av praktiska skäl kan ta små avsteg från den, vilket denna 
respondent redogör för: ”Ja, det gör jag. Sen får man alltid vara lite pragmatisk i vissa 
hänseenden, självklart, beroende på vad man har för typ av analys, men faserna gås igenom 
för varje analys. Det kan jag säga. Sen lägger man mer eller mindre krut på dem. Och det 
känns ofta väldigt tryggt och skönt för dem som ingår i analysteamet att de vet att ’nu gör vi 
på det här sättet’.” [R2] 

Denna respondent ansåg sig följa den till punkt och pricka: ”Till 100%. Jag försöker leva 
efter den. Eftersom vi utbildar på grundval av manualen så använder vi den alltid.” [R3] 

En av de tillfrågade sade att vissa genvägar ibland tas av tidsskäl: ”Jag tar lite genvägar. 
Några av de här kolumnerna i riskanalysformuläret brukar jag hoppa över för att få färre 
element. För problemet med riskanalysmetod är att den är så tidsödande. Och det är ju tid vi 
har ont om. Så i praktiken får man förenkla lite, ibland, av tidsskäl.” [R4] 

4.6.4 Upplevda brister med manualen 
De tillfrågade fick möjlighet att resonera kring vad de eventuellt saknade i manualen och hur 
den skulle kunna förbättras. Ett flertal personer sade att just åtgärdsdelen upplevs som tunn, 
vilket också Lundberg et al. (opubl.) visat på i sin granskning. 

Denna respondent ansåg att det saknas material kring åtgärderna, och att det har diskuterats 
inom avdelningen varför det är så: ”Åtgärderna. Det står väldigt lite om det däri. Och det 
diskuteras ju också varför egentligen, men det finns ju så mycket bra metoder för hur man ska 
följa upp åtgärder, hur man ska tänka på åtgärder, så frågan är om den istället ska hänvisa 
till olika kring det eller hur man ska göra. Man har ju jobbat väldigt mycket med 
kvalitetsuppföljning och sånt i landstinget tidigare så man har ju ganska mycket metoder, 
PDSA-cykel, genombrottsmetodik och såna här saker, så det finns ju kunskap om det. Men jag 
tycker det saknas ändå.” [R1] 

Denna person säger att det finns riktlinjer och mallar för rapportskrivning, men att 
designfasen då åtgärdsförslagen tas fram skulle kunna utvecklas: ”Ja, det finns massor kvar 
att önska där (designfasen i manualen, red. anm.). Jag ska säga också att när det gäller 
rapportskrivning och sånt så finns det ju mallar upplagda på ett intranät som man kan hämta 
hem så att man vet hur man ska skriva en rapport i varje fall. Det är ju ganska viktigt att veta 
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hur man gör det. Men just när det gäller åtgärdsdelen så kunde man kanske skriva lite mer. 
Man utvecklas hela tiden själv när man skriver rapporter och analyser.” [R1] 

Att man eventuellt skulle kunna utveckla åtgärdsdelen genom att snegla mot andra branscher 
än sjukvården går denna utredare in på: ”Alltså det är ju det i hela den här skriften – och det 
visste vi ju när vi gjorde det här – så är ju åtgärdsdelen kanske det svagaste av boken. På 
grund av att vi inte har så bra kunskap i det här, och jag hoppas att vi den dan vi ska redigera 
det här har byggt på oss den kunskapen så att vi kan utveckla den delen. Jag tror att det 
handlar om att, jag tror inte det finns så väldigt mycket evidens på det här området heller just 
med åtgärder. Inte inom sjukvården i alla fall, det finns det säkert inom andra branscher.” 
[R2] Även denna respondent visar på samma uppfattning om åtgärdsdelen, och tycker också 
att uppföljningen kunde bli bättre: ”Det är framför allt åtgärdsdelen. Och sen uppföljningen. 
Kan bli mycket bättre.” [R6] 

Att delarna kring genomförande och uppföljning är tunna tycker denna utredare som menar att 
det beror på att den kunskapen inte riktigt fanns när handboken skapades: ”Som jag sa 
tidigare, åtgärdsdelen är lite tunn. Och genomförande och uppföljning är också lite tunn. 
Anledningen till att det är tunt i boken är att vi som skrev den här boken var väl i det läget de 
som hade mest erfarenhet av det här, men skulle jag skriva den idag så har jag ju betydligt 
mer erfarenhet. Och framför allt kring de här (fas 4-6, red anm.), så jag skulle ge ännu mer 
konkreta tips.” [R2] Personen får medhåll från denna respondent som säger att riskmetodiken 
känns tunn och lite ovetenskaplig, och att den kunskapen fanns inte då materialet togs fram: 
”Det som saknas när det gäller riskanalysmetodik det är att det är litegrann av en 
hemsnickrad teknik, den har inte så tung vetenskaplig grund. Och det känns ju, så det saknar 
man ju. Men den kunskapen finns inte, och den fanns ännu mindre när den där skrevs. Så det 
är inget jag känner att ’det har de missat’, de som har gjort den, utan de har gjort ett 
fantastiskt arbete när de tog fram den där.” [R4] 

En av de tillfrågade tycker att det kan vara krävande att intervjua människor i kris och har 
upplevt att det på utbildningarna ofta efterlyses mera material kring intervjumetodik: ”Vad 
jag vet, som jag hör på utbildningar, är hur man genomför intervjuer, intervjumetodiken i sig, 
om man säger så. Mycket är ju intervjuer när det gäller händelseanalyser. Det är ingen lätt 
situation. Och när man intervjuar kan det vara människor som är i kris som kanske har varit 
med om en allvarlig händelse, det kan vara patienter som har dött och då är man ju i kris och 
hur handskas man med det?” [R1] 

Denna person säger att manualen är mycket tillämpbar vilket är viktigt i och med att den 
fortfarande är ganska ny. Respondenten anser också att det är kostsamt att redigera manualen, 
som idag inte behöver några stora förändringar: ”Vi har inte jobbat så länge med den och det 
är bra om den fortfarande är utformad som den är, ganska enkel, väldigt applicerbar. Den 
behöver redigeras kanske i väldigt små detaljer men samtidigt måste man väga det mot stora 
kostnader för att redigera, och vi har inte upplevt några stora behov av att göra om 
handboken i nuläget utan behovet är att sprida kunskap om den i ännu större utsträckning i 
vår sjukvårdsorganisation nationellt.” [R3] 

4.7 Olycksmodeller 
Ett antal frågor ställdes till intervjudeltagarna gällande komplexitet, koppling, epidemiologi, 
stabilitet och säkerhetsmognad som är koncept som kopplas ihop med olika olycksmodeller 
för att undersöka vilka synsätt på olycksfall inom sjukvården som råder hos medarbetarna och 
vilka antaganden dessa synsätt leder till. 



Resultat och analys 

 43 

4.7.1 Komplexitet och koppling 
Samtliga respondenter fick frågan i vilken utsträckning de analyserar själva olycksförloppet 
isolerat jämfört med verksamheten som helhet, och hur denna avvägning hanteras då 
åtgärdsförslagen utformas. Denna person säger att det är olycksförloppet som ligger i fokus 
och att man utifrån det definierar åtgärder mot de bakomliggande orsakerna: ”Då fokuserar vi 
i första hand på själva olycksförloppet, alltså händelsekedjan och kausaliteten, alltså varför 
de här sakerna har hänt. För att sedan, utifrån detta, kunna definiera åtgärder gentemot de 
orsaksområdena. Sen i förlängningen ligger det naturligt med verksamhetens struktur, men 
det kommer ju in egentligen när det gäller åtgärdsförslagen. Men i första hand fokuserar vi 
kring avvikelsen som sådan. Men vi försöker som du vet bygga om systemet, och har 
verksamheten i sin struktur systemdefekter ska de naturligtvis täppas till.” [R3] 

En respondent påpekade att i händelseanalys är området väl avgränsat, att det är 
olycksförloppet som är utgångspunkten och att det är perioden fram till förloppet som ska 
analyseras: ”När jag gör en händelseanalys så är det olycksförloppet som vi… Vi får ju ett 
uppdrag så vi har ju en väl avgränsad period som vi ska analysera, och det är ju oftast… 
fram till själva förloppet. Från det kanske att patienten blev inlagd till det att händelsen 
inträffade. Så vi har ett väl avgränsat område när vi gör händelseanalyser. När vi gör 
riskanalyser så är det ju en process ofta som vi analyserar. Och då blir det ju annorlunda, för 
då är ju verksamheten med mera på olika ställen.” [R1] 

Att åtgärderna är menade att förbättra systemet i stort tar denna utredare upp: ”Åtgärderna är 
ju riktade mot att förbättra systemet. Och verksamhetens struktur är ju systemet, en del utav 
systemet. Och du vet också att vi brukar använda liknelsen om medarbetaren som är den 
vassa ändan och den trubbiga ändan, och har du träffat Erik Hollnagel så kan du rabbla det 
här lika bra som jag. Och där vet vi ju att den trubbiga ändan är bland annat klinikens 
struktur, och landstingets struktur och informationsvägar, beslutsgångar, regelverk, allt detta 
som vi alla existerar i.” [R3] 

En av de tillfrågade gick in på att det är mycket viktigt att se händelsen i sitt sammanhang och 
inte bara se olyckshändelsen isolerat: ”Det är ju det som är händelseanalys, att man gör en 
analys av sammanhanget, så att det är ju helt och hållet i sammanhanget, annars är det ingen 
händelseanalys.” [R4] 

Att förstå den normala processen, varför negativa händelser inte inträffar, anser denna 
respondent är mycket viktigt: ”Ja, jag fokuserar ju mer på själva olyckshändelsen, om man 
säger, men det är väldigt viktigt också att förstå hur den verksamheten fungerar. Och där är 
det, återigen, A och O med den här verksamhetskunniga personen, för annars blir det mycket 
tyckande. Man måste liksom förstå hela den så kallade normala processen, måste man förstå 
för att förstå vad som inte gick bra. Så det är otroligt lärande för oss, skulle jag vilja säga, att 
få göra de här analyserna också, för man lär sig väldigt väldigt mycket om andra kliniker.” 
[R6] Detta resonemang återfinns även hos denna person som säger att en händelse måste ses 
mot bakgrund av ett normalförlopp: ”Man belyser väl den avvikelse man håller på att 
analysera mot bakgrund av ett normalförlopp där man kanske då tydligt ser svagheter eller 
annat att ’det brast här’, va. Det är väl ofta så att det uppdagas mer saker som inte var så bra 
i det där. Som vi dagligen gör som vi inte vet att det var så dåligt.” [R5] 

Flera av de tillfrågade redogjorde för att fokus ligger på att hitta de bakomliggande orsakerna 
och att åtgärda dem. En person sade att det kan vara svårt att veta när man har hittat en 
bakomliggande orsak: ”Ibland när man tittar på orsaker så är det ju inte alltid man kommer 
ner så långt som till en bakomliggande orsak, utan orsaken kan ju bara vara… att människan 
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tänkte fel och det kan man ju inte åtgärda. Då får man ju stanna naturligtvis. Så när man gör 
bakomliggande orsaker så ser man ju faktiskt mer så här ’är det nånting som… kan vi 
fortsätta fråga varför / därför att på det’?” [R1] Denna utredare håller med om att det är de 
bakomliggande orsakerna som är viktiga: ”Vi riktar oss på de bakomliggande orsakerna hela 
tiden, och sen när vi tar fram åtgärdsförslag… För förut, innan den här metoden 
framarbetades så var det mer brainstorming. Då var det dels brainstorming i hur man fick 
fram bakomliggande orsaker, de kallades ju situationsfaktorer förut då. Och då blev det ju 
också lite så där, ja men då skulle vi kunna göra så här, och så skulle vi kunna göra så här. 
Nu är det väldigt klar riktning på de verkliga bakomliggande orsakerna, det är dem vi ska 
göra nånting åt. Så jag tycker att de har ett sammanhang de där två, det tycker jag.” [R6] 

4.7.2 Epidemiologi 
Det råder delade meningar kring vad som är av störst vikt vid olyckshändelser inom 
sjukvården. Å ena sidan finns en aktiv händelse som ligger närmast olyckan i tid och rum, och 
å andra sidan finns omgivande händelser på andra platser och andra omgivningsfaktorer. 

