
 

 

1

 

BRANDFORSK- projekt 203-991 
_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mänskliga och organisatoriska faktorers roll vid industribränder 
och större olyckor. En litteraturstudie. 
 
 
 
 
 

Denna rapport har finansierats av BRANDFORSK, 
som är statens, försäkringsbranschens och näringslivets gemensamma organ för 
att initiera, bekosta och följa upp olika slag av brandforskning. 

 
 
 
 
 
 
 
Luleå tekniska universitet 
Avdelningen för Teknisk psykologi 
September 1999 
 
 
 
 
Mats Danielsson 
Jonathan Stubbs



 

 

2

 

INNEHÅLL 
 
Bakgrund .................................................................................................................................... 3 
Problem och syfte....................................................................................................................... 4 
Metod ......................................................................................................................................... 6 
Resultat av litteraturöversikten................................................................................................... 8 

Om incidentrapportering ........................................................................................................ 8 

- Flyget.............................................................................................................................. 9 
- Medicin......................................................................................................................... 10 
- Kärnkraft ...................................................................................................................... 10 
- Processindustri ............................................................................................................. 10 
- Övrigt ........................................................................................................................... 11 
- Forskningsläget ............................................................................................................ 11 

Att bedöma säkerhet............................................................................................................. 11 

Säkerhetsprogram allmänt.................................................................................................... 15 

Forskningsbehov och brandolyckor ......................................................................................... 17 
Socialpsykologiska frågeställningar..................................................................................... 17 

Stress och coping.................................................................................................................. 18 

Metodutveckling .................................................................................................................. 18 

Incidentrapportering ............................................................................................................. 19 

Industribränder och den mänskliga faktorn.............................................................................. 19 
Att kategorisera operatörsfel ................................................................................................ 19 

Aktiva fel och latenta fel ...................................................................................................... 21 

Operatörsfel och Tripod-Delta ............................................................................................. 22 

Exkurs: Om incidentrapportering............................................................................................. 23 
Begreppsförklaringar................................................................................................................ 25 
Referenser................................................................................................................................. 26 

 



 

 

3

 

 
 
Bakgrund 
 
Denna rapport är en slutredovisning av en litteraturöversikt som genomförts på uppdrag av 
BRANDFORSK; Industribränder och den mänskliga faktorn vid avdelningen för Teknisk 
Psykologi, Luleå tekniska universitet* . Projektet anknyter till problemområde 2 i 
BRANDFORSKS program. I referensgruppen för arbetet har ingått : 
 
 
Tommy Arvidsson,  BRANDFORSK 
Jan Emmervall Stiftelsen Lantbruksforskning;  
Lisa Johnsson  Räddningsverket  
Björn Lindfors SKF Reinsurance  Comp Ltd 
Kjell Ängelid (ordförande)  
Stefan Berglund  Räddningstjänsten i Luleå 
Johan Hallencreutz  -”- 
 
 
Litteraturöversikten, vilken skall ses som en förstudie, syftade till att ge bedömningsunderlag 
beträffande möjligheten till modellutveckling för analys av mänskliga och organisatoriska 
faktorers roll vid uppkomsten av brandolyckor i industrin. Litteraturstudien påbörjades i april 
och avslutades i juli 1999. En mer uttömmande beskrivning av resultatet av litteraturstudien 
finns redovisad i en arbetsrapport (Stubbs, Danielsson & Ohlsson, 1999). Föreliggande 
rapport knyter an den internationella forskningen om den mänskliga faktorns roll i större 
olyckor till specifikt svenska förhållanden och därtill relaterade forskningsbehov inom 
brandsäkerhetsområdet.  
 
Rapporten är disponerad enligt följande: I inledningen formuleras forskningsproblemet och 
presenteras en del bakgrundsinformation om industribränder. Här görs också en del 
jämförelser mellan forskning på brandområdet och forskning kring andra olyckstyper. Därpå 
följer ett kort metodavsnitt som redovisar de sökvägar som utnyttjats i litteratursökningen. 
Nästa avsnitt ger en sammanfattning av resultatet av litteraturstudien, vilken fokuserar på 
internationell Human Factors forskning kring organisatoriska olyckor. Därefter diskuteras 
aktuella behov av beteendevetenskaplig forskning med anknytning till brandolyckor. I 
slutdiskussionen dras preliminära slutsatser om möjligheten till modellutveckling inom 
området.  
 
Referensgruppen för projektet framförde önskemål om att slutrapporten även skulle innehålla 
material från litteraturstudien av mer omedelbar praktisk nytta för BRANDFORSKS 
intressenter. Här fanns många alternativ till fördjupning att välja mellan då översikten täcker 
ett vitt fält. Efter diskussioner beslöts lägga in ett avsnitt med enkla rekommendationer om 
organisation av incidentrapportering grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet. 
 
I slutet finns en lista med förklaringar ett par av de beteendevetenskapliga termer och de 
förkortningar som använts. 

                                                 
* Frågor och synpunkter på rapporten kommuniceras till Mats Danielsson, Avdelningen för Teknisk Psykologi, 
Luleå tekniska universitet 971 87 LULEÅ,  
e-post Mats.Danielsson@arb.luth.se 
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Problem och syfte 
 
Enligt Räddningsverkets statistik inträffade under 1997 1428 brandolyckor på 
industriarbetsplatser i Sverige varav två med dödlig utgång. Statistiken baseras på den 
kommunala räddningstjänsternas insatsrapporter. Fram till 1996 fanns ingen motsvarande 
centralt insamlad statistik, vilket gör det svårt att få en uppfattning om utvecklingen över tid. 
Bränder i industrier, särskilt §43 anläggningar, rymmer potentiella risker, exempelvis för 
kemikaliebränder. 1997 inträffade 103 bränder i kemisk industri. Sådana bränder kan via 
giftiga reaktionsprodukter åstadkomma stor skadegörelse i omgivningen. Brandfarliga 
substanser kan bilda gasmoln, som orsakar s k fria gasmolns-explosioner om de kommer i 
kontakt med en tändkälla innan de hunnit spädas ut till koncentrationer under 
antändbarhetsgränsen. Explosionerna medför ofta förödande skador av tryckvågen och 
livsfarliga brännskador på människor, samt många gånger utbredda bränder där 
verkansområdet i en del fall når hundratals meter från utsläppspunkten (Fischer, m fl 1998). 
 
Orsakerna bakom de industribränder som redovisas i statistiken förblir i de flesta fall 
ofullständigt utredda. I en fjärdedel av bränderna saknas till och med kunskap om var i 
anläggningen branden startat. Räddningstjänsten har ingen skyldighet att utreda 
olycksorsakerna.  De polisutredningar som görs i samband med de olyckor som blir 
försäkringsärenden begränsas vanligen till fastställande om något brott begåtts, som grov 
oaktsamhet eller bedrägeriförsök. Därtill finns skäl att anta att mörkertalet är stort beträffande 
incidenter och bränder som bekämpats utan räddningstjänstens medverkan. Juridiskt 
föreligger visserligen en viss rapporteringsskyldighet (sprängämnesinspektionens 
förordningar), men det ligger i sakens natur att motivationen på olika nivåer inte är särskilt 
hög. Benägenheten hos enskilda individer att rapportera tillbud och incidenter har visat sig 
vara liten för så vitt det inte rör sig om personskador (Hallgren, 1992).  Man kan inte heller 
förvänta sig att fabriksledningen vid exempelvis en kemisk industri som hanterar farliga 
produkter alltid är motiverad att ge offentlighet åt inträffade tillbud. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att flertalet bränder i svensk industri förblir ofullständigt 
utredda och att mörkertalet sannolikt är betydande, samtidigt som sårbarheten och 
riskpotentialen i framför allt processindustrin ökat. Det finns väl utvecklade metoder 
tillgängliga för riskanalys och olycksutredning med avseende på de fysiska komponenterna i 
anläggningarna; - byggmaterial,  vätskors egenskaper, spridningshastighet, etc. Dock saknas i 
huvudsak beprövade modeller för analys av vad man kan kalla den mänskliga faktorn vid 
industribränder. Detta är ett olyckligt förhållande, särskilt som vi vet att den mänskliga 
faktorn generellt spelar en allt större roll vid olyckor. En vanlig uppskattning är att ungefär 
80% av de olyckor som inträffar i högteknologiska system som civilt trafikflyg, 
processindustri, etc. kan tillskrivas operatörsfel (Hollnagel, 1993). Detta är en av effekterna 
av en mer sofistikerad teknologi och en högre automationsgrad. 
 
