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”Lagom” mycket regler och procedurer
effektiviserar; minskar stress och frustration;
”säkrar upp” nykomlingar, förutsedda
sällanhändelser och förutsedda
högrisksituationer. Men säkerhet är inget
’tillstånd’!
Verksamhet i organisationer är komplex. Man
måste kunna tolka och flexibelt och innovativt
hantera nya och oförutsedda omständigheter;
vara resilient.
Resiliens: ”Förmågan hos ett system, en
organisation eller person att bibehålla funktion
och okränkbarhet under dramatiskt
föränderliga omständigheter”
(Zolli & Healy, 2012).
Vi behöver medarbetare som gör mer än

marianne.torner@amm.gu.se
http:\\medicine.gu.se/sakerhet_
organisation_ledarskap

följer regler: ett delaktigt, organisatoriskt
medborgerligt beteende!
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Säkerhet i vård och omsorg;
personalförhållandenas betydelse
Höga
arbetskrav

Krav (job demands):
Fysiska, psykologiska, sociala eller organisatoriska aspekter av arbetet
som kräver varaktig fysisk och/eller psykologisk (kognitiv eller
emotionell) ansträngning och därför är förknippade med vissa
fysiologiska och/eller psykologiska kostnader.

Negativt
samband!

Delaktigt,organisatoriskt
medborgerligt
säkerhetsbeteende
Psykosociala
arbetsresurser

Resurser (job resources):
Fysiska, psykologiska, sociala eller organisatoriska aspekter av arbetet
som är funktionella för att uppnå arbetsmål eller stimulerar personlig
utveckling och lärande.
(Bakker och Demerouti, J Managerial Psychology, 22(3), 2007, s. 312)

Gruppsammanhållning

Diskutera:
Hur ska dessa
resultat tolkas?!

M. Törner

Höga
arbetskrav

+

+

Hög upplevd
ansträngning
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+En stabil grupp med gott gruppklimat bygger socialt kapital,
-

+
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Hälsoproblem

-

ArbetsArbetsresurser
resurser
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Motivation

+

trygghet, och förändringsvilja. Kollegialt stöd skapar säkerhet,
tillgång till en förtrolig relation med någon kollega ger viktigt
socialt stöd.

-

Goda
prestationer

(Demerouti, Bakker, Nachreiner, Schaufeli, 2001)
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+ Öppen, ärlig, kunnig och stödjande chef skapar trygghet,

Empowering leadership (Arnold m fl, 2000):

resilience och understöder utvecklingen av ett bra
gruppklimat.

•
•
•
•
•

+Aktiv, empowering chef som prioriterar patienternas bästa
bidrar till säkerhet och till att personalen känner stolthet.

+ Kontinuitet och närvaro i närmaste ledning ger
förutsättningar att bygga tillit

Förebild
Delaktighet
Coaching
Informera
Individuell omtanke

Transformativt ledarskap (Bass & Avolio, 1990):
•
•
•
•
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Regelföljande
säkerhetsbeteendegt

Empowering
ledarskap

Delaktigt
säkerhetsbeteende
Delaktigt
ledarskap

Regelorienterat
ledarskap

Förebild
Intellektuell stimulans
Inspirera/motivera
Individuell omtanke
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(Kärnkraft: MartinezCorcoles m fl, 2013)
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”När andra bestämmer allting åt oss – när de bestämmer
uppgiften, formulerar reglerna […] och vi inte har någonting
att säga till om, då reduceras vi till objekt. En värld som på
så sätt upplevs som likgiltig för vad vi gör, kommer att
upplevas som en värld som berövats sin mening”
(Antonovsky, 1987, s. 130)

(Svensk o dansk
byggindustri: Grill
m fl, 2017)
Säkerhetsklimat
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• Organisationens framgång är beroende av dess personal!
• Men arbetsmiljöåtgärder kostar pengar, och om man inte producerar mesta
möjliga till minsta möjliga kostnad konkurreras man snabbt ut!
• Och om man inte lägger resurser på att skapa innovationer konkurreras man
ut på längre sikt!







involvera sina medarbetare i planering och
beslut?
stimulera sina medarbetare att själva och
tillsammans analysera och lösa problem?
visa individuell omtanke om sina medarbetare?

