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Sammanfattning 
Grunden för licentiatuppsatsen är en litteraturstudie inom två teoriområ-
den: riskteori samt innovationsteori. I uppsatsen kommer risk- och säker-
hetsområdet1 att kretsa kring hur olika metoder och modeller används för 
att reducera risker, d.v.s. att säkerställa funktionaliteten i avgränsade sy-
stem. Innovationsteori kommer bland annat att behandla processerna från 
att skapa idéer till att föra fram dessa till en marknad. Avsikten är att lyfta 
fram centrala tankegångar och begrepp inom de två disciplinerna. I rela-
tion till dessa moment kommer teorier från innovationsteknik att beaktas 
med målet att komplettera den övergripande arbetsgången för hur risker i 
tekniska system hanteras. Syftet är att berika riskområdet med inspiration 
hämtad ur innovationstekniken och att generera hypoteser för fortsatt 
forskning. 

Med tanke på den stora volym av forskning som gjorts inom respekti-
ve område så är urvalet med nödvändighet selektivt och har koncentrerats 
till centrala, återkommande tankegångar. 

Innovationsteori har en tradition av att diskutera idéer eller förändring-
ar medan teoribildningen inom riskområdet i huvudsak grundar sig på att 
identifiera problem. Detta kommer i denna uppsats att uttryckas som att 
det inom risk- och säkerhetsområdet finns tendenser att inte använda 
särskilda delar som utvecklats t.ex. inom innovationsområdet och att man 
därigenom riskerar att gå miste om värdefull kunskap kring förmågan att 
föra förändringar i hamn. Det kan t.ex. uttryckas som att innovationsom-
rådet har detaljerad kunskap om utvecklingen av lösningar, val av lös-
ningar och hur dessa lösningar bäst implementeras. 

Studien har visat att innovationsteori kan komplettera riskteoriområdet 
och att dessa två teoriområden, i samlad form, kan förbättra förutsätt-
ningarna för arbetet med att reducera risker. Resultaten kan ur ett organi-
satoriskt perspektiv handla om förbättrade förutsättningar för långsiktig 
överlevnad genom en ökad insikt i olika arbetsstrategiers styrkor och 
svagheter.  

Sökord: Innovation, Risk, Säkerhet, Förändring, Analys och Syntes 

                         
1 Begreppen säkerhet och risk är nära besläktade. Säkerhet ses som frihet från olyckor 
eller förluster medan risk behandlar sannolikheten för en olycka (ofta i kombination med 
dess konsekvenser). Båda är centrala begrepp inom säkerhetsvetenskapen.   



 



Förord 
Förebyggande arbete startade vid en punkt och fann sitt slut vid en an-

nan. Vissa beskriver dylikt arbete som en resa. Metaforen är tydlig och 
klar då resan går mellan två punkter: här startpunkt och slutpunkt. Mitt 
arbete skiljer sig inte från tanken om att starta vid en punkt och sluta vid 
en annan. Skillnaden illustreras i detta förord genom valet av metafor.  

Som metafor för att beskriva hur detta arbete växt fram väljer jag bil-
den av en spelplan. En arena med ett antal aktörer, givna regler, en intres-
serad publik och en stor portion dynamik. Du är i detta förord en i publi-
ken medan din roll, då läsningen fortskrider, i vissa fall övergår till aktö-
rens. 

Spelplanen, som även inkluderar formen för min utbildning, är en are-
na som försöker berika disciplinerna innovation samt risk- och säkerhet. 
Detta utgör arenans yttre gräns: två akademiska discipliner parat med en 
utbildningsresa.  

Som student vid ett nytt program IMTO® och därtill en student av för-
sta årskull har de akademiska traditionerna samtidigt varit många som få, 
begripliga och obegripliga. En turbulent och lärorik tillvaro som även 
sammanfattar åren för utbildning på forskarnivå. När sedan skrivandet på 
allvar tar fart – för att synliggöra kunskapsutveckling – hopar sig dock 
problemen. På håll hörs hur publiken skanderar: – Gör si, gör så! Hur kan 
två valda akademiska discipliner redovisas, med en bibehållen röd tråd? 
Kanske någon i publiken sitter på ett givet svar, men jag har i skrivandets 
stund ingen tydlig regelbok att luta mig tillbaka på. Så när du nu läser om 
min arena och mitt spel, ett spel som kanske påminner om andra spel, 
kommer du konfronteras med ett bitvis främmande spelsätt. Tillåt mig 
illustrera: 

Att författa en licentiatuppsats är att uppvisa en viss nivå av teoretisk 
bekantskap, en så kallad SOTA (state of the art). Att presentera två teore-
tiska områden har för mig inneburit bland annat att teorins state of the art 
fått stå tillbaka för en mera övergripande och historiskt förankrad presen-
tation av respektive område. Motivet till detta är att söka skillnader och 
likheter men även att informera om de två områdena i stort. Att jag vald 
denna kombination av teorier innebär inte med självklarhet att andra an-
ser det vara en lyckad kombination.  

Att ställa dessa discipliner intill varandra och söka efter skillnader och 
likheter kan på ytan framstå som enkelt och rättfram men bär med sig 
vissa svårigheter. Ett exempel är att begrepp används på olika sätt inom 
respektive disciplin: För ett område kan begreppen vara positivt laddade 
medan det omvända gäller för det andra området. Begrepp som används 
på olika sätt eller begrepp med familjära innebörder innebär att ett fören-



ande perspektiv över tiden, sakta växer fram. Och i denna process har 
skrivandet till stor del bidragit eftersom att skriva är att renodla sina tan-
kegångar. Perspektivet för granskning är med andra ord inte på förhand 
givet.  

För att underlätta i sökandet efter ett gemensamt perspektiv har jag 
medvetet valt att introducera respektive teoriområde med en inledande 
historisk tillbakablick. Denna diskursiva text för läsaren fram genom två 
skilda teoriområden, vilka var och en för sig bör utgöra en god represen-
tation av respektive fälts övergripande teoribildning. Min förhoppning är 
att den historiska genomgången tillsammans med generiska teorier från 
respektive fält är tillräckligt för att möjliggöra analys. 

Den spelplan du har framför dig är med andra ord av teoretisk art. Nå-
gon empiri kommer inte redovisas. Däremot kommer idéer till hur empiri 
kan samlas in att redovisas. Som del i en uppmuntrande eller kritisk pu-
blik kommer du även att notera vissa vårdrelaterade inslag. Förklaringen 
till detta är att vården under mina första år som doktorand bidragit eko-
nomiskt.  

I min behandling av teorierna väljer jag att behandla dem på en mer 
förenklad och översiktlig nivå för att underlätta integrationen av valda 
områden, som annars kunde omöjliggöras av detaljerna. I just ett perspek-
tiv av jämförelser mellan två discipliner tenderar framställan – för den 
illustrativa poängens sak – att polariseras. 

Tommy Torsne 
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1 
Introduktion 

Föreliggande arbete tar sin utgångspunkt i två begrepp – innovation och 
säkerhet2. I anslutning till respektive begrepp har det vuxit fram en omfat-
tande litteratur av både teoretiskt och empiriskt natur. Begreppen innovation 
och risk tycks intuitivt hänga samman, vilket återspeglas i det faktum att det 
ofta är tekniska innovationer som förknippas med olycksrisker (t.ex. kärn-
kraftverk, flygplan, bilar). Det finns även områden där innovation och säker-
het framstår som motpoler, exempelvis så förknippas inte sällan god säker-
hetsstyrning3 (safety management) med ett konservativt handlande4 enligt en 
försiktighetsprincip5 medan den innovativa processen brukar porträtteras i 
termer av radikalt nytänkande och där ett medvetet risktagande är en del av 
det innovativa entreprenörskapets essens. Även begrepp kan ha varierande 
innebörd: När man i säkerhetssammanhang pratar om ”barriärer” avses olika 
arrangemang (Hollnagel, 2004) för att hindra att avvikelser fortskrider till 
olyckor d.v.s. någonting i grunden positivt, medan man i innovationssam-
manhang förknippar barriärer med något som hindrar den innovativa proces-
sen, d.v.s. något negativt.  

Något som definitivt är gemensamt för innovation- och säkerhetsområde-
na är att bägge, fast på olika sätt, betonar vikten av förändringsprocesser. 
Dels är själva olycksfallet i sig en förändringsprocess, dels är säkerhetsstyr-
ning betraktad som en aktiv process att mer eller mindre kontinuerligt identi-
fiera hot/risker och utifrån detta korrigera systemet så att sannolikheten för 
olyckor minskas eller elimineras även en förändringsprocess. Förändringar 
inom säkerhet kan ta sig uttryck som dynamiska kontrollprocesser där är-

                               
2 Begreppet säkerhet väljs här istället för ”risk” även om dessa två begrepp naturligtvis är 
relaterade till varandra. Slovic menar att säkerhet inte är ett objekt som existerar oberoende av 
hjärna och kultur utan snarare är ett konstruerat mänskligt koncept – lättare bedömt än defini-
erbart (Slovic, 1992). Risk i ett objektivt perspektiv är en föreställning som inkluderar en 
relation mellan orsak och verkan, ett möjligt inträffande av en händelse, att negativa konse-
kvenser kan uppstå samt att det finns en möjlighet att påverka utfallet (Mårtensson, 2006). 
3 Begreppet safety management kommer i fortsättningen att översättas till säkerhetsstyrning 
4 Uppfattningarna kring begreppet ett konservativt beslutsfattande går isär. En uppfattning 
levereras av Miyazaki som menar att ett konservativt beslutsfattande är ett beslutstagande som 
uppmanar till återhållsamhet vid omedelbara beslut under  flyktiga eller onormala tillstånd 
(Miyazaki, 2004). 
5 Tillämpningen av den så kallade försiktighetsprincipen innebär bland annat för våra svenska 
kärnkraftverk att en reaktor ska föras till ett säkert läge när oklarheter råder om vad som hänt. 
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värden jämförs med bör-värden och korrigeras, men förändring tar sig även 
uttryck genom att objekt tillförs, ändras, elimineras eller på andra sätt med-
för strukturella ombildningar i systemet6. Hantering av säkerhet är därför 
ingenting statiskt utan en i hög grad dynamisk aktivitet/process i syfte att 
säkerställa att inte något negativt inträffar.  

Säkerhetsstyrning (safety management) handlar alltså mycket om att be-
vara existerande värden och/eller försäkra sig om att de värden som kommer 
att genereras (t.ex. i samband korrigeringar) får så goda förutsättningar som 
möjligt att verka utan att oönskade bieffekter, i form av olyckor, uppstår. 
Styrning av innovation (innovation management) har på ett liknande sätt 
fokus på att kontrollera7 dynamik, men en dynamik som genererar (nya) 
positiva värden i form av produkter och tjänster – detta i kontrast till säker-
hetsstyrningens upptagenhet med att undvika förluster av existerande positi-
va värden. I samband med nykonstruktion av system, t.ex. innovativa teknis-
ka system, samverkar i hög grad innovationsstyrning och säkerhetsstyrning. 
Att producera ett helt nytt läkemedel är ett exempel på detta – här samexiste-
rar innovativa kreativa processer samtidigt som verksamheten regleras av 
restriktioner vilka starkt begränsar vad som är möjligt att göra t.ex. i sam-
band med utvärderingen av ett läkemedel innan det kommer ut på markna-
den. 

Hur innovation och säkerhetsstyrning kan samexistera är i sig ett intres-
sant problemområde som tydligt illustrerar den inledande anmärkningen om 
att innovation och säkerhetsstyrning på många sätt hänger samman med var-
andra. I detta arbete är det dock inte i huvudsak ovan nämnda problematik i 
samband med helt ny design av produkter och tjänster som kommer att foku-
seras även om området är väl så intressant. Istället är utgångspunkten existe-
rande system där man i säkerhetsstyrningsprocessen har funnit problem som 
ska åtgärdas. Gränsdragningen är dock inte helt klar eftersom man kan lösa 
problem i redan existerande system genom att tillföra radikala innovationer 
t.ex. i form av nya säkerhetssystem. 

Tekniker och metoder i säkerhetsarbetet 
Att analysera och skapa insikt i olyckors uppkomst är en uppenbar och viktig 
del i ett systematiskt säkerhetsarbete. En översiktlig beskrivning av säker-

                               
6 Argyris och Schön menar att justeringar av avvikelser och fel baseras på ett lärande i enkel 
krets, s.k. singel loop lärande. Att däremot ifrågasätta arbetets grund och finna fel och brister 
är att närma sig strukturella förändringar i systemet. Detta baseras i grunden på ett lärande i 
dubbel krets. Det två lärandeformer kan ses i termer av enkla eller dubbla lärandeloopar (Ar-
gyris & Schön, 1978) 
7 När kontroll här kommer på tal ska det tolkas i ett teoriövergripande perspektiv. Teorier är 
ett sätt att förenkla och förklara fenomen. Detta i sin tur kan betraktas som ett led för ökad 
kontroll och förståelse för de fenomen vi studerar. Att således forska kring innovationer är ett 
sätt att främja tillkomsten av desamma. Detta systematiserande är inte konstigare än imperati-
vet att be individer vara kreativa. Att be eller önska om en viss utvecklingsinriktning är ett sätt 
att – i skenet av frihet –  utöva kontroll. 
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hetsområdet visar dock på en pluralitet av aktiviteter som tar oss bortom 
ganska självklara försök att dra lärdom av sådant som redan inträffat. Säker-
hetsstyrning består av en mängd varierande aktiviteter. Vissa av dessa är 
förebyggande medan andra uppvisar en mer reaktiv karaktär, t.ex. en olycks-
fallsanalys som utförs efter det att något negativt redan har inträffat. Gemen-
samt för dessa säkerhetsrelaterade aktiviteter är att (1) uppmärksamma och 
identifiera risker samt (2) att vid behov föreslå åtgärder för att eliminera 
risker eller reducera de hot som uppmärksammats vid problemidentifiering-
en. 

Att enbart identifiera risker och föreslå åtgärder är inte tillräckligt för att 
skapa god säkerhet, helt centralt är givetvis att också handla så att säkerhe-
ten bibehålls och utvecklas. Riskhantering förutsätter således både problem-
identifiering och en problemlösning som resulterar i implementerade åtgär-
der. Forskare som t.ex. Hale, Herning et al. (1997) har modellerat säkerhets-
ledningsprocessen som en problemlösningssekvens där risker identifieras, 
allvarligheten bedöms och prioriteras för att sedan eventuellt gå vidare mot 
en förändring där olika förslag till förbättringar utvecklas, implementeras 
och följs upp (se figur nedan). 
 

 

 

Figur 1. På bas av en diskrepans mellan är- och bör-värden stimuleras en ”stege” av 
aktiviteter vars mål är att förbättra systemets status. Figuren är baserad på Hale et al. 
(1997) som menar att konceptet med avvikelser från standard eller ideal, d.v.s. skill-
nader mellan är- och bör-värden, är väl känt inom säkerhetsarbete. Kjellén noterade 
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1984 vikten av att utgå från systemet och att avvikelser från normen är ett viktigt 
styrande element i en återföringsloop, m.a.o. kontroll genom negativ återkoppling 
(Kjellén, 1984). 

När det gäller systematisk riskhantering (säkerhetsstyrning) finns en omfat-
tande litteratur som främst fokuserar på de inledande faserna i sekvensen 
ovan, exempelvis olika tekniker för att identifiera sådant som kan utgöra hot 
mot säkerheten. Exempel på detta är tekniker för riskanalys och olycksutred-
ning. Både riskanalys och olycksutredningar utgör beslutsunderlag för de 
handlingar (eller icke-handlingar) som följer på genomförda analyser. En 
olycksundersökning kan exempelvis konstatera att vissa svagheter återfinns i 
organisationen, i tekniken eller i ett beteende som är förknippat med någon 
grupp. Normalt förekommer nästan alltid rekommendationer i olycksfalls-
rapporter. Inte sällan speglar rekommendationerna direkt de svagheter och 
brister som återfinns i olycksutredningarnas problemidentifiering. Finner 
man brister i en instruktion rättar man upp instruktionen, finns tecken på 
bristande kunskap föreslås att personalen utbildas etc. (Dwyer, 1991). 

Att det finns en symmetri mellan identifierade brister och förslag till åt-
gärder kan å ena sidan ses som en självklarhet. Å andra sidan återspeglar 
analyser av brister, exempelvis i samband med olycksanalys och riskanalys, 
också den eller de modeller och erfarenheter som utnyttjats av analytikerna i 
problemidentifieringsarbetet. Exempelvis, om en analys utförs med antagan-
det att fokus på mänskligt beteende är centralt kommer också sannolikt bete-
endekategorier (t.ex. felhandlingar) att uppmärksammas i analysen vilket 
innebär att åtgärdsförslagen i detta fall kanske får en slagsida åt ”human 
factors8” området (Rollenhagen, 2003). Är analysen fokuserad på i första 
hand tekniska spörsmål kommer sannolikt både problemidentifieringen och 
åtgärdsrekommendationerna i huvudsak att återspegla detta etc. En rimlig 
hypotes är därför följande: de modeller, föreställningar och erfarenheter som 
används i samband med riskhantering kommer i hög grad att påverka vad 
och på vilket förändringsarbetet bedrivs. 