Automationsgraden har ökat väsentligt också  i svensk industriell produktion under de senaste 
decennierna. Detta gäller inte minst processindustrin där kontrollrummen gjorts kompaktare 
och informationen idag huvudsakligen hanteras på bildskärmar. Samtidigt har bemanningen 
skurits ned och ensamarbete i kontrollrum förekommer oftare. Med en ökad automationsgrad 
får, som nämnts, den mänskliga faktorn en större betydelse. Utvecklingen rymmer här något 
av en paradox, på så sätt att automationen drivs av motivet att öka effektiviteten genom att 
bland annat ”bygga bort” den mänskliga faktorn med sina ofullkomligheter och 
tillkortakommanden. Dock kan den mänskliga faktorn aldrig helt elimineras, endast flyttas till 
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en annan, oftast högre nivå. Ökad automation medför nästan alltid problem i människa-
maskin systemet, problem som är återkommande teman i det tekniskt psykologiska 
forskningsområdet eller det som internationellt benämns Human Factors.  
 
Ett av de framträdande problemen är en ökad övervakningsbelastning. Ju färre aktiva åtgärder 
dess större problem med att upprätthålla en hög vaksamhet. Idealt skall operatören ligga på 
”framkant”  och upptäcka avvikelser och störningar i processen innan automatiska larmsystem 
aktiveras (Wickens, 1992). Problemet accentueras av att skiftarbete, som i sig är tröttande, 
kombineras med ensamarbete, vilket minskar möjligheterna att motverka tröttheten. 
(Åkerstedt, personlig kommunikation) 
 
Ett annat problem handlar om att operatörens förtrogenhet med systemet minskar. För att 
kunna styra ett system måste man ha en mental modell över systemet. Mentala modeller kan 
inte utvecklas på basis av formell undervisning utan har sin grund i varseblivningen, dvs 
genom konkret erfarenhet eller aktiv manipulering med systemet. Högre automationsgrad 
innebär att den information operatören får från systemet blir abstrakt och indirekt och 
vanligen även att möjligheterna att experimentera med systemet minskar. Därtill är 
informationen selektiv, dvs operatören presenteras inte all information som kan tas ut ur 
systemet, utan den som konstruktören bestämt att han/hon skall ha. Det är långtifrån självklart 
att det är just den information som operatören bäst behöver för att fatta optimala beslut om 
exempelvis styråtgärder (Brehmer, 1989). 
 
 Ett tredje problem som mer direkt kan kopplas till säkerhetsaspekterna, handlar om att 
operatörens tillit till det tekniska systemet förändras på ett mindre lyckosamt sätt. Långa 
perioder av störningsfri drift kan leda till en falsk tillit till systemet. Den tendensen förstärks 
av det faktum att falska larm blir vanligare. Enligt teoremet om att den totala tillförlitligheten 
i ett tekniskt system är omvänt proportionell mot antalet komponenter ökar sannolikheten för 
att åtminstone någon komponent fallerar, vilket visar sig för operatören just genom ett ökat 
antal falska larm. Detta får som självklar följd att tröskeln för beslut om ingripande blir högre 
(Wickens, 1992) .* Inom brandförsvaret finns ett motsvarande problem i allmänhetens 
bristande tilltro till automatlarm där dessa är i storleksordningen 3 äkta signaler av 100 
( Hjorth, 1999).  
 
Forskning och utvecklingsarbetet inom Human Factors och teknisk psykologi har utvecklat 
modeller för analys av operatörsfel som blir mer typiska i högteknologiska system (Reason, 
1990). Det empiriska underlaget för denna teoriutveckling står på två ben. Det ena utgörs av 
experiment, som ligger nära psykologisk grundforskning, vilken fokuserar specifika kognitiva 
och motivationella funktioner som minne, stress, reaktionstid, etc. Det andra består av 
dyrköpta erfarenheter från större olyckor, dvs resultat av de utredningar där man kartlagt det 
beteende som orsakat olyckan. Perspektivet begränsas inte till den enskilde individen, utan 
vidgas alltmer till att innefatta den verksamhet och organisatoriska ram inom vilken 
operatören agerar. Rubrikerna ”organizational accidents” eller ”organizational disasters” är i 
dag internationellt vanliga beteckningar på de välkända större olyckor som blivit föremål för 
utredning som Exxon Valdes, Three Mile Island, Herald of Free Enterprise, m fl.  Varje 
olycka är unik beträffande orsaker och förlopp, men kan likväl bidra till att öka kunskapen om 

                                                 
* Det finns också ett omvänt problem i samband med högre teknologigrad, dvs ogrundad brist på tillit till det 
tekniska systemet som visar sig genom att användaren har ett närmast absolut krav på riktighet i den information 
som presenteras och därför kan helt förkasta ett tekniskt hjälpmedel som fallerat vid ett enda tillfälle. Ett försök 
till modellering av operatörens grad av tillit till ett tekniskt system som en funktion av dess tillförlitlighet och 
produktivitet har nyligen gjorts av Moray (1999).  
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den mänskliga faktorn. Hollnagel (1989) jämför studier av operatörsfel i högteknologiska 
system med  studier av jordbävningar. 
 
För det första är det i båda fallen fråga om naturliga fenomen som i grunden är oundvikliga. 
Det är som bekant mänskligt att fela och jordbävningarnas historia är lika lång som 
jordklotets.  
 
För det andra handlar det om företeelser som är svåra att förutse exakt. Operatörsfel är, i 
likhet med jordbävningar, mer sannolika inom en del domäner (uppgifter, miljöer och även 
individer) än inom andra, men det är nästan omöjligt att förutsäga precis var och när de 
kommer att inträffa. Dock blir de, till skillnad från jordbävningar, inte mer sannolika 
allteftersom tiden går, dvs operatörsfel inträffar inte som någon sorts resultat av långsamma, 
djupgående processer i det mänskliga psyket.  
 
För det tredje ger operatörsfel, liksom jordbävningar, forskningen ny kunskap varje gång de 
inträffar. Modellerna över operatörsfel är inte uttömmande. Även om merparten av felen kan 
inordnas i kända  kategorier och motsvarande kausala mönster, återstår alltid nya varianter. 
Ett exempel är begreppet överträdelser (”violations”) som fokuserades i Human Factors 
forskningen efter Tjernobylolyckan. 
 
För det fjärde kan både operatörsfel och jordbävningar vara av mycket olika storleksordning. 
På samma sätt som det ofta inträffar små skalv, vilka endast kan registreras med hjälp av 
avancerade instrument, förekommer operatörsfel och små incidenter som enbart observeras av 
individen själv. Vi kan observera fel, liksom jordbävningar, som inte leder till någon 
nämnvärd skada, men däremot orsakar allmän oro. Det inträffar slutligen också några få fel, 
och jordbävningar, som orsakar mycket stor skada och tvingar fram radikala politiska 
åtgärder. 
 
Forskningen och utvecklingsarbetet inom detta område har traditionellt varit mest omfattande 
i sådana högteknologiska system som civilt trafikflyg och kärnkraft, men det har på senare år 
också funnits tillämpningar inom så skilda verksamheter som sjöfart, intensivvård och 
oljeborrplattformar. Frågan är i vilken utsträckning de modeller och metoder som där 
utvecklats kan vara relevanta för motsvarade FoU-arbete när det gäller industribränder i 
Sverige. 
 
 I det följande ges en sammanfattning av en genomförd litteraturöversikt över forskningsläget.  
Syftet med översikten har varit att ta fram ett underlag för bedömning av forskningsbehov och 
dito möjligheter kring mänskliga och organisatoriska faktorer vid brandolyckor, i synnerhet 
industribränder. En mer detaljerad redovisning av litteraturöversikten finns presenterad i en 
arbetsrapport (Stubbs, Danielsson & Ohlsson, 1999). 
 
 
Metod 
 
Litteraturöversikten hade en definierad teoretisk utgångspunkt, nämligen James Reasons 
modeller över operatörsfel och deras organisatoriska kontext. (Reason, 1990,1997)  Reason är 
en av de flitigast citerade forskarna och hans tankegångar återfinns till stora delar också hos 
andra ledande forskare på området. Reason griper i sin teoriutveckling i sin tur tillbaka på 
människa-maskin forskaren Jens Rasmussen (Rasmussen, 1983). Genom att nyttja dessa 



 

 

7

 

forskares nyckelord och centrala begrepp kan man via sökmotorer finna litteratur från 80 talet 
och framåt som täcker motsvarande eller likartat material.  
 
Följande databaser utnyttjades i litteraturöversikten 
 
- ABI/Inform 
- Applied Sci & Tech Plus 
- Arbline 
- Arts & Humanities citation Index 
- Ergonomics Abstracts 
- ERIC 
- Medline 
- PsycLIT 
- Science Citation Index 
- Social Science Citation Index 
- UMI, samt 
- UnCover 
 
Av dessa utnyttjades kombinerade Science Citation Index och Social Science Citation Index 
mest frekvent. Denna databas rymmer det största antalet tidskrifter och abstracts, överlappar 
det som andra databaser också täcker, och har den förtjänsten att den ger korshänvisningar 
genom citat. Fördelen med andra, som exempelvis UMI, är att man därifrån kan få 
tidskriftsutdrag som annars kan vara svårtillgängliga i bibliotek. 
 