Med detta som utgångspunkt tillfrågades intervjudeltagarna vilket av dessa de anser främst 
bör åtgärdas för att förhindra framtida olyckor. En person ansåg att det finns en kort- 
respektive långsiktighet i detta, och att man i en akut fas måste börja med det som ligger 
närmast olyckan för att sedan gå vidare med omgivande faktorer: ”För att förhindra att själva 
händelsen ska inträffa igen så är de här omgivande faktorerna jätteviktiga, att man åtgärdar. 
Det är ju självklart. Men i en akut fas så gör man ju naturligtvis det som är närmast olyckan. 
Men för att det inte ska inträffa så är det ju jätteviktigt att ha de omgivande faktorerna med. 
Det är ju oftast det man kan säga, när man gör utredningar så har man ju oftast gjort det här 
akuta redan. Och sen när man gör händelseanalysen så gör man ju omgivningsfaktorerna.” 
[R1] 

För denna respondent är det omgivningsfaktorerna som är av störst vikt. Utredaren säger att 
förutsättningarna lägger grunden för arbetet och att en aktiv handling oftast kan utföras av 
precis vem som helst: ”Omgivningsfaktorerna. Det är ofta under de förutsättningar som de 
här personerna jobbar som har lett dem fram till att göra den här aktiva handlingen. Visst, vi 
har olyckor inom sjukvården där vi ser att den här personen har varit lite för initiativrik och 
brustit litegrann i sitt yrkesansvar, men de händelserna är få. I de allra flesta fall så kan man 
hitta de här omgivningsfaktorerna. Att man har jobbat ett långt arbetspass, man har haft en 
massa samtidiga arbetsuppgifter, man har gått kort om folk, man har jobbat på natten, man 
är kanske lite halvt lummig för att man egentligen skulle ligga och sova, eller ’jag har jobbat 
och jag har inte fått nån mat och dryck, jag har inte ens hunnit att gå på toaletten’, eller ’jag 
är borta i tankarna för mina barn är sjuka och är hos farmor istället för att jag skulle vara 
där hemma’, alltså det finns väldigt mycket saker som påverkar att jag inte är i topp när jag 
jobbar. Vissa av de här sakerna kan man ju inte alla gånger göra nånting åt, men vissa av 
dem kan vi definitivt göra. Jag tror att många gånger så är det de som påverkar. Sen är det 
klart, det är ju alltid nån som utför den här handlingen, det är ju nån hand som stänger av en 
knapp, eller nån hand som skär fel när man opererar, eller nån hand som sätter det här 
blodet, men det kan oftast vara vems hand som helst.” [R2] 

Att det finns en skillnad i tidsaspekt mellan det som ligger närmast händelsen i tid och rum 
och omgivande händelser och faktorer går denna person in på, som dock säger att störst vikt 
idag ligger på den enskilda negativa händelsen: ”Som vi jobbar nu så är det ju att gå in på 
den enskilda negativa händelsen och göra en händelseanalys där, det är det första steget. Jag 
ser mera att det kanske finns ett tidsbegrepp än nånting annat i de här sammanhangen, för du 
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inriktar dig på den negativa händelsen, du gör din händelseanalys och det är mycket konkret, 
mycket påtagligt och mycket intressant för oss som arbetar inom vården. Utifrån detta sprider 
du information och det är det som vi försöker bygga upp, och som Socialstyrelsen försöker 
bygga upp med sin riskdatabas och sina fallbeskrivningar, för att sprida den här 
informationen. Så du måste ta det första steget och arbeta direkt med den negativa händelsen 
för att sedan sprida kännedom om detta. [R3] Samma person anser också att man måste 
arbeta långsiktigt och att båda tidsperspektiven behövs: ”Men samtidigt så vet du ju också att 
vi sysslar ju med kortsiktiga åtgärder och vi sysslar med långsiktiga åtgärder. För inträffar 
det en katastrof här så måste vi vidta väldigt snabba åtgärder som inte är speciellt bra i 
längden. Och så måste vi samtidigt jobba långsiktigt för att skapa bättre åtgärder. Så vi har 
alltid när det gäller åtgärdsanalysen de två tidsperspektiven.” [R3] 

En av de tillfrågade säger att det är av högsta vikt att se till såväl det som ligger närmast 
händelsen som till saker längre bort. Respondenten poängterar också att det kan vara lätt att 
peka på andras ansvar och fel, och att man som analysledare måste balansera upp det och titta 
även hos sig själv: ”När man gör de här analyserna är det ju så himla viktigt att göra båda 
delarna. För vi ska ju kartlägga alla systemfaktorer. Och både det som faller tillbaka på 
ansvaret i organisationen men lika mycket det som faller tillbaka på andra. Så det är viktigt 
att göra båda. Och det kan man säga är litegrann en balans även i riskanalys, att ibland blir 
det lite slagsida till att man är väldigt duktig på att identifiera andras ansvar och liksom, det 
är lättare att hitta felen hos andra och veta vad andra borde göra. Då får man balansera det 
som analysledare, tycker jag är viktigt. Att även titta inåt, ’vad brister hos oss själva, då?’. 
Och med andra inom sjukvården menas ofta andra vårdenheter, men det kan även vara 
fabrikat, det kan det vara. Material och teknik och sånt.” [R4] Att båda tidsperspektiven är 
lika viktiga håller denna utredare med om: ”Det är väl både och, så att säga. Man får väl ta 
tag i den händelse som ligger nära oss och i tid. Dels för att det är lättare att få med folk och 
så vidare. Men sen är det väl förhoppningsvis så att man i form av nån gemensam databas för 
händelseanalyser för Lex Maria, exempelvis, skulle kunna få fram ett mer… ett lärande 
baserat på inte bara vår erfarenhet utan på tidigare erfarenhet.” [R5] Även denna 
respondent  säger i stort sett detsamma, att såväl kort- som långsiktighet är viktig, men att det 
kan ta tid att genomföra det mer långsiktiga: ”Jag tror att de första, akuta åtgärder man gör, 
det är de som finns i verksamheten. Alltså, i nära anslutning till händelsen, om man säger så. 
Men sen tror jag att det måste till förändringar i organisationen också, även om det kanske är 
lite mer tungrott, det tar längre tid. Men ofta tycker jag, vi hamnar ju där eftersom vi har en 
systemsyn när vi analyserar så hamnar väldigt mycket på organisationen. Men det tar också 
tid för organisationen att förändra sig. Så att steg 1 är golvet, just nu, vad kan vi göra här. 
Men sen är det hela organisationen, det är jätteviktigt också. Men jag tror att man börjar på 
golvet.” [R6] 

Att det är problematiskt att behålla en helhetssyn och ta hänsyn till faktorer såväl nära som 
längre ifrån en händelse går denna utredare in på: ”Nä men det är mycket inom 
organisationen i sjukvården som jag tycker… som jag tycker kan bidra till att saker inte 
fungerar, exempelvis att varje liten… Vi har kanske fem kliniker som ska samverka om en 
patients väg genom sjukvården. Sen har varje klinik ett krav på sig att hålla sin budget och då 
kan det innebära att nån ska spara och sen blir det, sen klarar den lilla fyrkanten sin budget 
men de andra blir det värre för. Och patienten blir det värre för, ingen ser det på nåt sätt.” 
[R5] En medarbetare är inne på samma spår: ”I sjukvården saknas, är det väldigt svårt att 
behålla en helhetssyn när vi har lagt ut pengar och ansvar på smådelar. Då är det svårt att få 
det där att funka.” [R5] 
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4.7.3 Stabilitet 
En av frågorna som ställdes till medarbetarna vid Patientsäkerhetsenheten gällde huruvida de 
ansåg att åtgärder bör ses som antingen ett verktyg som med regler, procedurer och barriärer 
hjälper till att hålla processen inom givna ramar och reglera systemet likt en termostat eller 
som en möjlighet till ökad flexibilitet med större handlingsfrihet, innovativa aktörer och 
ökade resurser. Respondenterna fick svara på hur de ser på avvägningen mellan dessa två 
typer av åtgärder och ifall de oftare fokuserar på den ena eller andra typen. 

En av utredarna ansåg att det hittills har varit alltför fritt inom sjukvården och att fokus idag 
ligger på det lite mer strikta. Personen nämnde också att det finns en medvetenhet om att för 
mycket regler inte heller är bra: ”Vi är inne i en mera strikt process för tillfället. Så jag 
förordar det förstnämnda med regelverk, standardisering i nuläget eftersom inom vården så 
har vi levt i en miljö med ’låt alla blommor blomma’. Det finns anledning att beakta båda 
kulturerna, men för tillfället är vi i vården på väg in i striktare reglementen. Samtidigt är vi 
oerhört medvetna att för mycket regler skapar den kontraproduktiva felcirkeln. Ingen av oss 
kan omfatta alla dessa regler, vi kan inte ha dem i huvudet. Regler ska inte finnas i en bok, på 
ett skrivbord eller i den så kallade ’lisan’, vårt intranät, utan regler måste vara levande och 
alltid närvarande hos våra medarbetare. Så därför vet du, att det finns en brytpunkt i 
regelverken, man kan inte överdimensionera dem.” [R3] 

Även denna respondent tyckte att åtgärderna bör visa på en striktare hållning och att det 
förhoppningsvis kan bli något positivt att följa regler, rutiner och manualer inom sjukvården, 
ungefär som det redan är inom flyget: ”Just nu har vi alldeles för mycket frihet under ansvar i 
sjukvården och för lite standardiserad utrustning och standardiserade människor som följer 
de rutiner och riktlinjer som vi borde ha. Till skillnad mot flyget så har ju inte vi satt nån ära 
i, framför allt – nu hänger jag ut en yrkesgrupp – men framför allt läkarna sätter ju ingen ära 
i att följa rutiner och riktlinjer och vill gärna ha lite friåkning ibland. Det har visat sig att det 
här inte är riktigt bra, för det påverkar ju andra grupper också. Så i den här frågan just nu 
skulle jag vilja säga att jag är nog mer för en lite striktare hållning, att det ska vara… det ska 
vara fint att följa regler och rutiner och följa manualerna. Sen… det där är en väldigt svår 
fråga, för sen är det ju också en avvägning. Ibland kanske du måste frångå rutiner för att 
rädda nåns liv. Och ibland kan ju det gå väldigt bra men den dan det har gått tokigt, att du 
räddade inte den här patientens liv trots att du frångick den här rutinen, då hängs du ut. Men 
annars är du en hjälte. Så det där är lite knepigt. Men just i det här läget, om du frågar mig 
idag, så vill jag ha lite mer standardisering inom sjukvården.” [R2] 

En av de intervjuade sade sig sträva efter ett slags standardisering med handlingsfrihet, och 
menade att standardiseringar och rutiner är viktiga, men också att man måste komma ihåg att 
man inom sjukvården arbetar med människor med olika behov och att det kräver viss 
flexibilitet: ”Det var en svår fråga. Om jag säger så här, så vet man ju att när det gäller 
säkerhet överhuvudtaget så är det ju att man har åtgärder som innebär standardisering. Det 
ger ju en ökad säkerhet. Har man standardiseringar så blir det ju mer regelverk som sätts 
upp, eller hur? Så i vissa fall är det jätteviktigt att man verkligen har en standardisering när 
det gäller vissa rutiner och såna här saker. Men sen är det ju människor man jobbar med. 
Och alla människor är ju inte lika. Patienter är ju inte lika, man har ju olika behov och så. Så 
man måste ha standardisering med handlingsfrihet. Bra luddigt svar, eller?! Det får ju inte 
vara så till exempel att varje person har sin egen rutin för att göra vissa saker utan patienten 
ska ju känna sig säker när han kommer till oss att ’det spelar ingen roll vem jag vårdas av, 
jag får ju samma typ av vård vem som än kommer till mig’. Men jag som patient har ju lite 
olika behov och behoven måste ju bli tillgodosedda. Det gäller ju även när man gör 