Ovanstående resonemang rymmer flera övergripande frågeställningar. För 
det första kan vi fråga oss hur de explicita och implicita modeller9 som finns 
om vad som antas förorsaka olyckor, återspeglas i riskhanteringen t.ex. i hur 
man identifierar orsaksfaktorer och påverkansfaktorer i olycksanalys och 
riskanalys. För det andra kan vi undersöka hur man går från problemidentifi-
ering till aktiv problemlösning i den generiska sekvens som återspeglar vik-

                               
8 Wickens och Holland menar att human factors är designen av maskiner för att vara anpassa-
de till mänskliga begränsningarna och möjligheter. (Wickens & Hollands, 1999) Det kan ses 
som studiet av variabler som påverkar människa då hon arbetar under arbete med artefakter 
(oftast tekniska). Externa variabler som en arbetsstations display eller designen av densamma 
där interaktion möjliggörs är av särskilt intresse för forskningsgrenen. 
9 I Wahlström förs en intressant diskussion kring modeller och modelleringar samt dess styr-
kor och svagheter (Wahlström, 1994). 
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tiga komponenter i säkerhetsledningen. Detta exemplifierat genom Waring 
(1996) handlar om hur en policy (mål och strategi) leder till förberedelser 
(organisering och planering). Planer ska sedan omsättas och implementeras 
för att sedan övervakas. Dessa fyra kärnprocesser utsätts sedan för revision 
och periodiska granskningar. Dessa aktiviteter är inom managementlitteratu-
ren ofta återkommande, de uppvisar en form av släktskap. En tredje, och för 
denna framställning central fråga, är på vilket sätt innovationsteori och de 
metoder som utvecklats i anslutning till ”innovation management” kan utöva 
en inspirerande och positiv påverkan på säkerhetsledningsprocessen. 

Eftersom innovationsteori och innovationsteknik sätter utvecklingen av 
nya produkter, tjänster samt processer i centrum, kan man förvänta sig att det 
finns en hel del att hämta i dessa kunskapsområden. Framförallt när det gäll-
er att genomdriva förändringar. Ytterligare en fråga värd att begrunda är om 
det finns aspekter i innovationsteorin som kan hjälpa oss att utveckla effekti-
vare olycksmodeller. Finns det alltså något i det sätt att tänka om hur innova-
tioner kommer fram, som också kan inspirera till utveckling av olycksmodel-
ler? Eftersom vetenskaplig teori fortfarande i ganska hög utsträckning ut-
vecklas av och inom subkulturer associerade till respektive vetenskapsdo-
män är det inte självklart att de som studerar säkerhet och risk är bekanta 
med innovationsområdet och vice versa. Föreliggande arbete utgör ett försök 
att översiktligt presentera de två kunskapsområden för att orientera läsaren 
inom respektive domän. På bas av denna översiktliga presentation är målet 
att söka grund för hur innovationstekniken kan berika risk- och säkerhets-
forskningen. Detta leder fram till det övergripande syftet med uppsatsen. 

Syfte 
Uppsatsen har för avsikt att undersöka några aspekter kring hur säkerhets-
området i högre grad än för närvarande kan använda sig av begreppsbild-
ning, teori och forskning som förknippas med kunskap framtagen ur innova-
tionsområdet. Här betonas att uppsatsen är ett första steg mot en mer syste-
matisk jämförelse och kan därmed sägas ha ett hypotesgenererande syfte. 
Intentionen formuleras övergripande som innovationsteknikens teoretiska 
förmåga att berika säkerhetsforskningen? 

Forskningsfrågor 
 På vilka sätt skiljer sig innovationsteori och säkerhetsteori frånsett 

det självklara i att innovationsteori har fokus på innovation och sä-
kerhetsteori på risk/säkerhet? 

 I vilken del av det generella riskreduceringsarbetet har innovations-
teknik den största berikningspotentialen? 

Vid sidan av syfte och forskningsfrågor orienteras läsaren nedan kring upp-
satsens teoretiska innehåll. Först presenteras innovationsområdet översiktligt 
för att följas av en övergripande överblick i säkerhetsområdet.  
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1.1 Innovationsområdet  
Forskningsfältet innovation är en förhållandevis ung vetenskap som med sin 
vagga i 1940-talet nyanserat och förfinat sina teorier exempelvis kring sprid-
ning av innovation (se vidare nedan). Innovation kan betraktas ur ett flertal 
perspektiv där bland annat entreprenörskap och tillväxt utgör frekventa in-
slag. Detta tillsammans med ett flertal andra perspektiv på innovation har lett 
till en pluralism kring begreppets betydelse. Garcia och Calantone är exem-
pel på forskare som studerat innovationstypologin samt tillhörande termino-
logi. De konstaterar att det finns ett överflöd av definitioner på innovation 
(Garcia & Calantone, 2002). Denna mångfald av utgångspunkter har resulte-
rat i en kluvenhet kring hur begreppen innovation och innovativitet operatio-
naliseras samt nyttjas i produktutvecklingslitteraturen (Ibid.). 

Garcia och Calantone gör en viktig distinktion mellan innovation och 
uppfinningar i att innovation – förutom att vara en uppfinning – också bere-
der ekonomiska värden och används av andra parter än dess upptäckare 
(2002). Inom risklitteraturen förekommer en viss likhet i den bemärkelsen att 
risk inte bara är ett lokalt fenomen vid källan, dess ursprungshärd, risker kan 
skapa konsekvenser för individer, samhälle och miljö långt bortom besluts-
fattarna. Radioaktivitet och smitta är exempel på att oönskade effekter kan 
uppkomma långt ifrån den ursprungliga (smitt)härden, användandet av ke-
miska hjälpmedel inom jordbruket vilket bland annat leder till spridningen 
av toxiner i näringskedjan är ett annat exempel. 

Innovation, uttryckt i sin enklaste form, handlar om att utveckla en idé 
och föra den till marknad. Resultaten av den innovativa processen är nya 
produkter eller tjänster. Genom att följa idéers utveckling, från dess födelse 
fram till en marknad och analysera dess olika faser, har innovationsteorin 
utvecklat modeller och tekniker för att driva förändringar i en önskad rikt-
ning. I anslutning till detta ställs givetvis en mängd specifika frågor. Det kan 
exempelvis handla om att besvara frågan varför ett fåtal individer är snabba 
att ta till sig det nya medan andra väntar längre. Ett liknande exempel inom 
säkerhetsområdet är frågan om varför vissa snabbt tillgodogör sig olika sä-
kerhetsarrangemang (produkter eller processer) medan andra är mer lång-
samma. Innovationsområdet lyfter även fram frågan om varför vissa produk-
ter och tjänster uppvisar en tendens att utvecklas mot en så kallad dominant 
design, vilket kan exemplifieras med frågan om varför VHS-videospelaren 
fick en dominerande ställning på marknaden framför andra upp- och inspel-
ningsformat. På liknande sätt kan man se att vissa säkerhetsmetoder, arran-
gemang eller strategier utvecklas till att dominera över andra. Ett exempel på 
detta är hur man inom många myndigheter har gått från detaljerad kravstyr-
ning till mer övergripande funktionskrav – vad styr sådana trender? Kan 
innovationsteorin bidra med något här som gör att vi bättre kan förstå hur 
man bör implementera en effektiv säkerhetsstyrning? 
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Innovationsområdet söker således, som nämnts ovan, en förståelse för hur 
vissa trender eller behov kommer och går, om varför vi överhuvudtaget har 
olika former av förändringar. Några andra exempel på hur man tänker och 
har tänkt inom innovationsområdet ges nedan i syfte att översiktligt illustrera 
något av den teori och empiri som återfinns. 

Tidigt ute bland innovationsteoretikerna var exempelvis Schumpeter som 
med ett ekonomiskt perspektiv på innovationer myntade uttrycket ”den ska-
pande förstörelsen” (1942, p. 275). Detta uttryck visar på hur nya produkter 
också skapade nya förutsättningar för marknaden som helhet, och att i denna 
helhet tvingades förespråkare för det gamla att tänka om. Från det sociala 
fältet kom innovation att berikas av bland annat Rogers (1995) som studera-
de hur nymodigheter inom det amerikanska jordbruket spreds och fann an-
vändare. Rogers systematiska analys av spridningsprocesser handlar främst 
om spridning av innovation på bas av fyra element: (1) innovationen i sig 
och dess karaktäristiska, (2) de kommunikationskanaler med vilken innova-
tionen kommuniceras, (3) det sociala fält som är den grupp av individer som 
är innovationens mål och slutligen (4) hur spridningen förändras över en 
given tid. I säkerhetsområdet finns flera frågeställningar som i princip berör 
just det Rogers behandlat i sin forskning, exempelvis hur man kan förändra 
attityder och värderingar på ett sätt som är positivt för säkerheten. Många av 
dessa frågor rubriceras numera under rubriken ”säkerhetskultur” eller ”sä-
kerhetsklimat” men i denna litteratur ges sällan referenser till innovations-
områdets teoretiker trots att det i flera fall handlar om just att söka föränd-
ring av attityder och beteenden. 

Studiet av innovation kan också handla om att skapa nytt genom oväntade 
möten där ett nutida exempel ges genom Johanssons populära Medicieffek-
ten (2005) - en bok som visar hur kombinationer av gammalt kan skapa nytt. 
Detta med att överraskande möjligheter uppstår som ”krockar” leder till 
innovationsstrategier vilka lyfter fram vikten av miljöer där olika kunskaps-
områden kan mötas för att berika varandra. Krocken ses då naturligtvis om 
en möjlighet. Inom säkerhetsområdet finns ett kluvet förhållande till ”ovän-
tade möten” eftersom risker och olyckor ofta uppstår i form av överraskande 
krockar och kombinationer. Att improvisera och vara kreativ är något som 
studeras och som i huvudsak uppmuntras som ett viktig strategiskt förhåll-
ningssätt vid innovativ verksamhet. Inom säkerhetsområdet förefaller in-
ställningen till improvisation vara betydligt mer tveeggad. Å ena sidan upp-
märksammas den kreativa och ”fantasifulla” kognitiva stilen som något 
önskvärt i syfte att föreställa sig hur risker kan uppstå eller i samband med 
att diagnostisera orsakerna till något visst problem. Å andra sidan är man 
inom den operativa riskhanteringen även rädd för de negativa konsekvenser 
som kan uppstå om personer är allt för ”kreativa”. Här kan möjligtvis 
innovationsområdet tillföra något genom att visa på strategier som inte är så 
välkända inom säkerhetsområdet som kan medverka till att man på ett effek-
tivare sätt, än vad som nu görs, kan identifiera risker. I detta arbeta kommer 
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exempelvis metodiken med så kallade systemgrupper att utgöra ett exempel 
på hur en metod, framtagen inom innovationsteorins domäner, kan utnyttjas i 
säkerhetsarbetet. 

Ett alternativt grepp om innovation är att skapa helt nya marknader be-
skrivs utförligt genom Blue Ocean Strategy (Kim & Mauborgne, 2005). De 
visar efter att ha följt ett antal företag över tiden hur företagare kan rekon-
struera marknadens gränser, att skapa ny marknad fri från konkurrens: en 
Blue Ocean Strategy. Vägen dit går genom ett antal principer: Att rekonstru-
era marknadens gränser, att fokusera på den stora bilden, att sträcka sig bor-
tom existerande krav och att ordna den strategiska sekvenseringen. Vi kan 
fråga oss om det i anslutning till dessa teorier och tekniker kan finnas sådant 
som berikar hanteringen av risker. En parallell till säkerhetsområdet kan vara 
den radikala och kontroversiella frågan kring om vi överhuvudtaget ska ac-
ceptera den teknik vi omger oss med. Tidig trådbunden telefoni är ett bra 
exempel. Vi ser idag hur U-länder väljer bort den trådbundna telefonigenera-
tionen till förmån för den trådlösa (där den svårbedömda frågan om strål-
ningens effekter kvarstår). Ett annat återigen kontroversiellt exempel är frå-
gan om journalhanteringen inom vården. Kanske bör vi se över hur vi hante-
rar denna akt som till stor del bygger på ett historiskt arv från tiden då läka-
ren arbetade lokalt och uppsökande. Idag är vårdstrukturen omvänd och 
kravet på information ser annorlunda ut. 

Innovationsteori kan, med sitt fokus på att skapa nytt, även inkludera kun-
skaper om hur idéer uppstår. Här finner vi inslag av att studera kreativitet 
hos såväl den enskilda individen som kreativitet i grupp. Vi finner även in-
gredienser av hur synen på innovation förändrats över tid. Från att i sin be-
gynnelse ha betraktats innovation som en svart låda (i likhet vad som tidiga-
re gjordes inom den klassiska inlärningsteorin) ser vi idag betydligt mer 
nyanserat kring möjligheterna att förstå vad som händer i den svarta lådan. 
Marinova och Phillimore (2003) beskriver denna utveckling genom olika 
modeller av innovation: den svarta lådan, den linjära modellen, den interak-
tiva modellen, systemmodellen vilken inkluderar nätverket som modell för 
innovation, lärande genom teknik och den evolutionära modellen och slutli-
gen den innovativa miljön. Här finns en mer eller mindre direkt parallell i 
säkerhetsforskningens teoretiserande i syfte att bygga så kallade olycksmo-
deller. På liknande sätt som man inom arbetet med säkerhet utgår från bland 
annat modelleringar av händelser är innovationsområdet i behov av modelle-
ringar av olika karaktär. Modeller av innovation har många funktioner bl.a. 
att underlätta kommunikation, att kunna göra förutsägelser, att vara underlag 
för innovationsstrategier etc. Ovan nämnda Marinova och Phillimore (2003) 
visar i sin historiska överblick på olika modeller som bidragit till att förklara 
innovationsprocesser. Modellerna visar på olika synsätt för att skapa, 
genomföra och kommersialisera innovationer, kort sagt modeller som i alla 
fall teoretiskt kan användas för ökad förståelse av innovationsprocesser. 



 9

Modeller av innovation har gått från inomorganisatoriska faktorer till att i 
större utsträckning inkludera det kontextuella. Innovationsområdets teorier 
ställt intill säkerhetsområdets visar på flera likheter. Modeller från bägge 
områdena beskriver en utvecklingsprocess från linjära, orsak-verkan-
modelleringar över till parallella och semiparallella modelleringar, för att 
senare gå mot mera interaktiva och systemiska beskrivningar och modelle-
ringar. Dessa likheter motiverar en djupare analys för att kunna upptäcka 
teman där modelleringarna, likheterna till trots, ändå också uppvisar fruktba-
ra skillnader vilka kan inspirera till utveckling inom innovationsteori och 
säkerhetsteori. 

Innovation är med tanke på dess rötter i en mängd generationer ett mång-
tydigt begrepp. Schumpeter myntade, som redan nämnts, tidigt begreppet 
den skapande förstörelsen som en beskrivande text för att fånga kapitalis-
mens innersta väsen (1942). Han betraktade kapitalismen som ett system i 
ständig omvandling och menar att kapitalismens ideologi har starkt evolutio-
nära egenskaper och att detta inte bara kan betraktas utifrån ett perspektiv av 
ökande befolkning eller industriella förändringar. Viktiga delar i denna för-
ändring består av nya konsumtionsvaror, metoder för produktion, nya mark-
nader eller nya former för industriell organisation (Schumpeter, 1994). Vik-
tigt i detta sammanhang är att Schumpeter betraktar innovation i ett ekono-
miskt perspektiv. Synnerligen intressant är också att man i dagens diskussion 
inom säkerhetsområdet i allt högre utsträckning har kommit att studera rela-
tionen mellan ekonomi (i form av ökad konkurrens, avreglering av markna-
der etc.) och säkerhetsledning (Rasmussen & Svedung, 2000). Det finns 
därför anledning att närmare undersöka om den teoribildning som exempel-
vis utvecklats av Schumpeter kan användas för att stimulera till nya teoretis-
ka resonemang inom olycksteorin. 

1.2 Säkerhetsområdet  
Som en pendang till den översiktliga presentationen av några fundamentala 
tankar inom innovationsområdet görs nedan en exemplifiering av ett urval 
teoretiska tankegångar som präglat akademisk säkerhetsforskning. Säker-
hetsområdets omfång är mycket stort, diversifierat och har en flervetenskap-
lig natur. Detta innebär att nedanstående exempel endast visar på några in-
fallsvinklar och då främst av övergripande slag. 