Nyckelord i sökningarna var: safety, organizational disaster, culture, Scandinavia, accident, 
injury and prevention. Sökningarna gjorde både utifrån enstaka  nyckelord och utifrån 
kombinationer. 
 
Totalt valdes 125 böcker, artiklar och rapporter ut för genomläsning. Det potentiella antalet 
var givetvis avsevärt större. Synpunkter och önskemål från referensgruppen vid ett första 
möte i maj kunde bidra till en avgränsning i litteratursökningen. Gruppen uttryckte ett 
önskemål om utförligare information inom följande områden: 
 
1. Incidentrapportering och utredning (near miss or incident investigation) 
 
2. System för granskning och bedömning av säkerhet (safety inspection/assessment) 
a) för ansvariga myndigheter 
b) för företag 
 
3. Säkerhetsprogram (safety systems) 
 
Sökningen inkluderade självklart material från hela världen. Dock lades en viss tonvikt på 
nordiska system och modeller. Speciellt värdefulla översikter av svensk och skandinavisk 
forskning på området återfanns i rapporter av Harms-Ringdahl, m fl (1997), Menckel & 
Kullinger (1996) och Arbetarskyddsstyrelsens exposé (1994). 
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Resultat av litteraturöversikten 
 
Det finns som antytts en omfattande litteratur om prevention av katastrofer och större olyckor. 
I forskarsamhället förefaller den dominerande åsikten vara att lagstiftning och reglering mer 
ger en illusorisk än en reell säkerhet. En annan övergripande tankegång är att orsakerna till de 
katastrofer som inträffat kan spåras till beslut som tagits långt före den utlösande händelsen, i 
regel på en hög nivå i organisationen, att riskerna är okända eller ignorerade vid besluten och 
att besluten sätter normala skyddsmekanismer, eller barriärer (defenses) ur spel. 
 
 
Om incidentrapportering 
 
Termer som incident, near miss, accident och near accident får olika innebörd beroende på 
vilken verksamhet som studeras. Exempelvis kan inom kärnkraften termen incident användas 
om händelser som är nära att leda till en stor katastrof (Ives, 1991) medan incident inom 
medicinen kan beteckna användande av en föråldrad rutin vid ett akutingripande (Johnson, 
personlig kommunikation 1998) En del system kan kategorisera  en given händelse som en 
incident/near miss medan andra klassificerar den som en olycka (”accident”). 
 
Preferenserna för de olika termerna varierar mellan olika industribranscher, men för de flesta 
förefaller termerna vara i huvudsak utbytbara. Braziers (1994) översikt av 
rapporteringssystem i 13 företag noterar att de använder termerna near miss, accident  och 
incident.  
 
Hallgrens (1992) studie som täcker ett hundratal svenska företag använder uteslutande termen 
near accident (tillbud) baserad på en definition formulerad av Kjellén (1982, 1996). I 
litteraturen återfinns ett otal definitioner som till stor del överlappar varandra; - ”en avvikelse 
som innebär uppenbar skaderisk”, ”en plötslig händelse som kunde orsakat skador”, etc.  
 
Erfarenhetsutbyte mellan säkerhetsansvariga i olika verksamheter underlättas givetvis om 
man på ett tidigt stadium använder termerna på någorlunda likartat sätt. I denna rapport 
används för enkelhetens skull i fortsättningen uteslutande begreppet incident . 
 
Incidentrapportering som väsentlig komponent i ett säkerhetsprogram är långtifrån ny. Här 
kan man finna referenser som går tillbaka till 50-talet (Hallgren, 1992). Ofta refereras studier 
som hänvisar till kvoten mellan händelser av olika svårighetsgrad, som självkorrigerade fel, 
incidenter (eller ”near misses”), mindre olyckor, olyckor som leder till personskador och 
materiell förödelse och större olyckor med en eller flera dödsfall. Förhållandet mellan dessa 
illustreras ofta med en pyramid. 
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  Dödsolyckor 
 Skador på person/egendom 
 Mindre olyckor 
  
  Incidenter 
 
 
       Självkorrigerade fel 
 
 
  Figur 1. Typisk illustration av pyramid eller ”isbergsmodellen” 
                som representerar kvoten mellan olyckor, incidenter  
                och fel som korrigeras utan att skyddsåtgärder, 
                eller barriärer aktiveras.  
  

  
 
Kvoternas storlek varierar kraftigt mellan olika studier, vilket kan förklaras utifrån skillnader 
mellan de industriverksamheter som studerats och skillnader i definition av de begrepp som 
används. Det finns dock en enighet i slutsatsen att antalet incidenter är avsevärt högre än 
antalet olyckor. En ytterlighet representeras av kärnkraft och trafikflyg; allt av större 
omfattning än en incident (eller ”near miss”) är en sällsynt avvikelse som vanligen betecknas 
som katastrof eller större olycka. Reason (1997) framhåller att för sådana system med höga 
krav på tillförlitlighet är system för incidentrapportering särskilt nödvändiga eftersom faktiska 
olyckor är så ovanliga att organisationen måste lära sig av små tillbud för att kunna undvika 
större.  Observeras bör att figuren inkluderar fel som korrigeras. Dessa skiljer sig från 
incidenter genom att felet och korrigeringen inträffar i det närmaste samtidigt, innan några 
skyddsåtgärder vidtas. 
 
System för incident rapportering varierar kraftigt mellan olika industrier och organisationer. I 
flyg, medicin och kärnkraft finns standardiserade system. I andra verksamheter blir 
incidentrapporteringen till stor del beroende av ledningens attityder och värdering av nyttan 
av ett sådant system (Reason, 1991; Salminen, Saari, Saarela & Räsänen, 1993; Toft & 
Reynolds, 1997). 
 

- Flyget  
Det flitigast anförda exemplet i litteraturen är  Förenta staternas rapporteringssystem för 
flygsäkerhet, ARS (Aviation Safety Reporting System) som varit i bruk sedan mitten av 70-
talet. Utmärkande för ARS är anonymitet för uppgiftslämnare, att det administreras av neutral 
instans (NASA), stöd till anställda och ledning och regelmässig feedback till den population 
rapporteringen avser (tidskrifter och ”alert bulletins”) Utvärderingar av systemet i termer av 
dess  preventiva effekter har varit positiva (O’Leary & Chappell, 1996 ; Reason, 1997). ARS 
har därför fått tjäna som mönster för många flygbolag i olika länder. 
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- Medicin  
I medicinsk litteratur förekommer termen incident mycket sällan, sannolikt beroende på 
ängslan att den kan missförstås  (I Förenta staterna är det inte ovanligt med stämningar). Detta 
gör det naturligtvis svårt att söka relevant litteratur, eftersom författarna tvingas använda 
omskrivningar. Det finns dock artiklar som refererar till incidentrapportering som ett inslag i 
kvalitetssäkringssystem, exempelvis inom anestesi (Eagle, Davies & Reason, 1992). 
  

- Kärnkraft 
I denna verksamhet utgör incidentrapportering en del av vad man kan benämna 
organisationskultur. (Reason, 1988; Weick, 1987) 
 Atomenergikommissionen IAEA kan stå som typisk representant  för den policy som gäller. I 
den programbroschyr 75-INSAG-4 (1991) för säkerhet som man utgivit finns explicita 
hänvisningar till incidentrapportering genom formuleringar som: 
”Vilka instrument finns tillgängliga för personalen för rapportering av fel, även i de fall felen 
omedelbart korrigeras eller inte har någon märkbar effekt? Använder personalen dessa 
instrument?” 
 
IAEA erbjuder övning och utbildning i säkerhetskultur där incidentrapportering och analys 
ingår som en del. IAEA exemplifierar här just det Weick (1987) anger som ett utmärkande 
drag hos en organisationskultur, nämligen decentralisering som följd av centralisering. Weick 
menar att vad kulturen åstadkommer är att skapa en uppsättning homogena antaganden och 
beslutskriterier som, när de åberopas på lokal nivå, upprätthåller koordinering och 
centralisering.  
 
Tjenobylolyckan är ett anatema för kärnkraftsindustrin. Reason (1988) hävdar att en av 
huvudorsakerna till katastrofen var undermålig spridning av incidentrapporter i kombination 
med att de nonchalerades.  
 
I Förenta staternas kärnkraftsindustri används HPES (Human Performance Evaluation 
System) (Harrison, 1991). Den administreras av Institute of Nuclear Power Operations med 
deltagare från anläggningar i andra länder. Systemet nyttjar konfidentiella rapporter till lokala 
kontaktpersoner som efter analys skickar rapporterna vidare till institutet.  
 
I Sverige finns en omfattande Human Factors relaterad forskning på kärnkraftområdet. 
Incidentrapportering utgör en integrerad del av säkerhetssystemen och motsvarar i stora drag 
IAEA s riktlinjer. Flera institutioner är involverade i den pågående forskningen och en mer 
detaljerad redovisning av denna skulle likväl riskera att utelämna väsentliga delar. 
 