Resultat och analys 

 47 

åtgärdsförslag så att man ser att det här faktiskt är bra åtgärder som är standardiserade men 
ändå att man har viss handlingsfrihet i det. När man bara tänker på det här med att köpa in 
apparatur så vill vi ju inte att varje klinik ska ha en egen apparatur utan det ska ju finnas 
bara ett litet utbud att välja mellan. Man har 3-4 standardapparater när det gäller 
sprutpumpar när man väljer vilken typ av sprutpump man behöver för att… ’vi behöver en 
avancerad sprutpump för vi jobbar på intensivvårdsavdelningen’ eller ’vi jobbar på en vanlig 
avdelning och behöver bara ha en sån här sprutpump’. Men det finns bara de här 4 att välja 
på. Det är ju en liten standardisering med handlingsfrihet.” [R1] Även denna utredare går in 
på att människor är olika och att vi reagerar olika på det strikta respektive friare 
förhållningssättet: ”Sen vet vi också att vi har ju en rik uppsjö av medarbetare som fungerar 
på olika sätt. Vi är alla olika individer och somliga av oss behöver strama tyglar och andra 
av oss stryps av de här tyglarna. Så det måste man ju också beakta.” [R3] 

En av de tillfrågade sade att en del av charmen med läkaryrket är att det är individuellt och att 
det finns ett visst spelrum. Men, hävdade utredaren, det måste finnas gränser för hur mycket 
spelrum som ska finnas, och personen tyckte ändå att procedurer och rutiner måste stramas 
upp: ”Det där är en balansgång också. Framför allt om man tittar på läkarsidan, att vi vill ju, 
alltså huvudmålet är ju att vi ska standardisera våra processer och procedurer, vi ska jobba 
på samma sätt, vi ska alla göra lika. Men samtidigt så, charmen med läkaryrket är ju ändå att 
det är lite, det är lite små kockar som vill göra sin egen soppa. Men det får man göra till en 
viss gräns. Det måste… och då kan jag väl tycka att man måste strama upp, till en viss gräns 
måste det stramas upp, procedurer och rutiner. Men det måste också få finnas en liten del av 
den individuella charmen också. Och det där är en jättesvår balansgång. Och det är mer på 
läkarsidan. Vad det gäller övriga yrkesgrupper så tror jag mer på det här strikta. Vi måste… 
jag menar, om man är 40-50 sköterskor på en avdelning så kan inte alla göra som man vill, 
det går inte. Så jag tror, där tror jag att vi måste strama upp det. Men jag tror att när det 
gäller det medicinska beslutet så måste det finnas lite spelrum. Men väldigt lite. Jag tror jag 
lutar lite åt det strama hållet, i alla fall! Fast det låter så tråkigt att säga det. Men i de här 
sammanhangen så är vi för mycket folk som, det blir för osäkert system. Tror jag. Eftersom 
patienterna inte heller ser ut som… jag menar, alla är ju inte lika. Och det är då det blir 
svårt. Ibland måste man göra avsteg från de procedurer som finns för att den här patienten 
passar inte in i det här facket riktigt. Det är ju så, det är det som är problemet. Jag menar, på 
bandet på Volvo så är ju alla bilarna precis likadana, det är lättare då.” [R6] 

Att sträva åt det striktare hållet upplever denna respondent som önskvärt, och att denna ansats 
kan motiveras och kompletteras med observationsstudier av hur det går till i verkligheten: 
”Jag tror att vi har det rätt så fritt inom hälso- och sjukvården. Jag tror att vi skulle må bra 
av lite mer inbyggda checklistor eller guidelines som på ett enkelt sätt skulle kunna prickas av 
vartefter så att när vi har behandlat en patient ska det på nåt sätt vara rätt klart, alltså en 
stödlista. Om du har skrivit ut en patient som har legat på en hjärtavdelning och du ska 
komma ihåg att ge honom eller henne fem olika läkemedel och två remisser eller tre, så skulle 
man liksom bara pricka av att det är klart så missar du inte. Så att jag tror på att begränsa en 
viss mån av frihet. Men jag menar, det ska inte vara fritt fram, det ska inte vara ett fritt valt 
arbete om man vill sprita av sina händer innan man jobbar med patienter. Vi vet att 6 av 10 
inte gör det på ett riktigt sätt. Hur vi får det att funka. Jag menar, det är ju inte så att man ska 
stå där och tvinga nån, men hur man får in det i huvudet på folk… Så jag tror på såna där 
observationsstudier för att se ’gör vi som vi säger att vi ska göra?’ och motivera folk med 
exempel från den egna vardagen, inte det att’ man är dålig på att tvätta händerna på 
Karolinska eller på Sahlgrenska utan det är här, på vår avdelning, vi har mätt här. Och det 
är gruppen läkare på den här kliniken vi har observerat, vi är 8 stycken och 2 av oss 8 gör på 
rätt sätt’. Det är liksom då det känns lite.” [R5] 
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4.7.4 Säkerhetskultur och säkerhetsmognad 
Det finns några närbesläktade begrepp som ofta kommer upp när man talar om 
olyckshändelser och utredningar av dessa, och de är säkerhetskultur, säkerhetstänkande, 
säkerhetsklimat och säkerhetsmognad. Ingen åtskillnad görs här, förutom ifall respondenten 
själv har markerat en distinktion mellan begreppen. En fråga som rörde dessa 
säkerhetsbegrepp var ifall det finns några särskilda indikatorer på att det inte står rätt till i en 
verksamhet och hur dessa indikatorer kan undersökas. 

Denna respondent ansåg att om inte några avvikelser rapporteras in finns det anledning att 
vara misstänksam: ”Och det är ju samma sak med antalet avvikelser, där säger vi ju att de 
har en högre säkerhetskultur om man har många avvikelser, än om man har få. Så få 
avvikelser, då anar jag ugglor i mossen, då är det nåt som inte riktigt stämmer. Men till de 
enheter dit man kommer och de säger att ’men här händer det aldrig nånting’, ’vi är 
jättebra’, ’vi har inga avvikelser’, ’det är ingen som klagar och patienterna är jättenöjda’, då 
tror inte jag på det!” [R4] Samma person hävdar att antalet Lex Maria-anmälningar också 
kan vara en sådan indikator: ”En indikator är ju till exempel antal Lex Maria-ärenden vi har. 
Och det ökar ju jättemycket. Men det betyder ju inte att det är en faktiskt ökning av antalet 
fall, utan vi tror ju att det är en ökad anmälning, alltså att man uppmärksammar de här 
ärendena mer. Så det är ju ingen indikator på att det inte står rätt till, fast det är det ju på ett 
sätt, det är det ju så klart, va.” [R4] 

De intervjuade fick också frågan vad begreppen säkerhetskultur och säkerhetsklimat betyder 
för dem kopplade till olycksutredningar. Denna person säger att begreppen till exempel avgör 
hur rapporten blir mottagen och ifall åtgärderna blir genomförda: ”De betyder ganska mycket, 
de två begreppen. Dels för, hur man ser på enheterna, vilken säkerhetskultur eller klimat de 
har som man gör analysen åt så har det stor betydelse för hur rapporten blir mottagen. Dels 
både av uppdragsgivaren naturligtvis och utav medarbetarna på kliniken, för de måste ju 
också få reda på vad det är som har inträffat och det ska ju avrapporteras till dem också så 
att de ser. Och har man ingen bra säkerhetskultur eller säkerhetsklimat så vill man nog inte 
vara med i att göra åtgärderna eller titta på att ’ja men så här inträffade det’. Man har 
fortfarande kvar sin individsyn så man letar fortfarande efter vem som gjorde vad istället för 
varför det kunde inträffa.” [R1] 

En kollega uppger att säkerhetskulturen har att göra med ledningens engagemang samt 
medarbetarnas attityd till sitt riskabla arbete: ”Säkerhetskultur för mig är alltså då hur 
ledningen och dess medarbetare är medvetna om de riskerna som de dagligen arbetar inom 
och hur de… deras attityder litegrann till sitt riskabla arbete. Är det så att de inte tycker att 
de har några risker och tycker att de gör ett alldeles bra arbete alla gånger och liksom inte 
vill se det här, då har man ju en ganska taskig kultur, tycker jag, eller klimat. Och är det så 
att man diskuterar det här och man erkänner att ’vi gör misstag men vi måste göra nånting åt 
det’, då har man början till en bra säkerhetskultur, tycker jag. Så det är väl så jag ser på det. 
Hur ledningen engagerar sig tycker jag ingår i den här kulturen också, om de är väl 
engagerade i arbetet så får du oftast med dig en släng av medarbetarna i det här också. 
Engagerar de sig så bryr de sig exempelvis om medarbetare som har varit med i händelser, 
och de bryr sig om dem som har blivit skadade. Enheter har vi ju som inte bryr sig riktigt så 
mycket om det här och där kan vi också se att… där tycker jag att vi har en bristande 
säkerhetskultur. Man tycker inte att det är viktigt att rapportera, man tycker inte att det är 
viktigt att prata om det här utan man lägger locket på lite.” [R2] I samband med utredningar 
säger samma person att det kan vara problematiskt att genomdriva åtgärdsförslagen ifall 
ledningen inte har ett högt säkerhetstänkande: ”Det betyder ju väldigt mycket, för om du 
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kommer till en organisation där det har inträffat en olycka och du… Det har ju med kulturen 
att göra, det här, och du har en ledning som inte har ett högt säkerhetstänkande, då har du 
troligen svårt att genomdriva dina åtgärdsförslag. De är inte intresserade av, knappt, att nån 
kommer ut och utreder det här. För då kan man ju hitta saker, och hittar man saker så måste 
ju ledningen på nåt sätt agera mot det här. Och det kan vara obekvämt för dem. Och indirekt 
tror jag att de här enheterna vet att vi, exempelvis, kan komma och påpeka deras 
säkerhetskultur. De vet om att de är lite dåliga.” [R2] 

För denna utredare handlar begreppen om att man har en bra struktur och arbetar systematiskt 
med avvikelser och uppföljning av åtgärder: ”För mig så är det här, dels att man har en bra 
struktur, att man jobbar systematiskt med sina avvikelser och att man gör en 
åtgärdsuppföljning. Och en hög grad av förädling av den här processen kommer ju när man 
tittar framåt istället, och gör sina riskanalyser och har kommit över på framåttänket och 
risktänket. Då har man kommit ganska högt upp i säkerhetsänket. Bra säkerhet är ju en kultur 
som har ett minimum av vårdskador, alltså negativa händelser, och som dessutom arbetar 
profylaktiskt med de risker som uppkommer i verksamheten och som vid alla förändringar gör 
riskanalyser i enlighet med den lagtext som reglerar vad vi ska göra. Hur man tänker och hur 
man pratar med varandra om de här riskerna, och inte bara pratar, utan man tar tag i det 
hela också.” [R3] 

En av respondenterna ansåg att det inte är någon som äger säkerhetsfrågan, utan att alla är 
aktörer: ”Alla är ju aktörer i det här. Precis som jag sa till dig förut, att patienten är en viktig 
aktör, men alla är ju aktörer i det här. Så säkerhet är ju ingenting som är avgränsat, liksom. 
Det är ingen som äger den frågan. Utan det är egentligen allas. Sen har vi olika roller, där 
naturligtvis vårdpersonalen har en jättetung och viktig roll. Men man kan hitta uppgifter för 
alla.” [R4] 

