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Brand och människa

Företagsledningen har nyckelroll
i det förebyggande arbetet

Principiella rekommendationer kan tas fram om
utformning av system för intern rapportering av tillbud
och incidenter. Relativt lättadministrerade metoder för
granskning av MO-faktorer finns att tillgå, vilka efter
viss bearbetning kan komplettera befintliga anvis-
ningar för brandsyn.

En spjutspets i FoU-arbetet på området  represente-
ras av en modell benämnd Tripod-Delta som
implementerats av Shell. Tripod-ansatsen fokuserar
inte på incidenter och tillbud direkt utan fungerar på en
högre nivå genom att behandla latenta fel i verksamhe-
ten, s.k. Allmänna Feltyper.

Tripod-modellen kan utnyttjas både i det förebyg-
gande säkerhetsarbetet och vid olycksutredningar.
Modellen har ett potentiellt värde även för utredningar
och förebyggande av brandolyckor i industrin.

Ett viktigt moment vid modellutveckling är att ta
fram underlag för identifiering av de allmänna fel-
typerna i verksamheten. Feltyperna kan bl.a. relateras
till operatörsuppgifter, procedurer och designlösningar
– områden som genomgått stora förändringar i svensk
processindustri.
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Huvudorsakerna till större olyckor står att finna i
beslut som tagits långt före olyckan och dessa beslut
har fattats på hög nivå i organisationen, oftast av
okunnighet eller ignorans beträffande risker. Be-
sluten tenderar också att sätta normala säkerhets-
mekanismer, eller barriärer, ur spel. Operatörsfel
betraktas däremot som den sista länken i en orsaks-
kedja där organisatoriska förhållanden har stor
betydelse. Detta visar en litteraturstudie.

Mänskliga och organisatoriska faktorers roll
vid industribränder och större olyckor
Litteraturstudien avsåg att ge underlag för att kunna
bedöma möjligheten till modellutveckling av mänsk-
liga och organisatoriska faktorers (MO-faktorer) in-
verkan vid brandolyckor i industrin. Studien fokuserar
på högteknologiska system och tar sin utgångspunkt i
teknisk-psykologisk teoribildning och Human Factors
forskning om operatörsfel.

Litteraturöversikten omfattade 125 böcker och ve-
tenskapliga rapporter inom området. Merparten av
dessa behandlar organisatoriska olyckor i ett Human
Factors perspektiv. Genomgående fanns en samstäm-
mighet i uppfattningen att huvudorsakerna till större
olyckor är beslut som tagits långt före olyckan, på hög
nivå i organisationen.

Ett återkommande tema i litteraturen är hänvis-
ningar till ledningens (management) nyckelroll i det
förebyggande arbetet. Ledningens engagemang och
kunskaper framhålls som en avgörande faktor för
att ett säkerhetsprogram ska vara effektivt.

Litteraturöversikten visade vidare att det finns vär-
defulla kunskaper om MO-faktorer att hämta från
säkerhetsarbetet inom andra tillämpningar såsom ci-
vilt trafikflyg, kärnkraft och off-shoreindustri. Det kan
t.ex. vara lämpliga former för incidentrapportering,
metoder för bedömning av säkerhetsnivån i verksam-
heten och övergripande design av säkerhetsprogram.


