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Varför organisatorisk riskhantering är viktig i 
förebyggandet av olyckor på arbetsplatsen 

Att leta efter en syndabock när något har gått snett och en olycka har skett är förlegat och 
ger dessutom oftast bara en falsk trygghet. Naturligtvis kan en människa ha utlöst själva 
olyckan men orsakssambandet bakom händelsen brukar vara en komplex kombination av 
organisatoriska, tekniska och kulturella frågor. 

Att endast arbeta med skyddsfrågor efter att en olycka har skett kallas för att arbeta 
reaktivt och kan jämföras med att ständigt plåstra om istället för att slipa ner de vassa 
kanterna. Om man uppmuntrar sin personal att rapportera tillbud, så kallade ”near 
accidents”, kan man arbeta proaktivt och försöka hitta de vassa kanterna innan någon har 
rivit upp ett sår. 

Varför sker en olycka? 
Mellan en källa till fara och dess måltavla (människor, miljö, materiella värden etc.) 
upprättas ett antal barriärer för att förhindra en olycka. Dessa barriärer kan vara 
exempelvis personlig skyddsutrustning, maskinskydd, larm, varningslampor med mera. 
De kan även utgöra mer organisatoriska barriärer, så som regelbundna kontroller, allmän 
inställning till säkerhetsfrågor (företagets säkerhetskultur), för arbetet anpassad 
schemaläggning, regelbundna raster etc. 

I de organisatoriska barriärerna kan det finnas så kallade latenta eller inbyggda fel, till 
exempel att man har för lite tid för att hinna med svåra moment, för låg bemanning och 
dylika organisatoriska faktorer. Dessa fel kan i samband med en osäker handling samt 
situationsfaktorer orsaka en olycka, ifall energi från källan lyckas bryta igenom alla 
barriärer samtidigt. Modellen nedan kallas Schweizerostmodellen (efter Reason, 1990) 
och ska visualisera barriärerna med dess fel och brister (alltså hålen i osten). 

 

 
Figur 1: Schweizerostmodellen 
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Organisatoriskt lärande 
Enligt en teori av Argyris och Schöön (1974) skiljer man på ”single-loop-learning” och 
”double-loop-learning” som följd av att ett problem har uppstått. Teorin förklarar olika 
problemlösnings- och inlärningsmönster som är viktiga att känna till när man ska arbeta 
med organisatorisk riskhantering och förbättrad avvikelse- och tillbudshantering. 

 
Figur 2: Schematisk bild över SLL och DLL 

 

Individuell single-loop-learning 
I detta fall utför en individ en handling, utifrån de aktuella styrande variabler som finns. 
Resultatet blir inte bra och ett fel av något slag uppstår. Individen tänker ut en lösning 
och utför handlingen igen varvid resultatet blir lyckat. Ingen annan får ta del av 
lösningen och inga styrande variabler ändras. Problemet blir visserligen löst men det 
ifrågasätts inte varför problemet uppstod och hur man kan förebygga att man själv, eller 
andra, får samma problem vid ett annat tillfälle. 

Organisatorisk single-loop-learning 
Vid en organisatorisk single-loop-learning låter individen andra ta del av lösningen på 
problemet, men det är fortfarande ingen som ifrågasätter bakomliggande orsaker eller 
lyfter upp problemet på högre nivå i organisationen. Som exempel kan man säga att en 
invid som jobbar i företagets produktion upptäcker ett problem, löser det och sedan 
berättar om det för sin närmste chef (som blir den så kallade ”agenten” i nedanstående 
bild). Chefen tar upp det för sina andra underställda på nästa personalmöte. Vid det här 
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laget stämmer inte längre de styrande variablerna överens med hur personalen faktiskt 
behöver arbeta för att kunna utföra sina uppgifter. 

