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Johan Bergström föreläser på Säkerhetskulturnätverket 

ÅF-huset i Malmö 2012-09-19 

Ovanligt många hade samlats i ÅF:s lokaler i Malmö för att lyssna på Johan Bergström, 
universitetslärare och nyligen disputerad forskare, från Lunds Universitet. Johan forskar främst inom 
systemsäkerhet och kognitiv systemvetenskap. Temat för dagen var Olycksteori; med en utlovad 
touch av filosofi och även religiösa inspel. Det var en blandad publik som samlats med olika 
bakgrunder, vilket är det som gör säkerhetskulturnätverket så spännande. Människor från olika 
branscher samlas för att prestigelöst dela med sig av, och diskutera utmaningar i den egna 
organisationen och få höra hur svårigheter lösts på andra ställen.  

Detta referat från seminariet är främst tänkt som ett komplement till Johans presentation. 
Presentationen som kan ses på Johans blogg. Referatet fokuserar därför främst på det som inte 
framgår på bilderna.  

Eftermiddagen började med att Jennie Ossmark Torstensson från ÅF kort presenterade 
säkerhetskulturnätverket och hon bollar vidare till Johan Bergström, vår hedersgäst för dagen. Johan 
Bergström är en omtyckt och karismatisk föreläsare som direkt fångade publiken genom att ta på sig 
en röd t-shirt, med ursprung i NASA:s program för ett säkert arbetssätt. På den röda t-shirten syns de 
vita bokstäverna väldigt tydligt och budskapet är: ”Failure is not an option”. Dagens seminarie är en 
blandning mellan föreläsning och workshop och Johan uppmanar direkt publiken att sätta sig några 
minuter i en bikupa vid varje bord och diskutera vilken kultur NASAs budskap skapar. Tankarna vid 
borden var många och nedan följer några exempel: 

”Ett sådant budskap hämmar öppenheten” 

”Budskapet gör eventuellt att medarbetarna mörkar felaktiga beteenden – för man får inte göra fel” 

”Jag köper inte att det inte skulle vara tillåtet att göra fel” 

”Man kan aldrig uppnå ett bra lärande om man aldrig tillåts göra fel” 

”Detta är en negation, de söker failure, inte det bra i organisationen” 

”Det skulle snarare stå improvement is an option” 

”Ledningen ser väldigt förenklat på riskhantering” 

http://johanniklas.blogspot.se/#!/p/presentations.html


 

 

Referat från Säkerhetskulturnätverkets seminarium: 
Säkerhetskultur & olycksteori 

Malmö, 19 september 2012 

Johan nickar åt och kommenterar uppkomna funderingar, och flikar in: ”Detta visar att det faktiskt 
finns ett val. Har vi verkligen valet att vara säkra?” 

Johan tar upp ett exempel till och läser upp ett mail som skickades av en vice VD på ett av Europas 
största flygbolag, som gick ut till alla 25 000 anställda. Vice VD var sammanfattningsvis bekymrad 
över säkerheten och uppmanade alla att tänka lite till och snälla vara lite mer försiktiga. Det blir 
ytterligare diskussioner och funderingar kring vilken kultur som mailet beskriver, när ett sådant mail 
är bra (om det någonsin är det) och vilken underliggande modell/idé som kan läsas ut av mailet.  

Johan visar på att det bygger på en tanke om att man ska identifiera och avlägsna de som gör fel, och 
att vi därigenom ska uppnå säkerhet. Systemet så som det är uppbyggt är säkert, och det är 
människorna som förstör ett idealt system. Johan visar på att det snarare är så att systemet inte alls i 
grunden är säkert och istället ska chefen uppmuntra att höra dåliga nyheter. Johan berättar om ”the 
bad apple theory”, att risk i så fall uppkommer på grund av ”slarv”.  

Grundtanken i  ”the bad apple theory” kan beskrivas som att bolaget är en stabil frodig stam med 
stabila grenar. På grenarna hänger goda äpplen i form av kompetenta medarbetare. Ibland dyker det 
dock upp ett ruttet äpple. Då är det bäst att avlägsna detta innan det smittar andra äpplen. Modellen 
ser olyckor som otrevliga överraskningar som inte hör hemma i systemet. Blir vi av med 
opålitligheten blir vi säkra.   

Vidare pratar Johan om ”Maskinmetaforen”. Maskinen är uppbyggd på ett idealt sätt och ska alltid 
fungera. Då maskinen inte fungerar så går man in på detaljnivå i maskinen och letar enskilda 
komponenter. Enskilda komponenter interagerar linjärt, det är enkla flöden och enkla processer som 
följer regler. När maskinen krånglar hittar man den felfungerande enskilda komponenten och byter 
ut denna. Pålitlighet är ledordet! Allt är förutsägbart och arbetarna behöver bara guidning och 
översyn! (Taylorism 1905) Helhetens funktion beror av komponenters funktion. Pålitlighet ger 
säkerhet! 