Personalens
hälsa och
säkerhet

≠

Produktivitet

≠

Innovationer

M. Törner
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• Paradoxer i organisationer: “motstridiga men ändå interrelaterade element
som existerar samtidigt och kvarstår över tid”.
• Paradoxens element förefaller helt logiska när man studerar dem var för sig,
men motstridiga och till och med absurda när de ställs mot varandra.
(Smith and Lewis, 2011).
Men paradoxala element är ömsesidigt beroende värdepar.
Att prioritera ett istället för det andra minskar inte spänningen i konflikten, utan
resulterar oundvikligen i ett ökat behov av det andra, och ökar alltså spänningen.
(Johnson, 2014)

Personalens
hälsa och
välbefinnande

Diskutera:
• Vilka värdekonflikter är vanliga i arbetet på
våra arbetsplatser?

Produktivitet

M. Törner
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Sjukvårdens informationssäkerhetsregler ska värna:
Att lyfta sig till ett andra ordningens sätt att
tänka, att inta ett ”fågelperspektiv”, ger
medarbetarna möjlighet att omfatta motsatser.
Det ger utrymme för en dramatisk förändring i
den mening man tillskriver organisatoriska
fenomen och dessas inbördes relationer.
(Lewis, 2000)

•

•
•
•

Hur skapas förutsättningar för ett sådant
perspektiv?

Informationens tillgänglighet för auktoriserade
användare
Korrekthet i data
Patientens integritet
Patienters och systemanvändares integritet (genom
spårbarhet av användarna)

“Så varför bryter vårdpersonalen mot reglerna?!”
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Följa eller bryta informationssäkerhetsregel?
(Skyvell-Nilsson et al., 2018)

Grundläggande
antagande: patientens

fysiska hälsa och
välbefinnande ska värnas

Exempel:
”Patienten P kommer med anhörig A till kirurgkliniken. Läkaren L,
undersöker patienten och tar fram klinikens journalanteckningar.
L upptäcker samtidigt att det finns en spärrad journalhandling vid
den gynekologiska vårdavdelningen på sjukhuset. Efter att ha
undersökt patienten inser L att det kan finnas information som är
viktig för L's bedömning att ta del av i ”gynjournalen”. Då anhörig
A hela tiden är närvarande vid besöket, anser L inte att det är
möjligt att fråga patienten om ett medgivande att bryta spärren
(då denna kan vara hemlig för anhörig A). L beslutar sig därför
att utreda och behandla patienten endast utifrån den information
som finns tillgänglig.”

M. Törner

Professionella
värden

• Arbeta baserat på
tillförlitlig och
fullständig
information
• Vara välinformerad
och arbeta säkert
• Bygga en tillitsfull
patient vårdarrelation
• Utvecklas
professionellt
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Internaliserade
organisatoriska
värden

• Vara effektiv och
produktiv
• Samarbeta
• Tillförsäkra
kontinuitet i vården

Beslutsmoderatorer:

• Informationsreglernas legitimitet
• Situationsspecifika faktorer
• Rädsla för sanktioner vid regelbrott

Informationssäkerhetsreglernas
underliggande
värden
• Tillgänglighet för
auktoriserade
användare
• Korrekthet i data
• Patientens integritet
• Integritet genom
spårbarhet av
systemanvändarna

M. Törner
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Kulturen skapar mening, förutsägbarhet och därmed
en känsla av kontroll.
Kulturen medger även ett ”fågelperspektiv”, som kan
hjälpa de anställda att hantera värdekonflikter

Gruppens gemensamma
basala antaganden
Uttalade värderingar

Artefakter, ”sån’t vi gör”

(Schein, 2004)

”Om det finns gemensamma värderingar, en känsla
av gruppidentifikation och tydliga normativa
förväntningar, kommer stämningen att präglas av
förutsägbarhet” (Antonovsky, 1987)

Skador/10 000 arbetsår

M. Törner, 22

Kultur är ”de
gemensamma värden
och grundläggande
antaganden som
förklarar varför
organisationer gör
vad de gör och
fokuserar på det de
gör; det existerar på
en fundamental,
kanske
undermedveten, nivå,
är grundad i historia
och tradition och är
en källa till kollektiv
identitet och
engagemang”.
(Schneider m fl.,
2017. JAP; förf
övers.)

