


Den Mänskliga Faktorn 
Det handlar om systemet, dumbom! 





Vår verksamhet är farlig. 

 

Det är ett prioriterat mål att säkerheten är hög. 

 

Ett hinder för detta är missuppfattningen att Den Mänskliga Faktorn är en 

felkälla som måste övervakas, kontrolleras eller ersättas med teknik. 

 

System är i grunden inte säkra. Det är människor som får systemen att 

fungera över huvudtaget och det är människor som skapar säkerhet i 

system. 

 

Den Mänskliga Faktorn borde rimligvis handla om hur vi designar system 

så att människans förmåga att göra rätt tas till vara så bra som möjligt. 

 

Samma faktorer som skapar effektiva insatser skapar också säkra 

insatser. 
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Herbert William Heinrich, 1931 

 

MÄNSKLIGA 

FELHANDLINGAR 

BRISTER I TEKNIK 

OCH FYSISK MILJÖ 

OUNDVIKLIGA OLYCKOR (!) 
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• Studier av olyckor från 1920-talet (!) 

• Baseras på olycksrapporter från arbetsledare som 

gärna skyllde på arbetarna 

• Stora brister i vetenskaplig metodik, spårbarhet mm. 

 
 











ERGONOMI 

INTERAKTION MÄNNISKA – TEKNIK- 

SYSTEM 

KOGNITIV PSYKOLOGI 

DESIGN 



ETT TVÄR-

VETENSKAPLIGT 

KUNSKAPS-

OMRÅDE 

ETT ANNAT 

ORD FÖR 

KLANTSKALLE 

MÄNSKLIG FAKTOR 



Människa 

SYSTEM 

Teknik Organisation 









Apbra på  

Visuell tolkning, 

Mönsterigenkänning 

&  

Bedömning 

Optimerad för att 

överleva & fortplanta i 

naturen – inte för att 

förstå moderna olyckor 

4378 x 156 = ??? 

Komplex 

varseblivning 



HINDSIGHT BIAS 

HINDSIGHT = EFTERKLOK, I EFTERHAND 

BIAS = FÖRDOM, PARTISKHET 

 

Ett tankefel  



EFTERDUMHET 

• En krypande känsla av att tillvaron är förutsägbar 

• En förutfattad mening om förspelet till olyckan – det 

gick ju åt helvete så det som gjordes strax innan 

måste ju vara åt helvete! 

• En oförmåga att se skillnaden mellan 

• Vad som går att se i efterhand 

• Vad som gick att se inne i situationen 

 



”Det är farligt att fråga efter orsaken. 

Det leder till spekulation.” 

 - Lars Harms-Ringdahl 

 

 

”Orsaker är något du konstruerar, inte 

hittar.” 

 - Sidney Dekker 



(Efter Dekker, 2002) 

klant.. 

Hur vi betraktar misstag efter olyckan 



(Efter Dekker, 2002) 

MÅLKONFLIKTER 

KOMPLEXITET & OFÖRUTSÄGBARHET 



Borde ha… 

Om de bara hade…. 

De skulle ha valt vänster…  

Fråga efter det lokala förnuftet: 

Varför var det vettigt, där och då, att göra som de gjorde? 



Känner du redan en Slarvpelle? Ta det på måndag morgon – vänta inte 

på en olycka. 

 

”Medvetet slarv” och ren illvilja är extremt ovanligt i arbetslivet! De flesta 

går till jobbet för att göra ett bra jobb! 

 

 

 

 

 

OM SLARVPELLE OCH ONT UPPSÅT 



Otur Uppsåt 

Misstag 

”Black out” 

Slarv/ 

nonchalans 

Medvetet 

åsidosättande av 

säkerheten 

”Låta olycka 

inträffa” 

Medvetet 

orsaka olycka 

”Vilja orsaka 

massförstörelse” 

Kvalificerad olycksutredningsmetodik 2010 

A. Bergqvist, M. Strömgren och H. Rådbo   

”Rätt 

agerande” 

Svårare att förhålla sig till 

Vem drar linjen? 



 

Jämför Responsibility – Accountability 

 

Responsibility – som ansvar för att göra saker inom ett ansvarsområde 

– OK 

 

Accountability – som i att stå till ansvars när det gått åt pipan – lägg inte 

fokus här! Fokusera absolut inte på att ha ryggen fri inför 

brottsutredning! 

 

Att skydda sig mot ansvarsutkrävande innebär helt andra åtgärder än 

de som skapar bättre säkerhet! 

 

 

OM ANSVAR 



Säg inte åt folk vad de ska göra, fråga dem vad de behöver! 

OM RUTINER OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 



AFS:ar löser inte säkerhetsproblemen – de skapar utrymme i tid och 

pengar. Ni måste fylla utrymmet! 

OM AFS:ar 



1. Inse att tillvaron är komplex och oförutsägbar. 

 

2. Skapa ett konstruktivt samtalsklimat där både olyckor 

och irritationsmoment undersöks innan omdömen fälls. 

 

3. Börja designa räddningsinsatser med utgångspunkt i 

framgångsfaktorer – ett sug efter erfarenhetsåterföring 

kommer då automatiskt. 

 



Fredrik Forsman vid Chalmers berättar om sin forskning om human factors inom sjöräddning. 

Fredrik skulle kunna lära svensk räddningstjänst väldigt mycket. 

https://vimeo.com/135348219  

 

Artikel om den väldigt relevanta ETTO-principen på Erik Hollnagels hemsida. Hans övriga idéer är 

också mycket läsvärda: 

http://erikhollnagel.com/ideas/etto-principle/index.html 

 

Sidney Dekkers hemsida – böcker, videos, papers mm. Allt är superintressant. Boken The Field 

Guide to understanding ”Human Error” är lysande och den fick mig att vilja göra den här 

föreläsningen. 

http://sidneydekker.com/ 

 

Fascinerande föreläsning om att vi inte ser verkligheten  som den egentligen är: 

http://www.ted.com/talks/donald_hoffman_do_we_see_reality_as_it_is?language=en  

 

Jättelång bloggpost i två delar om artificiell intelligens med intressanta jämförelser med den 

mänskliga hjärnan: 

http://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-revolution-1.html 

http://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-revolution-2.html 
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