Organisatorisk double-loop-learning 
De steg som utförs under organisatorisk SLL kan fortfarande utföras även i detta fall, 
med skillnaden att agenten i fråga även lyfter problemet så att de styrande variablerna 
kan ändras för att passa verksamheten bättre. På detta sätt kan hela företaget få nytta av 
varje individs kännedom om verksamheten och problemlösningsförmåga. När man har 
kommit hit inser man att avvikelse- och tillbudsrapporter är väldigt viktiga och att de inte 
ska skuldbeläggas. Ett företag som kan använda sig av organisatorisk DLL har blivit en 
lärande organisation som klarar av att anpassa sig och även kan vara säkra på att styrande 
dokument som policys och rutiner faktiskt speglar verksamheten. Dessutom har en 
lärande organisation lättare att acceptera förändringsprocesser, till exempel om ett nytt 
ledningssystem ska införas. 

Hur uppnår man då organisatorisk DLL i sin verksamhet? 
Så länge det finns människor med i bilden kommer alltid misstag och fel att begås. Det är 
inget konstigt med det utan bara att acceptera. Detta gäller även då människan har 
diverse hjälpmedel och maskiner för att utföra sin uppgift för dessa hjälpmedel är ju trots 
allt också designade av en människa.. Om vi accepterar detta faktum är det lättare att 
tydliggöra de latenta förhållanden som finns och täppa till hålen i barriärerna på ett mer 
effektivt sätt. 

För att få en företagskultur där medarbetarna är rapporteringsvilliga måste alltså 
ledningen framhålla att rapporternas syfte inte är att hitta syndabockar utan att hitta 
förbättringsmöjligheter. Att en medarbetare rapporterar en avvikelse eller ett tillbud tyder 
inte på att denna medarbetare är dålig på sitt jobb utan på att personen är uppmärksam 
och vill företagets bästa. 

Om man som anställd ska lämna in en rapport måste man veta hur den ska skrivas och till 
vem den ska lämnas. Det är även viktigt att rapportören får återkoppling på vad rapporten 
har lett till, till exempel vilka åtgärder som har vidtagits, vem som är ansvarig för dessa 
och så vidare. Vill man arbeta med anonyma rapporter går det ändå bra att återkoppla 
genom personalmöten, information på intranät etc. 

Den som mottar en rapport, ”agenten” i figuren ovan, måste ha en sådan position i 
organisationen att han/hon har befogenheter att själv besluta om åtgärder eller ha klart för 
sig vem han/hon kan vända sig till med problemen. Även här är återkoppling viktigt, om 
besluten om åtgärder går vidare i organisationen. 

Slutsatser 
Vad ska vi då dra för slutsatser av resonemanget? Jo, för det första måste vi acceptera att 
människor begår fel och misstag med jämna mellanrum och av olika orsaker. Som 
ansvarig för hur arbetet är organiserat måste man alltid se sig själv i spegeln och söka 
andra orsaker än att någon har ”slarvat” eller dylikt, när en olycka har skett. 
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Det är viktigt att arbeta proaktivt och försöka förhindra att olyckor sker. Detta gör man 
genom att stärka organisationens säkerhetskultur och uppmuntra rapportering av 
avvikelser och tillbud. En allvarlig olycka är oftast toppen på ett isberg bestående av 
tillbud och mindre skador. 

Det måste finnas någon att rapportera till och vägar för återkoppling och information 
måste vara tydliga genom hela organisationen. Den som mottar en rapport måste veta vad 
han/hon ska göra med den; själv besluta om åtgärder eller föra rapporten vidare uppåt i 
organisationen. 

Att komma med förändringsförslag efter att en olycka har skett behöver inte vara 
speciellt svårt. Det som är svårare och kräver mer av organisationen är att arbeta 
förebyggande, men det lönar sig mycket mer i längden. Ett företag som är säkert, har 
engagerade medarbetare och är adaptivt för förändringar har mycket bättre 
förutsättningar att hänga med i dagens föränderliga och osäkra klimat än ett företag som 
har fastnat i gamla hjulspår! 
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