En viktig och tillika naturlig ingång i säkerhetsområdet är analyser av 
olyckor och incidenter. Målet för sådana analyser är att utreda och finna 
lämpliga åtgärder för att förhindra uppkomsten av liknande olyckor. Olycks-
analyser vilar dock på diverse antaganden och modeller – explicita eller im-
plicita – vilka påverkar utfallet av analysen. 
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Olycksfallsmodeller 
Ett av flera sätt att närma sig säkerhetsområdet är att ta en utgångspunkt i så 
kallade olycksfallsmodeller. Dessa olycksfallsmodeller har i korthet utveck-
lats från linjära, sekventiella modeller över till epidemiologiska modeller och 
fram till dagens systeminriktade olycksmodeller (Dijkstra, 2006). Som meta-
forer för de linjära modellerna återkommer ofta domino- eller kedjemodel-
len, medan Reasons så kallade Swiss cheese brukar stå som representant för 
de epidemiologiska olycksmodellerna. Dessa olycksmodeller betonar kom-
binationer av latenta tillstånd, aktiva fel och bristande eller frånvarande bar-
riärer som drivande kraft bakom olyckor (Reason, 2001). En tydlig metafor 
för systemmodellen är inte fullt lika enkel att påvisa. Egenskaper som lyfts 
fram är dock exempelvis systemets förmåga till variabilitet (Dijkstra, 2006) - 
en variabilitet som kan hjälpa såväl som stjälpa ett system (Ibid.). Hollnagel 
(2004) använder sig av begreppet stokastisk resonans som liknelse för den 
systemiska olycksmodellen. Den systemiska olycksmodellen variabilitet 
pekar på en dynamik inom systemet som inte kan modelleras eller beskrivas 
som fasta strukturer. Detta driver olycksmodellerna mot fördjupade studier 
av samverkan mellan händelser och funktioner inom systemet, s.k. resilience 
engineering. Resilience är ett begrepp som står för elasticitet, en återhämt-
ningsförmåga inom en dynamik av aktiviteter. Men det finns olika uppfatt-
ningar om hur man bäst ska definiera begreppet resilience engineering mer 
precist (Hollnagel, Woods, & Leveson, 2006). En organisation med resilien-
ce-egenskaper är en organisation som är formbar för att kunna hantera den 
variabilitet eller störning som systemet i sig eller kontexten genererar. 

Olycksmodeller, d.v.s. schematiska generiska konstruktioner av händelse-
förlopp har bl.a. fördelen att de kan stödja en delad förståelse kring varför 
olyckor händer (Kjellén, 2000). Kunskapen om olyckor kan också betraktas 
som ett medel för bibehållen styrning och kontroll10 av system. Rasmussen 
och Svedung (2000) menar att risker och olyckor i det moderna dynamiska 
samhället kan härledas till förlusten av kontroll. De har uttryckt sig som 
följer: 

 
“Risk management is basically a control problem. All industrial accidents 

are caused by a loss of control of a physical production process resulting in 
injuries to people, loss of investment or damage to the environment. […] the 
control system involved in this function includes the entire social system; 
from the operators and the maintenance staff directly involved in the produc-
tive process, over the line management supplying the resources for this con-
trol, to the regulators and legislators that set society’s conditions for accept-
ing the operation” (p. 47). 

                               
10 Inom styr- och reglertekniken behandlas styrning och kontroll som två separata enheter. 
Styrning är ett medel för att förflytta system från ett tillstånd till ett annat medan kontroll är 
att bibehålla nuvarande tillstånd så noggrant som möjligt. I uppsatsen behandlas kontroll som 
föregående styrning eftersom utebliven kontroll omöjliggör styrning. Begreppet kontroll 
kommer företrädesvis användas.  
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Det kontrollsystem som svarar för verksamhetens funktion återfinns i ett 
spann från de direkta operatörerna upp till aktörer på en politisk nivå (se 
figur 2). Formen för kontrollen, dess ideala form, blir än mer komplicerad i 
beaktandet av Rasmussens och Svedungs syn på det dynamiska11 samhället. 
De menar att: 

 
”We are facing a period of technological change, deregulation, fierce 

competition, and increasing public concern. In a dynamic environment, ha-
zard sources, their control requirements, and sources of disturbances change 
frequently and risk management can no longer be based on responses to past 
accidents, and incidents, but must be increasingly proactive” (p. 5). 

 

 
Figur 2. Villkoren för en organisation att verka och möjligheterna för en fungerande 
kontroll sätts genom ett flertal olika aktörer, vilket skissartat återges i figuren. 

Strategier för riskhantering bör idealt vara inriktade på aktiviteter som före-
kommer olyckan och förhindrar dess utveckling, d.v.s. ett proaktivt arbete 
med olika åtgärder innan något går fel. Citaten ovan aktualiserar bland annat 
frågan om vilka som bör vara med och aktivt jobba för att förhindra nästa 
olycka, något som i ett spann av aktörer inte framstår som en självklarhet 
eftersom i stort sätt alla aktörer i ett system på ett eller annat sätt kan påverka 
förutsättningarna för olyckors uppkomst. Vi ser alltså hur kontroll utgör ett 
centralt tema i modern säkerhetsteori och att proaktiva aktiviteter pekar på 
ett behov att förstå förändring/korrigeringar av olika slag. Men vi kan också 
konstatera att det som inte framkommer med samma tydliga precision är 
vem eller vilka som bör svara för kontrollen – även om man idag ofta kan se 
antagandet om att det är ”ledningen” i organisationer som på ett avgörande 

                               
11 Styrning av ett system kräver att systemet är observerbart; att det finns möjlighet att påver-
ka systemets tillstånd; kännedom om hur styrning påverkar systemet, vilket kräver en adekvat 
modell av systemet; och närvaron av en godhetsfunktion som avgör om en riktning av styr-
ning är bättre än en annan. Dessa krav ökar kontroll och styrningsproblematiken i ett dyna-
miskt samhälle.   
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sätt indirekt bestämmer t.ex. den säkerhetskultur som utvecklas. Är kontrol-
len då en fråga för de individer som verkar nära riskerna, en fråga för led-
ningen, en fråga för våra politiker eller den allmänhet som drabbas av kon-
sekvenserna12? 

Något enkelt svar på denna fråga om vem eller vilka som ska svara för 
styrning och kontroll finns förstås inte av flera skäl. Dels finns en interaktion 
mellan olika aktörers säkerhetsrelaterade aktiviteter och de legala krav som 
reglerar formellt ansvar för säkerheten (vilket inte är samma sak som mora-
liskt ansvar). Dels handlar det om från vems perspektiv vi observerar kon-
trollproblemet.  

Säkerhetsforskare kan ha sin syn på hur organisationer normativt bör ar-
beta med hanteringen av säkerhetsaktiviteter, allmänheten en annan syn och 
företagsledningen en tredje etc. I detta sammanhang återfinner vi exempelvis 
ofta frågan om hanteringen av risker som en centraliserad respektive decent-
raliserad fråga. Denna fråga har varit och är fortfarande en het potatis i sä-
kerhetssammanhang vilket kanske inte är så förvånande eftersom frågan 
ställs i många andra diskussioner om styrning, ledning och kontroll. Nedan 
behandlas några forskares uppfattning i frågan – teoretiker som har varit 
banbrytande genom att lansera större teoretiska ramverk i tänkandet kring 
risk och säkerhet. 

Andra relaterade övergripande perspektiv 
Olycksfallsmodeller utvecklas ofta mot bakgrunden av mer övergripande 
idéer om hur olika faktorer spelar in i säkerhetssammanhang. Beroende på 
hur man definierar begreppet ”modell” kan man i och för sig hävda att t.ex. 
teorin om Normal Accidents och High Reliability Organisations som disku-
teras nedan också kan betraktas som ett slag av olycksfallsmodeller. Nedan 
nämnda teorier har dock utvecklats som betydligt bredare angreppssätt till 
förståelsen av olyckor än vad som ofta förknippas med begreppet ”olycks-
fallsmodell” bl.a. eftersom de innehåller många normativa komponenter, 
d.v.s. hur man bör handla för att få tillstånd en god säkerhet (eller undvika 
stora risker). 

Normal accidents 
Charles Perrows ger i sin uppmärksammade bok Normal Accidents: Living 
with high-risk technologies från 1984 en förklaring på hur risker i organisa-
tioner bör hanteras beroende på den tekniska processens karaktär. Perrow 
förmedlar en ganska pessimistisk bild om att olyckorna i dagens olika typer 
av industrier, med hög grad av oväntade och multipla interaktioner, är svåra 
att undvika. Han går så långt som att säga att olyckorna till och med är 
oundvikliga; de betraktas som normala företeelser. Med normala olyckor har 

                               
12 Språkbruket ska här ses som symboliskt. Såväl allmänhet som individer i organisationer 
löper risk för olyckor.   
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Perrow för avsikt att signalera hur ett system med dessa multipla och ovän-
tade interaktioner leder till oundvikliga fel. Detta är dock inte ett ställnings-
tagande med hänsyn till olyckors frekvenser utan snarare en observation 
gällande de tekniska systemens integrerade karaktäristiska (1999). Perrow 
menar dock att om vi kan analysera de tekniska systemen, förstå dess karak-
tär, har vi större möjligheter att bedöma huruvida vissa tekniker helt ska 
överges eller, om de är allt för integrerade i samhället, modifiera13 dem. 

Perrow betonar att tekniska systems integrerade karaktär i huvudsak är en 
produkt av systemens konstruktion och inte dess operatörer. Hans akronym 
DEPOSE utgör ett samlingsnamn för multipla fel vilka kan komma i formen 
av Design, Equipment, Procedures, Operators, Supplies and materials och 
Environment. Han hävdar inledningsvis att: ”Because these systems are so 
tightly coupled, control of the operators must be centralized because there 
are little time to check everything out and be aware of what another part of 
the system is doing”(Ibid., p. 10). Perrows antar således ett perspektiv på 
kontroll uppifrån-ned (top-down) men med tillägget att operatörer nära sy-
stemet ibland tvingas till oberoende kreativa handlingar. Perrow menar att 
hans bok förvisso är en bok om hur man organiserar men betonar att det 
främst är en bok om teknik. Vidare menar han att samma tekniska arrange-
mang (fixes) som vi tar till för att kompensera undermålig systemdesign ofta 
är ursäkter för en dålig organisation. 

Perrows baserar sina ställningstaganden på en analys av de linjära eller 
komplexa interaktioner i relation till om de är löst eller tätt kopplade inom 
systemen. Ur detta söks sedan svaren kring hur vi bäst kan hantera risker, 
centraliserat eller decentraliserat. En slutsats Perrow drar ur sin analys är att 
vi inte kan kontrollera dessa moderna system. Han anser således att olyckor 
och katastrofer utgör naturliga inslag i högrisktekniker, därav formuleringen 
Normal Accidents i titeln. På basis av ovanstående kan Perrows Normal Ac-
cidents sägas utgöra en riskteoretisk tes med rötter i en tek-
nisk/naturvetenskapligt orienterad analys av den teknik som omger oss (han 
använder bokstavligen begreppet olyckors natur), detta trots att han har sina 
rötter i sociologin. 

Andersson och Rollenhagen (2003) diskuterar i sin bok om systemgrup-
per och innovativ problemlösning frågan om Perrows teori om naturliga 
oundvikliga olyckor kan appliceras på innovativ verksamhet. Grundtanken i 
denna diskussion är att innovativ verksamhet intuitivt förefaller att kunna 
öka och förbättras av just de faktorer som Perrow menar är negativa för sä-
kerheten. Således kan man i system som är tätt kopplade och komplexa för-
vänta sig att information och idéer sprids och krockar med varandra på ett 
sätt som stödjer innovation. På motsvarande sätt skulle en centraliserad kon-

                               
13 Perrow menar att vi i vissa fall inte kan överge tekniker och att vi då tvingas modifiera dem. 
Han menar att vi då bör rikta särskild hänsyn till att inte felaktigt beskylla individer eller 
faktorer och att dessutom upphöra med att fixa systemen på ett sätt som medför ökad risk.  
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troll på många sätt vara dåligt för den innovativa verksamheten eftersom den 
kan konservera och bevara synsätt och därför hindra uppkomsten och fram-
tagandet av nya idéer. Forskning kring den sociala strukturens betydelse 
visar att kreativitet kan nås genom specialisering och mångfald (Guimera, 
Uzzi, Spiro, & Amaral, 2005). Samtidigt som kreativitet kan ökas genom 
mångfald måste även information koordineras, vilket en hög grad av specia-
lisering motverkar. Men en fördel med specialisering och mångfald är att de 
leder till svaga mellanmänskliga kopplingar. Och ett möte mellan svaga 
kopplingar har större chans att innehålla ny information (Perry-Smith Jill, 
2006). Den sociala strukturen har betydelse för hur kunskapen utvecklas, 
såväl på det kreativa planet som kring idéer hur risker bäst bör undvikas. 

Man skulle enligt Andersson och Rollenhagen kunna tala om ”normal 
innovation” på samma sätt som ”normal accidents” d.v.s. i system med viss 
komplexitet och täta kopplingar kommer oundvikligen då och då innovatio-
ner att visa sig. Här finns en intressant paradox givet att de hypoteser som 
Andersson och Rollenhagen framför är riktiga. Om system behöver vissa 
egenskaper för att vara innovativa och samma egenskaper är negativa för 
säkerheten har vi ett problem, i synnerhet om tillvaron blir allt mer komplex 
och kräver nya säkerhetsinnovationer. Jag menar att det är just denna para-
dox som intuitivt anas i området resilience engineering även om detta ännu 
förefaller outtalat. 

High reliability organisations 
Som svar på Perrows bitvis pessimistiska bild kring olyckors natur, och som 
delvis svarar på paradoxen ovan, utvecklades riskteorier under metaforen 
High Reliability Organisations. HRO teorierna kan ses som en antites till 
normala-olyckor-teorin. Inom HRO får det tekniskt mer komplicerade stå 
tillbaka till förmån för ett utökat fokus kring människans förmåga att hantera 
risker. HRO handlar om att skärskåda de individer som verkar inom till sy-
nes komplexa organisationer (La Porte, 1996; Roberts, 1990). Dessa HRO:s 
kunde hantera såväl de täta kopplingarna som finns inom systemet som dess 
komplexitet (Rochlin, 1989). En förklaring till detta ges av Weick (1987) 
som menar att kultur är svaret på decentralisering/centralisering problemati-
ken. Han ställer dock kravet att en väl fungerande tillförlitlig kultur nås ge-
nom tydligt kommunicerade kärnvärden. Senare forskning har påvisat kritik 
till att dessa studerade organisationer i själva verket inte har komplexa sam-
spel eller täta kopplingar så som först antytts (Marais, Dulac, & Leveson, 
2004). En iakttagelse som HRO forskare själva betonar i form av en låg nivå 
av komplexitet i de studerade systemen (Ibid.). 

Forskningen kring HRO och dess förmåga att hantera risker kan ses som 
en antites till Perrows Normal Accidents på mer än ett sätt. HRO forskningen 
är inriktad på individernas gemensamma förmåga att tolka och hantera ris-
ker. HRO forskningen får ur detta perspektiv en dragning åt den tolkande 
vetenskapen, hermeneutiken. 
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Systemisk teori 
Som ett alternativ till Perrows Normal Accident Theory och HRO har blick-
arna vänts mot den så kallade systemteorin. En teori som undviker de brister 
Normal Accident Theory påvisar i form av en väl tilltagen pessimism och 
HRO forskningens förenklingar av säkerhetskritiska system (Marais et al., 
2004). Förespråkare för denna nya systemteoretiska approach är bland annat 
Rasmussen (1997), Woods och Cook (2002) och Leveson (2004). Två förde-
lar kommer ur en systemorienterad syn på säkerhet: ”(1) top-down systems 
thinking rather than a bottom up, reliability engineering focus and (2) a focus 
on the integrated socio-technical system as a whole and the relationship be-
tween the technical, organizational, and social aspects” (Marais et al., 2004, 
p. 11). 

Denna socio-tekniska säkerhetsforskning kan på ett sätt betraktas som 
syntesen av de två tidigare säkerhetsteoretiska idéerna: Organisationen be-
traktas utifrån ett perspektiv som tar hänsyn till ett föränderligt kontext, (det 
samhälle vi omges av) de individer som verkar i och kring organisationen 
samt den teknik som ligger till grund för produktionen. 