- Processindustri 
Utnyttjandet av incidentrapportering som del i säkerhetssystemen varierar inom 
processindustrin. Ett exempel är EPSC (European Process Safety Center) arbete om mätning 
av säkerhetsnivåer för olika säkerhetsprogram, redigerad av van Steen (1996), vilken 
innehåller flera bidrag som inte ger någon som helst hänvisning till incidentrapportering. Å 
andra sidan finns bidrag som beskriver incidentrapportering som en oundgänglig komponent i 
ett effektivt säkerhetsprogram. 
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Generellt förefaller dock intresset för incidentrapportering vara stort i denna bransch att döma 
av EPSCs arbeten (Brazier, 1994). 
 

- Övrigt 
Det finns exempel på program för incidentrapportering redovisade från en mångfald 
verksamheter, från oljeutvinning off-shore till sjukhusvård (Harrison, 1991; Menckel, et al., 
1993). Hallgren (1992) redovisar de mest diversifierade exemplen från svensk industri. Varje 
program har sin unika struktur. 
 
Med undantag från exemplet off-shore industrin är dock de system som redovisas begränsade 
i tid – i vissa fall handlar det om forskningsprojekt som inskränker sig till ett enda 
datainsamlingstillfälle. Hallgrens studie av svensk industri är mer inriktad på individuella 
olycksfall och personskador än på potentialer för organisatoriska olyckor. 

- Forskningsläget 
Den litteratur som beskriver incidentrapportering kan indelas i tre kategorier; 
forskningsrapporter, beskrivningar av ett eller flera specifika program och allmänna 
hänvisningar till incidentrapportering som del i ett omfattande säkerhetssystem. Antalet 
publicerade titlar under de senaste 20 åren är blygsamt jämfört med andra ämnen inom 
området. Det mesta av litteraturen är påfallande knapphändig vad gäller konkreta 
beskrivningar av rapporteringsprogrammen. Schaaf, Lucas & Hales (1991) ger dock en fyllig 
exposé över ämnet vilken kan användas som grund för utformning av ett program. Brazier 
(1994) jämför ett flertal program inom olika industrier och ger därmed sannolikt den mest 
representativa beskrivningen av grunddragen i de program som används. 
 
Inget arbete innehåller statistiska data som visar på exempelvis en nedgång i olycks- eller 
skadefrekvens efter implementering av ett incidentrapporteringsprogram.  Det finns däremot 
ett otal fallbeskrivningar av hur det resulterat i förändringar i  procedurer eller utrustning. 
 
I ett senare avsnitt sammanfattas de stabila forskningsresultaten och formuleras några från 
dessa härledda rekommendationer. 
 
 
Att bedöma säkerhet 
 
Det finns en omfattande litteratur om system för granskning och bedömning av säkerhet 
(”Inspection systems”). En antydan om omfattningen ges av Hale & Hovdens (1998) översikt 
av organisatoriska aspekter på säkerhet, hälsa och miljö. Artikeln räknar med 34 
forskningsansatser, varav flertalet inkluderar en bedömningskomponent. Självvärdering är ett 
gemensamt drag i många säkerhetsprogram. När det gäller att bedöma säkerheten i en 
organisation måste en distinktion göras mellan olyckor som drabbar individen och större 
olyckor som äventyrar en enhet eller en hel anläggning. Reason (1997) framhåller att mönstret 
när det gäller individuella olyckor inte har förändrats nämnvärt, medan organisatoriska 
olyckor är typiska för vårt högteknologiska samhälle.* Han menar att organisatoriska olyckor 
bryter igenom överlappande system, ”barriärer” (defenses), via en serie händelser. Sett till en  
                                                 
* ”..organizational accidents are products of recent times or, more specifically, a product of technological 
innovations which have radically altered the relationships between systems and their human elements.” (Reason, 
1997 s 1) 
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organisations totala säkerhet kan dock både individuella och organisatoriska olyckor ses som 
följd av ett raserande av barriärer. Av det skälet bör man enligt Reason vid värdering av en 
organisations säkerhet betrakta individuella och organisatoriska risker som en helhet. Att 
exempelvis försäkra sig om att skyddsutrustning finns tillgänglig och att personalen är 
utbildad i dess användning handlar både om risker för individen och risker för organisationen. 
Exemplet skall dock inte förstås så att distinktionen mellan organisatoriska och individuella 
olyckor suddas ut, utan tjänar snarare till att framhäva den konsensus som återfinns i 
litteraturen om att ett effektivt säkerhetssystem är ett som eftersträvar att hantera alla risker.  
Individuella och organisatoriska risker kan hanteras genom samma barriär(er) (Ridley, 1994). 
 
De metoder som används på området varierar i innehåll, omfattning och komplexitet.  
Kennedy & Kerwin (1997) beskriver 13 metoder för mätning av en organisations 
säkerhetskultur. Metoderna sönderfaller i 4 generella kategorier; ett enhetligt kvantitativt mått 
på säkerhetskulturen, mått på flera kategorier av relevans för säkerheten, identifiering av 
organisatoriska problemområden och modellering/analys av säkerhetsarbetet. 
 
Det finns utpräglat tekniska metoder, exempelvis Papazoglou  & Anezeris (1999) som 
använder matematiska modeller vid värdering av organisatoriska faktorers påverkan på 
säkerheten vid kemiska anläggningar. Ett annat komplext instrument inkluderad i Kennedy 
och Kerwins lista är MORT (Management Oversight and Risk Tree) som använts i över 20 år 
(Petersen, 1982; Hale & Hovden, 1998). Metoden är tidskrävande och nyttjas relativt sällan,  i 
huvudsak i de fall djupgående analyser anses nödvändiga. 
 
En svensk variant av den metoden, SMORT, har utvecklats. SMORT utgår från samma 
grundbegrepp, är mindre tidskrävande, men behåller likväl många av fördelarna hos MORT.  
Den bygger vidare på den ansats vilken behandlar olyckor som följd av avvikelser 
(deviations) som formulerats av forskare vid KTH (Kjellén & Hovden, 1993). En 30-sidig 
checklista som används i den praktiska analysen finns tillgänglig i en rapport av Kjellén & 
Tinmannsvik  (1989).  
 
Det finns andra metoder som är jämförbara med MORT. Nämnas kan ett som nu är föremål 
för utvärdering vid universitetet i Delft i Holland (Hale, Heming, Carthey & Kirwan, 1997). 
 
En annan ansats kan exemplifieras av Alhemoud, Genaidy och Gunn (1997). Här 
administreras frågeformulär till de anställda. Frågorna fokuserar effektiviteten i 
organisationens säkerhetsprogram och besvaras individuellt av så många som möjligt på 
arbetsplatsen. En kopia av instrumentet finns bilagd  i Stubbs, Danielsson & Ohlsson (1999).  
Den fordrar uppenbarligen validering, översättning och anpassning till svenska förhållanden 
innan man kan överväga användning större skala. 
 
En metod som nyttjats i stor skala inom den organisation som stått för dess utveckling är 
Tripod Delta (Hudson et al., 1994). Analysmetoden är en del av ett helt säkerhetssystem som 
av dess användare, Shell, beskrivs som ytterst effektiv (Watts, 1999). Det bygger på en 
säkerhetsfilosofi som skall behandlas något utförligare i ett senare kapitel. Konkret utgår 
metoden från att använda arbetare och förmän för att ta fram en lista med analysfrågor som är 
specifika för en viss typ av verksamhet, (exempelvis oljeborrning i Nordsjön). 
Frågekonstruktionen görs i team och det krävs att deltagarna har utbildas i att hantera 
relevanta begrepp. En dator väljer ut några av de frågor som skall användas vid 
säkerhetsanalysen. Frågorna kan delas in i 11 områden, benämnda Allmänna feltyper (General 
Failure Types). Dessa är: 
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• Hårdvara – utrustningens kvalitet och tillgänglighet 
• Design – utformningen av komponenter 
• Underhållsarbete 
• Procedurer – kvalitet, precision, relevans, tillgänglighet och funktion  
• Felinducerande förhållanden- på arbetsplatsen eller hos individen 
• Allmän skötsel–  kända problem som trots kännedom inte åtgärdats 
• Målkonflikter 
• Kommunikation 
• Organisation –  brister som medför oklara ansvarsförhållanden 
• Utbildning/övning 
• Barriärer i form av skyddsanordningar, etc. 
 
Ungefär 20 frågor från vart och ett av de 11 områdena ger ca 220 frågor att besvara vid ett 
analystillfälle. Frågorna besvaras av ett team och diskussioner om säkerhet kan uppkomma 
som sidoeffekt av ifyllandet av frågeformuläret. Man räknar med ca 2 timmar för besvarandet  
och svaren sänds till ett huvudkontor för sammanställning och analys. Varje feltyp är relaterad 
till 20 frågor och svaren på dessa resulterar i en stapel av en viss längd beroende på antalet fel. 
Längden återspeglar stickprovsmässigt feltypens aktuella status. De längsta staplarna 
indikerar således vilka feltyper som det är mest angeläget att åtgärda.  
 