M. Törner
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1997
Öresundskonsortiet, S. Spangenberg (2002)
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Arbetstagarrepresentant i företagens arbetsmiljökommitté väljs av facket – Ger
arbetstagarna mer samordnat inflytande



Arbetstagarrepresentanter i företagens arbetsmiljökommittéer i företag ≥ 5
anställda (DK ≥ 10 anst., men i bygg ≥ 5) – Fler anställda berörs aktivt



Stöd till anställda i småföretag genom fackets heltidsanställda, branschinriktade
regionala arbetsmiljöombud – Ger anställda tillgång till kunskap och därmed
inflytande



Arbetsmiljöverkets inspektörer: mer autonomistödjande förhållningssätt.
Arbejdstilsynets inspektörer: mer auktoritärt förhållningssätt
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SE:
 Lagen omfattar skolan; eleverna utser representanter till skolans
arbetsmiljökommitté – Medborgarna involveras tidigt i arbetsmiljöarbete


23

År1993-2012
 Frekvensen arbetsrelaterade dödsolyckor på
hela arbetsmarknaden 12% högre i Danmark
än Sverige
 Skillnaden kvarstod även efter hänsyn till
skillnader i ålder kön, utbildning, bransch,
yrke och företagsstorlek
 Bygg och anläggning: Frekvensen
dödsolyckor 45% högre i Danmark

Svenskar i Danm.
Danskar i Danm.
Svenskar i Sv.
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DK:

Studenterna tillbringar kortare perioder i
skolan, och med längre intervall – Minskar
skolans inflytande över studenterna; påverkar
studenternas identitet
 Studenterna rekryterar själva sin praktikplats,
som är svåra att få; eleverna avlönas av
praktikföretagen


◦ Gynnar anpassning till rådande normer på arbetsplatsen;
◦ Motverkar studenternas "voicing" och kravställande
avseende sin arbetsmiljö;
◦ Gör lärarna oförmögna att ställa arbetsmiljö- och
säkerhetskrav på praktikföretagen
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Genomgående mönster i studenternas attityder och förväntningar SE:

◦ Högre förväntningar på framtida chefer på ett involverande ledarskap
◦ Högre värdering av organisatoriskt medborgerligt beteende
◦ Mer motiverade att arbeta på säkert sätt, och högre upplevd förmåga
att göra det
◦ Mer positiva till ett proaktivt förhållningssätt, och högre uppfattning
att själva kunna påverka sin säkerhet (lägre fatalism). SE: pos utv; DK:
konstant
◦ Högre grad av självrapporterat regelföljande och delaktigt
säkerhetsbeteende
◦ Högre upplevt säkerhetsklimat på praktikplatsen (samma nivå SE/DK i
skolan)
◦ Mindre självhävdande och mer konfliktundvikande, men samma
beredskap att säga ifrån vid avvikande uppfattning

SE:


◦ Gynnar relationsbyggande och commitment


Platscheferna mer egen erfarenhet som
byggnadsarbetare
◦ Gynnar värdering av medarbetarnas kompetens och involvering i
planering och beslut, vilket ökar deras inflytande



Kontraindikativt:

Platsheferna mer tid på arbetsplatsen, och fler
underställda chefer på plats
◦ Gynnar chefers möjlighet till direkt interaktion med medarbetarna

◦ Större maktavstånd (SE: minskar under skoltiden; DK: konstant)
◦ Högre värdering av yttre anställningsvillkor: lön, semester, arbetstid,
låg stress
◦ Lägre värdering av arbetets inre värden: ansvar, utveckling, lärande

M. Törner

Vanligare med fast anställning (SE:82%, DK:65%)