Vi förflyttas tillbaka till 1600-talet. Cogito, ergo sum – jag tänker, alltså finns jag (René Descartes). 
Johan berättar en anekdot om hur Descartes dessutom dog av att flytta till Sverige för att undervisa 
drottning Kristina, han var inte van vid det kalla, fuktiga klimatet och dog av svåra 
lunginflammationer. Johan berättar vidare att Descartes citat kan kopplas till maskinmetaforen och 
dualismen, att vårt tänkande separeras.  



 

 

Referat från Säkerhetskulturnätverkets seminarium: 
Säkerhetskultur & olycksteori 

Malmö, 19 september 2012 

Res cogitans och res extensa, dvs det sinnliga och det kroppsliga. Frågor som ”var det tekniskt eller 
mänskligt fel” kan härröras till detta. Res extensa kan vi lätt designa – om det inte vore för 
människans opålitlighet som mynnar ur res cogitans.  

Vi förflyttas vidare i tiden i Johans föreläsning och träffar på Isaac Newton och hans orsakssamband. 
Varje kraft har en symmetriskt lika stor motkraft. En orsak har en effekt som är en orsak som har en 
effekt osv... Detta skulle medge att vi alltid kan förutse en skada om vi vet nuvarande tillstånd och 
lagarna om rörelse. Om något kan skita sig så gör det, och tvärtom. Detta skulle också medge att det 
alltid går att ta fram en ”korrekt version”, och Johan hänvisar till root cause analysis.  

Inom sjukvården är man extra måna om att behålla hjälten! Individen är en källa till framgång, men 
detta ger också en baksida. Individen kan också vara källa till motgång. Johan visar en bild från en 
modern dagstidning från vår egen tid. Det är en rättegångstecknare som avbildat den sjuksköterska 
som för några år sedan dömdes som ansvarig för ett litet barns död. Senare visar Johan en avbildning 
av en häxrättegång från 1600-talet. Det är slående hur lika avbildningarna är och ”den moderna 
häxan” – sjuksköterskan - är avbildad som gammal med krokig näsa. I själva verket var hon både ung 
och vacker flikar Johan in. Man har hittat en syndabock, en ansvarig individ i ett annars perfekt 
system.  

Detta sätt att tänka kräver både kontroll och sanktioner. Detta leder bara till fler disciplinföljder, mer 
teknologi för att rädda systemet från människan, fler uppmaningar till de anställda ”att vara 
försiktiga” och fler PM. Johan berättar vidare om flyget och att piloterna nu fått en ny team player i 
cockpit. Högre nivå på tekniken för att skydda systemet från den opålitliga människan. Från cockpit 
sparas de senaste 30 minuternas röstinspelning, dessa återfinns efter en olycka i flygplanets svarta 
låda. På senare tid har man kunnat höra allt fler kommentarer likt dessa: ”Vad gör den nu? Hur ska vi 
få den att sluta?” ”Förstår inte vad som händer”. Den nya team playern i cockpit är alltså allt mer 
avancerad teknik, som piloterna i en krissituation inte alltid kan förstå. När ska vi sluta separera 
teknik och människa är den stora frågan? En publikkommentar följer; ”man märker att allt fler fel 
benämns som orsak i ”den mänskliga faktorn”, men samtidigt får vi alltmer avancerad teknik!?”, 
vilket man kan se på publikens reaktion är mycket tänkvärt! 

Johan kommer nu in på en annan grundtanke kring varför olyckor sker. Det bygger på att man är 
övertygad om att ingen människa i grunden går in för att göra ett dåligt jobb. Är man inte med på 
denna grundtes så faller hela modellen. Människan verkar i en omvärld som påverkar henne ständigt 
i de ”val” som görs – om de nu kan kallas ”val” rättare sagt. Fundera gärna på Johan 
inledningskommentar – har vi verkligen alltid ett val att vara säkra? 
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Johan nämner ”efterklokheten” i samband med orsaks- och händelseutredningar. I efterhand är det 
väldigt lätt att se situationer i ett annat ljus, men för de som verkar mitt i situationen, just då, under 
just dessa förutsättningar, där är det en helt annan verklighet, de kan ha en helt annan världsbild. 
Orsakssamband är relativt lätta att se när vi i efterhand vet hur det faktiskt gick… ”Dåtiden är 
ofattbar – framtiden osäker”.  