Metodiken kräver omfattande investeringar, framför allt initialt i personalens arbetstid, men 
Shell bedömer dock satsningen som väl värd kostnaderna och planerar nu att göra metodiken 
allmänt tillgänglig via auktoriserade konsulter (Watts, 1999). 
 
Företagsledningar  baserar ofta sin värdering av organisationens säkerhet på 
olycksfallsfrekvensen (Petersen, 1982). I många verksamheter ger dock olycksstatistiken 
långtifrån tillräckligt underlag för bedömning eftersom de absoluta frekvenserna kan visa sig 
mycket låga, särskilt i mindre verksamheter (van der Schaaf, 1991; Johansson & Johansson, 
1993).   Reason (1997) påpekar att användandet av olycksfallsfrekvens som mått på 
säkerheten utesluter lågfrekventa händelser (med potentiellt allvarliga konsekvenser) och 
därmed ger en underskattning av de verkliga riskerna i högteknologiska system. 
Olycksstatistik kan ge värdefull information men för det krävs noggrann analys. Uppgifter om 
olycksmönster och skadetyper är oftast mer användbara än siffror på totalantal (Ridley, 1994).  
 
Till listan över bedömningsmetoder får man också föra de många industri och 
verksamhetsspecifika checklistor som är i bruk. Dessa kan ha utvecklats i det interna 
säkerhetsarbete, hämtats från en utomstående källa, eller vara en kombination av båda. Värdet 
av dessa är i huvudsak beroende av  kompetensen hos användarna. 
 
Både Sverige och EU har lagstiftade krav (lagar, förordningar, direktiv) på organisationer att 
dokumentera sina säkerhetsprogram. Det impliceras också att organisationerna skall kunna 
visa att dessa genomförs i praktiken. Ett aktuellt exempel är det s k Seveso II direktivet från 
december 1996 som beskriver de krav som ställs på system som skydd mot olyckor med 
farliga ämnen. Direktivet kompletteras av en uppsättning halvofficiella dokument som 
vägleder dess efterlevande. Mitchinson & Porter (1999) har utarbetat guidelines riktade till 
organisationer som stöd i deras planering inför införande av de program och procedurer som 
krävs. Papadakis & Porter (1999) har skrivit ett motsvarande dokument för berörda verk och 
myndigheter (benämnda ”Competent Authorities”) i medlemsländerna som syftar till att 
vägleda dem vid tillsyn och bedömning av säkerheten. Seveso II direktivet tilldelar således 
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företag och myndigheter klart definierade roller och ansvarsområden. Några av de ovan 
nämnda bedömningsmetoderna kan med fördel inkluderas i det säkerhetsarbete som Seveso II 
ställer krav på, exempelvis SMORT (Kjellén & Tinmannsvik, 1989). 
 
En metod som visat sig effektiv när den använts av brandingenjörer och säkerhetsansvariga  
har utvecklats av Diekemper och Spartz (1970). Även om den dateras till det sena 60-talet i 
Förenta staterna visar den sig alltfort ha en hög validitet och refereras i senare litteratur 
(Petersen, 1982; Mattila, Hyytinen & Rantanen, 1994; Kuusisto, 1996). 
 
Diekemper & Sparz metod omfattar checklistor inom fem områden: 
 
. 

• Organisation och administration 
• Kontroll av industriella risker 
• Industriell hygien och kontroll av brand 
• Ledningens engagemang, motivation och övning 
• Olycksutredning, statistik och rapporteringssystem 

 
Varje kategori rymmer mellan fyra och sju aktiviteter. Dessa poängsätts efter en fyragradig 
skala som uttrycks i omdömen. Varje omdöme relateras till ett kriterium, exempelvis enligt 
följande inom kategorin organisation och administration: 
 
 Aktivitet            Dålig                Skaplig       Bra           Utmärkt 
     
 Säkerhetsregler     Inga skrivna       Regler skrivna   Reglerna        Reglerna 
                och insända   integrerade         dessutom
      i arbets-        årligen 
      beskrivningar     uppdaterade
  
 
Checklistan ger utrymme för kompletterande kommentarer från bedömaren. I ett 
sammanräkningsformulär kan totalpoängen för varje kategori och för verksamheten som 
helhet beräknas. Det färdigställda formuläret kan användas som underlag för diskussion med 
ledningen om förslag till åtgärder. 
 
Modellen har flera uppenbara förtjänster. För det första är den påfallande lätt att administrera 
och gör det enkelt att läsa av en organisations utveckling över tid.  Uppgifter om tidsåtgång 
nämner ca 3 timmar (Kuusisto, 1996). Den andra sidan av myntet är att det medför en fara för 
att allvarliga problem kan förbises då metodiken inte är industrispecifik och de ingående 
punkterna är mer allmänna än detaljerade. Den förefaller emellertid kunna identifiera de 
områden där en noggrannare analys är påkallad. För det andra tar metodiken fasta på 
ledningens roll i säkerhetsarbetet genom att inhämta uppgifter om dess kunskaper och 
förståelse, faktorer som samtida forskare betonar betydelsen av (Reason, 1995; Wilpert & 
Klumb, 1993).  
 
Det finns många likheter mellan Diekemper & Spartz metod och den tidigare nämnda Tripod-
Delta. Båda rymmer olika kategorier vars beskrivningar delvis sammanfaller. I båda fallen 
rekommenderas ledningens deltagande i analys av resultatet. Skillnaderna består i att Tripod 
Delta har ett mer elaborerat teoretiskt underlag, är mer kostsam och kräver domänspecifik 
kunskap. Diekemper & Spartz metod förefaller lämplig för externa bedömare, exempelvis 
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förrättare av brandsyn av vilka man det inte är rimligt att kräva eller förvänta detaljerade 
kunskaper om verksamheten hos alla objekt. 
 
 
Säkerhetsprogram allmänt 
 
I Sverige har alla arbetsgivare skyldighet att upprätta ett program för säkerheten, ett krav som 
funnits sedan början av seklet. Innehållet i kraven förändras i och med nya kunskaper om 
hälsorisker ( t ex i samband med farliga ämnen), identifiering av yrkessjukdomar och efter 
inträffade större olyckor. Likartade krav finns på de flesta håll i världen, men effektiviteten i 
genomförandet av policyn varierar kraftigt. Industriländernas myndigheter är mest energiska i 
sin övervakning av bestämmelsernas efterlevnad. Myndighetsutövningen bygger till stor del 
på samarbete där myndigheternas krav sätter en allmän ram inom vilken företagen ges 
utrymme att formulera säkerhetsprogram efter sina specifika förutsättningar. 
 
Företagen får stöd för sina ansträngningar på området genom forskning och information om 
möjliga strategier för att kunna efterleva de krav som åläggs (Arbetarskyddsstyrelsen, 1994; 
Johansson & Johansson, 1993; Kjellen, 1982). Översikter över forskning med relevans för 
myndigheter och företag i deras planering av program för säkerhet finns bland annat hos 
Harms-Ringdahl, et. al (1997) och Menckel & Kullinger (1996). För myndigheter finns vidare 
studier att tillgå som värderar och föreslår metoder för förbättring av riskhantering. (Harms-
Ringdahl & Ohlsson, 1995). I litteraturen finns också redan utvecklade program tillgängliga, 
exempelvis Willkrans & Harlins (1995) för mindre företag och Hallgrens (1992) för 
tillbudsrapportering. Bredden i ansatserna inom säkerhet och olycksprevention ger 
beslutsfattare utrymme att välja strategier anpassade till verksamheten. 
 
Frågan är om programmen verkligen förmår möta de krav som ställs från myndigheter och 
därtill kan förebygga större olyckor. Här intar forskare en neutral eller försiktigt positiv 
ståndpunkt (Emmet, 1996; Guastello, 1993; Smith, Cohen & Cleveland, 1978). Beskrivningar 
av enskilda program hänvisar till minskad olycks- och skadefrekvens som belägg för 
effektiviteten i programmen (Ball & Proctor, 1993; Hansen, 1994; Saari, 1988). 
 
Förståelse för värdet av program för säkerhet i organisationen är självklar hos de som arbetar 
med säkerhet och förebyggande arbete. Attityden hos de som har att agera på ledningsnivå  
(management) förefaller mer tveksam. I litteraturen om management kommer frågor om risk 
och säkerhet mer i skymundan. Exempelvis  skriver Mintzberg, Quinn & Ghosal (1998) i sin 
bok om en företagslednings metoder och strategier , The Strategy Process: Revised European 
Edition inget om säkerhet eller förebyggande arbete. Läsaren bibringas därigenom 
uppfattningen att riskhantering inte utgör någon väsentlig komponent i lönsamt företagande.  
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Ett annat exempel är Jackson & Musselman (1984) som i  Introduction to Modern Business 
9th Edition skriver: 
 

”… The factors found to contribute to industrial accidents included the following: 
  

1. Personal characteristics and attitudes of workers. 
2. Impersonal factors such as technical deficiencies in the work environment 

 
Personal deficiencies include lack of worker knowledge, improper attitudes, physical 
defects, and indifference to danger…..”  
(Jackson & Musselman, 1984 s 227) 

 
På ett annat ställe i samma avsnitt skriver de att en av de dolda kostnaderna för olyckor utgörs 
av den tid ledningen får lägga ned på rapportering. Sammantaget förmedlar framställningen 
intrycket att orsakerna till större olyckor ligger utanför företagsledningens kontroll. 
 