Det sociologiska perspektivet 
Närvaron av ett socio-tekniskt system öppnar upp för frågor om vem som 
styr risk- och säkerhetsagendan? (en fråga tidigt framförd av Beck, 1992 
[Tyska 1986]). Beck menar att det längs den ökade kapaciteten av tekniska 
valmöjligheter följer en ökad oberäknelighet kring teknikens konsekvenser. 
När olyckor kan drabba individer vilka står utanför den produktion i vilket 
olyckan inträffar, som i Bhopal, blir politik och allmänhetens engagemang 
viktiga språkrör för hur säkerhetsagendan ska sättas. Denna senare utveck-
ling skiljer sig markant från den tidiga tekniken som gav den tekniska exper-
tisen företräde till att definiera säkerhetsagendan. I ett perspektiv av föränd-
ring måste frågan återigen ställas om vem eller vilka som bör vara med och 
driva fram en agenda för arbete med säkerhet? Vad vi behöver är kanske en 
fundering kring olika användningsområden – samhällsperspektivet, teknik-
perspektivet eller företagsperspektivet – påverkar och utvecklar de olika 
säkerhetsteorierna.  

Perrow framställs ofta som förgrundsfigur till idén om olyckor som nor-
mala företeelser. Men det som fick honom att skriva sin viktiga bok var en 
statistiskt sett ovanlig händelse: olyckan på Three Mile Island (TMI). Han 
skriver ordagrant att: ”After all, Three-Mile Island, which started me on this 
particular journey, killed no one” (1999, p. 356). Han refererar tillbaka till 
tidigare kemiska olyckor i USA som de fem åren före Bhopalolyckan upp-
gick till 6 928 stycken incidenter med utsläpp och med en dödssiffra om, 
enligt Perrow, låga 135. Ett resultat som enligt Perrow borde leda till en 
annan typ av idé om olyckors natur. Den tråd som vi följer här handlar snara-
re om den uppmärksamhet, trots frånvaron av dödsfall TMI-olyckan fick. I 
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skuggan av det kalla kriget var just nukleära händelser, allt som strålar eller 
kan klyvas, artefakter som var och en för sig kan skapa stora rubriker. Förut-
om att illustrera hur nukleära händelser drar till sig rubriker illustrerar även 
Perrows exempel problematiken med att låta de svaga eller drabbade grup-
perna komma till tals.  

Den uppmärksamhet händelsen på TMI genererade – vilket bland annat 
resulterade i ett politiskt tryck för handling - kan sägas vara motpol till den 
uppmärksamhet händelser inom vården tillskrivs. Den gång något går fel 
inom vården och en oskyldig människa dör eller allvarligt skadas skapas inte 
samma massmediala intresse. Kanske beroende på att det inom vården finns 
sjuka vårdbehövande människor (med ett naturligt bortfall). En konsekvens 
som över tiden bidragit till att skapa unika förutsättningar för vårdens säker-
hetsutveckling eftersom det i turbulensen runt en massemedial uppmärksam-
het oftast är lättare att äska pengar till att driva förändringar. 

1.3 Överordnad hypotesgenerering 
Inom både innovationsteori och säkerhetsteori finns förslag till förklaringar 
om varför vissa värden (innovationer i form av produkter och processer) 
uppstår och hur vissa specifika värden (ofta kopplade till förlust av liv och 
hälsa) kan elimineras eller reduceras. I litteraturen om säkerhetsstyrning 
(risk management) likväl som inom annan säkerhetsrelaterad diskurs, åter-
finns diskussioner och kommentarer avseende vikten av förändring – exem-
pelvis manifesterad som rekommendationer efter utförandet av riskanalyser, 
olycksutredningar eller andra granskningar av ett tänkt eller existerande sy-
stem. Krav på förändringar kan komma inom en rad olika områden, t.ex. 
beteendeförändringar, attitydförändringar, tekniska förändringar, administra-
tiva förändringar, och i stort sätt vad som helst där man finner att objektet 
eller relationen mellan objekt utgör en icke acceptabel risk i ett system. För-
ändring ska här ses som en förändring för bibehållen kontroll, att bevara 
stabiliteten14. 

Problemidentifiering av risker påverkas av de föreställningar som råder 
om varför olyckor uppkommer. Dessa föreställningar rymmer en rad varie-
rande dimensioner t.ex. (a) vilka objekt som kan framkalla risk (teknik, 
människor, organisation, information, kultur etc.); (b) vilken dynamik man 
tänker sig mellan objekten (både inom och mellan klasser av objekt); och (c) 
vilka strategier och system som är lämpliga för att kontrollera risker så att de 
anses ”acceptabla” (vilket i sig är en kontroversiell fråga).  

                               
14 Förändringar sker vanligen med andra motiv som effektivitet, kostnadsbesparingar eller 
liknande. Arbete med säkerhet kommer ofta som en konsekvens av dessa förändringar. Det 
kan tolkas som svårigheter med att förutse effekterna av planerade förändringar.  
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När det gäller den sistnämnda punkten d.v.s. strategier (och metoder) 
uppkommer frågor kopplade till de olika objekten. I punkt (a) ovan ryms 
mängder av olika objektklasser t.ex. metoder för problemidentifiering, för att 
kunna prioritera mellan allvarligheten i identifierade risker och andra be-
slutsfrågor samt de strategier som i första hand kommer att behandlas i detta 
arbete – hur bedriver man ett effektivt förändringsarbete så att säkerheten 
upprätthålls och utvecklas? 

Utgångspunkten för arbetet är den överordnade hypotesen om att innova-
tionsområdets och säkerhetsområdets respektive teori- och metodarsenaler 
kan befrukta varandra. Fokus i detta arbete är dock på hur säkerhetsområ-
det kan få positiva influenser från innovationsområdet. 

Identifierade problem och risker kan idealt byggas bort, elimineras eller 
på annat sätt förändras och då är det naturligt att vända sig mot ett område 
som explicit hanterar frågan om förändring: innovationsteori. Det är först när 
förändringar, identifierade genom säkerhetsarbete, implementerats som en 
organisation förblir säker eller rör sig i riktningen mot ett säkrare tillstånd. 
Men att vända sig till ett teoretiskt fält för inspiration – i detta fall innova-
tionsteori – i syfte att befrukta förändringsprocessen i samband med riskhan-
tering är förstås ingalunda enkelt.  

Reason menar att begreppet latent conditions lyfter fram behovet av att 
arbeta förebyggande (2001) medan Weick skriver om organisatorisk tillför-
litlighet som ett dynamiskt icke-event (1987). Weick menar att det som pro-
ducerar ett stabilt utfall är konstanta förändringar. Just denna iakttagelse om 
konstanta förändringar är kontroversiellt på flera punkter: dels eftersom frå-
gan om förändring på ett övergripande sätt i vissa stycken är styvmoderligt 
behandlad inom risk och säkerhetslitteraturen (i alla fall i en jämförelse med 
innovationsområdet), dels med tanke på att förändring som fenomen kan 
kollidera med den för risk- och säkerhetsområdets ofta antagna strategi att 
bevara stabilitet och kontroll i systemet. Förändringar bör således ske med 
hänsyn till att kontrollen inte går förlorad och att riskerna därmed ökar. Som 
led i förändringsarbetet föreslår Weick bland annat intimare kunskapsutby-
ten för att underlätta riskidentifieringen (1987). En tes jag kommer hävda är 
att utvecklingen inom risk skulle vinna på att fördjupa sig inom förändrings-
frågan som fenomen. Den diagnostiserande delen av säkerhetsarbete måste 
alltså omsättas i handling på ett mer strukturerat sätt än vad som ter sig vara 
fallet inom många säkerhetskritiska verksamheter idag. Förståelsen och ska-
pandet av säkerhet kan inte skiljas från varandra, de ska snarare betraktas 
som en dualistisk nödvändighet. 

1.4 Forskningsstrategi 
Boholm och Ferreira menar att ”En samhällsvetenskaplig teori om risk bör 
kunna redogör för tre analytiska dimensioner” (2005 s. 49). Dessa tre dimen-
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sioner är den tekniska/naturvetenskapliga dimensionen; aktörsdimensionen 
och den kulturella, symboliska dimensionen. För var och en av dessa dimen-
sioner följer ett antal relaterade frågeområden. Ur ett tekniskt såväl som ett 
aktörsperspektiv söks svaren på frågor om varför, medan det i ett kulturellt 
perspektiv ställs frågor som om och hur. Det tekniska perspektivet behandlar 
det objektiva, verkligheten och söker svar kring kausaliteten vilket i sin tur 
förutsätter en differentiering i en mätbar värld. Skulle en säkerhetsforskare 
nå dit kan man säga att besluten är baserade på rationella val mellan alterna-
tiva möjligheter (det är precis denna forskarrationalitet som gör sketcher om 
sannolikheter så uppskattade). Boholm och Ferreira fortsätter och menar att 
vi i en aktörsdimension studerar grupper eller individers agerande. Svaren 
finns inom ramen för vilka motiv, intentioner eller strategier som driver 
gruppen eller individen. Dessa svar förutsätter psykologiska och sociologis-
ka förklaringsmodeller och besluten i sin tur är baserade på gruppen eller 
individens värderingar. Den sista dimensionen som Boholm och Ferreira 
föreslår är den kulturella och symboliska som behandlar just symboler och 
idéer. Svaren kommer i form av betydelser, liknelser, kontraster, metaforer 
eller moraliska imperativ. Svaren vi får i denna dimension förutsätter symbo-
lisk differentiering och klassifikationer. Beslut i denna dimension baseras i 
sin tur på intuitivt omfattade traditioner. Boholm och Ferreira menar att det 
empiriska material säkerhetsforskare hanterar i dessa dimensioner ofta är 
intimt sammanvävda.  

Något förenklat kan vi tala om tre olika utgångspunkter för att studera 
risker: (1) ett tekniskt perspektiv, naturvetenskapligt orienterat; (2) individen 
i sig med rötter i hermeneutiken, den tolkande vetenskapen; och slutligen (3) 
en kulturell dimension, med rötter i antropologin. 

Ur ett säkerhetsforskningsperspektiv är hanteringen av risker i organisa-
tioner, från identifiering till motåtgärder, beroende av ett antal dimensioner 
eller perspektiv. Det räcker dock inte med att identifiera eller peka på ett 
antal risker – sprungna ur en tredelad forskaransats. Identifierandet av risker 
vilar på det implicita antagandet om att dessa risker, om de anses oacceptab-
la, ska hanteras på något sätt. Således bör Boholm och Ferreiras perspektiv 
breddas till att även omfatta ett förändringsperspektiv och där kan innova-
tionstekniken bidraga enligt min mening. 
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Figur 3. En förenklad beskrivning kring problemområdets teoretiska rymd. Pilen står 
som symbol för innovationsområdets möjlighet att berika säkerhetsområdet. 
*Betraktat ur olyckornas roll i ett reaktivt säkerhetsarbete kan problemfinnandet 
sägas vara självgående. Historiskt har arbete med säkerhet en av sina rötter i en 
tradition som utvecklats på basis av erfarenheter från olyckor eller negativa händel-
ser.  

Forskningsstrategi 
Den forskningsorientering som har tillämpats i detta arbete är av teoretisk 
natur. Följande arbetsgång har följts vilket också i stort speglar framställ-
ningens disposition. 

Steg 1: Identifiering av några övergripande teoretiska modeller för att 
förklara innovationers uppkomst respektive varför olyckor uppkommer. När 
det gäller både innovationsteori och olyckteori finns ett stort antal föreslagna 
modeller vilket innebär urvalsproblem. En genomgång av litteraturen visar 
dock på en viss dominans för vissa modeller och resonemang vilka därför 
har fått bli utgångspunkt för analysen. Val av litteratur har även gjorts med 
hänsyn till ställda frågor.  

Innan de olika teorierna för att förklara olyckors uppkomst presenteras 
görs inledningsvis en historisk tillbakablick i syfte att skapa ökad förståelse 
för varför teorierna ser ut som de gör. Denna tillbakablick underlättar också 
förståelsen för de olika kunskapsorienteringar som ofta finns implicit i olika 
teorier.  

Steg 2: Respektive teori har undersökts med avseende på: (a) teorins om-
fång när det gäller att behandla olika domäner t.ex. teknik, mänskliga aktivi-
teter, organisatoriska och kulturella faktorer, ekonomiska faktorer etc. (b) 
teorins behandling av dynamiken inom och mellan olika objektklasser, (c) på 
vilket sätt teorin uttalar sig om strategier för hantering av respektive område.  

Innovationsteorins sökande 
efter idéer 

Riskarbetets differentie-
ring* kring att finna pro-
blem  

Innovationsteorins syste-
matiska hantering för för-
ändring 

Riskarbetets implicita för-
ändringshantering 
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Steg 3: En jämförelse genomförs sedan mellan (a) dels de olika teorierna 
inom samma domän (innovation respektive säkerhet) samt (b) mellan 
innovationsteori och säkerhetsteori.  

Steg 4: Presentation av resultat vilka tolkas utifrån de slutsatser som 
framkommit i steg 2 och 3. 

Steg 5: Diskussion och slutsatser 

Avgränsningar 
De risker, ofta i form av olyckor eller incidenter som kommer på tal i detta 
arbete gäller uteslutande med hänsyn till redan befintliga system; system för 
produktion av ett eller annat slag där olyckor och incidenter kan betraktas 
som störningar. Dessa störningar är oönskade och bör initiera en förändring 
någonstans inom det befintliga systemet, (redesign). Det handlar således om 
redan befintliga system och avhandlingen tar inte hänsyn till risker som 
kommer i samband med design eller konstruktionen av nya system. Dock är 
denna distinktion inte absolut eftersom det i förändringsarbetet ofta ligger 
just förnyelse vilket kan innebära att nya delsystem läggs till befintliga sy-
stem. 

I samband med konstruktion och design av helt nya system, för produk-
tion av ett eller annat slag, har arbetet med hanteringen av kända risker 
kommit relativt långt inom flera branscher i mening att man vanligtvis kan 
dra nytta av generella erfarenheter avseende riskhantering. Vid uppförandet 
av nya miljöer vars mål är att styra och kontrollera ett system finns bland 
annat väl utvecklade kvalitetsnormer. Dessa normeringar är till för att under-
lätta konstruktionen av gränssnittsmiljöer, till exempel med hänsyn till män-
niska-maskin utformning. Denna del av design och nykonstruktion är med 
hänsyn till utvecklade kvalitetsnormer relativt långt gången och av annan 
karaktär än arbete med risker i befintliga system. 

Avhandlingen rör sig uteslutande inom ramen för risker med/i befintliga 
system (dock med hänsyn till ovanstående reservation). Innovationer i sig 
kan även ses som ett risktagande. Det risker vi konfronteras med i samband 
med helt nya produkter eller tjänster är delvis av annan art och svänger över 
mot osäkerhetens risker. Denna del av risklitteraturen lämnas i huvudsak 
orörd. 

I avsikt att smälta samman innovation och säkerhet måste bandet backas. 
Vi ser tillbaka på de teoriområden – säkerhet och innovation – som på ett 
subtilt sätt dagligen påverkar oss i vår önskan att förändra till det bättre. En 
utveckling som inom säkerhetsområdet spänner över tekniska landvinningar, 
metoders styrka och mänskliga tillkortakommanden och inom innovations-
området tar oss från svarta lådor till innovativa miljöer. 
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2 
Teori del 1 –Arbete med säkerhet 

Ett vidgat perspektiv på risk och säkerhet är här ett sätt att leverera en teore-
tisk bild av arbetet med säkerhet i olika typer av organisationer. Det som 
främst kommer att presenteras är hur säkerhetsarbetet utvecklats med fokus 
på riskdiagnostiserande strategier, d.v.s. att peka på brister och fel och hur 
olika typer av barriärer kan hindra ett icke önskvärt händelseförlopp. Inled-
ningsvis behandlas metoder och modeller för att hantera risker betraktat i ett 
tekniskt perspektiv. Det är här på sin plats att referera tillbaka till Boholm 
och Ferreira (2005) och deras tre analytiska perspektiv där den teknis-
ka/naturvetenskapliga dimensionen först lyfts fram. 

Vi flyttar oss tillbaka till slutet på 1700-talet. En energiteknik som sprider 
sig runt om i landet och gör sin entré är ångmaskinen. Dess mångsidighet, 
mobilitet och tillförlitlighet bidrog till en snabb spridning. Ångmaskinen är 
”Den maskin som mer än något annat kommit att bli symbolen för den in-
dustriella revolutionen” (S. Hansson, 2002, s. 311). Fördelarna med denna 
typ av teknik är flera, bland annat kan nämnas möjligheten att installera 
ångmaskinen där energin behövs. Ångmaskinen bidrog till att utveckla sjö-
farten och kunde även utgöra mobil kraft t.ex. i form av grävmaskiner och 
mera stationära produktionsenheter som tryckpressen. Man kunde ur denna 
maskin även producera elektricitet. 