Transformativt och delaktigt ledarskap vanligare
◦ Gynnar medarbetarnas delaktighet i problemlösning och därmed
inflytande över arbetet

M. Törner
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Attityder och iakttagelser av arbetsplatsen

SE :
 Projektet väl planerat
 Säkerhetsklimat på arbetsplatsen
 Värdering av arbetets yttre OCH inre värden
 Värdering av organisatoriskt medborgerligt
beteende
 Värdering av samarbete
 Proaktivt förhållningssätt till säkerhet
 Delaktigt säkerhetsbeteende

Synen på den egna ledningen
SE :
 Delaktigt ledarskap
 Regelorienterat ledarskap
 Eftertänksamt ledarskap
DK :
 Aktivt, reaktivt, korrigerande ledarskap (DK )

DK :
 Fatalistisk syn på säkerhet
M. Törner
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Formella och informella strukturer i det svenska BA-systemet,
och ev. utan för detta, gynnar individens engagemang och
inflytande liksom vertikalt, proaktivt samarbete över hierarkiska
nivåer. Detta har stimulerat underordnade funktioner
(företag/myndigheter) och bemyndigat individer (studenter och
arbetare) att ta aktiv del i arbetets planering genom att
stimulera delaktighet i problemlösning och voicing beteende.
Detta har bidragit till självförstärkande mekanismer som befäst
samarbetsinriktade attityder, relationer och arbetssätt i SE.

Observerat någon dricka alkohol under arbetsdagen
SE: 5%
DK: 31%
Observerat någon vara påverkad av alkohol under arbetstid
SE: 5%
DK: 15% (men…)
Observerat att någon haft baksmälla under arbetstid
SE: 43%
DK: 42%

Ett samarbetsinriktat, delaktigt arbetssätt gynnar
säkerhetsklimat och delaktigt säkerhetsbeteende, och
reducerar därmed olyckorna.
M. Törner
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1.

2.
3.
4.

5.



Resurser att göra arbetet bra och nöjd
med kvaliteten på mitt arbete



Tillgång till stöd när arbetet är besvärligt
Förenliga krav
Inte oöverstigliga kvantitativa krav (lite mycket
att göra OK!)
Ej indragen i konflikt

M. Törner

Säkerhetsklimat

Struktur:
Flexibilitet
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Fokus: Internt

Externt
Produktion
Mål: Effktivitet & produktivitet
Medel: Målsättande & planering;
Instruktiv kommunikation;
Centraliserat beslutsfattande
Andra karaktäristika:
Produktionsorientering
Måluppfyllelse
Konkurrens & nå framgång

Kontroll
Mål: Stabilitet & kontroll
Medel: Informationsstyrning;
Precis kommunikation;
Databaserat beslutsfattande
Andra karaktäristika:
Formaliserat och struturerat
Regelefterlevnad
Regler & policies

Kontroll

M. Törner

Säkerhetsklimat

Vilken värdeprofil har
ni i er verksamhet?

Competing values framework

Säkerhetsklimat
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(Quinn & Rohrbaugh, 1983)

Struktur:
Flexibilitet Öppet system

Human Relations
Mål: Sammanhållning & moral
Medel: Utbildning & utveckling;
Öppen kommunikation;
Delaktigt beslutsfattande
Andra karaktäristika:
Personlig
Värme & omtanke
Rättvisa

Nyskapande
Mål: Innovation & utveckling
Medel: Anpassing & förändringsberedskap;
Visionär kommunikation;
Anpassbart beslutsfattande
Andra karaktäristika:
Dynamik & entreprenörsskap
Risktagande
Tillväxt och inhämtande av resurser

Mänskliga relationer
Mål: Sammanhållning & moral
Medel: Utbildning & utveckling;
Öppen kommunikation;
Delaktigt beslutsfattande
Andra karaktäristika:
Personlig
Värme & omtanke
Rättvisa

Vi är sociala, samarbetande varelser
Vi behöver en arbetssituation som ger oss
tillgång till, och möjlighet att utveckla och
använda våra individuella resurser
Vi behöver känna oss respekterade av andra,
och respektera oss själva; meningsfullhet
Om arbetet kan ge förutsättningar för detta
minskar inte bara risken för ohälsa. Då
bidrar arbetet till hälsa!