Att den litteratur som används bland annat  i utbildning av ekonomer och företagsledare 
förmedlar sådana ståndpunkter är olyckligt, särskilt som ett återkommande tema i  den 
samtida forskningen på området är just framhävandet av ledningens (management) stora 
betydelse för säkerheten. Det finns explicit uttryckt hos exempelvis Ansari & Modaress 
(1997), Harms-Ringdahl (1996), Kjellén (1996), Kuusisto (1996 och Rundmo (1994)  att  
ledningens deltagande och engagemang för säkerheten är avgörande för att ett 
säkerhetsprogram skall bli lyckosamt. Mer indirekta formuleringar finns hos andra forskare 
som räknar med ledningens som en betydelsefull faktor vid sidan av t ex attityderna bland 
personalen ”på golvet” (Hoorbury & Booth, 1996; Kennedy, 1995; Ojanen, Seppälä & 
Aaltonen, 1988) .  
 
Skillnaden i perspektiv hos å en sidan säkerhetsexperter och organisationspsykologer och å 
andra sidan beslutsfattare på ledningsnivå är påfallande. De senare ser den dagliga 
riskhanteringen som utom räckhåll för kontroll medan säkerhetsexpertisen intar en motsatt 
ståndpunkt. Det måste dock påpekas att denna attitydskillnad inte är allestädes närvarande. 
Ett undantag finns exempelvis i Ball & Proctors (1993) beskrivning av ett brittiskt stålbolag 
där ledningen utövas på ett sådant sätt att man på alla nivåer hanterar säkerheten som en 
integrerad del av verksamheten. 
 
Företagsledningar har som antytts tillgång till ett smörgåsbord av ansatser och redan 
utvecklade säkerhetsprogram. Sammanfattningsvis finns nyckeln till en lyckosam 
säkerhetspolicy i kontroll av det Reason (1990) benämner ”resident pathogens”,  dvs latenta 
fel som s a s för en slumrande tillvara fram till dess att de i kombination med tillfälliga 
händelser orsakar en större olycka. Dessa latenta fel är i sin tur resultat av beslut på högre 
nivå i en organisation. Denna ståndpunkt dominerar  bland flertalet samtida forskare på 
området  (Cooper, 1998; Glendon & McKenna, 1995; Hoffman, Jacobs & Landy, 1995, 
IAEA, 1996; Kirwan, 1994; Paté-Cornell, 1993; Rundmo, Hestad & Ulleberg, 1998; Tallberg 
& Mattila, 1994).  Även den säkraste organisation är dock sårbar för olyckor, påpekar Reason 
i ett senare arbete (1997), där han beskriver en organisations säkerhetsprogram som något 
som rör sig i en ”säkerhetszon” (safety space) med mycket hög respektive mycket låg 
säkerhet i ytterkanterna. Rörelser inom zonen  påverkas av sådana faktorer som ny teknologi 
och nya procedurer i verksamheten. Poängen i sammanhanget är att precis som ett företag 
ständigt måste värdera och vara beredd att ompröva sina affärsidéer för att överleva på en 
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marknad, måste organisationen övervaka sina säkerhetsprogram. Det finns en s a s inbyggd 
svårighet att hålla uppmärksamheten fäst på dessa frågor,eftersom ett lyckosamt 
säkerhetsprogram visar resultat på ett negativt sätt, dvs genom frånvaro och inte genom 
närvaro (som fallet är med vinster). 
 
 
Forskningsbehov och brandolyckor 
 
Inledningsvis kan konstateras att det finns behov av kunskap om mänskliga och 
organisatoriska faktorers betydelse för brandskydd, vilket bl a en utredning av metodik för 
brandsyn visar (Fredholm, 1996). 
 
Vilka slutsatser kan då dras av litteraturöversikten om relevansen i beteendevetenskaplig 
forskning i allmänhet och Human Factors i synnerhet när det gäller förebyggande och 
utredande av brandolyckor? I det följande presenteras några tänkbara implikationer, främst  
för utvecklingsarbete som kan bygga på grundforskningsresultat och de erfarenheter från 
andra tillämpningar som redovisats ovan. 
 
Socialpsykologiska frågeställningar 
 
Det mest framträdande temat i litteraturgenomgången var betonandet av ledningens 
engagemang (management) och kunskaper som den väsentligaste faktorn i säkerhetsarbetet. 
Detta talar för intervention i utbildningar av företagsledare, särskilt som betydande delar av 
den kurslitteratur som används förmedlar ett annat perspektiv. Nu är förändringar i 
högskoleutbildningar och befintliga kurser en notoriskt trög process och det är därför 
knappast realistiskt att förvänta sig snabba resultat. Det tar alltid tid innan stabila 
forskningsresultat blir allmänt kända och förändrar innehållet i handböcker och läroböcker 
utanför specialområdet.  
 
Man kan dock tänka sig interventioner där i man i  kurser och vidareutbildning av aktiva 
företagsledare i management integrerar säkerhetsaspekter på det sätt som forskare funnit 
lyckosamt. I fallstudier kan sedan effekter i termer av attitydförändringar värderas. 
 
Framhävandet av ledningens roll i säkerhetsarbetet ligger  helt i linje med huvudresultat i 
socialpsykologisk forskning om individens beteende som bestämd av en ledares eller 
auktoritets uppträdande (”compliance”) och/eller av anpassning till gruppnormer 
(konformitet). Ett annat socialpsykologiskt område handlar om anställdas attityder och 
riskbeteende i förhållande till bränder. Här borde man kunna dra nytta av etablerad 
teoribildning om förhållandet mellan attityder, föreställningar och handlande. Vad gäller 
mätning av attityder finns validerade mätmetoder tillgängliga. Riskkommunikation kan 
betraktas som en typ av attitydpåverkan vars effektivitet delvis beror av hur anpassad den är 
till mottagarnas utgångspunkter, dvs vilka attityder och föreställningar de faktiskt hyser. Givet 
att ambitionen är att öka anställdas riskmedvetande i förhållande till bränder, sänka kriteriet 
för upptäckt av brand, osv. kan man tänka sig en interventionsstudie där man efter en 
kartläggning av mottagarnas attityder utformar ett program för information baserad på stabila 
socialpsykologiska forskningsresultat om riskuppfattning och attitydförändringar. Ett par 
exempel på utgångspunkter: Att uppfatta risker är nära kopplat till bedömning av 
sannolikheter och relativa frekvenser. Här vet vi att människor systematiskt överskattar 
sannolikheten för mycket osannolika händelser och att denna tendens förstärks om 
information om händelsen presenteras på ett framträdande sätt. Vidare vet vi att attityder 
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ändras om människor förmås handla på sätt som är oförenliga med attityden utan att det finns 
påtagliga yttre berättiganden för handlingarna i form av straff och belöningar (Ajzen & 
Fishbein, 1980). En annan socialpsykologisk frågeställning kan handla om skillnader mellan 
män och kvinnor, och följaktligen skillnader mellan kvinnodominerade och mansdominerade 
arbetsplatser vad gäller personliga reaktioner på incidenter och tillbud där man själv varit 
inblandad. Kommer man att uppfatta tillbudet som orsakat av egen fumlighet, av slumpen 
eller av situationen? Svaret får givetvis konsekvenser för personernas fortsatta agerande. 
Frågan handlar i socialpsykologiska termer om attribuering där forskningen funnit intressanta 
skillnader mellan mäns och kvinnors attribueringsmönster (Aronson, 1999). Några studier av 
attribuering i samband med tillbud och olyckor har vi inte funnit i vår litteraturöversikt. 
 