En fråga som ställdes till utredarna handlade om vad de tycker att det betyder i 
utredningssammanhang att inte alla organisationer har samma nivå av säkerhetsmognad. En 
person menade att man kan få vara mer pedagogisk och pragmatiskt och även förklara 
grundläggande begrepp från början: ”Naturligtvis så måste man rätta munnen efter vem man 
är. Man måste ju försöka prata så att de förstår. Man märker ju ganska fort när man är på en 
klinik som kanske inte har kommit så långt i sin säkerhetskultur eller säkerhetstänkande 
överhuvudtaget att man får gå litegrann från grunden då istället. Man får ta de 
grundläggande begreppen och man måste börja från början. Nu är det ju mer och mer sällan 
som vi träffar på enheter som inte har börjat tänka på säkerhet överhuvudtaget i och med att 
det har pratats i så många år nu, så man har ju nappat mer eller mindre på det om man säger 
så.” [R1] Samma person sade också att säkerhetsmognad eller säkerhetskultur kan liknas vid 
en stege som man kan gå upp eller ner på: ”Men sen kan man ju fluktuera upp och ner i den 
här stegen om man säger så beroende på dag och ja… om det är på sommaren så kanske det 
sjunker ner litegrann. Så det måste man också vara medveten om att man inte är på ett steg i 
kulturstegen, utan faktiskt så åker man upp och ner i den.” [R1] 

En av de intervjuade hade märkt att det kan vara svårare att få med medarbetare i 
analysteamet ifall verksamheten i fråga har en lägre nivå av säkerhetsmognad: ”Det kan nog 
betyda att det är lite svårare att få med medarbetare i analysteamet och att få också kanske, 
vi får väl se. Men jag kan tänka mig att åtgärderna inte blir genomförda på det sätt som de 
säger att de ska genomföra dem, och att man inte inser att det här är viktigt.” [R5] 

Att en verksamhet har en låg nivå på säkerhetsmognad tyckte denna respondent kunde märkas 
genom att ansvariga personer inte tar sitt ansvar, men också genom att liknande händelser sker 
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upprepade gånger: ”Att ansvariga personer ’sticker huvudet i sanden’ och inte ser problemet. 
Exempelvis de fall där anhöriga anmält en händelse och där sjukvården inte gjort någon 
anmälan för att man tycker inte att man gjort fel, eller skyller på en enskild individ. 
Upprepade händelser med samma person eller procedur är också en varningssignal.” [R6] 

Intervjudeltagarna fick även frågan hur de ser på möjligheten att anpassa åtgärderna efter 
säkerhetsnivån som råder inom organisationen under utredning. En utredare sade att den nivån 
inte spelar någon roll alls, och att det relevanta endast är att se till att händelsen inte inträffar 
igen: ”Det tittar vi inte alls på. Utan vi tittar bara på att om åtgärderna förhindrar att 
händelsen ska inträffa igen så spelar det ingen roll vilken säkerhetsnivå de ligger på. Men 
man kanske måste formulera sig lite mer i nån där man märker att… det här är inte så bra 
säkerhetstänk. Då måste man kanske förklara åtgärden ännu mer än vad man kanske gör för 
en enhet där man vet att ’ja men det här är man med på direkt’.” [R1] 

En kollega är av liknande uppfattning och befarar att åtgärdsförslagen skulle bli för snälla om 
hänsyn skulle tas till verksamhetens säkerhetsnivå: ”Vi tar nog faktiskt inte riktigt hänsyn till 
det. Och jag vet inte om man ska göra det heller egentligen, för om jag skulle jobba på det 
sättet skulle jag ju ge väldigt snälla åtgärdsförslag till en enhet som har låg säkerhetsnivå, 
kanske bara för att få dem att göra nånting, men… jag är snarare lite tuffare där.” [R2] 

Att åtgärdsförslagen faktiskt är skräddarsydda efter den verksamhet som analyseras går denna 
respondent in på, som menar att ett åtgärdsförslag mycket väl kan bestå i att ändra attityderna 
för att uppnå en bättre säkerhetskultur: ”Alltså, det gör man ju, för de åtgärder som vi tar 
fram i riskanalyser, och även händelseanalyser, de är ju helt och hållet skräddarsydda efter 
den verksamhet vi analyserar. Så de blir ju utifrån den nivå de är på. För några dagar sen 
läste jag en händelseanalys på en klinik, och där skriver man att de hade bristande 
säkerhetskultur, att det var en hierarkisk attityd mellan medarbetarna, man frågade inte 
kollegor om råd och det var ett väldigt strikt hierarkiskt arbetssätt. Och det var ju en 
säkerhetskulturfråga som de… Åtgärdsförslaget blev alltså att arbeta med att ändra 
attityderna på den här enheten för att öka säkerheten. Jag menar, det förslaget hade ju inte 
kommit upp om det var på en enhet där man var medveten om det här. Så de åtgärdsförslag 
som tas fram är ju helt och hållet anpassade efter den verksamhet man analyserar.” [R4] 
Samma person säger också att om en enhet tycks ha en bristande säkerhetskultur så får de inte 
snällare åtgärdsförslag, utan att det snarare är tvärtom: ”Man tänker inte på åtgärden i det 
teoretiska perspektivet, skulle jag vilja säga. Utan man tänker på åtgärderna utifrån, alltså 
vad är effektivt, bästa sätt för att förhindra att den här orsaken uppstår igen, eller den här 
risken. Nej, jag tror snarare alltså att de enheter där man har en bristande säkerhetskultur, 
där lägger man väldigt många åtgärder för då ser man ju många brister.” [R4] 

4.7.5 Ledningens påverkan 
Intervjudeltagarna tillfrågades hur de ser på ledningens påverkan på säkerhet i organisationen 
och möjligheten att påverka den. Samtliga respondenter var eniga om att ledningens påverkan 
är en av de viktigaste frågorna för ett framgångsrikt patientsäkerhetsarbete. 

Denna utredare hävdar bestämt att om ledningen inte visar ett helhjärtat engagemang så 
kommer patientsäkerhetsarbetet inte att lyckas: ”Den är fundamental. Att ledningen har en 
oerhört stor uppgift och att de är väldigt väsentliga när det gäller att driva de här frågorna. 
Har du inte en ledning som med hull och hår går in i det här patientsäkerhetsarbetet så 
kommer det inte att lyckas. Som har det först på sin agenda vid ledningsmöten och 
avdelningsmöten, klinikmöten, läkarmöten. Det här måste vara något som drivs väldigt aktivt, 
det gäller inte att, som klinikchef eller verksamhetschef, bara ställa sig upp och säga att 
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’patientsäkerhet är bra’. Du måste som ledare också jobba aktivt för att få utrymme för dina 
medarbetare att jobba med de här frågorna. För det här kostar faktiskt på resurser. En 
händelseanalys tar mellan 10-15 upp till 200 timmar, beroende på hur komplicerad den är, 
och det är ibland väldigt svårt att få klinikledningen att acceptera detta. Och då brukar jag 
säga att kortsiktigt så kostar det resurser, långsiktigt så är det oerhört lönande.” [R3] 

Denna kollega håller med och säger också att för att kunna påverka ledningens påverkan så 
måste det finnas ett stöd från den allra högsta ledningen, inom sjukvården är detta 
landstingsledningen, som påpekar hur viktig patientsäkerhetsarbetet faktiskt är: ”Ledningens 
påverkan är jätteviktig, för det är en framgångsfaktor för att man ska lyckas. Så man måste 
ha ledningen med sig. Och hur man påverkar ledningen, det är inte så lätt men det handlar ju 
också om att man måste ha stöd från allra högsta ledningen, alltså för vår del är det 
landstingsledningen. Vi arbetar ju på landstingsledningens uppdrag men vi behöver också 
med täta mellanrum, behöver landstingsledningen gå ut och säga att patientsäkerhet är ett 
prioriterat område. Att man signalerar det i linjeorganisationen. Det är det ena sättet. Och 
det andra sättet är mera ett mjukare sätt, så att säga, och det är det sättet vi jobbar med i 
patientsäkerhetsdialogerna. De är ju väldigt viktiga i det sammanhanget. Då går vi ju ut och 
diskuterar… Då för vi ju ut både kunskap och försöker påverka attityderna hos ledningen, för 
det är ju dem vi träffar där då.” [R4] 

Att ledningens engagemang och påverkan är viktiga faktorer går denna utredare in på, men 
flaggar samtidigt för att säkerhetskulturen är allas ansvar: ”Vi är alla delaktiga i den här 
kulturen, men hur ledningen slår an tonen är väldigt viktigt för vilken kultur som finns på en 
arbetsplats. Och det är liksom ledningens ansvar väldigt mycket att arbeta med 
kulturfrågorna, att driva dem. Men kulturen är ju inte ledningens, utan den är ju vårt allas 
ansvar, vi har alla ansvar i det, så det är både ledningen och medarbetarnas. Men det är 
svårt att ändra på säkerhetskulturen om inte ledningen är med. Så ledningen är en 
framgångsfaktor, brukar ju vi prata om.” [R4] 

Denna person anser att det är ledningens attityder som slår an tonen för hela verksamheten: 
”Som jag sa tidigare idag är det svårt med en verksamhet som är så stor, där många 
människor arbetar är det svårt att få alla att arbeta efter ett standardiserat arbetssätt. Det är 
också svårare med attityderna, men det är ledningens attityder som speglar hela 
verksamheten.” [R6] 
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5 Diskussion 
Under intervjuerna och analysen framkom det tydligt att sjukvården är en komplex och 
dynamisk miljö och att medarbetarna på Patientsäkerhetsenheten tycks vara väl medvetna om 
de egenskaper som verksamheten har. Detta visar sig exempelvis genom att medarbetarna 
betonar vikten av att arbeta med attityder på ett tidigt stadium och att lägga åtgärdsförslag 
på en lämplig nivå för att de ska få genomslagskraft. För att föra samman de resultat som har 
framkommit i studien med de teorier som tidigare redogjorts för förs här en avslutande 
diskussion. Vissa av de svar som gavs i intervjuerna saknar direkt förankring i tidigare 
forskning, och därför förs det fram egna resonemang kring dessa. I de fall då hänvisning 
saknas till tidigare forskning är det författarens egna tolkningar och slutsatser som 
presenteras. Följden på de olika avsnitten är för läsbarhetens skull densamma som i kapitlet 
Resultat och analys. Avsnittet avslutas med slutsatser samt förslag på framtida forskning 
inom detta område. 

5.1 Är dagens sjukvård säker att vistas och arbeta i? 
På denna fråga varierade svaren även om de flesta av respondenterna verkade överens om att 
vården uppvisar en viss grad av säkerhet, särskilt jämfört med hur det var tidigare, men att 
man absolut måste sträva efter att göra den säkrare. Under intervjuerna framkom det att det är 
viktigt att inte bli bekväm och nöja sig, utan att man ständigt måste arbeta med att höja 
patientsäkerheten. Den manual som används vid risk- och händelseanalyser är ett viktigt 
verktyg i denna strävan. 

5.2 Skäl till att negativa händelser inträffar 
Denna fråga gav svar som var varierande och tog upp allt ifrån organisationens roll i 
sammanhanget till kognitiva dysfunktioner, bristande kommunikation och något som 
medarbetarna själva har benämnt bekräftelse-bias. En förklaring till olikheterna i svaren kan 
vara att medarbetarna har olika bakgrund och därför skiftande erfarenheter med sig i bagaget. 
Några är sjuksköterskor eller läkare i grunden och har arbetat inom vården och ser kanske den 
övergripande organisationens roll som central, eftersom man själv vet hur det brukar fungera 
eller inte fungera. Någon som är mer erfaren inom psykologi eller beteendevetenskap kanske 
är färgad av det och ser istället mer till grupprocesser och neurologiska faktorer. Samtliga 
medarbetare hade dock ett mer eller mindre uttalat MTO-perspektiv på negativa händelser, 
vilket enligt Rollenhagen (1997) innebär att se att människa, teknik och organisation är 
samverkande komponenter i ett större system. Att landstingens manual har ett uttalat MTO-
fokus är också något som Lundberg et al. (opubl.) tar upp, och det är därför inte förvånande 
att medarbetarnas svar ligger på samma linje. 

Utredarnas syn på skälen bakom negativa händelser kan också relateras till STOMI-
modellen (Lundberg et al. opubl.)som beskrivs i avsnitt 2.5.1.3 och som kan sägas styra det 
fokus som en analys har. Sett till den är det framför allt Sociala faktorer, Organisatoriska 
faktorer, Mänskliga faktorer och Information som anges som skäl till att negativa händelser 
inträffar. Det var endast i förbifarten som någon enda av de intervjuade nämnde de Tekniska 
faktorerna. 

