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Presentationen

Vem är Göran Rosvall?

Vad är olyckor?

Vad förorsakar dem?

Hur undviker man dem? 



Definition på olycka

En plötslig oavsiktlig händelse som 
resulterar i eller kan resultera i skada 
på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Ett tecken på att det finns brister i det 
system där olyckan inträffar

Det finns många flera definitioner…



Varför händer olyckor

En omfattande teoribildning

Nu – mina praktiska erfarenheter från en 

mängd olycksutredningar 



Kollision mellan MS Gotland och HSC Gotlandia II, 

Nynäshamn, den 23 juli 2009



Kollision mellan torrlastfartyget Joanna och passagerarfärjan 

Stena Nautica utanför Varberg  den 16 februari 2004



Kollision på Linateflygplatsen i Milano, Italien, mellan  SAS Boeing 

MD-87, SE-DMA och en Cessna 525-A, 

D-IEVX, den 8 oktober 2001. 



Haveri med Cessna U 206 G, SE-GOP, utanför 

Östersund  den 6 augusti 2004



Olycka med JAS 39.184 ca 25 km sydost Utklippan, Blekinge, 

den 1 juni 2005 



Kollision mellan två militära helikoptrar Y04 och Y10 

av typ HKP9A väster Ryd, G län, den 11 september 

2007



”Grundstötning” i Göta kanal vid Söderköping med 

Stridsbåt 90.839 den 22 augusti 2009 



Olycka med tåg 8789 som kört på timmer från en urspårad och 

vält vagn på sträckan Linköping–Vikingstad den 29 mars 2006. 



Brand i Hotell Borgholm, Borgholm Öland, den 9 april 2004



Kollision mellan två linjebussar på väg 288 i Rasbo 

norr om Uppsala den 27 februari 2007 



Jordskred i på väg E6 vid Munkedal söder om Uddevalla

den 20 december 2006



Kollaps av cistern med åtföljande utsläpp av 16 000 ton svavelsyra. 

Helsingborg den 4 februari 2005



Arbetsmetodik

Organisationen

Vad hände ?
Människan

Maskinen

Miljön

Övrigt

Faktainsamling Analys Slutsatser

Varför hände det ?

Hur kan en liknande 

olycka förebyggas?

Olycka

ÅTGÄRDER



Helhetssyn

Produktion

Arbetsmiljö

Organisation

LedningLagar och 

myndighetstillsyn

Personal

Yttre miljö

Teknik

Utbildning

Uppföljning

SÄKERHET

Säkerhets-
kultur



Arbetsmetodik

Undersök brett – vänd på så många stenar 
som möjligt

 Även långsökta faktorer kan ha spelat in

 Avgränsa inte förrän det är helt klart att 
faktorn inte har haft betydelse

 Intervjua så många som möjligt som kan 
lämna uppgifter

 Kvalitetssäkra informationen – faktamissar 
är förödande



De egentliga orsakerna

 Hur händelseförloppet vid en olycka 

gestaltade sig är ju en rätt handfast 

fråga.

 Var de egentliga orsakerna till en olycka 

står att finna är mera en filosofisk fråga.



Utbildning

Regler

Flygplanet

Var ligger felet?

Här?

Olycka



Var ligger felet?

Eller här?

Olycka

Utbildning

Regler

Flygplanet



Varför händer olyckor

En olycka kommer sällan som en blixt 

från klar himmel…

Den är resultatet av att många små –

ofta välkända – fel och svagheter 

plötsligt samverkar.



Hur undvika olyckor

Säkerhetsarbetet kan inte gå ut på att 
skapa ett system där det inte begås fel 
och misstag. Det är omöjligt.

Det går i stället ut på att skapa ett 
system i vilket man på ett effektivt och 
målmedvetet sätt identifierar och 
åtgärdar det som leder till att folk gör 
fel och misstag.



Säkerhetskultur

Ett mått på det engagemang och de 

attityder till säkerhet och säkerhetsarbete 

som finns inom en verksamhet, dvs. hur 

aktivt och systematiskt man på olika nivåer 

arbetar för att hitta och undanröja risker 

och svagheter i säkerheten 



Olika nivåer



Regelnivå

Föreskriven säkerhetsnivå i 

t.ex. ett företag.

Så här uppfyller man 

regeln 

i verkligheten.

Tid

Olycka

Solklart 
regelbrott



MEN - regelbrottet är inte det 

mest intressanta

Det viktiga att ta reda på för att undvika nya olyckor:

- VARFÖR följer upprätthållandet av säkerhetsregeln 
en sådan fallande kurva?  

- VARFÖR har företagsledningen inte styrt upp 
saken?

- VARFÖR har ingen annan upptäckt och påtalat 
problemen?

- VARFÖR ser det ut som det gör?



Ställ rätt frågor

Om man bär ägg i en korg 

med hål i och ett ägg faller 

ner och går sönder, är den 

intressantaste frågan inte 

hur hålet uppstod etc, utan 

varför man inte upptäckt att 

det var hål i korgen och sett 

till att täppa till det. 



Säkerhetsnivå 

i systemet

Supersäkert

?Daglig uppföljning

av verksamheten
Kvalitets-

system

Handböcker

Ledarskaps-

utbildning

Färdighets-

träning

Osäkert

Låg säkerhet

Normal

säkerhet

Säkert

Hög säkerhet

Förbättringsmetoder



Nyckelfaktorer

Avvikelserapporteringssystem

Ledningens engagemang

Uppföljning av händelser

Just Culture



Utan den kunskap om brister och risker som 

man får från dem som dagligen arbetar i 

systemet är det i praktiken omöjligt öka 

säkerheten



Avvikelserapportering

 Den som rapporte-

rar om avvikelser får 

inte drabbas av 

olika typer av 

negativa påföljder 

på grund av själva 

rapporterandet eller 

händelser som 

rapporteras



Avvikelserapporteringssystem

 Det måste synas för alla att det händer 

något när problem anmäls



Nivån på säkerheten i en verksamhet är helt 

beroende av det engagemang som högsta 

ledningen visar för säkerhetsfrågorna



Högsta ledningen MÅSTE stå på barrikaderna 

och i både ord och handling visa att säkerhet 

är något viktigt



Identifierade svagheter måste noggrant 

åtgärdas



De flesta fel och misstag görs av människor som 

är försiktiga, vill göra rätt, försöker göra rätt, tror 

att de gör rätt - men av olika anledningar blir det   

ändå fel…



Det går inte att hindra folk från att göra fel 

och begå misstag genom bestraffningar



En föregångare på 60-talet

Militär flygning är farlig verksamhet. Vi 

(Staten) måste förstå att kvalificerade flygare 

som vi litar på för att försvara vårt land inte 

kan vara så dumma att de medvetet försöker 

ta livet av sig under övning i fred. Låt dem 

därför öppet och utan risk för bestraffning, 

berätta vilka slags problem de möter under 

flygning eller vid hantering på marken i sin 

svåra uppgift att öva för att bli bäst.

 Riksåklagaren Holger Romander



Säkerhetsarbete är inte 

väldigt komplicerat.

Det gäller att kämpa på 

och inte slappna av och 

tro att det är klart…



Hur undviker man olyckor?

Sammanfattning

 Man ser till att få reda på tillbud och problem i 
verksamheten

 Man bestraffar inte dem som begår misstag eller 
kommer med upplysningar om problem

 Man rättar systematiskt till alla svagheter man 
upptäcker och får tips om

 Man utreder olyckor och tillbud och man rättar 
systematiskt till de orsaker man hittar där

 Man kämpar på hela tiden…



Haverikommissionens rapporter på 

Internet

www.havkom.se