Ångmaskinen kom att betyda mycket för den svenska industrin. När 
elektriciteten omvandlades till ljus kunde till exempel Korsnäs sågverk och 
Rydals bomullsspinneri fortsätta produktionen långt efter mörkrets intrång. 
”Arbetstiden kunde förlängas, brandrisken minskade och säkerheten ökade, 
eftersom arbetarna inte längre behövde famla i halvmörkret” (Lindqvist, 
2002, s. 146). Vi kan här inställa oss positiva till den arbetsmiljömässiga 
förbättringen15. 

Under de knappt 300 år som gått sedan den första16 ångmaskinen startades 
har ångtekniken genomgått en rad utvecklingsstadier. En av de mera omda-

                               
15 Frågan jag själv ställer här är om vi inte bara fick en förskjutning mot en annan typ av risk: 
Risken att kroppen säger ifrån, förslitningsskador på grund av en ökning av arbetskvantitet, 
d.v.s. ergonomiska risker. En iakttagelse som endast kan göras ad hoc och inte blir synlig 
förrän den tekniska utvecklingens turbulens har stannat av. 
16 Den s.k. aelopilen, en föregångare till ångmaskinen, uppfunnen av Heron från Alexandria 
omkring 100 år f Kr kan betraktas som ett tidigt försök att med hjälp av en sfärisk behållare 
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nande är att värmeenergin idag kan komma från ett flertal värmekällor. Till 
en av de mera kontroversiella och diskuterade värmekällorna hör kärnkraf-
ten, vilket inte minst illustreras av den svenska kärnkraftsdebatten. Från ett 
tydligt nej i folkomröstning om kärnkraften i mars 1980, framstår idag kärn-
kraften som en teknik som fått renässans bl.a. i länder med snabb utveckling. 
Även i Amerika och Europa upplever kärnkraften en ny vår, exempelvis 
illustrerad av Finlands byggande av en ny reaktor (Olkiluoto 3). Kärnkraften 
liknar ångmaskinen ur perspektivet att vi alltjämt upphettar vatten för att 
generera ånga. Den stora skillnaden ligger i att riskdebatten idag får sin 
energi från ett helt annat håll än hettan under den koleldade ångmaskinen 
och att riskerna knappast kan nås med våra sinnen.17 

Det inledande stycket uppvisar ett antal innovationer som radikalt föränd-
rat förutsättningarna för den fortsatta tekniska utvecklingen. Detta leder till 
frågan om hur innovationsområdet säkerställer utveckling i rätt riktning? 
Handlar det även där om att ta kontroll över systemen eller är strategierna av 
helt annan karaktär? Nedan ges en första inblick i hur risk- och säkerhetsom-
rådet hanterar problemen med en teknik som inte alltid lever upp till ställda 
förväntningar. Och ord som just kontroll är i kommande avsnitt centrala. 
Arbete för grundläggande kontroll hör till ett av områdets strategier för att 
hantera risker i tekniska system. Nedan presenteras några av dessa säkerhets-
strategier (arbete kring risker med en tydlig inriktning ) dock inte med påstå-
endet att det är en komplett översikt av arbete med säkerhet för tekniska 
system, gränssnittsfrågor eller av kulturell art. 

2.1 Säkerhet – arbete för grundläggande kontroll 
Strategier för att hantera risker kan komma i en mängd olika former. Gemen-
samt för dessa är att de pekar på en variation av sätt för att bibehålla kontrol-
len, ett sätt att undvika produktionens avigsidor. Sedan de första riskmodel-
lerna tagits fram har syftet varit, och är alltjämt, att lära av de händelser som 
på ett eller annat sätt gått fel – ett resultat av förlorad kontroll – och med det 
förhindra en upprepning18. Kjellén (2000, p. 31) belyser de viktigaste punk-
terna en olycksmodell ska stödja utredare av olyckor med: 
 

 Skapa en mental modell av olycksförloppet 
                                                                                                                             

och upphettat vatten utvinna en rörelse. Den roterande rörelsen, kraften fann dock ingen 
praktisk nytta (Thomas 1995).  
17 Det är skillnad på riskerna med en ångpanna och ett kärnkraftverk. En ångpanna med tillhö-
rande kraftöverföring bär på risker som vi kan förnimma med våra sinnen och en gnutta fanta-
si. Riskerna med ett kärnkraftverk är långt bortom våra sinnen och dessutom föremål för 
väder och vind. Tjernobyl gjorde oss uppmärksamma på (den Svenska) nackdelen med att 
befinna sig i vindöga. 
18 Erfarenhetsåterföring har en koncentrering på fel och olyckor medan analyser om varför 
vissa organisationer klarar sig bättre än andra är ett mindre utforskat område. 
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 Ställa rätt frågor 
 Fastställa regler för när analysen inte ska söka nya orsaker 
 Kontrollera att all data är insamlad 
 Utvärdera data och strukturera samt summera den till meningsfull 

information 
 Analysera relationer mellan bitar av information och se samband 
 Identifiera och bedöma hjälpinsatser 
 Bidraga med ett ramverk för kommunikation 

Olycksmodeller har alla till syfte att lära och förhindra uppkomsten eller 
upprepandet av ett tillbud eller en olycka. Dyreborg et al. menar att: “Acci-
dent investigations are emphasised as a key element in the prevention of 
accidents from minor injuries to disasters” (Dyreborg & Lyngby Mikkelsen, 
2003, p. 1). 

Tidigt ute med arbete kring modeller för riskhantering var Haddon som 
1968 presenterade sin fasmodell. Haddon (1968) delade in dessa förlopp i 
olika faser som han ger namnen första, andra och tredje fasen. Omsatt i en 
bilolycka talar Haddon om förkrasch, krasch och efterkrasch. Med utgångs-
punkt i en beskrivning av händelseförloppet kring en trafikolyckas utveck-
ling gör Haddon en jämförelse med sjukdomsförloppet för polio. 

I den första fasen, betraktat som en motåtgärd, handlar det om att hindra 
en potentiell smitta (en etiologisk agent19) från att komma i kontakt med en 
mottaglig värd. Översatt till en olyckas händelseutveckling menar Haddon 
en samling åtgärder som i huvudsak är designade för att förhindra krafter 
från att göra åverkan på människa eller fordon. Här använder sig Haddon av 
åverkan som ligger ovan tröskeln för skada. 

Den andra fasen är en interaktion som leder fram till ett slutresultat av so-
cial angelägenhet: samhället kan inte stå vid sidan och titta på när olyckor 
händer. Olyckor är kostsamt för samhället vilket bland annat drivit på den 
epidemiologiska forskningen om olyckor. Med hänsyn till polions utveckling 
handlar den andra fasen om hur polioviruset kommer i kontakt med en värd. 
En interaktion som tar sin start i påverkan hos enskilda celler och slutligen 
påverkar hela nervsystemet. Tillbaka på landsvägen kan interaktionen ta sig 
uttryck i krafter som påverkar fordon och passagerare mer än vad de fysiskt 
kan tåla. Ett skadeförlopp är således under utveckling. I denna andra fas 
finner vi mängder av moderna tekniska barriärer, aktiva och passiva som kan 
förhindra eller bromsa skadeförloppet. Till en av de mera, för bilindustrin, 
kända hör det numera accepterade trepunktsbältet. 

                               
19 En etiologiska agent motsvarar de bakomliggande orsakerna till ett sjukdomsförlopp. I 
exemplet ovan kan man tala om polioviruset. Etiologi är förklaringar eller vetenskapen om 
sjukdomars orsaker och uppkomst (SAOL 1998). Det står för forskning kring samband mellan 
ohälsa och de faktorer som påverkar risken för ohälsa. I olycksforskningssammanhang an-
vänds begreppet epidemiologi. Epidemiologisk forskning handlar om olyckors utbredning och 
orsaker.  
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Den tredje fasen i Haddons modell har fokus på hur man kan maximera 
räddning (maximizing salvage). För den som drabbats av polio är behand-
lingen inriktad på att i första hand undvika dödsfall. Därefter att, när förlam-
ning inträtt, reducera dess omfattning och så långt det är möjligt att ge nöd-
vändig akut medicinsk och rehabiliterande vård. Haddon menar självklart att 
tajmingen och ordningsföljden för ingripande, med koppling till dess sub-
stans, även gäller för olyckor på våra vägar. Haddons olycksmodell tillsam-
mans med flera andra modeller har sina rötter i tidig säkerhetsforskning. Ett 
forskningsområde som enligt Sjöberg och Thedéen (2003) på allvar kom 
igång under 1970-talet. 

2.1.1 Ett växande behov av tillförlitlighet 
I samband med flygets utveckling kom frågor kring tillförlitlighet20 att spela 
en allt större roll: feldata kring flygmaskinernas motorer började samlas in. I 
början av 1930-talet utvecklades datainsamlingsmetoderna till att även gälla 
information om olyckor och inte bara som felkälla kring flygmaskinens 
komponenter (Bergman & Klefsjö, 1996). Före 1940 behandlades tillförlit-
ligheten på intuitiv basis, ofta baserad på konstruktörens erfarenhet och var 
mer sällan baserad på ett resultat av tekniska bedömningar (Ibid.). Tillförlit-
ligheten fortsatte under 1940-talet att utvecklas bland annat genom studier av 
driftsäkerheten av det tyska raketprojektet V1. Efter principen om att en 
kedja inte är starkare än sin svagaste länk söktes inspiration från matemati-
ken. Matematikern Pieruschka påpekade att tillförlitligheten för en kedja är 
produkten av dess komponenters tillförlitlighet, vilket ledde fram till Lussers 
lag för seriesystem (Bergman & Klefsjö, 1996). Resultatet ur lagen är att 
komponenternas tillförlitlighet vida måste överstiga systemets (Ibid.). 

Stora insatser kring hållfastheten mot utmattning gjordes av bland annat 
svensken Waloddi Weibull (1887-1979). Hans insatser kring förståelsen för 
utmattningsfenomenet var centrala och han kom senare att föreslå livs-
längdsfördelningen som senare kom att bli känd som Weibullfördelningen 
(Bergman & Klefsjö 2001). Under elektronikens intåg under 1950-tal ställ-
des andra krav på verksamheten kring tillförlitlighetsrörelsen. En växande 
grad av teknisk komplexitet bidrog till dessa nya och högre ställda krav 
(Ibid.). Även för rymd och kärnkraftsindustrin ökade medvetenheten om 
säkerhetsfrågor. Även den mänskliga tillförlitligheten kom att ges ökat fokus 
i samband med kärnvapenindustrins utveckling (Bergman & Klefsjö, 1996). 

Tillförlitlighetsanalyserna blev under 1960-talet allt mer omfattande. 
Medvetenheten för säkerhetsfrågor drevs på inte minst av rymd- och kärn-

                               
20 Ett alternativs spår kring tillförlitlighetens utveckling finns att läsa i Slaton. Hon visar på 
slitningar kring den intellektuella auktoriteten mellan hantverkare och lärda. Hennes medel 
för illustration är utvecklingen kring belastningsstyrkan i betong kring åren före 1900-talet 
och in i början på seklet (Slaton, 2001). 
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kraftsindustrin. I samband med arbetet kring uppskjutningsramperna för 
Minuteman-raketerna 1961 introducerades felträdsanalysen, FTA (Bergman 
& Klefsjö, 2001; N. G. Leveson, 1995). I samma decennium kom även fel-
mods-och-effektanalys (FMEA, se nedan) att utvecklas av bland annat flyg-
planstillverkaren MacDonnell Douglas. 

1950 startade den största tidskriften inom området: IEEE Transaktions on 
Reliability och 1964 ordnades den första konferensen i tillförlitlighet och 
underhåll (Bergman & Klefsjö, 1996). De förebyggande analyserna kom att 
spela stor roll för områdets utveckling. Kraftiga satsningar för att åstadkom-
ma tillförlitlighet i konstruktion, utveckling och tillverkning gav tydliga 
effekter i samband med underhålls- och reparationskostnader (Bergman & 
Klefsjö, 1996). 

Studiet av tillförlitligheten i ett tekniskt system tar ofta sin start i en struk-
turell illustration av det studerade systemet (Bergman & Klefsjö, 2001). Ut-
ifrån en skiss av ett drivsystem till en bil kan vi t.ex. utläsa att de olika kom-
ponenterna motor, koppling, växellåda, kardanaxel och bakväxel är kopplade 
seriellt med varandra. Denna typ av koppling leder till att ett fel på någon av 
de ingående komponenterna leder till att hela systemet felar, d.v.s. ”Ett serie-
system fungerar så länge samtliga komponenter fungerar” (Bergman & Klef-
sjö, 2001, s. 147). Ett mera tillförlitligt system kan nås genom parallellkopp-
ling. Moderna bilar är t.ex. utrustade med parallellsystem för att bromsa.  

Fragola (1996) menar att då risk inte längre är kopplat till bilen som en 
leksak, vilket antas ha gällt för de första bilägarna, utan övergick till ett 
transportmedel för var man, (det breda spektret av populationen) skedde 
även en förändring kring synen på risker med detta fordon. Ur denna föränd-
ring i kundbas började underhållsstatistik och nya konstruktioner för system 
för att kompensera vid eventuella tillkortakommanden. Fragola nämner att så 
sent som 1950 kunde det fortfarande förekomma handvev som komplement 
till el-starten. 

När så den tekniska utvecklingen kom att transformera flyget till ett 
transportmedel för en större andel av populationen, skapade den tillförlitliga 
jetmotorn oväntade problem. Den höga höjden där motorernas effekt kunde 
maximeras ledde till att kabinen var tvungen att trycksättas. Detta i sin tur 
ledde till att skrovet kom att utsättas för nya typer av påfrestningar. Över 
tiden utvecklades en ny typ av teknisk/materiell risk vilken var kopplad till 
återkommande tryckskillnader i kabinen. Fenomenet kom senare att bli känt 
som materialutmattning. Det flygplan som kom att förknippas med detta 
materialutmattningsfenomen var det Brittisktbyggda de Haviland, även känd 
som Comet. Detta moderna högtflygande plan var det som först utsattes för 
påfrestningar av tryckskillnader i kabinen. Små försvagningar runt förhål-
landevis stora flygplansfönster kom att utvecklas till sprickor. Sprickor som 
medförde tryckfall vilket i sin tur ledde till att hela flygplanet kom att slitas 
upp med förödande konsekvenser. Dessa förödande sprickbildningar var ett 
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resultat av förändringar i metallen, m.a.o. kornens struktur förändrades (Co-
hen, Farren, Duncan, & Wheeler, 1955). 

Ett annat känt exempel på materialutmattning, eller olycka genom sprick-
bildning är förlusten av oljeplattformen Alexander Kjelland som gick under i 
Nordsjön i samband med en storm (Perrow, 1999). Det intressanta i detta 
sammanhang är att den tekniska utvecklingen lämnat klena bidrag till kate-
goriseringen av tekniska fel (Hollnagel, 2004). Materialutmattning och sena-
re även hård- respektive mjukvarufel är ytterligare exempel i kategorin tek-
niska fel. Förklaringen till denna klena, sparsamma tekniska felkategoriut-
veckling är enligt Hollnagel (2004) att systemen har utvecklats mot ökad 
tillförlitlighet. Min tolkning är att sökandet efter brister i slutna system 
snabbt går mot en fas av mättnad (här tolkat som klena felkategoriseringsbi-
drag). Följden blir att blickarna vänds bort från det slutna systemet till för-
mån för kontextuella faktorer. 

En tillbakablick på flygindustrins utveckling av risk- och säkerhetsfrågor 
visar på en ökande andel av transparens, en ökande grad av standardise-
ringsprocesser och en ökande effektivitet i att utvinna information ur syste-
mets alla element (Rutherford, 2003). Flygets hantering och inte minst dess 
positiva utvecklingsspiral inom säkerhetsfrågan har i många fall stått modell 
för ett fungerande säkerhetsarbete och tillika inspirationskälla för andra 
verksamheter. Även vården har vänt sig mot denna industri för att finna upp-
slag till metoder och processer, att studera dess potential för att applicera 
inom den egna branschen. Här kan bland annat nämnas kulturella skillnader 
och likheter mellan flyg och medicin (Robert L. Helmreich & Merritt, 1998); 
eller metoder från flyget att tillämpa på vården (Rutherford, 2003; Wilf-
Miron, Lewenhoff, Benyamini, & Aviram, 2003; Ödegård, 2000). 