5.3 Varför negativa händelser bör utredas 
Under intervjuerna framkom det att Erik Hollnagel har hållit kurser i händelse- och 
riskanalysmetodik för Landstinget i Östergötland. Sett till detta är det kanske inte så märkligt 
att svaren på ovanstående fråga var mycket överensstämmande. Anledningen till att utreda 
negativa händelser är för utredarna att för det första se till att det inte inträffar igen, och för 
det andra se till att man lär sig något av det som redan skett. Denna mentalitet stämmer väl 
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överens med Rollenhagen (2003) som betonar vikten av systematiska utredningar av tillbud 
och olycksfall för att söka kontroll över och reducera risken för negativa händelser, för att 
kunna hantera den komplexitet som råder inom ett system och för att dra lärdom av det 
inträffade. 

5.4 Förfarande vid utredningar 
De rutiner som följs då en negativ händelse anmäls till Lex Maria och därmed blir ett fall för 
Patientsäkerhetsenheten är väl förankrade inom organisationen och välbekanta för alla 
inblandade. Det råder inga tveksamheter kring exempelvis beslutsgång eller arbetsgång, utan 
var och en av medarbetarna har sin roll klar för sig i samband med utredningarna. Vikten av 
att en organisation har en policy för hur utredningar ska initieras och genomföras är något 
som Rollenhagen (2003) redogör för och till stor del följer Patientsäkerhetsenhetens 
förfarande den arbetsgång som Rollenhagen (ibid.) förespråkar. Man har också ett kontrakt 
som bland annat fastslår att verksamhetschefen åtar sig att avsätta tid för medarbetare att delta 
i utredningen. Viktigt är också, menar Rollenhagen (ibid.) att veta var ansvaret ligger för olika 
moment. För Patientsäkerhetens del är det tydligt vilket ansvar som vilar på enheten och 
vilket som åligger uppdragsgivaren och oklarheter kring detta verkar sällsynta. 

5.5 Åtgärder 

5.5.1 Utformning av åtgärdsförslag 
Lundberg et al. (opubl.) visade i sin granskningen av landstingens manual att det inte finns 
någon tydligt formulerad stoppregel för när det är dags att skifta från de analytiska faserna av 
utredningen till utformningen av åtgärdsförslag. De svar som respondenterna gav på frågan 
om vad de använder för stoppregel bekräftar detta, då de flesta sade att de känner en 
mättnadskänsla, att det sker intuitivt eller att det ger sig i praktiken. Respondenterna sade att 
de utgår ifrån olyckshändelsen och arbetar sig bakåt för att hitta och åtgärda de 
bakomliggande orsakerna. En stor del av utredningarna består i att göra händelseanalyser som 
sedan ligger till grund för de åtgärdsförslag som tas fram, vilket Johnson (2003) menar är ett 
viktigt syfte med att göra orsaksanalyser. För att skilja mellan bakomliggande orsaker och 
bidragande orsaker bör man enligt Johnson (ibid.) arbeta iterativt, vilket man också gör på 
Patientsäkerhetsenheten genom att ställa frågan ”Varför? Därför att…” och på så sätt resonera 
sig fram till de bakomliggande orsakerna. Att manualen är lite tunn i skärningspunkten mellan 
analysfas och designfas kan bero på att metodiken som hela manualen bygger på är av sådan 
karaktär att åtgärdsförslagen förväntas falla sig naturligt om de har föregåtts av noggranna 
orsaksanalyser. Trots att utredarna anser att manualen är något svag i just denna 
skärningspunkt går de ändå inte utanför de ramar som manualen innebär och gör någonting 
utöver det som står beskrivet. 

5.5.2 Formulering av åtgärdsförslag 
Att det kan vara problematiskt att formulera bra åtgärdsförslag och att det är en färdighet man 
förvärvar genom praktisk erfarenhet är respondenterna eniga om, och de betonar alla vikten 
av att förslagen som de lämnar ifrån sig har en hög grad av konkretism och realiserbarhet. För 
att förslagen ska vinna acceptans och ha genomslagskraft måste de också förstås utanför den 
egna organisationen, de ska vara tydliga och inte kräva förtydliganden, för om de gör det är 
det inga bra förslag. 

Dekker (2006) använder sig av akronymen SMART för att visa på hur bra åtgärdsförslag 
ska vara; Specifik, Mätbar, Acceptabel, Realistisk och Tidsbestämd. Detta är faktorer som 
Patientsäkerhetsenheten är medvetna om och som de aktivt arbetar med när de tar fram 
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åtgärdsförslagen. Den enda svaga punkten, enligt dem själva, är möjligtvis mätbarheten som 
idag är begränsad i och med att enheten till en mycket liten del arbetar med uppföljning av de 
åtgärder som har genomförts. 

5.5.3 Åtgärdernas effektivitet 
Det råder en medvetenhet om att åtgärder är mer eller mindre effektiva, men det är ingenting 
som är avgörande när förslagen tas fram. Fokus ligger framför allt på, som tidigare har 
beskrivits, att hitta de bakomliggande orsakerna och att åtgärda dem så att händelsen inte 
inträffar igen på vare sig kort eller lång sikt. Johnson (2003) redogör för att det kan vara 
problematiskt att veta vilka åtgärder som är verkningsfulla och att det därför är viktigt att 
utredarna har systemets omfattning och fokus klart för sig och att rekommendationerna följer 
denna linje. Utredarna på Patientsäkerhetsenheten är experter inom sitt område och har 
systemets eller verksamhetens omfattning klar för sig, och flera intervjusvar där 
respondenterna betonar vikten av att lägga krutet och åtgärdsförslagen på en lämplig nivå 
vittnar om att man inom enheten har en gedigen kunskap om den organisation man arbetar 
med i en utredning. I varje utredning finns det dessutom alltid med någon från verksamheten 
ifråga, eftersom utredarna omöjligt kan vara kunniga inom alla områden. Åtgärdsförslagen 
diskuteras ingående i analysteamet, vilket bidrar till att de får ett väl förankrat stöd och 
därigenom bättre möjlighet till effektivitet och framgång Detta är eventuellt något som kan 
vara svårare för de avvikelsesamordnare som arbetar med mindre utredningar på olika 
avdelningar inom landstinget och som inte har riktigt samma rutin och erfarenhet som 
Patientsäkerhetsenheten. Denna aspekt har dock inte ingått i denna studie men skulle lämpa 
sig väl för framtida forskning inom området. 

5.5.4 Genomförande och uppföljning av åtgärdsförslagen 
Lundberg et al. (opubl.) fann att landstingens manual hade styrkor såväl som svagheter, och 
en av svagheterna menade de var att den inte erbjuder något bra stöd för implementering och 
uppföljning av åtgärdsförslagen, ett steg i utredningsarbetet som Rollenhagen (2003) påpekar 
spelar en central roll. I intervjusvaren framkom det att detta rent organisatoriskt inte är något 
som åligger Patientsäkerhetsenheten, men att de själva anser att det är något de måste arbeta 
med för att bedriva ett bra patientsäkerhetsarbete och framför allt för att kunna göra bättre 
utredningar och lära sig något. Det framkom även att just genomförandet och uppföljningen är 
deras framtida fokus och att det är nästa steg i utvecklingen för enheten. Medarbetarna 
nämnde också att arbetet med att upprätta en nationell databas är ett viktigt element i en bättre 
patientsäkerhet då man förhoppningsvis på ett enkelt sätt kommer att kunna ta del av 
erfarenheter och lärdomar inom andra landsting. Det är positivt att ansvaret för uppföljningen 
regleras av ett kontrakt, eftersom otydligheter kan annars kan bidra till att ansvaret faller 
mellan två stolar. Men det faktum att Patientsäkerhetsenheten släpper ifrån sig 
åtgärdsförslagen och inte har kontroll över genomförande och uppföljning är en svaghet, för, 
som en av utredarna uttrycker det: ”Om vi inte gör det då vet jag inte riktigt varför vi gör de 
andra stegen.” Det är oerhört viktigt att utredarna regelbundet får återkoppling på det arbete 
de gör, inte minst för att kunna utforma ännu bättre åtgärdsförslag. 

5.5.5 Mottagarorganisationens acceptans 
Att åtgärdsförslagen som lämnas till uppdragsgivaren ska bli accepterade tycker alla 
respondenter är mycket viktigt, men de poängterar att de inte alls utformar förslagen på ett 
visst sätt bara för att de ska vinna acceptans inom den aktuella verksamheten. Eftersom det 
ständigt sker en förankring i verksamheten i fråga under utredningsarbetet verkar det ändå 
som om man tämligen aktivt arbetar med acceptansen, även om medarbetarna själva inte ser 
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det riktigt så. Just denna förankring menar Johnson (2003) är avgörande för att lyckas 
förhindra att nya risker uppstår och för att säkerställa konsensus kring rekommendationerna. 

Av intresse var att en av respondenterna nämnde att det fungerar på ett sätt i teorin och på 
ett annat sätt i praktiken, och att analysteamet ibland faktiskt mildrar eller omarbetar vissa 
förslag som den verksamhetskunniga under utredningen har påpekat kanske inte kan fungera. 
På grund av denna studies avgränsningar har detta inte utforskats vidare, men skulle med stor 
sannolikhet vara ett intressant fokus i vidare forskning. 

5.5.6 Avvägning kostnad/nytta 
Ett par av de intervjuade sade att kostnaden för en åtgärd inte är helt oviktig, bland annat för 
att uppdragsgivaren ska kunna prioritera vilka åtgärder som kan och bör genomföras. 
Majoriteten av respondenterna sade sig dock inte ta någon hänsyn till kostnaden, utan ser bara 
till att åtgärden ska göra nytta när det gäller att förhindra upprepning av en negativ händelse. I 
landstingens manual pekar dock Lundberg at al. (opubl.) på detta stycke, hämtat från Hälso- 
och Sjukvårdslagen (1982:763): ”Enligt 28 § hälso- och sjukvårdslagen ska ledningen av 
hälso- och sjukvård vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god 
kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet.” som de menar motsäger en explicit 
strävan efter att förbättra säkerhetskulturen. Respondenterna sade att man alltid tar med alla 
åtgärdsförslag som kommer upp i analysteamet, men intervjusvaren avslöjar att det trots allt 
sker en gallring eftersom det alltid finns med en representant från den aktuella verksamheten. 
Medlemmarna i analysteamet uppmuntras att gå tillbaka till sin enhet och tala med kollegor 
och chefer om åtgärdsförslagen och en av respondenterna sade att det ibland kan få till effekt 
att ett förslag mildras eller ändras. Det är därför rimligt att anta att detta kan få till följd att ett 
förslag stryks eller ändras på grund av kostnaden i förhållande till nyttan. 

5.5.7 Åtgärder och nya risker 
Johnson (2003) skriver att det kan vara mycket problematiskt att säkerställa att 
rekommendationer inte för med sig några nya möjligheter till avvikelser. Respondenterna 
berättade att en medvetenhet finns om att nya risker kan uppstå, men att de i de flesta fall inte 
gör någon bedömning av nya risker med åtgärdsförslagen. Om ett förslag medför uppenbara 
risker så förs dock en diskussion i analysgruppen kring huruvida förslaget verkligen är 
lämpligt. Det förekommer också att utredarna för fram till verksamheten att ett förslag kan 
innebära vissa risker, och att en eventuell implementering bör föregås av en riskanalys. 
Eftersom man bara har arbetat enligt manualen sedan 2005 och dessutom inte haft ansvaret 
för uppföljningen av åtgärderna kan det vara så att nya risker som uppstår i samband med 
genomförandet av en förändring ännu inte har visat sig på ett tydligt sätt. I mina ögon är 
bedömningen av nya risker därför något som skulle behöva få ett något större utrymme, vilket 
det kanske också kommer att få i samband med att Patientsäkerhetsenheten tar det där sista 
steget i utvecklingen, nämligen att arbeta mer med uppföljningen. Detta tror jag är viktigt för 
den helhetssyn, eller systemsyn, som medarbetarna menade många gånger saknas inom 
sjukvården. 

