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Mänskliga och organisatoriska faktorers
påverkan på en byggnads brandskydd
I projektet har en kvantitativ metod för att beräkna brandrisker tagits fram. Metoden kombinerar den
helhetssyn som finns inom MTO-verksamhet (Människa-Teknik-Organisation) med
händelseträdsmetodik. I projektet länkas kvalitativa metoder ihop med kvantitativa, som har tvingat
fram tydliga definitioner av vad som påverkar en byggnads brandskydd.

Inom kärnkraftindustrin har analyser som bygger på synsättet där man ser Människa, Teknik och
Organistion som en samverkande helhet, varit vanliga under lång tid. Där har man framför allt
använt MTO-analyser för att utreda händelser och incidenter för att kunna hitta bakomliggande
organisatoriska orsaker till tekniska fel och mänskligt felhandlande. Kännetecknande för MTO-
analyser är att man fokuserar på barriärer. Med barriär menar man ett tekniskt eller organisatoriskt
skydd mot en skada eller skadehändelse. Det kan t.ex. vara personalens förmåga att använda
handbrandsläckare eller ett sprinklersystem.

I händelseträdsmetodik läggs ofta stor vikt vid statisktiska data om felintensitet hos ventiler eller hur
ofta de är felställda, för att t.ex. beräkna tillförlitligheten hos ett sprinklersystem. Det är inte allt för
kontroversiellt att säga att de intensiteterna är anläggningsberoende, med hänsyn till t.ex.
personalens kompetens, resurser och rutiner för underhåll.

Det är t.ex. dessa anläggningsspecifika skillnader som utgör de mänskliga och organisatoriska
faktorernas påverkan på en byggnads brandskydd.

Det grundläggande arbete som gjorts i detta projekt är generella beskrivningar av mänskliga,
tekniska och organisatoriska faktorer. De beskrivningarna har konkretiserats i matriser som kan
användas som lathund vid intervjuer och värdering av mänskliga och organisatoriska faktorer.

Matriserna kan användas för att värdera de barriärer som finns inom brandskyddet, i det system som
avgränsas i analysen. Systemet kan vara ett objekt, en brandcell, eller en hel anläggning. Delar av
metoden kan också användas för att värdera ett företags brandförebyggande arbete.

Om det finns tillgänglig relevant statisitik kan värderingen av barriärerna användas för att beräkna
sannolikheter för olika utfall med hjälp av händelseträdsmetodik. Men förutom kvantitativa resultat
får man också en hel del kvalitativa värderingar. Värderingar som kan vara värdefulla för den
fortsatta prioriteringen av anläggningens brandskydd.

Det tydligaste användningsområdet är befintliga medelstora och stora industrier som har specifika
system med högt skyddsvärde. Metoden kan användas för att skapa översiktliga värderingar som kan
ligga till grund för vilka barriärer som man bör utveckla samt vilka som spelar mindre roll.
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