 
Stress och coping 
 
Brandolyckor är, liksom andra olyckor, förenade med stress. Forskningen om stress är mycket 
omfattande och svensk forskning håller hög internationell klass. Fokus hos svenska forskare 
ligger i huvudsak på de hälsomässiga aspekterna av stressen, dvs dess konsekvenser på lång 
sikt för individens hälsa, välbefinnande och sätt att fungera i sitt arbete. Studier av 
copingstrategier – människors sätt att bemästra stressen, har ett uppenbart värde för 
krisgrupper och för metodiken vid debriefing osv. Den aspekt av stressen som dock förefaller 
vara av större intresse för det direkta brandskyddet är det akuta stressförloppet, dvs de 
momentana effekterna av stress. Vår kognitiva prestationsförmåga påverkas av stress, i 
huvudsak på ett negativt sätt. Alla kognitiva funktioner påverkas dock inte på samma sätt och 
mönstret i prestationsförändringarna är också beroende av vilken typ av stressfaktorer det 
handlar om. Det är t ex skillnad mellan den stressfaktor som timmar av väntan på strid innebär 
för en soldat och en oväntad granatexplosion. Vi vet att sannolikheten ökar för att individen 
gör fel under stress. Alla fel är dock inte lika sannolika, varför beteendet inte är helt 
oförutsebart. Ett par av de mest framträdande effekterna av stress är att uppmärksamhetsfältet 
smalnar så att vi behandlar färre aspekter i omgivningen. Vi plockar fram det överinlärda från 
långtidsminnet och agerar därför tillsynes ”med ryggmärgen”. Detta får naturligtvis 
konsekvenser för hur människor agerar vid brandolyckor.  
 
Nu pågår intressant forskning om människors uppträdande vid större bränder och en del 
resultat pekar på att människor inte, som man tidigare trott, handlar i panik utan att de agerar 
enligt s k scheman eller skript, dvs fortsätter att följa invanda rutiner, till synes märkligt 
oberörda av branden. Det torde likväl finnas en del kunskaper att hämta från 
grundforskningen kring stress och prestation. Här kan man i första hand tänka sig en mindre 
litteraturöversikt som relaterar forskningen om människors uppträdande vid bränder (Canter, 
1990)  till studierna av stress och prestation (Hockey, 1979). 
 
 
Metodutveckling 
 
Ett möjligt konkret utvecklingsarbete med bäring på brandingenjörers praktik är att bygga 
vidare på Diekemper & Spartz metod, anpassa den till svenska förhållanden och utnyttja 
metoden som komplement till befintliga anvisningar för brandsyn. Som framgått av 
litteraturöversikten har metoden flera förtjänster. Den är föga tidskrävande och har fokus på 
dialog med objektägaren. Vidare har den klara kriterier för bedömning utan att ge ett 
bedrägligt intryck av precision vilket lätt kan bli fallet med mer formaliserade modeller. 
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Incidentrapportering 
 
En forskningsuppgift som litteraturöversikten aktualiserar gäller statistisk verifiering av 
effektiviteten i rapporteringssystem. Hur effektiv är en given metod i termer av reducering av 
olycksfrekvens?  Här krävs en longitudinell studie med en företrädesvis  kvasi-experimentell 
design. Närmast till hands ligger att jämföra två olika ansatser; ett system för rapportering 
som bygger på anonymitet och ett som baseras på öppenhet. En positiv bieffekt av en sådan 
studie är att den, när den säkerställer jämförbarhet hos data, kan utveckla standards i 
rapporteringsformerna. 
 
 
 
Industribränder och den mänskliga faktorn 
 
En fruktbar ansats för att öka förståelsen för den mänskliga faktorns fundamentala 
betydelse för större olyckor har formulerats av den tidigare nämnde brittiske forskaren James 
Reason (1990, 1997). Reasons forskning tog avstamp i teknisk psykologisk teoribildning med 
fokus på operatörsfel, men har efterhand utvidgats till att omfatta också organisatoriska 
faktorer. Hans beskrivning av operatörsfel är på god väg att bli allmängods, inte bara bland 
akademiska forskare, utan även bland praktiker som exempelvis olycksutredare och 
systemtekniker vilka ofta konfronteras med gränssnittsproblem.  
 
Att kategorisera operatörsfel 
 
Utgångspunkten är att ett fel som en användare eller en operatör begår kan vara resultatet av 
helt olika psykologiska processer. En fundamental distinktion måste först och främst göras  
mellan misstag och felhandlingar.  
 
Misstag är avsiktliga handlingar där individen fattat ett från början felaktigt beslut. Misstagen 
kan vara regelbaserade eller kunskapsbaserade, begrepp som Reason hämtat från den danske 
människa-maskin forskaren Jens Rasmussen (1983). Vid regelbaserade misstag har 
operatören handlat i enlighet med en inlärd eller föreskriven procedur, hämtad från en manual 
eller från långtidsminnet. Om regelbaserade handlingar uttrycks i om-så satser kan misstag 
här exempelvis bero på att ”om” inte gäller, dvs  att operatören uppfattat förutsättningarna 
felaktigt och följer en i likartade situationer fungerande regel. Regelbaserade misstag är av 
typen ”strong but wrong”, dvs svårupptäckta för individen själv. Kunskapsbaserade misstag är 
däremot sådana där operatören måste utnyttja all sin kunskap om systemet, som t ex är fallet  
när han/hon har att ställa en diagnos på en driftsstörning som inte förekommit tidigare.  
 
Felhandlingar (eng.”slips”) innebär att utförandet av en åtgärd blir felaktig trots en korrekt 
slutsats och intention. Detta kan orsakas av sådana faktorer som att den avsedda handlingen 
obetydligt avviker från en automatiserad daglig rutin eller att några karaktäristika i 
omgivningen eller i handlingen som sådan utlöser en likartad men oförenlig handling. De 
psykologiska förklaringarna till felhandlingar handlar om begränsningar i individens 
uppmärksamhetskapacitet. Ett specialfall av felhandlingar är vad man kan kalla utelämnanden 
(”lapses”) vilka är nära kopplade till minnets begränsade kapacitet, t ex med avseende på det s 
k prospektiva minnet, dvs minne för egna beslut och intentioner eller med avseende på minnet 
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för handlingar. Utelämnanden visar sig i sådant som att hoppa över steg i en checklista, eller 
att inte stänga en ventil som man vet måste vara stängd. 
 
Identifiering av operatörsfel är värdefull, både för säkerhetsarbete och för systemutveckling i 
allmänhet. Den ger underlag för preliminära slutsatser om var man kan leta efter orsakerna till 
fel, incidenter och olyckor. Utgörs felen av misstag kan man utgå från att det handlar om 
bristande kunskap om systemet, beroende på exempelvis för stor komplexitet och/eller 
otillräcklig övning och utbildning. Felhandlingar orsakas ofta av undermåliga 
gränssnittslösningar där styrdon och signaler, etc. sammanblandas. 
 
Noteras bör att Reasons modell är väl ägnad att beskriva människan när hon agerar i ett  
högteknologiskt system där hennes högst normala tillkortakommanden lätt kan få olyckliga 
konsekvenser. Det kan gälla piloten i cockpit eller operatören i kontrollrummet. Ansatsen är 
högst relevant för den problematik i samband med automationen som berördes i inledningen. 
  
Det är viktigt, enligt Reason, att skilja fel från överträdelser (”violations”),  dvs avsiktliga 
brott mot föreskrifter i syfte att ta tidsbesparande genvägar eller upprätthålla produktiviteten 
vid störningar. Överträdelser innebär, till skillnad från fel, per definition risktagande och 
benägenheten till risktagande bestäms till stor del av det man kallar en organisations 
säkerhetskultur. Detta talar för att det är nödvändigt att vidga perspektivet från den enskilde 
operatören till att omfatta hela verksamheten och högre nivåer i en organisation. 
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Aktiva fel och latenta fel 
 
Det är som bekant mänskligt att fela. Konstaterandet att en olycka utlösts genom ett 
operatörsfel  utgör därför inte någon egentlig förklaring, enligt Reason. Utgångspunkten är i 
stället att det är operatörsfelet som skall förklaras. Felhandlingar, misstag och överträdelser 
skall ses som aktiva fel, utlösare av latenta fel som finns inbyggda i organisationen eller på 
arbetsplatsen. På basis av ett stort antal utredningar av större olyckor (Reason, 1997) 
beskriver han hur säkerheten påverkas av en organisations säkerhetskultur och av beslut som 
tas på en högre nivå i en organisation. Förhållandet kan illustreras i Figur 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 2. Operatörsfelens förhållande till organisation, barriärer och olyckor. 
 
 
Att notera här är att försvarssystemen, eller barriärerna, existerar i flera ”lager. Ett enkelt 
exempel kan vara rökförbud – automatiska sprinklersystem – utrymningsvägar. 
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Stora olyckor uppkommer ofta som resultat av en samverkan mellan flera faktorer. 
I regel finns det ”luckor” i barriärerna och vid en kombination av olyckliga omständigheter 
kan de latenta felen, via fel och överträdelser slinka genom dessa luckor och orsaka incidenter 
eller olyckor. 
 
 
Operatörsfel och Tripod-Delta 
 
Den tidigare omnämnda modellen Tripod-Delta som utvecklats inom Shells verksamhet ligger 
väl i linje med ovanstående tankegångar. Tripod-Delta har tre förutsättningar: 
 
1. En sammanhängande säkerhetsfilosofi som utmynnar i formuleringen av uppnåeliga mål 

för säkerhetsarbetet.  
2. Ett integrerat sätt att se på de förhållanden som stör säkerheten i verksamheten. 
3. En uppsättning instrument för identifiering och mätning av dessa förhållanden, de tidigare 

nämnda Allmänna Feltyperna. Detta är inte beroende av incident och olycksstatistik utan 
bygger på de anställdas domänspecifika kunskap om verksamheten. 