Mål: Innovation & utveckling
Medel: Anpassing & förändringsberedskap;
Visionär kommunikation;
Anpassbart beslutsfattande
Andra karaktäristika:
Dynamik & entreprenörsskap
Risktagande
Tillväxt & inhämtande av resurser

Fokus: Internt

Externt

Interna processer
Mål: Stabilitet & kontroll
Medel: Kontrollerad
informationshantering;
Data-baserat beslutsfattande
Andra karaktäristika:
Formaliserad och strukturerad
Krav på regelföljande
Regler & policies

Kontroll

Säkerhets-

Rationella mål
klimat
Mål: Effektivitet & produktivitet
Medel: Målsättande & planering;
Instruktiv kommunikation;
Centraliserat beslutsfattande
Andra karaktäristika:
Produktionsorientering
Måluppfyllelse
Konkurrens & nå framgång

Occupational safety in high-risk industry; Colley et al. 2013, Safety Science 51

(Quinn & Rohrbaugh, 1983)
(Colley et al., 2013. Safety Science 51)
M. Törner
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Rättvisa

Meta-analys, 558 studier
(Kurtessis et al., 2017)
Transformativt
ledarskap;
Strukturerande
ledarskap

Att de anställda uppfattar att:
 Organisationen bryr sig om deras välbefinnande
 Organisationen uppskattar deras bidrag.

POS

-

Arbetstillfredsställelse

(Eisenberger et al., 1986)

Projekt i bygg- och
gruvindustri (Törner m. fl.,
2017)

Commitment

Stress,
utmattning,
burnout

Organisatoriskt
medborgerligt
beteende

Avsikt att bli
kvar i
organisationen

Produktion
Lägre
olyckserfarenhet
M. Törner
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Regelföljande
säkerhetsbeteende

Team
innovationer

Team
effektivitet
M. Törner
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“När ledningen, på en rad olika sätt, understöder utvecklingen av
ett POS-klimat, bidrar detta till tillit, anställdas självkänsla och till att fylla
deras existentiella behov av mening. En sådan ledning bidrar också till
utvecklingen av ett stödjande och tillitsfullt team-klimat. I en sådan
organisation har de anställda tillgång till såväl individuella som kollektiva
resurser, och känner sig auktoriserade att till fullo använda sin kompetens
och en bred repertoar av beteenden. Arbete i en sådan organisation kan
inte bara reducera stress utan faktiskt bidra till psykisk hälsa.
Ett klimat av POS kan göra att anställda kan hantera paradoxer
och värdekonflikter genom situationsanpassad bedömning av prioritet,
samtidigt som ett flertal organisatoriska värden kan hållas långsiktigt
levande. I så fall bidrar POS till såväl säkerhet och hälsa som innovationer
och produktionseffektivitet.”
(Törner et al., 2017)

”Framstegen inom den psykosociala epidemiologin
kommer till stor del att vara beroende av vår förmåga
att förvandla långa listor med variabler till
sammanhängande teorier eller modeller”
(Kaplan,1985; citerad av Antonovsky,1987)
POS kan
• hjälpa till att förklara varför vissa förhållanden är
bra och andra inte
• Ge beslutsfattare enkla tumregler inför sina beslut

M. Törner

•

NOSACQ-50; Nordic Occupational Safety Climate
Questionnaire (kortskala finns)

•

INSECQ; Information Security Climate Questionnaire

•

POS-climate; Organizational Climate of Perceived
Organizational Support (Baserad på individskala av
Eisenberger et al, 1986)

•

ADASCQ; Airdrome Aviation Safety Climate
Questionnaire (kortskala under utveckling)

•

ADSECQ – Airdrome Security Climate Questionnaire
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Våra populärvetenskapliga
publikationer

M. Törner
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M. Törner
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”Det finns inga
individer!”
”Det finns bara
individer i ett
sammanhang!”

Tack för
uppmärksamheten!

M. Törner
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