5.6 Landstingens manual 
Att en svaghet i handboken är att den erbjuder ett sämre stöd i processen med att ta fram 
åtgärdsförslag och att följa upp dem är något som Lundberg et al. (opubl.) visade i sin 
granskning av manualen. De svar som respondenterna gav på frågorna kring manualens nytta, 
tillämpbarhet och användbarhet styrker detta, då ett flertal uppgav att det främst är i 
planerings- och analysfaserna som de finner handboken användbar. Det var någon av 
utredarna som menade att manualen inte kan innehålla annat än övergripande tankar kring 
genomförande och uppföljning, eftersom det ansvaret vilar på uppdragsgivaren. Utredarna är 
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också medvetna om att en mängd olika metodiker finns men menar att manualen bygger på 
metoder som använts i andra länder och som därför antagits vara lämpliga även för 
patientsäkerhetsarbete i Sverige. 

På det stora hela verkade medarbetarna vid Patientsäkerhetsenheten nöjda med manualen, 
men att utöka avsnitten kring utformningen av åtgärdsförslag, riskanalysmetodik och 
intervjumetodik var några saker som de ansåg kunde bli bättre vid en framtida revision. 
Eftersom manualen bara har använts i ett par år så har fokus legat på att sprida vetskapen om 
den samt att utbilda i metodiken runt om i landet. Samordnaren för Patientsäkerheten 
berättade att det så småningom är dags för en revision, och att det idag finns många nya 
erfarenheter som inte fanns från början och som bör inkorporeras i denna revision. 

Om handboken enbart vore en abstrakt skrivbordsprodukt som utredarna inte är nöjda med 
borde det vara så att de inte använder den, alternativt tar många genvägar. Men då flertalet 
respondenter sade sig arbeta så som manualen beskriver är det rimligt att anta att de är nöjda 
med den som verktyg. Det var bara någon av de tillfrågade som sade sig ta några genvägar 
ibland, för att metodiken för framför allt riskanalys är mycket tidsödande. Samma person 
ansåg också att just riskanalysdelen i handboken känns lite tunn och hemmasnickrad och att 
kunskap kring riskanalys saknades då handboken skapades, och fortfarande saknas. I mina 
ögon kan det vara just därför som genvägar tas, för att man kanske inte är helt tillfreds med 
den metodiken som handboken tar upp. Att respondenterna ser manualen som en praktisk 
handbok som de till mycket stor del följer upplever jag bekräftar det tänkta syftet med 
dokumentet, nämligen att vara ett stöd i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet genom att ge en 
samlad bild av när risk- och händelseanalyser kan genomföras, från det initiala beslutet att 
genomföra en analys till att det finns en rapport och analysresultat som ska återföras till såväl 
berörd verksamhet som till den som har att fatta beslut om åtgärd. 

5.7 Olycksmodeller 
Kjellén (2000) beskriver hur linjära olycksmodeller betraktar en olycka som en kedja av 
förhållanden och händelser som kulminerar i en skada och Lundberg et al. (opubl.) fann i sin 
granskning av landstingens manual att den tillämpar en komplex linjär olycksmodell. Detta 
intryck fick även jag under intervjuerna eftersom flera av respondenterna sade att det är 
olyckshändelsen och förloppet som lett fram till den som är vad de utreder. Utredarna talade 
också mycket om kausalitet och att det är de bakomliggande orsakerna som ska identifieras 
och åtgärdas i en utredning. De linjära olycksmodellerna bygger till stor del på just tydliga 
antaganden om kausalitet och utgår ifrån att varje tillbud eller olycksfall har en eller flera 
grundorsaker som händelsen har sitt ursprung i (Hollnagel, 2004). 

5.7.1 Komplexitet och koppling 
Några av medarbetarna vid Patientsäkerhetsenheten uppgav att de i första hand fokuserar på 
olyckshändelsen och det förlopp som lett fram till händelsen, vilket stämmer väl överens med 
Perrows (1984) beskrivning av en linjär interaktion där händelser sker i en sekvens, ett steg i 
taget i en bestämd ordning. När det gäller Perrows (ibid.) andra dimension för komplexitet, 
graden av sammankoppling, är det mer problematiskt att uttyda vilket synsätt de intervjuade 
har. Det verkar som om utredarna ser sjukvården som ett komplext och dynamiskt system, 
och de tycks medvetna om att det är tätt sammankopplat vilket enligt Perrow (ibid.) innebär 
att komponenterna står i nära förbindelse med varandra, att eventuella marginaler är små och 
att en liten händelse någonstans i systemet därför kan sprida sig långt bort ifrån den källa där 
ett problem ursprungligen uppstått. Detta visar sig på Patientsäkerhetsenheten bland annat 
genom att de kan uppmuntra verksamheter till att genomföra riskanalyser innan en eventuell 
förändring, men också genom att flera av utredarna såg det som ett problem att det saknas 
personer eller verktyg i form av ett gemensamt IT-stöd som hjälper till att bibehålla en 
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systemsyn. Det framkom till exempel att det är i just skärningspunkter mellan olika 
avdelningar inom sjukvården som många olyckshändelser inträffar, just för att det är svårt att 
veta var det egna ansvaret slutar och andras börjar. Det fanns också någon som sade att varje 
liten avdelning kan ha kontroll över patienten där, men vad händer när patienten flyttas till 
nästa avdelning? Att man inte har kontroll över en hel process eller vårdkedja uppfattades 
som en svaghet. Denna medvetenhet om problematiken uppfattar jag som att de ser 
sjukvården som ett tätt sammankopplat system, om än med en linjär komplexitet. 

5.7.2 Epidemiologi 
Det tycks råda en kort- och en långsiktighet i de utredningar som Patientsäkerhetsenheten 
genomför, och respondenterna uppgav att man i det akuta läget bör fokusera på aspekter som 
ligger nära händelsen i tid och rum. Johnson (2003) påpekar just att det direkt efter en olycka 
är vanligt att en form av åtgärd tas fram för att på kort sikt återupprätta säkerheten i systemet. 
Efter genomförandet av åtgärdsförslag på den lägre nivån, eller ”quick fixes” som Dekker 
(2006) kallar dem, kvarstår dock risken för att samma händelse ska inträffa igen. Utredarna 
tycktes medvetna om detta och vikten av att arbeta med båda dimensionerna. Det är viktigt att 
komma ihåg att när Patientsäkerhetsenheten kopplas in för att göra en utredning så har det 
akuta läget både kommit och gått och att de därför kan arbeta mer långsiktigt när de utformar 
sina åtgärdsförslag. För personerna i den vassa änden, å andra sidan, handlar det mer om att 
återupprätta säkerheten i systemet.  

5.7.3 Stabilitet 
I hög grad tyckte utredarna att åtgärderna bör vara strikta och sträva efter att strama upp 
processerna inom sjukvården. Flera av respondenterna ansåg att handlingsfriheten hittills har 
varit för generös, och att standardisering ofta är en lämplig åtgärd. Några påpekade dock att 
det måste finnas en viss handlingsfrihet eftersom alla människor är olika, både patienter och 
sjukvårdspersonal, och att avvägningen mellan det friare och det striktare är en svår 
balansgång. Dessa svar speglar också Dekkers (2006) resonemang kring rekommendationer 
på hög respektive låg nivå, då rekommendationer på den lägre nivån ofta handlar om att träna 
om personer som ses som bristfälliga, striktare procedurer och protokoll, degradering eller att 
på andra sätt göra sig av med dessa personer. Om en rekommendation däremot riktas högre i 
den kausala kedjan kan den istället handla om resursfördelning, teknologi och de krav som 
ställs på människor inom en organisation. Dekker (ibid.) beskriver också hur 
rekommendationerna på låg nivå ofta är lättare att driva igenom än de på hög nivå, men att de 
samtidigt är mer kortsiktiga. Det var en av de intervjuade som menade att man kan genomföra 
observationsstudier inom den egna organisationen för att undersöka ifall man gör så som man 
säger att man gör. Detta tror jag är ett kraftfullt instrument för att ge tyngd åt uppstramande 
åtgärder, exempelvis när det gäller att tvätta händerna på rätt sätt. 

På ett sätt upplever jag att medarbetarnas svar på frågan ifall åtgärderna bör gå åt det 
striktare eller friare slaget motsäger det synsätt som de säger sig ha på 
Patientsäkerhetsenheten och som manualen gör gällande. Många av de svar som gavs kan 
kopplas samman med vad Dekker (ibid.) kallar det gamla synsättet på mänskliga 
felhandlingar där en viktig punkt är att det är människan som introducerar osäkra element i ett 
i övrigt säkert och välfungerande system och att en ökad säkerhet uppnås genom att 
kontrollera människorna och effekten av våra handlingar, till exempel genom striktare 
handlingsplaner. Just dessa striktare handlingsplaner är något som flera av de intervjuade 
efterlyser, trots att de utåt sett verkar ha det nyare synsättet, där mänskliga felhandlingar ses 
som symptom på djupare liggande problem och där man utgår ifrån att ett system har en 
inneboende grad av komplexitet (Dekker, ibid.). Både i manualen och under intervjuerna 
märks det att begreppet mänskliga felhandlingar är något som man helst inte använder, 
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eftersom man är medveten om att det inte anses som passande, men trots det läggs en ganska 
stor vikt vid uppstramande åtgärder. Detta resonemang är också förenligt med Lundberg och 
Johansson (2006) som beskriver att rekommendationer ofta tar formen av förstärkning av 
befintliga eller införande av nya barriärer i de organisationer där linjära eller epidemiologiska 
olycksmodeller är de rådande synsätten. 

5.7.4 Säkerhetskultur och säkerhetsmognad 
Samtliga respondenter var överens om att säkerhetskultur och närbesläktade begrepp är 
viktiga i utredningssammanhang, eftersom de kan avgöra exempelvis hur rapporten blir 
mottagen och ifall åtgärderna blir genomförda. Att dessa begrepp sägs ha stor betydelse ligger 
i linje med granskningen av manualen av Lundberg et al. (opubl.) som menar att handboken 
redogör för en explicit strävan efter att förbättra just säkerhetskulturen. Som en indikator på 
att något inte står rätt till i en verksamhet nämndes till exempel att man kan titta på om 
avvikelser rapporteras in eller inte, eller antalet Lex Maria-anmälningar. Att inta ett icke-
skuldbeläggande förhållningssätt gentemot enskilda individer, vilket såväl Rollenhagen 
(2003) som Dekker (2006) och Johnson (2003) menar krävs för att främja öppenheten i 
olycksfallsutredningar och för att gå bortom vad som har hänt till att förstå varför det har 
hänt, är ett viktigt steg för att uppnå en bra säkerhetskultur. Rollenhagen (2003) hävdar att ett 
sådant synsätt är kontraproduktivt och inte främjar den öppenhet som är så avgörande i 
utredningsprocessen. 

Detta är också något som såväl medarbetarna själva som landstingens manual verkar måna 
om, vilket närmast kan sägas representera det som Dekker (2006) kallade det nya synsättet på 
mänskliga felhandlingar. Med tanke på att mitt intryck tidigare var att Patientsäkerhetsenheten 
i och med strävan efter striktare åtgärder fortfarande har det gamla synsättet på mänskliga 
felhandlingar så verkar det som om de befinner sig någonstans i skärningspunkten mellan de 
två synsätten, och att de kanske glider lite fram och tillbaka, precis som en av respondenterna 
menade att verksamheter kan röra sig upp och ner för säkerhetskultur-stegen. Detta kanske 
ändrar sig när man har arbetat längre med patientsäkerhet än vad man har idag, och när man 
har utvärderat den befintliga metoden mot bakgrund av de erfarenheter och den kunskap som 
finns på området idag. 