Tillförlitlighetens koppling mot säkerhetsforskningen illustreras här ge-
nom Leveson (1995, p. 163): “Reliability is the characteristic of an item 
expressed by the probability that it will perform its required function in the 
specified manner over a given period and under specified or assumed condi-
tions” (p. 163). Säkerhet däremot är enligt Leveson en emergent egenskap på 
en systemisk nivå när komponenter samkörs. Tillförlitligheten och säkerhet 
är således olika företeelser med ett visst överlapp. Bergman och Klefsjö de-
finierar syftet med tillförlitlighet som bland annat: ”att finna konsekvenserna 
av ett fel och att om möjligt lindra eller eliminera dessa, d.v.s. öka produk-
tionens motståndskraft mot inträffade fel” (Bergman & Klefsjö, 2001, s. 
139). De inkluderar även sökandet och eliminerandet av orsaker som en vik-
tig del i tillförlitligheten syfte. De fortsätter sedan med att tillskriva tillförlit-
lighetsanalysen tillämpningsområdet säkerhet- och riskanalys. Man kan så-
ledes dra slutsatsen att arbete kring säkerhet och risk utgör grenar av kvali-
tetsverksamheten. Vilket även Bergman och Klefsjö instämmer i genom 
påståendet att: ”[…] tillförlitlighet och säkerhet är viktiga kvalitetsdimensio-
ner” (1996, s. 6).  
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Gauthereau illustrerar det säkerhetsrelaterade arbetet på ett praktiskt plan 
med exempel från såväl vården som kärnkraften (2003). I sin avhandling 
lyfter han fram säkerhetsarbetets två kopplingar till kvalitetsrörelsen: å ena 
sidan genom konceptet ständiga förbättringar, å andra sidan genom ömsesi-
diga filosofiska antaganden. En slutsats Gauthereau levererar är behovet av 
en övergripande angelägenhet för säkerhetsfrågor samtidigt som den accep-
terade definitionen av säkerhet ständigt måste ifrågasättas (2003). 

Vården som institution med behov av såväl en tillförlitlig som säker vård-
givare har genom sitt sökande efter hur andra industrier hantera risker även 
anammat felmods-och-effektanalys (FMEA), dock med tillägget H (Health) 
för att symbolisera dess koppling till vården: HFMEA. Exempel finner vi 
genom Fletcher (1997) där verktyget ses som ett interdisciplinärt medel för 
att analysera och reducera medicineringsrelaterade fel eller genom van Til-
burg, Leistikow et al. (2006) för studier inom den riskbenägna pediatriken. 
Listan kan göras betydligt längre. Här betonas nyttjandet av ett – med tanke 
på perspektivet – verktyg med fokus på sannolikhet och grad av skada, d.v.s. 
verktyg som är extremt bra på att beräkna det som kan förutses. 

2.1.2 Riskanalys 
Efter testet med Apollo AS-204 i januari 1967, där tre astronauter fick sätta 
livet till, inleddes ett mera systematiskt intresse för metoder kring riskbe-
dömning (Bedford & Cooke, 2001). Anledningen till att kvantitativa bedöm-
ningsförfaranden övergavs var, att låga numeriska bedömningar inte kunde 
garantera säkerheten (Ibid.). Bedford och Cooke rapporterar även om den 
granskning som genomfördes kring NASAs säkerhetspolicy efter att Chal-
lenger förolyckats i januari 1986. De jämför en kvantitativ risk studie 
genomförd av det Amerikanska flygvapnet 1983, med en intern rapport om 
de externa raketernas felsannolikhet från 1986. Analysen från 1983 visade en 
felsannolikhet om 1 fel per 35 starter medan NASAs interna rapport visade 
på en felsannolikhet om 1 per 100 000 starter.  

Men övergivandet av kvantitativa bedömningsförfaranden berodde inte 
bara på en misstro kring risksiffror utan var till stor del beroende på allmän-
hetens förtroende för de komplexa systemen. Bedford och Cooke illustrerar 
med General Electrics ”full numerical probabilistic risk assesement” för att 
lyckas landa en människa på månen var så låg som 5 % (2001, p. 5). Siffror 
som kan göra stor skada och leda till att försöken att landa en människa på 
månen ges upp (Bell & Esch, 1989 in Bedford & Cooke, 2001). 

Inom kärnkraften kom utvecklingen kring probabilistiska risk analyser 
(PRA) att bero på ett ökat behov av kunskaper kring hypotetiska konsekven-
ser av mer eller mindre omöjliga olyckor (händelser med mycket låg sanno-
likhet). I en studie från 1957, som fokuserade på 3 scenarion av radioaktivt 
utsläpp från ett 200 MW verk i en radie om 30 miles (ca 5 mil) från bebyg-
gelse, gavs följande slutsats: Ingen kommer någonsin att få vetskap om 
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magnituden av denna låga sannolikhet (Ibid.). Successiva designförbättringar 
kunde reducera sannolikheten för ett katastrofalt utsläpp inuti en reaktor men 
andra metoder krävdes för att bedöma riskerna allteftersom reaktorernas 
kapacitet ökade och att de placerades nära bebyggelse. Det var med andra 
ord ett större behov av att kvantifiera och utvärdera förbättringar som ledde 
till introduktionen av probabilistiska risk analyser (Bedford & Cooke, 2001). 
Metoder som i sin grund identifierar och kvantifierar scenarios, sannolikhe-
ter och konsekvenser (Ibid.). 

Säkerhetsanalys 
Hur man än väljer att betrakta utvecklingscykeln (för en produkt eller sy-
stem) finns ett behov av att utföra säkerhetsanalyser (Redmill & Rajan, 
1997). En dylik analys utgår från ett flertal allmänna delar: en beskrivning av 
systemet, att identifiera faror, att utvärdera dessa faror, att modifiera syste-
met (om utvärderingen säger att vi inte kan acceptera riskerna) och det akti-
va systemet. Ett flertal strukturerade metoder har utvecklats för att stödja 
denna process och två av de mest använda är HAZOP (Hazard and Operabi-
lity studies) och FMEA ( eng. Failure modes and effects analysis) (Redmill 
& Rajan, 1997). 

HAZOP metoden stödjer studiet av potentiella faror vars möjliga orsaker 
och konsekvenser fastställs. Detta görs genom ett utvalt team, som ska repre-
sentera olika discipliner delaktiga i produktionen (Redmill & Rajan, 1997). 
Ett antal viktiga ledord används som en integrerad del av analysen. Ord som 
om, mera, hur kunde detta hända, under vilka förutsättningar, vilka är konse-
kvenserna utgör delar för att lyfta fram olycksrelaterade faror (Ibid.). Detta 
placerar analysen som ett viktigt instrument för generellt risk- och säkerhets-
arbete. Nedan görs en kort inblick i riskanalytiska instrument utifrån tre syn-
punkter: 

(1) De metoder som dessa analytiska instrument förespråkar är starkt in-
fluerade av en ingenjörsmässig tradition. Det är en tradition med stor ge-
nomslagskraft och även tidsmässigt först formulerat i vetenskapliga termer 
(Hultman, 2003). Det är dessutom ett perspektiv som förespråkar en objektiv 
och naturvetenskapligt orienterad rationalitet. 

(2) Konsekvenserna av detta ingenjörsmässiga tradition är att de framåt 
respektive bakåtriktade modelleringarna är begränsade till modellmakarens 
fantasi. Det är med andra ord angreppssätt som kommer till sin rätt då det 
studerade systemet med enkelhet kan modelleras. En modellering som först i 
ett historiskt perspektiv kan uppvisa sin sanningshalt. 

(3) Kontroll är ett centralt tema i hanteringen av risker och osäkerhet. De 
verktyg som nedan kort presenteras är modelleringar för ökad insikt i de 
tekniska systemen. Med tanke på det kommande kapitlet innovationsteknik, 
ställs frågan hur dessa risk- och säkerhetsanalytiska instrument uttrycks i 
relation till innovationsområdes behov av kontroll? 
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Felträdsanalysen (Fault tree analysis) 
Felträdsanalysen och även en händelseträdsanalys kan användas för att iden-
tifiera och logiskt representera olika fel-mekanismer (Kirwan, 1994). Det är 
med andra ord ”ett logiskt händelsediagram som illustrerar sambanden mel-
lan en icke önskvärd händelse hos systemet och orsakerna till denna händel-
se” (Bergman & Klefsjö, 2001, s.161). Felträdsanalysen tar sin start i en 
topphändelse ur vilken analysen fortskrider baklänges för att om möjligt 
identifiera alla händelser och tillstånd som anses vara förklarande till skada 
eller skadegörelse. En topphändelse är en icke önskvärd händelse där skada 
uppkommit. Ur denna händelse etableras logiska relationer, vilka kan vara 
av arten nödvändiga och/eller tillräckliga tillstånd (Kjellén, 2000). Felträds-
analysen är inte en olycksmodell per definition och ger dessutom begränsat 
stöd vid identifieringen av olycksfaktorer (Ibid.). Metoden är explorativ i sin 
karaktär vid identifierandet och den logiska representationen av, ibland 
komplexa, fel-mekanismer (Kirwan, 1994). På det sätt händelser och se-
kvenser representeras, tillåter felträdsanalysen beräknandet av en samlad 
olycka, händelsers frekvens eller sannolikheten för detsamma. Möjligheten 
att få ett mått på sannolikhet växer således fram. 

Felträdsanalysen består av fyra grundläggande steg: en definition av det 
studerade systemet, en konstruktion av själva felträdet, en kvalitativ analys 
och slutligen en kvantitativ analys (N. G. Leveson, 1995). Felaktigheter i 
samband med olycksanalyser är sällan kopplat till felaktiga data utan beror 
snarare på möjligheten att förutspå alla de möjligheter fel kan uppstå på 
(Kletz 1985 i Reason, 1990). Man kan redan ana att bristerna i den kvantita-
tiva trenden av olycksforskning ofta överskuggas av siffrornas precision. Ett 
påstående som lätt kan illustreras i sambanden med Concordeolyckan på 
Charles du Gaulle 2001, en händelse som definitivt satte punkt för ett eko-
nomiskt vågspel. Concordeplanet har under sin era brottats med ekonomiska 
problem och aldrig varit riktigt lönsam. Detta till stor del beroende på olje-
priset och dess oväntade utveckling. Den tragiska olyckan ger en annan bild 
på vad erfarenheten – i vårt fall genom mängden flygtimmar – är värd. Fram 
till denna olycka var Concordeplanet, på det statistiska planet, ett mycket 
säkert plan. Gadamer21 beskriver erfarenheten på följande sätt: ”Varje erfa-
renhet värd namnet korsar en förväntan” (Gadamer, 1997, s. 166). 

Händelseträd (Event Tree Analysis) 
Händelseträdet tar till skillnad från felträdsanalysen sin start i en begynnande 
händelse och arbetar sig sedan framåt genom olika händelsesekvenser, vilka 
registreras. Dessa sekvenser kan då antingen leda till en återgång mot ett 
normalt tillstånd eller ett icke önskvärt tillstånd. Eftersom utfall även är hän-
delser vilka i sin tur är orsaker till framtida händelser växer ett händelseträd 

                               
21 Fullt medveten om att Gadamer hör hemma i den tolkande traditionen väljer jag här att med 
detta citat påvisa hur alternativa metoder kompletterar bilden: Bilden av statistikens baksida. 
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fram, i vilket en kedja av händelser mynnar ut i en sista länk (Redmill & 
Rajan, 1997). En av dessa länkar kan vara det icke önskvärda tillståndet, en 
olycka.  

FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 
FMEA är en metod för att analysera systemfel eller komponenter och funk-
tioner med hänsyn till dess effekt. Varje komponent eller funktion studeras i 
detalj och former av fel definieras och dess effekter analyseras. Med hänsyn 
till datoriserade system kan inte hänsyn tas till varje rad datakod utan hänsyn 
tas till systemets funktioner (Redmill & Rajan, 1997). 

De ovan exemplifierade verktygen är förträffliga på att peka på brister 
och dessutom att kvantifiera desamma. Verktygen har sina rötter i en kun-
skapstradition som härrör ur laboratoriet, en miljö som tillåter att variabler 
manipuleras. Beck menar att detta sätt att skapa kunskap handlar om en idea-
liserad bild av risksystem, reflekterade i vetenskaparens exklusiva kunskap 
från laboratoriet (1992). Till arbetssättets baksida hör enligt Beck inte bara 
ifrågasättande av de fysiska antagandena kring denna idealiserade bild av 
risksystemet utan även innefattandes en naiv bild av samhället – kontextuella 
influenser utelämnas. Bilden klarnar då vi lyfter fram definitionen av risk, 
som i sin enklaste form handlar om sannolikheten för en olycka och dess 
konsekvenser. Det förra, sannolikheten representerar expertens argumenta-
tion medan det senare, konsekvenserna utgör allmänhetens tyngdpunkt i 
riskdebatten (Drottz-Sjöberg & Sjöberg, 2003). Beck uttrycker sig i termer 
som en vetenskaplig rationalitet som ”grundar sig på ett korthus av spekula-
tiva antaganden” medan risk för befolkningen är ”katastrofpotentialen som 
står i centrum” (Beck, 2000, s. 42 respektive 43).  

De viktigaste principerna för att undvika fel i tekniska system sammanfat-
tas av Parry (1991) och Hoyland och Rausand (1994) som: 

 
1. Barriärer och förstärkningar 
2. Redundans 
3. Diversifiering  
4. Utbildning och kompetens  
5. Förebyggande underhåll  
6. Övervakning, säkerhetsprovning och inspektioner. 

Den första punkten kan lätt översättas till någon av de redan nämnda barriär-
funktionerna. Punkt nummer två utgör ett känt inslag inom tillförlitlighets-
analysen och har exemplifierats med hjälp av det dubbla bromssystemet på 
våra bilar. Redundans nyttjas ofta för att just säkerställa tillförlitligheten för 
olika typer av system. Den tredje punkten hör med tanke på säkerhetsledning 
till en för avhandlingen viktig princip för att undvika fel i tekniska system. 
Här lyfts Wittgensteins iakttagelse om de numera sällsynta [året var 1953] 
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ångpanneexplosionerna fram (1992). Wittgenstein gör samma22 iakttagelse 
som Parry med skillnaden att den sistnämnda formulerar sig på följande 
tvådelade sätt om mångfald: 

 
"The mixture of interchangeable components made by different manufac-

turers (equipment diversity) or the introduction of a totally redundant system 
with an entirely different principle of operation (functional diversity) for the 
express purpose of reducing the likelihood of a total loss of function that 
might occur because all like components are vulnerable to the same cause(s) 
of failure. Diversity in staff is another form of applying this concept, i.e. us-
ing different teams to maintain and test redundant trains. This is a tactic that 
specifically addresses common-cause failures" (1991, p. 320). 

De tre först uppräknade av ovan sex angivna punkter: barriär och förstärk-
ning, redundans och diversifiering utgör obestridda alternativ för hantering 
av risker inom tekniska system. Det vi kan se är hur de övriga tre punkterna 
om utbildning, förebyggande underhåll och olika typer av kontroller sätter 
människan i en ny dager. Denna moderna syn på teknik är idag beroende av 
människan för en god säkerhet medan de tidigare teorierna lutar sig tillbaka 
på en tillförlitlig teknik, särskilt dess skapare och upphovsmän. De först-
nämnda är väl representerade på ett tydligt sätt i avsnittet ovan och de övriga 
strategierna får anses som självklara strategier i ett nu-perspektiv på hanter-
ing av risker inom tekniska system. Ett nu-perspektiv i den bemärkelsen att 
forskningen kring risk och säkerhet tidigare fokuserad på tekniken och inte 
valt att studera det ur en bredare synvinkel. 

Riskhomeostas 
Har då tekniken blivit säkrare på senare år? Här ligger det nära tillhands att 
svara ett omedelbart ja på frågan. Vid närmare granskning ser vi hur andra 
begrepp smyger sig fram, till exempel riskhomeostas (en försvenskning av 
eng. homeostasis). Detta begrepps innebörd är att då vi inför åtgärder för att 
öka säkerheten, tar vi samtidigt ut detta i form av ökad effekt. Wilde (1982) 
upphovsmannen bakom detta begrepp utgår från studier av trafikolyckor och 
menar på att det finns en övertro till nya introducerade säkerhetsåtgärder. 
Det kan liknas vid att nyttjandet av säkerhetsbältet förskjuter olyckor till de 
oskyddade trafikanterna och slutresultatet är en konstant nivå av olyckor. 
Kritik har riktats mot detta synsätt av bland annat Cole och Stephens som 
menar att det finns väsentliga svårigheter med att överföra individuella mo-
tiv och beteenden upp till en samhällsnivå (Cole & Stephens 1982 in Trim-
pop, 1996). 