Johan berättar en historia om två häktesvakter som blev dömda för tjänstefel då de inte tog ner en 
intern som hängt sig i sin cell. I detta fall lyckades ambulanspersonal, väl på plats, återuppliva 
personen för en liten stund men sedan dog personen av sina skador. Häktesvakterna dömdes för att 
internen enligt utsago ”annars hade gått att rädda”. Johan berättar om när han själv satt i ett fikarum 
med en jurist, en lärare och en läkare då denna dom var i ropet. Han utbrast själv ”vilken kass dom, 
den förklarar ingenting om varför detta hände”. Läraren och juristen påbörjade direkt en diskussion 
om hur ovärdigt, omoraliskt och oetiskt det är att låta någon hänga och dingla sådär, och såklart 
skulle de tagit ner internen. Johan menade vidare på att ”det finns en verklighet där detta var väldigt 
logiskt, annars hade de inte gjort så”. Läkaren, som suttit tyst fram till då, sa ”tjaaaa, jag har ju varit 
på några hängningar, och de tar absolut inte ner dom, för det blir ju en polissak, man ska inte röra 
runt bland eventuella bevismaterial”. Johan förklarar att det är lätt att bli efterklok när man vet 
utgången av en händelse. Man ska istället lyssna på andras historier, och få alla sidor av en 
berättelse. Verkligheten är alltid mer komplex än man först tror. Den egna sanningen och 
verkligheten är inte nödvändigtvis någon annans sanning och verklighet.  

Johan visar en filmsnutt på vad som benämns som ”the butterfly effect”. Det är en reklamfilm som 
visar ett olyckssamband som börjar med att en fjäril sätter sig på en bil, larmet går, någon som står 
och vattnar i sin trädgård blir skrämd, riktar vattenstrålen åt ett håll där en större olycka sker, som i 
sin tur orsakar något ännu värre, etc, etc. Så fortsätter det tills totalt kaos uppstått. Johan vill visa på 
att det oftast finns väldigt lite symmetri mellan orsak och verkan – till skillnad från Newtons 
orsakssamband – och en liten skillnad i input (fjärilen på bilen) kan ge enorm skillnad i output (det 
totala kaoset). Lite som att jämföra med ett biljardspel och en biljardkö. Riktar du kön bara lite, lite 
annorlunda blir det enorm skillnad i resultatet på bordet.  

Helheten kan inte beskrivas som summan av delarna i ett komplext system. Verkligheten skiftar 
mellan starkt kopplade och svagt kopplade system, det är starka beroenden, det är icke-linjära 
interaktioner, ett komplext system medger inte en komplett beskrivning. Det beror alltså av 
interaktioner och relationer. Olyckor kan inträffa utan att någon gör fel. Johan passar på att ge ett 
boktips; Scott Snook, Friendly Fire (2000).  
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Johan refererar till NASA ännu en gång, och berättar en slogan de haft. De skulle bli ”faster, better, 
cheaper”. Johan vill hävda att de kan välja två av dessa, men omöjligt alla tre och visar på de olika 
kombinationer av två stycken uttryck som funkar. Det blir alltid på bekostnad av det tredje. 
Kombinationen av de alla går inte, speciellt inte i kombination med uppmaningen ”failure is not an 
option”.  

I en lärande organisation uppkommer direkt en problemställning: ”Vi vill veta allt som pågår, men 
kan inte tolerera allt som pågår”.  

Då säkerhet skall vägas mot krav på ansvar uppstår direkt ett problem! Det blir en målkonflikt. Om de 
anställda får repressalier för det de rapporterar så slutar de direkt att rapportera. Reason benämnde 
en lärande kultur som bland annat ”rättvis”. Johan visar en bild på hur fel delas upp i ”acceptabla” 
och ”oacceptabla”. ”Kolla, det är ju jättelätt” säger han, och publiken skruvar lite på sig, ler lite och 
tittar på varandra. Såklart uppstår följdproblem av en sådan indelning. Hur vet man vad som är 
acceptabelt? Det finns ju inga definitioner! Vem gör bedömningen? Olika personer har olika 
perspektiv på samma händelse. Det finns inget som är antingen sant eller falskt i sådana situationer. 
Istället måste man alltid ha grundtanken att människan i grunden vill göra ett gott jobb, det var 
hennes inre väsen i kombination, i relation, i interaktion med just den omvärld som just då rådde som 
gjorde att en olycka inträffade. Just då var detta logiskt beteende. Först då kan man genuint ta till sig 
av de incidentrapporter som kommer in, och arbeta för att förbättra rådande omständigheter för att 
göra arbetet mer säkert.  

Vidare så följde en livlig diskussion om utmaningar i deltagarnas egna organisationer och hur de kan 
relateras till presenterade teorier och synsätt. Sammanfattningsvis kan sägas att det inte finns något 
facit eller snabba lösningar för att skapa en positiv säkerhetskultur utan det tar lång tid och kräver 
mycket tålamod. 

Johan uppmanar sin publik att gå in på hans blogg och hämta presentationen:  

http://johanniklas.blogspot.se/#!/p/presentations.html 

Här skriver Johan också blogginlägg och övriga inspel och funderingar!  

Vidare uppmanade Johan Säkerhetskulturnätverkets medlemmar att kontakta honom om det är 
något som inte framgick tydligt, om man inte höll med om något, om man ville ha något bättre 
förklarat! Johan nås på mailadressen: Johan.bergstrom@lucram.lu.se  

http://johanniklas.blogspot.se/#!/p/presentations.html
mailto:Johan.bergstrom@lucram.lu.se