Flera av de intervjuade gick in på att säkerhetskultur, säkerhetstänkande och dylikt är nära 
förknippat med ledningens engagemang. Ledningen ingår oftast i vad Woods et al. (1994 i 
Hollnagel, 2004) benämner den trubbiga änden och påverkar därför säkerheten genom sitt 
inflytande över individer och processer i den skarpa änden. Precis som en av respondenterna 
uppger kan det således mycket väl vara så att det är svårt att få med personer i utredningar, 
ifall inte ledningen har en lägre nivå av säkerhetsmognad. Den mentalitet som råder i den 
trubbiga änden avspeglas, enligt respondenterna, i den skarpa änden. Avsnitt 5.7.5 nedan 
beskriver just ledningens påverkan. 

5.7.5 Ledningens påverkan 
Alla utredare var överens om att ledningens påverkan är en av de viktigaste frågorna för ett 
framgångsrikt patientsäkerhetsarbete, men, som en utredare sade, säkerhetskulturen är 
ingenting som ledningen äger utan är allas ansvar. Som jag ser det, och som en av 
respondenterna också säger, så bör nog landstingsledningen regelbundet påminna om att 
patientsäkerhet är ett prioriterat område. Jag tror också att det är viktigt med en öppen 
kommunikation inom och mellan landsting för att ett utbyte av erfarenheter ska kunna ske, för 
personer på ledningsnivå såväl som personer med andra roller. Om man till exempel i 
Östergötland får höra att ”så här har de gjort i Södermanland” kunde det tjäna som stöd och 
inspiration att arbeta på ett liknande sätt även i det egna landstinget och på så sätt driva 
patientsäkerheten framåt i en positiv anda. 
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5.8 Avslutande kommentarer 
Avslutningsvis framförs några tankar kring vad fortsatt forskning på ämnet skulle kunna 
behandla, samt några ord om den empiriska metod som har använts i studien. 

5.8.1 Om vidare forskning 
Eftersom medarbetarna på Patientsäkerhetsenheten sannerligen är experter på sitt arbete 
skulle det vara av intresse att jämföra deras tillvägagångssätt med hur utredningar av mindre 
allvarliga händelser går till ute på enheterna och se om de följer tillvägagångssättet i 
manualen i samma höga utsträckning. 

Genom forskning på längre sikt, exempelvis med observationer, fokusgrupper och annat, 
kan man eventuell avgöra ifall landstingen egentligen har det gamla eller nya synsättet på 
mänskliga felhandlingar, och varför det enligt utredarna händer att de mildrar eller ändrar 
åtgärdsförslag om verksamheten anser att det inte är genomförbart. 

Då uppföljningen av åtgärder var nästa fas för enheten att arbeta vidare på kunde framtida 
forskning kanske hjälpa till att skapa lämpliga former för sådan uppföljning. Samordnaren för 
Patientsäkerhetsenheten nämnde också under intervjun att de skulle kunna ha ett intresse av 
att utbyta erfarenheter med andra branscher, så som exempelvis flyget, och där skulle en 
forskare kunna fungera som en länk. 

Personligen skulle också jag finna det intressant att vidare arbeta med det faktum att 
förändringar innebär nya risker, vilket har ett relativt litet utrymme i Patientsäkerhetsenhetens 
arbetssätt idag.  

5.8.2 Om den empiriska metoden 
Så här i slutet, med facit i hand, anser jag att den empiriska metod som valts ut har fungerat 
tillfredsställande och att intervjuerna har hjälpt till att fånga många intressanta aspekter av 
Patientsäkerhetsenhetens arbete med olycksutredningar. Önskvärt hade kanske varit att 
intervjudeltagarna hade varit något fler, samt att undertecknad inte hade genomfört all 
kodning och analys av materialet ensam, men detta var faktorer som inte gick att påverka. 
Bedömningen är dock att ingen av dessa faktorer bör ha påverkat resultatet i vare sig positiv 
eller negativ bemärkelse. 
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6 Slutsatser 
Denna studie har som syfte haft att följa upp granskningen av landstingens manual som 
Lundberg et al. (opubl.) har genomfört och därigenom beskriva hur Patientsäkerhetsenheten 
vid Landstinget i Östergötland arbetar med utredningar av negativa händelser, samt vilka 
konsekvenser antaganden om olycksfall har på utredningar och åtgärder. 

Mycket av det som Lundberg et al. (ibid.) påträffat i sin granskning har kunnat styrkas i 
samband med denna studie, bland annat att landstingens manual tillämpar en komplex linjär 
olycksmodell, att manualen erbjuder en handfast beskrivning av hur utredningar praktiskt bör 
gå till samt att åtgärdsdelen av handboken inte är lika tydlig och tillämpbar. 

Inledningsvis presenterades tre frågeställningar som studien gjorde en ansats att besvara och 
avslutningsvis är det därför passande att återknyta till dem: 

• Hur arbetar utredarna med utformningen av åtgärdsförslag i samband med de 
händelse- och riskanalyser som genomförs vid Patientsäkerhetsenheten? 
Det främsta syftet med åtgärderna är att förhindra att en händelse upprepas och 
analysgruppen arbetar iterativt enligt den metodik som står beskriven i manualen. 
Denna går ut på att resonera sig fram till bakomliggande orsaker och rikta 
åtgärdsförslagen mot dem. Någon explicit stoppregel för när man bör skifta från 
analysfas till designfas finns inte, utan det handlar om en mättnadskänsla eller 
intuition inom analysgruppen. Vid varje utredning finns representanter med från den 
aktuella verksamheten och en kontinuerlig förankring av åtgärdsförslagen sker i 
verksamheten. Utredarna ser det som en brist att de inte är involverade i 
genomförandet och uppföljningen av åtgärdsförslagen, då deras kontroll över 
förslagen upphör i samband med att de lämnar rapporten ifrån sig till uppdragsgivaren 
som sedan är den person som ansvarar för implementering och uppföljning. Nästa steg 
för en ökad patientsäkerhet, menar medarbetarna, är att systematiskt arbeta med 
uppföljningen och därigenom få möjlighet att ytterligare vässa de rekommendationer 
som tas fram. 

• Vad anser medarbetarna vid Patientsäkerheten om den manual som styr deras 
arbetsförfarande? 
Utredarna ser inte manualen som en abstrakt skrivbordsprodukt utan som en praktisk 
handbok som de använder för utbildning och som referensbok. I samband med 
utredningarna följs manualen noggrant och utredarna är nöjda med den metodik som 
används. Det är mycket sällan som de går utanför manualen och gör någonting utöver 
det som står beskrivet. När det så småningom är dags för en revision av handboken så 
finns det dock mycket nya erfarenheter som utredarna gärna ser omarbetas eller 
utvecklas i manualen, till exempel när det gäller utformningen av åtgärdsförslag, 
riskanalysmetodik och intervjumetodik. 

• Vilket eller vilka synsätt på olycksfall inom sjukvården råder hos medarbetarna vid 
Patientsäkerhetsenheten och vilka antaganden leder dessa synsätt till? 
I de analyser som genomförs på Patientsäkerhetsenheten fokuseras i första hand på 
sociala, mänskliga och organisatoriska faktorer samt information, och i stort sett inte 
alls på tekniska faktorer. 

Det dominerande synsättet är att en olyckshändelse är en kedja av förhållanden och 
händelser som kulminerar i en skada och att det finns bakomliggande orsaker till 
händelsen, vilket är förenligt med en komplex linjär olycksmodell. Medarbetarna på 



Slutsatser 

 61 

Patientsäkerhetsenheten tycks ha en blandad syn på mänskliga felhandlingar och 
skiftar mellan det gamla och det nya synsättet på dessa. Dessa synsätt leder till vissa 
paradoxer, till exempel att man betonar vikten av att inte skuldbelägga enskilda 
individer och månar om att inte använda termen mänskliga felhandlingar, samtidigt 
som fokus till stor del ligger på olyckshändelsen isolerat från den övriga omgivningen, 
att man framför allt ser till händelser som ligger nära olyckan i tid och rum samt att 
åtgärder av lite mer uppstramande, striktare karaktär anses mer effektiva. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuunderlag 

Presentation 

Sara Schill Saran är mitt namn, och jag går sista terminen på programmet för kognitionsvetenskap 
vid Linköpings universitet. Den inriktning jag har läst heter beteende i komplexa system, som går ut 
på att studera system där tekniken och människorna fungerar tätt sammankopplat för att gemensamt 
upprätthålla systemets funktioner. 

Den här intervjun genomförs som en del av min magisteruppsats, och jag är tacksam för att du tagit 
dig tid att träffa mig. Det jag försöker kartlägga i min uppsats är hur ni inom 
patientsäkerhetsenheten arbetar, och framför allt vilken roll landstingets manual för händelse- och 
riskanalys spelar i era dagliga arbetsuppgifter särskilt då vid framtagningen av åtgärdsförslag. Då 
detta är en del av ett större forskningsprojekt kommer min handledare och ytterligare en person som 
arbetar inom projektet att ta del av materialet. Det kommer också att fungera som underlag för 
vetenskapliga publikationer. 

För att inte missa viktig information önskar jag spela in intervjun. Du kommer dock att vara helt 
anonym och kan när som helst välja att avsluta intervjun eller att inte svara på en fråga. Om du 
önskar komplettera intervjun i efterhand går det givetvis bra att kontakta mig. Jag hoppas även att 
det går bra att jag hör av mig till dig om något är oklart. Om du önskar ta del av min uppsats när 
den är klar så ser jag givetvis till att du får läsa den! 

Avbryt gärna om något är oklart eller om du vill att jag ska förtydliga något. 

Intervjun består av ett 40-tal frågor och beräknas ta ca 90 minuter. 

Har du några frågor innan vi börjar? Tack för din medverkan! 

Till inspelningen: 

Detta är intervju nummer:________ 

Datum: ________ 

Där __________________________ intervjuas av Sara Schill Saran 
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1 Bakgrund 
1.1 Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter vid Patientsäkerhetsenheten? 
1.2 Hur många utredningar har du deltagit i eller varit ansvarig för? 
1.3 Hur länge har du arbetat här? 
1.4 Sker detta arbete på heltid eller parallellt med annat arbete? Har du arbetat med 

utredningar inom några andra domäner / vilka typer av olyckor har du utrett? Vilka 
och hur länge? 

1.5 Hur länge har du jobbat som utredare (inkl. andra domäner än sjukvården)? 
1.6 Hur har du kvalificerat dig som utredare? (utbildning? gått bredvid? annat?) 
1.7 Deltar du i något sammanhang där du kan få diskutera utredningsteknik eller andra 

liknande saker? (problemställningar, strategier, manualer... regelbundna möten … 
mailinglistor) 

1.8 Vilken är, enligt din uppfattning, den främsta anledningen till att incidenter och 
olyckor inträffar inom hälso- och sjukvård? Varför? 

1.9 Anser du att sjukvården är en säker plats att arbeta och vistas i? 

2 Utredningens faser 
2.1 Vilket anser du är det främsta syftet med utredningar av incidenter och olyckor? 
2.2 Hur många brukar ni vara i en utredning? 
I en utredning kan följande aktivteter ingå. (Visa PDRARGUN). 
2.3 Vad har du för stöd i respektive aktivitet? (Tid, team, kompetenser) 

Utformning av åtgärdsförslag 

2.4 Vad har du för stoppregel, dvs. hur avgör du när det är dags att skifta från de 
analytiska faserna till själva utformningen av åtgärder? 

2.5 Hur går du tillväga när du utformar åtgärder? 
2.6 Bedömer du åtgärders effektivitet? I så fall hur? 
2.7 Hur ska en bra åtgärd vara formulerad? 
2.8 Hur viktigt är det att mottagarorganisationen accepterar åtgärderna som föreslås? 
2.9 Hur arbetar du med acceptans hos mottagarorganisationen? 
2.10Avvägningen kostnad / nytta, hur arbetar du med det? Hur värderar du det? 
2.11Åtgärder medför nya risker. Är det möjligt att bedöma dessa risker med avseende på 

de åtgärdsförslag som du lämnar? 