Wilde illustrerar riskhomeostasteorin (RHT) bland annat genom den 
svenska övergången från vänster till högertrafik vilket på kort sikt ledde till 
                               
22 Den stora skillnaden är förstås att Perry talar om tåg medan Wittgenstein talar om ångpan-
nor. Det gemensamma ryms dock inom det pluralistiska perspektivet av att låta fler personer 
bearbeta samma fråga, redundans med andra ord.  
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färre olyckor, men efter en längre tid återgick olycksstatistiken till nivåer 
innan omläggningen. Wilde menar att människor (i trafiken) som tar låga 
risker i ett hänseende tenderar att kompensera för detta på annat vis. Resulta-
tet blir att olyckorna eller säkerheten ligger på en konstant nivå (Wilde, 
1982). Vid införandet av radar på båtar – som sägs ha hjälp de Allierade att 
vinna det andra världskriget – gick inte antalet kollisioner mellan fartyg ner, 
de ökade troligen (Perrow, 1999). Perrow skriver: “What certainly went up 
was speed, for vessels used to slow down when they were sightless” (p. 
204). Perrows iakttagelse ligger väl i linje med Wildes riskhomeostas: Ra-
darn medförde att fartyg kunde gå med relativt hög fart genom dimma vilket 
medförde en annan typ av olycka – ofta relaterat till det för tiden icke etable-
rade forskningsområdet om interaktionen mellan människa och maskin. 
Trimpop menar att en viktig nyckelkomponent i RHT är den beteendemässi-
ga anpassningen till uppfattad risk vilket stöds empiriskt (Trimpop, 1996). 
Det finns enligt Trimpop en bred acceptans för RHT med hänsyn till ovan 
nämnda anpassning, men kring den mer stringenta tolkningen av RHT råder 
det fortfarande teoretiska såväl som emiriska problem. 

Genom dessa tidiga tekniska landvinningar, ökade behov av tillförlitlighet 
har en fördjupning kring den tekniska utvecklingen, om än inte en komplett 
sådan, levererats. Mängder av andra verktyg finns att studera. Kända akro-
nymer är bland annat FMEA och HAZOP. Den som finner intresse för en 
fördjupning inom FMEA hänvisas till Britsman, Lönnqvist m. fl (1993) och 
en beskrivning av den senare återfinns ibland annat Redmill et al. (1999). 
Den som vill läsa mer om tillförlitligheten i ett historiskt perspektiv kan med 
fördel läsa aprilnumret av IEEE Transaktions on Reialbility från 1984, och 
mer kring databaser för riskanalyser återfinns i Fragola (1996). En betydligt 
mera detaljerad genomgång av människans framsteg på det tekniska området 
finns att läsa i Hansson (2002). 

2.1.3 Teknik på gränsen till det komplexa 
Charles Perrow skiljer på system med linjära respektive komplexa interak-
tioner (1999). Han menar inte att dessa står i motsatsförhållande till var-
andra. Motsatsen till linjär är ickelinjär och för komplexitet är motsatsen 
”enkel”23. Det som fångar vårt intresse för den tidiga utvecklingen är be-
skrivningen på linjära interaktioner som: ”[…] those in expected and famili-
ar production or maintenance sequence, and those that are quite visible even 
if unplanned” (p. 78). Vad som menas är hur linjära interaktioner av en 
komponent i ett dylikt system, från design, utrustning, procedurer, operatö-

                               
23 Perrow använder sig av en dimension där det linjära interaktionerna står i motsats till de 
komplexa. När här komplexitet av Perrow nämns som kontrast till linjära interaktioner lyfts 
ett varnande finger fram! Perrow själv inleder sin analys med att just nämna hur begreppen 
som brukas inte fullt ut motsvarar hans tankegångar.  
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rer, leveranser och material, samt miljö föregår eller följer varandra omedel-
bart i produktionssekvenserna. Från detta kontrasteras bilden av riskers obe-
räkneliga konsekvenser med Becks (1992) iakttagelse om hur risker för all-
mänheten är konsekvensrelaterat medan risk24 för experten är sannolikhets-
orienterat. 

Jag menar att det i Sverige har växt fram en stark tradition av arbetar-
skydd. Det kan illustreras genom risken med att stå för nära en ångpanna, 
som skakar av övertryck, vilket skiljer sig från ett radioaktivt utsläpp som 
bokstavligen är föremål för vädrets makter. Man kan med andra ord genom 
sina sinnen nås av en riskförnimmelse från den tidiga tekniken. På samma 
sätt som man förr kunde lukta sig till problemen med avfallshanteringen 
under medeltiden (Corbin 1984 i Beck, 1992) kan man genom sina sinnen 
förnimma risken med en skakande ångpanna. Och en våldsamt skakande 
ångpanna ger även omedelbara idéer om lämpliga skyddsstrategier. Det är 
först när samma behållare (bildligt talat) är fylld med radioaktiva, strålande 
material eller toxiner som risker transformeras och med det tolkningar kring 
dess bästa skydd. De nära och lokala riskerna kan enligt Perrow beskrivas 
som linjära interaktioner medan de i Becks anda handlar om risker som är 
personliga. 

Utifrån vårt tekniska perspektiv skulle det vara orimligt att räkna upp alla 
komponenter som utgör våra studerade system. Det som i sammanhanget är 
intressant är tekniken som ett oberoende system avskärmat från mänsklig 
hand och styrning (avskärmat på grund av det valda perspektivet). Denna 
tekniska utveckling med såväl mjukvara som hårdvara leder till att de bruk-
liga formlerna går från enkla adderande (den tidiga tekniken) till mera kom-
plexa svårförutsägbara kombinationer av fel. Bijker, Hughes et al. (1987) 
lyfter fram ett bra exempel på detta vilket de illustrerar genom ett givet sy-
stem, en missil vars produkt25 är noggrannhet i styrsystemet: 

 
”The accelerometers, the gyroscopes, the on-board computer, the gravity 

map and geodetic data, what happens when the warhead re-enters the atmos-
phere – all these can be argued to be of essential to accuracy. Furthermore, 
the whole can be taken as different from the sum of the individual parts. With 
the advent of powerful on-board digital computers, for example, it is possible 
to model mathematically predictable forms of error in the gyroscopes. The 
mathematics of the different contributions to accuracy, the so-called error 
budgets, thus becomes no longer a simple additive equation in which each 
component contributes wholly independent to the final figure” (p. 201). 

                               
24 Beck gör dessutom iakttagelsen att risk i ett historiskt perspektiv var mera personlig till sin 
karaktär till skillnad från dagens globala risker. Beck exemplifierar med Columbus som säker-
ligen accepterade risken med sina upptäckter. Beck menar att i denna tidiga period var risk 
förknippat med hjältemod och äventyr till skillnad från dagens självdestruktiva hot om livet 
på jorden. 
25 I resonemanget kring denna missil bortser från själva brukandet som är av uppsåtligt de-
struktiv karaktär. 
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Citatet illustrerar det tekniska systemets täta kopplingar och hur summan av 
enskilda delar inte nödvändigtvis illustrerar helhetens prestation. Iakttagel-
sen är inte helt olik Perrows (1999) resonemang kring systemens täta 
kopplingar och olyckor som ett naturligt resultat av detta. Det tekniska sy-
stemet är förhållandevis enkelt eftersom de kan dissekeras, beskrivas och 
förklaras. Komplexiteten är ett resultat av det vi på förhand inte klarar av att 
formalisera, beskriva26 och förklara. Komplexiteten är således mer än sum-
man av de additiva beräkningarna vi på förhand kan tänka oss. Tekniken 
utvecklas och blir mer komplex till sin karaktär. Beck formulerar sig på föl-
jande sätt angående konsekvenserna med den tekniska utvecklingen: “Along 
with the growing capacity of technical options grows the incalculability of 
their consequences” (1992, p. 22). Som missilen ovan vars mål är beroende 
av en mängd på förhand kalkylerade interaktioner kan vi knappast föreställa 
oss den mängd av oförutsedda händelser ett tekniskt system kan ligga och 
ruva på. 

En sammanfattande bild på riskhanteringsstrategier i ett tekniskt perspek-
tiv påvisar bilden av olika metoder för att bromsa ett oönskat händelseför-
lopp och metoder för att laborera med teknikens möjliga utfall. Metoder vars 
brister ligger i den mänskliga förmågan att tänka bortom teknikens förvänta-
de respons. Ur ett tekniskt perspektiv har ett antal metoder och strategier för 
att peka på och kvantifiera den ofullständiga tekniken presenterats. Från 
detta tas steget in på en spelplan där människan inkluderas som en viktig 
interagerande del. Hon blir den variabeln som förväntas svara inför den 
ofullkomliga tekniken. 

2.2 Säkerhetsarbete – människan möter tekniken 
Människan som aktör i och kring tekniken kommer i detta avsnitt att vara ett 
centralt objekt. I det tidigare avsnittet har tekniken i svepande drag lyfts fram 
och dessutom har arbete kring risker presenterats. Detta arbete eller strategi-
er för att driva på förändring (ofta initierat av en olycka) kan lite naivt for-
muleras som att peka på – med fingret eller hela handen – teknikens brister. I 
denna kommande aktörsdimension tydliggörs hur vi, i likhet med föregående 

                               
26 (Gell-Man, 1997). Gell-Man utgår från att beskriva komplexiteten som ett beskrivnings-
mått: algoritmers informationsinnehåll. På basis av studier av kommunikationsmönster menar 
Gell-man att längden på en algoritm är ett mått på komplexiteten. I ett kommunikationsmöns-
ter där alla talar med alla ges en kort algoritm. På samma sätt kan kommunikationen enkelt 
beskrivas om ingen talar med någon, d.v.s. en kort och enkel algoritm. Ett slumpartat kom-
munikationsmönster kräver däremot längre beskrivningsalgoritmer. Om således en uppräk-
ning av tal följer utan något som helst samband eller formel blir algoritmen lika lång som 
uppräkningen i sig, d.v.s. den är icke reducerbar. Begreppet algoritmiskt (urspr. algorism) 
informationsinnehåll (AII) härstammar från tre oberoende författare: A.N. Kolmogorov, G. 
Chaitin och R. Solomonoff som under 1960-talet myntade begreppet (Gell-Man 1997).  
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avsnitts reduktionism, tvingas bryta ned mänskligt handlande i en given tax-
onomi för att kunna laborera med händelseutvecklingen. 

2.2.1 Rasmussens taxonomi för mänskligt handlande 
Först ut i denna del av riskhanteringsstrategier kommer en inblick i det 
mänskliga handlandet. Ett område som likt sina tekniska föregångare i mångt 
och mycket handlar om klassificeringar i ett led att artbestämma våra hand-
lingar. Till en av de mer kända hör Rasmussens (1986) taxonomi; skill- rule- 
och knowledge level. Han gör här gällande att de mänskliga prestationerna 
kan klassificeras enligt dessa tre nivåer. Den går i enkelhet ut på – och ur 
denna enkelhet har den vunnit sitt stöd – att våra prestationer styrs genom tre 
kognitiva nivåer. Tre kognitiva nivåer som främst bör betraktas i relation till 
varandra. 

Rasmussen menar att skill-nivån handlar om den översta delen i en aktivi-
tet av mänskligt processande av information. Det handlar om aktiviteter som, 
efter ett tillstånd av avsikt, utförs utan medveten kontroll. Rasmussen menar 
att skill-nivån tar längst tid att uppnå (Rasmussen, 1986). Den regelbaserade 
nivån är en komposition av sekvenser av underrutiner som i en familjär ar-
betssituation kan kontrolleras genom medvetna kognitiva processer. Det kan 
handla om medveten kontroll på bas av lagrade erfarenheter vilka erhålls 
bland annat genom empiriska erfarenheter (Rasmussen, 1986). Nivån av 
kunskapsbaserade kognitiva processer sker vid tillfällen då vi konfronteras 
med nya typer av situationer. Det kan handla om situationer vi saknar kun-
skap eller regler kring för hur vi ska agera. Vid dessa tillfällen måste vi för-
flytta oss till en konceptuell nivå: en målkontrollerad och kunskapsbaserad. 
Rasmussen menar att nivån bättre lämpad skulle kallas för en modellbaserad 
nivå eftersom kunskapen i denna nivå tar en ganska begränsad klokhet i 
form av en konceptuell, strukturell modell (Rasmussen, 1986). 

Rasmussens kognitiva nivåer är nivåer som beroende på situation kan 
skifta. En och samma arbetsplats kan innebära en förflyttning mellan olika 
nivåer. Men att den högsta nivån, skill-level är en nivå som kommer efter en 
viss tid av erfarenhet. Dessa nivåer är dock inte tillräckliga för att förklaras 
och klassificera felhandlingar. Ett mera djuplodande försök presenteras ned-
an. 

2.2.2 Reasons felklassificeringar 
Ett sätt att bistå i det övergripande arbetet med säkerhetsrelaterade förbätt-
ringar och justeringar är att klassificera det mänskliga handlandet. I detta 
avseende har Reason (1990) till en stor del bidragit. Han menar att denna typ 
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av klassificering kan understödja att lokalisera27 de underliggande mentala 
processerna i olyckors utveckling (Reason, 2001). Reason summerar de psy-
kologiska varianterna av osäkra handlingar med hänsyn till om dessa hand-
lingar varit avsiktliga eller oavsiktliga. Detta leder till fyra klasser varav tre 
är av intresse för oss. Bastyperna för dessa felklassificeringar är slips, lapses, 
mistakes och violations (Reason, 1990). Fritt översatt handlar det om att göra 
en tabbe, fel av förbiseende, misstag och slutligen överträdelser. Det sist-
nämnda ryms inom kategorin för avsiktliga misstag. Till denna typ av aktivi-
teter har vi ett helt annat regelsystem och därför berörs inte denna feltyp. De 
tre förstnämnda förtjänar en ytterligare förklaring: 

 
 Slips: Dessa är kopplade till uppmärksamhetsmisstag. Det kan 

handla om att göra ett ingrepp som inte borde ha gjorts; att en akti-
vitet genomförs i fel ordning, på fel tid eller liknande. 

 Lapses: Denna typ av felhandling är kopplad till minnet. Dessa 
minnesfel kan handla om att utelämna eller utesluta ett planerad 
moment. Eller att helt enkelt glömma avsikterna med ett moment. 

 Mistakes: Dessa kan komma i många former. De två vanligare är 
regel- och kunskapsbaserade misstag. Här kan läsaren minnas 
Rasmussens taxonomi från ovan. I regelsammanhang kan nämnas 
till exempel den felaktiga tillämpningen av en bra regel eller till-
lämpningen av en dålig regel. Det kan även handla om att göra 
andra typer av kunskapsrelaterade misstag. 

2.2.3 HRA analys (Human Reliability analysis)  
Steget mellan ovan nämnda klassificeringar och dess nyttjande är inte sär-
skilt långt eller komplicerat. Så snart en nomenklatur är utvecklad ska detta 
givetvis omsättas i handling. För oss tar denna handling sin start i det ingen-
jörsinspirerade perspektivet av att kvantifiera mänskliga felhandlingar, så 
kallad HRA analys (human reliability analysis). Vi kommer nedan att se hur 
metoderna för bedömningar av mänskligt handlande går mot en tilltagande 
precision. Det handlar om att förutsäga konsekvenserna (av mänsklig inter-
aktion) i ett givet system där de organisatoriska bidragen ännu inte registre-
rats, i varje fall inte i kvantifierad form. 

HRA (human reliability analysis) är en analysform vars syfte är att återge 
en beskrivning av mänskliga bidrag till risker och identifiera sätt att reducera 
samma risk (Gertman & Blackman, 1994). HRA är en hybriddisciplin sedan 
cirka 40 år tillbaka i tiden (Kirwan, 1994) och härrör ur fältet sy-
stem/tillförlitlighets bedömning. Det handlar om human performance, 
mänskliga prestationer eller hur dessa ibland kan svikta i sitt utförande. 

                               
27 Inom riskteori så framstår lokalisering som en viktig del i förändringsarbetet. Det är som 
om vi inte kan driva förändring utan att veta var vi står.  
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Det finns många olika HRA tekniker men det finns dock inga universellt 
accepterade kvantifieringstekniker (Gertman & Blackman, 1994). Här lutar 
sig Gertman och Blackman tillbaka på svårigheten att överbrygga resultaten 
från laboratorier till den verkliga världen. Mycket av data som skattningar av 
mänskliga handlingar bygger på är just data i form av designade försök, t.ex. 
simulatorstudier. Dessa försök kan ställa en operatör inför en mängd olika 
hypotetiska situationer i vilka faktorer som tillgänglig tid, motsägelsefull 
information och procedurer kan manipuleras. HRA används ofta som ett 
medel för att inkludera mänskliga handlingar i Probabilistic risk assessment 
analyser (PRA). Den kritik som tillskrivs HRA är ofta kopplad till de så 
kallade performance shaping factors som av kritikern anses behandlas på ett 
undermåligt sätt (Gertman & Blackman, 1994). Performance shaping fac-
tors, PSF är ett samlingsnamn för faktorer som kan påverka vår prestation, 
t.ex. trötthet eller stress. Till dessa påverkansfaktorer hör även ledningen sätt 
att styra, säkerhetskultur eller teknisk kunskap vilka alla spelade en obestrid-
lig roll i Tjernobyl olyckan (Medvedev, 1991). Innan detta samlingsbegrepp 
blev allmänt accepteras behandlades dessa PSF:s som individuella faktorer28 
(Gertman & Blackman, 1994). 

