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Introduktion 
Olyckor – och riskhantering kostar mycket – mätt i sådant som tämligen enkelt kan kvantifieras i 
kronor och i sådant som är svårare eller kanske till och med omöjligt att kvantifiera som t ex 
varumärkesskada, miljöskador och skador på människor. Det är därför mycket angeläget med en 
effektiv säkerhetshantering. Erfarenheter pekar på att det ofta finns mycket att förbättra. 
Målsättningen med detta föredrag är att presentera huvuddragen i en modell och några tillhörande 
verktyg för säkerhetshanteringsförmåga.  

Innehållet bygger på en rad projekt inom olika branscher (flyg, flygledning, sjöfart, processindustri, 
vårdsektorn, mm) samt på den vetenskapliga litteraturen. Särskilt viktiga projekt i detta sammanhang 
är LUCRAM-projektet LINS (Lärande från incidenter för säkerhet i farliga verksamheter) som utfördes 
som ett samarbete mellan Brandteknik och riskhantering, Ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds 
tekniska högskola och Institutionen för ledarskap och management vid Försvarshögskolan i Karlstad 
med stöd från MSB, samt EU-projektet HILAS (Human Integration into the Life-cycle of Aviation 
Systems, med ett 40-tal partners). 

Först ges en skiss av huvuddragen hos modellen. Sedan utvecklas några delar djupare och verktyg för 
förbättringar diskuteras. 
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Figur. Skiss av huvuddragen i modell för säkerhetshanteringsförmåga. Streckade 
dubbelriktade pilar åskådliggör Banduras modell för reciprok interaktion. Kultur, klimat 
och kunskap på olika organisationsnivåer som t ex operatörer, mellanchefer och 
högsta ledningen framhävs.
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Modellen 
Se figur. Vi utgår från säkerhet som det primära målet. En organisation har naturligtvis även andra 
mål varför effektiviteten i riskhanteringen och samordningsvinster med aktiviteter för andra mål är 
mycket viktiga. Säkerheten påverkas av människors beteenden och av vad vi kallar artefakter (det 
tekniska systemet och ledningssystemet för säkerhet). Beteenden och artefakter påverkas i sin tur av 
säkerhetskulturen/säkerhetsklimatet och av kunskapen på olika nivåer i organisationen. För kun-
skapen är lärandet (en form av beteende) viktigt. 

Banduras modell för reciprok interaktion. 
Här behandlar vi inte säkerhetskultur och säkerhetsklimat ingående. Det finns en bra sammanfatt-
ning av Törner (2010) som också har ett ’Keynote’-föredrag här. Men vi använder begreppen med 
förenklade definitioner. Efter framför allt Cooper (2000) och Health and Safety Executive (2005) 
definierar vi säkerhetskultur som värderingar om säkerhet som delas av de anställda i organisationen 
och som uttrycker sig i tre grupper av aspekter: säkerhetsklimatet (hur människor uppfattar 
säkerheten), beteenden (vad människor gör) och artefakter (vad organisationen har t ex lednings-
system). Allt eftersom forskningen på området går framåt ska vår säkerhetshanteringsförmågemodell 
förfinas. 

Banduras modell för reciprok interaktion säger att de tre aspekterna säkerhetsklimat, beteenden och 
artefakter påverkar varandra positivt (se figur). Det innebär att man genom att förbättra en aspekt 
förbättrar de båda andra (Bandura 1977 a,b; 1986). Genom att arbeta med alla tre aspekterna 
främjas säkerheten. 

Lärande 
Ett ständigt lärande för säkerhet har en nyckelfunktion i modellen. Lärandet sker från utbildning, 
övningar, riskanalyser, olyckor, incidenter och avvikelser som uppmärksammas. I denna presentation 
fokuseras på lärande från incidenter och hur man kan identifiera brister i lärproceduren inkluderande 
både vertikalt och horisontellt organisatoriskt lärande. 

Andra element 
Andra element som diskuteras i denna framställning är bl a resiliens (se t ex Hollnagel et al., 2011), 
resilient säkerhetskultur inkluderande tre typer av hål i kulturen (Akselsson et al. 2009), och 
säkerhetsintelligens (Kirwan, 2008). Vidare har vi tagit fram och testat en metodik där chefer i en 
organisation får göra en självvärdering av organisationens säkerhetskultur på chefsnivå (Akselsson, 
R., 2011). 
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