 
Tripod-Delta ansatsen förefaller lämplig att implementera i processindustrins säkerhetsarbete.  
Av de tidigare omnämnda allmänna feltyperna finns det några som direkt kan relateras till de 
senaste årens utveckling inom branschen. * 
 
En allmän feltyp som blir av omedelbart intresse är givetvis designlösningarna i 
kontrollrummen. Det finns här tre kategorier av problem som gör en lösning till en allmän 
feltyp; brist på extern vägledning (kunskapsklyfta), ogenomskinlighet med hänsyn till vilka 
åtgärder som är säkra och brist på feedback till operatören. 
 
En annan feltyp av direkt relevans är oförenliga mål. På många nivåer i en organisation måste 
man göra en prioritering mellan produktivitet och säkerhet. I en värld med ändliga resurser är 
detta självklart på ledningsnivå vid fattandet av strategiska beslut. För processoperatören i 
kontrollrummet kan det konkret handla om att prioritera säkerheten genom att fokusera på 
övervaknings- och diagnosuppgiften, eller att prioritera produktiviteten genom att fokusera på 
styruppgifterna.  
 
Det finns en möjlighet att de allmänna feltyperna som identifieras på ett teoretiskt och 
praktiskt intressant sätt kan relateras till processoperatörens arbete. Det gäller i första hand 
den av Reason utarbetade modellen över operatörsfel, men även andra aspekter som 
aktualiserats inom människa-maskin forskningen. Förekommer exempelvis allmänna feltyper 
länkade till operatörens försök att aktivt skaffa sig information om systemet genom 
manipulering? Den information som tas ut från systemen i kontrollrummen är i första hand 
avsedd att stödja övervakningen, medan operatörens styruppgifter ofta blir en slags 
restprodukt, d v s ingrepp som automatiken inte klarar av på grund av ofullständiga 
matematiska  modeller (Brehmer, 1989). 
 
Shell har byggt vidare på ansatsen och utvecklat ett PC-baserat instrument för 
olycksutredningar - Tripod-Beta, som integrerar olycksutredning med det förebyggande 
arbete som identifierat allmänna feltyper. Instrumentet ”spårar” en orsakskedja  från den 

                                                 
* En utförlig dokumentation av förändringarna i svensk processindustri finns att tillgå i det av NUTEK 
finansierade DUP programmet – Driftutveckling i processindustrin. 
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inträffade incidenten via händelseträd tillbaka till de allmänna feltyperna som alltså 
representerar latenta fel.  
 
Mot  användandet av Tripod –ansatsen talar det faktum att den är kräver engagemang och 
specialkunskaper om verksamheten. Den andra sidan av myntet är givetvis att 
säkerhetsarbetet med nödvändighet då integreras med övrig verksamhet. Det som starkt talar 
för modellen är slutligen att man inte för modellutvecklingen blir beroende av exakta 
statistiska uppgifter om incidenter. 
 
 
Exkurs: Om incidentrapportering 
 
I litteraturöversikten lades som tidigare nämnts ett stort arbete ned på att finna relevanta 
forskningsresultat om incidentrapportering. I det följande presenteras kortfattat principer som 
kan härledas från de slutsatser kring vilka det råder relativ konsensus bland forskare. Den som 
önskar en fylligare redogörelse av källorna hänvisas till arbetsrapportern (Stubbs, Danielsson 
& Ohlsson, 1999).  
 
Vad tjänar då incidentrapportering till? Först och främst tjänar det till att upprätthålla vad man 
kallar en säkerhetskultur. ”Kultur” är här inget mystiskt begrepp utan tar sig alltid konkreta 
uttryck i en verksamhet. Till en säkerhetskultur hör en iakttagande av allmän försiktighet, 
eller riskmedvetande, även i frånvaro faktiska olyckor och skador. Incidentrapportering 
behövs för att påminna människor om de risker som faktiskt finns. Som tidigare nämnts är en 
falsk säkerhetskänsla en av de negativa följderna av automatiseringen. Därtill kan läggas 
ytterligare några skäl. 
 
- Givet att man drar rätt slutsatser och vidtar d:o åtgärder inses lätt analogin mellan 

incidenter och vaccin, - att det mobiliserar systemets försvar mot långt allvarligare 
framtida angrepp. 

 
- Incidenter ger inblick i på vilket sätt brister och luckor i barriärer kan samvariera och leda 

till en olycka. 
 
- Eftersom de är mer frekventa än verkliga olyckor ger de underlag för kvantitativa 

analyser. 
 
Till syvende og sidst blir alla program för rapportering beroende av de anställdas vilja och 
förmåga att rapportera. Det kan finnas en naturlig motvilja att rapportera om händelser där 
man själv haft en huvudroll och/eller man kanske inte kan ge en bra beskrivning av de 
omständigheter som utlöst incidenten. Ett exempel på det senare kan vara att man vant sig vid 
undermålig utrustning och då inte förstår hur den bidragit till en incident. Som nämnts är 
benägenheten större för rapportering av händelser som kan leda till direkta personskador. 
 
Det finns två huvudvägar att gå vid utformning av system för incidentrapportering. Den första 
bygger på konfidentiella uppgifter och passar i större företag. Den andra bygger på öppna 
uppgifter att i mindre företag där det inte är möjligt göra uppgiftslämnare anonyma. 
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1. Konfidentiell rapportering 
Innehåll: 
-    Avskiljbara uppgifter om rapportören åtkomliga endast för en tredje opartisk 
      granskare (för eventuell kontakt och komplettering). 
-    Beskrivning av incidenten; aktuella arbetsuppgifter, procedurer, utrustning, etc. 
- Beskrivning av det problem som man anser utlöst incidenten. 
- Rekommendationer. 
Analys/granskning: 
- En enhet inom organisationen som inte har arbetsrättsligt ansvar för intern organisation 

eller personalpolitik. 
- En utomstående instans, t ex en akademisk institution eller en branschorganisation. 
Åtgärdssystem: 
- Rapportering till ledningen av de data den behöver för att besluta om åtgärder. 
- Rutiner för förbättringsåtgärder. 
- Publicering av sammanställningar av rapporter som görs lättillgängliga för de anställda. 
 
2. Öppen rapportering 
Innehåll: 
- Personuppgifter (namn, befattning, arbetsplats) 
- Beskrivning av incidenten (som ovan) 
- Beskrivning av problemet som utlöst incidenten 
- Rekommenderade åtgärder 
 
 Analys/granskning 
- Skyddsombud eller säkerhetsansvarig 
- Förman/enhetschef 
 
Åtgärdssystem: 
- Vidarerapportering av analys till ledning i samband med rekommenderade eller vidtagna 

åtgärder 
- Återföring till de anställda via möten i säkerhetsgrupp eller skyddskommitté och/eller 

skriftliga meddelanden 
 
Av litteraturen framgår att de faktorer som är mest avgörande för anställdas benägenhet att 
rapportera är: 
 
- att rapporterna blir granskade av en instans som har legitimitet, i detta fall uppfattas som 

neutral  
- att man får snabb återmatning på rapporterna i en form som är relevant och begriplig 
 
Mer tveksamt är att använda belöningar (sanktioner) för att stimulera till rapportering. Detta 
kan leda till en snedvridning i materialet. 
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Begreppsförklaringar 
 
Attityd - individens relativt stabila benägenhet att känna, tänka och handla gentemot 
företeelser 
 
Attribuering - individens sätt att tänka kring orsaker till upplevda händelser 
 
Coping - individens sätt att hantera stress 
 
Föreställningar - psykologisk beteckning på en individs personliga trossystem - det hon vet 
och tror sig veta. (Eng. ”beliefs”) 
 
Gränssnitt - det som i ett fysiskt system kommunicerar med användaren; knappar, spakar, 
skyltar, bildskärmstexter, etc. 
 
IAEA - Internationella atomenergikommissionen 
 
Kognition - processer som har med tänkande och behandling av kunskap att göra; minne, 
bedömningar och beslutsfattande, problemlösning, osv. 
 
Kvasi-experimentell - en experimentell undersökning där man inte gör en slumpmässig 
fördelning av individer på olika betingelser 
 
Longitudinell - beteckning på undersökning som studerar förändringar över en längre tid 
 
Motivationell - hänför sig till drivkrafter bakom en individs beteende; känslor, 
vakenhetsgrad, etc. 
 
Socialpsykologi - den del av psykologin som studerar grupprocesser och förhållandet mellan 
individ och grupp 
 
Schema – ett sätt att organisera kunskap och handlingar som styr minne, 
uppmärksamhetsfördelning, osv 
 
Script – scheman för sociala situationer 
 
Stress -  individens ospecifika reaktion på påfrestning 
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