Implementering och uppföljning 

2.12Arbetar du något med hur åtgärderna ska implementeras? 
2.13Vad tänker du om uppföljning av åtgärder? 
2.14Hur går ni tillväga? 
Relatera till case, om det finns ett relevant case där respondenten varit med. 
2.15 Om vi ser på de här åtgärderna hur har de följts upp (hur kommer de att följas upp)? 

3 Manualen 
3.1 Det finns ett material, den här handboken, som beskriver ert sätt att arbeta med 

utredningar. Har du tagit del av det materialet? 
3.2 Vad anser du att man kan ha ett sådant material till? (utbildning, handbok vid eget 

utredningsarbete, referensbok, kompetensutveckling…) 

Endast de som faktiskt har tagit del av manualen: 

3.3 I vilken utsträckning använder du manualen? 
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3.4 I vilka faser av utredningsarbetet anser du att manualen är användbar? (Analysfas resp. 
utformning av åtgärder t.ex.) 

3.5 Tycker du att något saknas i manualen? Vad? Hur skulle den kunna förbättras? 
3.6 Upplever du att ni arbetar ni så som manualen beskriver? 

4 Olycksmodell 
Komplexitet 

4.1 När du utreder en olycka, i vilken utsträckning analyserar du själva olycksförloppet 
jämfört med verksamheten som helhet? Hur hanteras denna avvägning då 
åtgärdsförslag utformas? (Händelsen isolerat el. i kontext?) 

Koppling 

4.2 När det gäller bakomliggande orsaker, hur avgör du vilka orsaker som ska följas upp, 
och hur långt de ska följas upp? Finns det föreskrifter för detta? 

4.3 I vilken mån går du vidare med ett enskilt spår, jämfört med en bredd av många spår? 
4.4 Om du ser att något egentligen gått mest snett tidigare, på en annan plats, hur går du 

då vidare med det? 

Epidemiologi 

4.5 Det råder delade meningar kring vad som är av störst vikt vid olyckor inom hälso- och 
sjukvård. Å ena sidan finns den aktiva händelse som ligger närmast olyckan i tid och 
rum. Å andra sidan finns omgivande händelser på andra platser, och även andra 
omgivningsfaktorer. Vad anser du att man främst bör åtgärda, för att förhindra 
framtida olyckor? 

Stabilitet & Resilience 

4.6 Åtgärder kan å ena sidan medföra starkare regler & normer, eller å andra sidan ökad 
flexibilitet. De kan reglera systemet likt en termostat, med regler, barriärer och 
procedurer för att hålla det inom ramarna. Å andra sidan kan det istället sikta på 
ökad handlingsfrihet, och förlita sig på innovativa aktörer, kanske med ökade 
resurser, träning, alternativ redundant utrustning. Hur ser du på avvägningen mellan 
de här två typerna av åtgärder? 

4.7 Fokuserar du oftare på den ena eller andra typen? 

Relatera till case, om det finns ett relevant case där respondenten varit med. 
4.8 Om vi ser på de här åtgärderna, hur tycker du att avvägningen gjordes? 

Säkerhetskultur 
4.9 Vad folk anser om säkerhet ses ofta som en viktig faktor för att undvika olyckor. Hur 

ser du på möjligheten att arbeta med människors attityder, när du utformar åtgärder? 
4.10Vissa organisationer, så som företag i transportsektorn, eller vården, har i stor 

utsträckning många personer som passerar in och ut, som besökare, snarare än en fast 
stab. Hur ser du på möjligheten att jobba med regler och attityder för sådana 
förutsättningar? 

4.11Vilka faktorer är enligt din uppfattning viktiga att ta hänsyn till för att undersöka en 
verksamhets grundläggande förmåga att vara säker? 

4.12Finns det enligt din mening några särskilda indikatorer på om "det inte står rätt till" i 
en verksamhet? 

4.13Hur är det möjligt att utifrån ert perspektiv undersöka dessa indikatorer? 
4.14Vad betyder begreppen säkerhetskultur och säkerhetsklimat för dig kopplat till 
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olycksutredningar? 
4.15Hur används dessa begrepp i samband med olyckor som ni utreder? 

Säkerhetsmognad 

4.16Alla organisationer har ju inte samma nivå av säkerhetstänkande. Vad betyder det i 
utredningssammanhang? 

4.17Hur ser du på möjligheten att anpassa åtgärder efter säkerhetsnivå? 
4.18Är det enligt din uppfattning överhuvudtaget möjligt att skapa sig en rättvisande bild 

av en säkerhetsnivå i en verksamhet i samband med en olycka? 
4.19Vad anser du om möjligheten att påverka säkerhetsnivån i sig med åtgärder? 
4.20Hur ser du på ledningens påverkan på säkerhet i organisationen, och på möjligheten 

att påverka den? 
4.21Hur ser du på organisationens säkerhetssystem när du utreder och utformar åtgärder? 

Är det något du arbetar med? (incidentrapportering, olycksutredning, beskrivningen av 
säkerhetsarbetet…) 
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Bilaga 2 – Utdrag ur transkription 
3.1 I: Det finns ett material, den här handboken, som beskriver ert sätt att arbeta med 

utredningar. Har du tagit del av det materialet? 
R6: O ja. Jajamän. Det har jag. 

3.2  I: Vad tycker du att man kan ha ett sådant material till? (utbildning, handbok 
vid eget utredningsarbete, referensbok, kompetensutveckling…) 
R6: Som en ren, praktisk handbok, faktiskt, för det är vad den fungerar som. Jag 
tycker att den… Det är också de åsikter vi hör när vi kommer ut, att den är jättebra. 
Handfast och enkelt skriven och ja, tydlig. Det är den erfarenheten… Sen sitter jag ju 
inte själv och bläddrar i den eftersom jag kan den, så att säga. Utan det är väl så… Så 
att jag använder den inte så, utan jag kan ju den, jag jobbar efter den beskrivningen 
som finns i boken. Men jag sitter inte och bläddrar med den eftersom jag kan den. 
Men de som inte är lika hemma på metoden, de använder ju den som en uppslagsbok. 
I: Och som jag förstår det också, som ett utbildningsmaterial? 
R6: Ja, den delas ut varje gång vi utbildar.  

3.4  I: I vilka faser at utredningsarbetet anser du att manualen är användbar? 
(Analysfas resp. utformning av åtgärder t.ex.) 
R6: Jag tycker att den egentligen används hela vägen igenom, jag tror framför allt att 
den används i det här steget där man tar fram händelsekedjan med varför-därför och de 
olika orsaksområdena, för det finns ju ett frågebatteri i den som man kan använda till 
hjälp, dels när man intervjuar och så se att man får med alla delarna. Det den saknar, 
det är uppföljningen. Annars så tror jag faktiskt att den används ganska frekvent 
genom alla stegen. 

3.5 I: Skulle manualen kunna förbättras på nåt sätt? 
R6: Ja, det är framför allt åtgärdsdelen. Och sen uppföljningen. Kan bli mycket bättre. 
I: Vad menar du med åtgärdsdelen? 
R6: Ja, då tänker jag… Kanske lite mera diskutera svårigheterna att ta fram 
åtgärdsförslagen, lite mera än vad det är gjort idag i den. Och sen den här tabellen som 
finns i den, som är framtagen från USA, den riktar sig inte riktigt direkt mot 
sjukvårdssystemet utan den är lite… Den kommer ju från teknikens värld också 
litegrann. Så att den kanske skulle göras om ytterligare lite till svenska förhållanden, 
kan jag tycka egentligen. Eftersom jag tycker den är svår att använda, det är mer, i ett 
utbildningssyfte visar den just det här att både dubbelkontroller, utbildning och nya 
rutiner och riktlinjer bedöms ju som mindre effektiva. Och lägger man upp det kan 
man diskutera först, ”vad tycker ni om de här som står i den högra kolumnen?”, brukar 
jag säga. ”Jaa, det är det vi gör” säger alla. Så att man får igång en diskussion kring 
det. Jag tror sällan den används när man tar fram åtgärdsförslagen, det tror jag. 

3.6 I: Upplever du att du arbetar så som manualen beskriver? 
R6: Ja. Det tycker jag att vi gör. 
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Bilaga 3 – Koder 
K: Kompetenser 
K:utb Utbildning 
K:komp Kompetens 
K:erf Erfarenhet 
 
O: Organisation 
O:roll Roll inom organisationen 
O:upp Uppgift 
 
Å: Åtgärder 
Å:stopp Stoppregel 
Å:förf Förfarande och arbetssätt 
Å:eff Effektivitet 
Å:form Formulering 
Å:acc Acceptans 
Å:kost Avvägning kostnad/nytta 
Å:risk Nya risker 
Å:imp Implementering och uppföljning 
 
M: Manual 
M:anv Nytta, användbarhet hos handboken 
M:fas I vilka faser av utredningen används handboken 
M:förb Saknas något, hur kan den förbättras? 
M:följ Följs manualen? 
M:upp Manualens uppkomst 
 
OM: Olycksmodell 
OM:komp Komplexitet och koppling 
OM:epi Epidemiologi 
OM:res Stabilitet och resilience 
OM:säk Säkerhetskultur, -klimat och närbesläktade begrepp 
OM:mog Säkerhetsmognad 
OM:ledn Ledningens påverkan 
OM:fok Fokus/scope 
OM:oly Varför inträffar olyckor? 
OM:utr Varför ska olyckor utredas? 
 
U: Utredningsarbetet 
U:stö Stöd 
U:arb Förfarande och arbetssätt 
U:roll Roller 
U:bak Bakomliggande orsaker 
 
A: Attityder 
A:sit I olika situationer 
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Bilaga 4 – Utdrag ur tabellen med kodade textsegment 

Nr Id Kod Alt 
kod 

Excerpt Not 

49 R1 OM:mog  Men sen kan man ju fluktuera upp och ner i den här 
stegen om man säger så beroende på dag och ja… om 
det är på sommaren så kanske det sjunker ner 
litegrann. Så det måste man också vara medveten om 
att man inte är på ett steg i kulturstegen, utan faktiskt 
så åker man upp och ner i den. 

Intr! 

50 R1 OM:mog Å:form 
el. 
Å:acc 

Det tittar vi inte alls på. Utan vi tittar bara på att om 
åtgärderna förhindrar att händelsen ska inträffa igen 
så spelar det ingen roll vilken säkerhetsnivå de ligger 
på. Men man kanske måste formulera sig lite mer i 
nån där man märker att… det här är inte så bra 
säkerhetstänk. Då måste man kanske förklara åtgärden 
ännu mer än vad man kanske gör för en enhet där man 
vet att ”ja men det här är man med på direkt”. 

 

51 R1 OM:ledn  Åh, de har jättestor del i det! Utan ledningens 
påverkan så orkar inte medarbetarna jobba vidare i sin 
säkerhets… Även om medarbetarna skulle kunna 
tänka mer säkerhetstänk än vad ledningen så kommer 
det ingenstans om inte ledningen är med. Så den är 
jätteviktig. 

 

52 R1 Å  Åtgärderna är ju det viktigaste. Sen kan man göra hur 
många analyser som helst, men har man inga åtgärder 
som genomförs så blir det ju ingen ändring. Men jag 
tror att åtgärderna är det som är svårast att utforma 
och att skriva nånting om egentligen. 

 

54 R2 M:förb  Ja, det finns massor kvar att önska där (designfasen i 
manualen, red. anm.). Jag ska säga också att när det 
gäller rapportskrivning och sånt så finns det ju mallar 
upplagda på ett intranät som man kan hämta hem så 
att man vet hur man ska skriva en rapport i varje fall. 
Det är ju ganska viktigt att veta hur man gör det. Men 
just när det gäller åtgärdsdelen så kunde man kanske 
skriva lite mer. Man utvecklas hela tiden själv när 
man skriver rapporter och analyser. 

 

55 R2 O:uppg O:roll Vi är ju då lite motorn i patientsäkerhetsarbetet i och 
med att vi har då ansvar för utvecklingen inom 
området, vi har ansvar för utbildningar, vi har ansvar 
för uppföljning och vi har ansvar för utvärdering av 
det här området. 
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