En rimlig fråga – med tanke på det anslagna perspektivet – är hur långt 
denna kvantifiering kan gå? Vi är stöpta i olika form, formade i unika kon-
text och med personliga historier. Kan dessa bedömningsmodeller ta hänsyn 
till den komplexitet som omger själva bedömningsförfarandet och inte minst 
det stora glappet mellan experiment i laboratorier och praktik? 

Intressant i sammanhanget är det mänskliga behovet av att förklara en 
olycka, d.v.s. att söka samband mellan orsak och verkan. En iakttagelse som 
även Friedrich Nietzsche (1844-1900) noterat. Han uttrycker sig som att 
vilken förklaring som helst är bättre än ingen (1968). Och nu med möjlighe-
ten att kvantifiera det (o)sannolika i det humana aktiviteterna. 

2.2.4 Människa som del i systemet 
En viktig tanke i ett system som öppnar upp för mänsklig interaktion är hur 
människan och den teknik som omger henne kan komplettera varandra och 
kompensera för varandras svagheter och brister. Norman (1993) menar att 
med teknikens hjälp kan uppgifter utföras av ett färre antal individer. Detta 
menar han får konsekvenser på hur uppgiften distribueras och fördelas mel-
lan ett flertal individer, vilket kan påverka förmågan att upptäcka och åter-
hämta sig från fel. Här bör även nämnas att tekniken i sig inte är ofelbar. 
Tekniken förändrar människans uppgifter genom att flytta arbetsbelastning 
och även mänskligt beslutfattande. En förflyttning som är allt annat än enkel. 
Automatiseringen gör systemen mera dunkla för de personer som hanterar, 

                               
28 Ett generellt problem med PSF:s är att de modeller som ofta refereras till använder sig av 
för många parametrar och att dessa är beroende av såväl individ som tid. 
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underhåller och driver dem (Reason, 1990). Detta kan åstadkommas genom 
att maskiner, teknik eller tekniska system kommer emellan människan och 
uppgiften, vi får en form av filtrering som den tidigare tekniken saknade 
genom sin nära kontakt mellan människan och uppgiften, s.k. hands-on. 
Flera exempel på hur automatisering leder till förändrade förhållanden mel-
lan människan och uppgift illustreras av Bainbridge (1987). Hon talar träf-
fande om ironin med automatisering (the ironi of automation). Hennes syn 
på automatiseringen fångas i fem viktiga punkter: 

 
 Genom att ta bort den enkla delen av mänskliga uppgifter överläm-

nas de svåra delarna av jobbet till människan. 
 Många systemdesigners betraktar människan som icke tillförlitlig 

och ineffektiv, trots detta så lämnar de över till människan att hante-
ra de uppgifter designer inte klarade av att automatisera – främst 
uppgifter som att återställa ett system till ett säkert tillstånd efter ett 
oförutsett fel. 

 Vid hög grad av automatisering blir den mänskliga uppgiften över-
vakning. Men det är ett välkänt faktum att människor har problem 
med detta, främst under längre perioder. Vilket innebär att männi-
skan är olämplig för uppgiften att vaka över sällsynta förhållanden. 

 Automatiserade system som sällan havererar erbjuder få möjligheter 
att praktisera färdigheter som kan komma att behövas i en nödsitua-
tion. En operatör kan således tappa i färdighet som rättfärdigar hen-
nes redan marginaliserade existens. 

 Hon avslutar med iakttagelsen att de mest framgångsrika automati-
serade systemen är just de som behöver den största investeringen i 
träning av dess operatörer. 

Bainbridge gör här flera intressanta iakttagelser kring automatiseringen och 
hur den, då den inte kan leva upp till sina förväntningar, lämnar över en hel 
del till människan att hantera29. Uttryckt på ett annat sätt genom Perby: ”Det 
som är tekniskt möjligt är inte alltid den bästa helhetslösningen för fabriken” 
(1995, s. 182). Perby uttalar sig här om automatiseringens avigsidor och den 
fabrik hon refererar till är tillverkning av pappersmassa. Vi kan ur detta, 
Bainbridge och Perby, se exempel på hur teknik banar väg för ny teknik och 
lämnar över de stora frågorna till människan. Man kan bara förundras över 
hur korrekt Ellul var i sin beskrivning av det tekniska samhällets framfart där 
tekniken utvecklas för teknikens skull och inte för människan (1964). 

                               
29 Redan 1962 kom Fitts bidrag om vad som människan respektive maskinen är bra på. Listan 
har numera endast ett historiskt värde, även om frågan i sig alltjämt är relevant (Fitts, 1962).  
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Hur går vi då tillväga i denna flora av felhandlingar? Ett bra alternativ är 
att kompensera för varandras brister, att vara flera30. Det är här tal om den 
klassiska tillförlitligheten: mångfald och redundans i systemen. Det som en 
individ brister på i uppmärksamhet kan någon annan kompensera för – två 
par ögon ser bättre än ett. Detta förutsätter dock att risk och säkerhet tas på 
allvar av alla inblandade parter. Och inte minst att organisera för denna typ 
av tillkortakommanden. Att vara flera hör inte till det lättaste i en tid då be-
sparingar och nedskärningar ofta är det som kommuniceras ut. Det handlar 
bland annat om att uppmuntra till att berätta om risker, att lära varandra på 
lokal och regional nivå om hur moment och aktiviteter bäst bör utföras, hur 
processer ska bedrivas, att forma en viss struktur, arbetsrutiner som alla kan 
ställa upp på. Detta på sikt leder till nyskrivna normer och förbättrade regler 
kring hur vi, på bästa sätt, bör bedriva våra aktiviteter, organisera för dess 
funktion. Vi går mot lösningar där grupper av individer och formandet av 
praxis utgör viktiga delar i och kring arbetet med strategier för risk och sä-
kerhet. Vi närmar oss begrepp som resilience engineering. 

Då vi i de tidigare avsnitten behandlade tekniken i sig, har i det föregåen-
de öppnats upp för människan som enskild aktör. I denna aktörsdimension 
har vi sett likheter med den tekniska dimensionen i det att vi bryter ned 
mänskligt handlande i en taxonomi för att kunna laborera med händelseut-
vecklingen. Från denna aktörssingularitet vänds nu blickarna mot ett per-
spektiv av flera aktörer: en interaktion som formar artefakter, normer och 
värderingar – kultur kort och gott. 

Ovanstående avsnitt visar hur de övergripande strategierna för att hantera 
brister i en människa-maskin interaktion uppvisar likheter med arbetssätten 
för det strikt tekniska systemen. Det har handlat om att utveckla metoder för 
att identifiera och kvantifiera möjliga mänskliga tillkortakommanden. Vikti-
ga delar är då att sätta ord på dessa brister, t.ex. taxonomier för mänskligt 
felhandlande eller felklassificeringar. Detta parat med metoder från en tek-
niskt/naturvetenskaplig tradition har en teoretisk potential att förutsäga och 
identifiera brister i en människa-maskin interaktion. Men Reason menar att 
bevisen från ett stort antal olycksundersökningar ger indikationen om att 
dåliga händelser oftare är ett resultat av fel-benägna situationer eller aktivite-
ter snarare än beroende av fel-benägna individer (2001). En mångsidig kritik 
till HRA analysen ges av Dougherty som pekar på brister i analysmetoden 
(1990). Bland kritiken lyfts fram att ett flertal HRA metoder är baseras på 
tvivelaktiga antaganden om mänskligt beteende. Dougherty ger förslag på 
hur utvecklandet av en andra generations HRA bland annat bör ta hänsyn 
till: slumpens element i mänskligt handlande, handlingars tidsberoende, att 
modellera komplexitet och bättre felanalyser (Ibid.). Kritik kommer även 

                               
30 Vi kan här återminnas Wittgenstein som, i ett led att skapa redundans, uppmanade flera 
ingenjörer att utföra beräkningar på samma moment. 
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från Fujita och Hollnagel som menar att olyckliga händelser oftare beror på 
arbetsförutsättningar än individer (2004). 

Att tillskriva fel som beroende på handlingen av en individ, team eller en 
organisation är i grunden en social och psykologisk process och inte en ob-
jektiv, tekniskt dylik (Woods et al. 1994 in Fujita & Hollnagel, 2004). Dessa 
skilda uppfattningar kring mänskliga tillförlitlighetsverktyg har lett till ut-
vecklandet av en andra generations HRA metoder, som försöker beskriva 
tillförlitliga mänskliga prestationer utan att tillskriva individuella ”human 
errors” som den huvudsakliga felkällan (Fujita & Hollnagel, 2004). Efter 
detta korta kritiska inlägg kommer fortsättningen att närmare granska männi-
skan i plural: Hur individer i grupp formar och formas av de organisatoriska 
förutsättningarna – en organisatorisk, social process. 

2.3 Säkerhetsarbete i ett kulturellt ramverk 
Den sista och avslutande delen kring arbete med att hantera risker är den 
kulturella, symboliska dimensionen. Denna dimension betraktar människan i 
plural och det handlar således om vad som skapar mening, betydelser, de 
metaforer organisationen omtalar sig med, kontraster eller moraliska impera-
tiv. Det handlar om traditioner och beslut baserade på dessa. Kulturperspek-
tivet formades kring 60-talet som en kritik till ingenjörsperspektivet men 
även i samarbete med detta (Hultman, 2003). En genomgående idé för det 
kulturella perspektivet är att risker värderas och skapas i olika gemenskaper 
(Renn, 1992). Det som konstituerar risker skiftar således över tid och rum. 
Ett skifte som enligt Hultman är beroende av logiken i institutionerna, grup-
perna och hierarkierna (Hultman, 2003). 

Ingången till detta område är via kulturbegreppet och försök till att mäta 
kulturen i valda organisationer. Vägen in följer således tidigare avsnitt i en 
reduktionistisk anda där taxonomier leder till att begrepp kan operationalise-
ras och utgöra grund för framtida utsagor. 

Lee och Harrison (2000) menar att flertalet försök att mäta säkerhetsrela-
terade attityder i stora organisationer har genomförts och dessa kan spåras 
tillbaka till den klassiska Hawthornestudien. Den studien bygger på intervju-
er med ca 21 000 anställda för att uppskatta deras attityder i och kring arbe-
tet under 1930-tal. Zohar (1980) omnämns som en av den första forskaren 
som genom kvantitativa studierna av attityder, explicit fokuserade på säker-
het (Lee & Harrison, 2000). I sin studie fick Zohar fram ett antal faktorer 
relevanta för säkerhetsforskningen: 

 
(a) Perceived importance of safety training, 
(b) Perceived effects of required work pace on safety, 
(c) Perceived status of safety committee, 
(d) Perceived status of safety officer, 



 41

(e) Perceived effects of safe conduct on promotion,  
(f) Perceived level of risk at work place 
(g) Perceived management attitudes toward safety  
(h) Perceived effect of safety conduct on social status 
(Zohar, 1980, p. 100). 

Dessa 8 faktorer har inte till fullo kunnat återkonstruerats. Förklaringen till 
svårigheterna med att upprepa dessa faktorer kan vara relaterat till urval, 
d.v.s. en fråga om forskningsdesign. Zohar genomförde sin studie på produ-
cerande personal i 20 olika Israeliska industrier. Trots att samma frågefor-
mulär återanvänts vid en upprepning av studien – på ett antal Amerikanska 
arbetare i en produktiv funktion – har Zohars faktorer inte kunna upprepats. 
Den upprepande studien kunde bara uppvisa tre faktorer (Brown & Holmes 
1986 in Glendon & Litherland, 2001). Zohars faktorer och de efterföljande 
forskningsförsöken uppvisar stor variation i antalet faktorer som anses kunna 
påverka och därmed förutsäga olyckor eller skada i en organisation. I en 
studie från 2001 presenterades fem faktorer som ansågs relaterade till säker-
hetskultur: ledningen, säkerhetssystem, risk, stress och kompetens (Glendon 
& Litherland). Åsikterna kring vilka faktorer som är relevanta för att mäta 
och bedöma säkerhetskulturen tycks gå isär och förklaringarna är flerbottna-
de. 

Läsaren kan intuitivt ana mängden tolkningar som respektive faktor möj-
liggör och att detta tillsammans med urval (mer om detta nedan) försvårar 
utnämnandet av å ena sidan antalet faktorer som anses påverka risk eller 
olycksbenägenheten i en organisation (faktorer i detta sammanhang anses 
synonymt med variabler), å andra sidan att urvalet i sig påverkar designen av 
en potentiell studie eller val av bransch. Innan en fördjupning sker kring de 
för risk och säkerhetsområdets utvecklade strategier – som här till stor del 
handlar om att uppskatta kulturer och eller klimatet i en organisation – styrs 
fokus mot den kulturella rörelsens rötter. 

Begreppet kultur har sitt ursprung i den antropologiska litteraturen vilken 
spänner över en lång tid i vår historia. Till en av de stora namnen kring kul-
tur i organisationen hör Schein som 1985 gav ut sitt, idag klassiska verk med 
titeln: Organizational Culture and Leadership. Schein lyfter här fram kultur 
som ett organisatoriskt fenomen. I sitt närmande av en formell beskrivning 
av begreppet kultur säger Schein att kultur kommer från en social enhet som 
bär på en liknande historia. I kulturbegreppet finns således antagandet om att 
vi hela tiden uttalar oss om en grupp eller grupper av individer. Kultur anty-
der dessutom förekomsten av en strukturell stabilitet. Då något är kulturellt 
är det inte bara delat inom gruppen det är dessutom stabilt över tiden. Denna 
stabilitet är något gruppmedlemmarna gärna strävar efter att behålla. Kultur 
är således något som är svårt att ändra på eftersom stabilitet värderas inom 
gruppen då det medför mening och förutsägbarhet.  
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En mera populär bild av Scheins kultur är de ofta refererade nivåerna på 
kultur: artefakter, uttalade värden och övertygelser samt underliggande anta-
ganden. Till artefakter hör synliga organisatoriska strukturer och processer, 
vilka till sin natur är svåra att avkoda. Till uttalade värden och övertygelser 
hör strategier och mål, organisationens filosofi. Och slutligen: i de underlig-
gande antaganden en organisation besitter finner vi det omedvetna, tagna för 
givet. Dessa utgör, menar Schein den ultimata källan till värderingar och 
handlingar.  

Kultur besitter dessutom egenskapen av att vara djup. Djup i bemärkelsen 
att den kan anta omedvetna yttringar. Här anmärker Schein att detta djup 
som kulturen är inbäddad i även bidrar till stabiliteten. Bortsett från djup har 
även kulturen en bredd. Denna bredd kan sägas influera alla aspekter inom 
en organisation. Schein menar att: ”Culture is pervasive; it influences all 
aspects of how an organization deals with its primary task, its various envi-
ronments, and its internal operations” (2004, p. 14). Kultur lämnar med 
andra ord ingen orörd, den påverkar alla inom organisationen.  

Att mäta och skapa sig en bild av kulturen görs enligt Schein (2004) bäst 
genom att studera människor i plural, m.a.o. grupper av människor. Schein 
lämnar lite till övers för studiet av kultur genom enkäter och andra individu-
ella utfrågningar. Vi kommer nedan att se hur majoriteten av dessa försök till 
mäta kulturen, att kvantifiera dess förekomst, föredrar en forskningsdesign 
som – med hänsyn till Schein – inte är den bäst lämpade. 

2.3.1 Kulturella bedömningsförfaranden 
Sorensen (2002) gör ett värdefullt bidrag kring termen säkerhetskultur31 och 
dess relation till säkra handhavanden, främst inom kärnkraften. Han hävdar 
att säkerhetskultur kan vara ett viktigt inslag för att reducera latenta fel i 
komplexa välskyddade system och menar att det finns konsensus mellan 
författare inom säkerhetsfältet: att medarbetares attityder till säkerhet gör 
skillnad. Det som däremot är mindre klarlagt är vilka mekanismer som på-
verkar dessa säkra operationer. Sorensen menar att ett viktigt steg för ökad 
förståelse av relationen mellan kultur och säkerhet är ytterligare arbete med 
inriktning på att definiera väsentliga attribut av säkerhetskultur och att iden-
tifiera tillförlitliga prestationsindikatorer (2002). Vidare betonar Sorensen, 
på bas av Pidgeons studie från 1998, att fyra viktiga teoretiska frågor måste 
adresseras för att konceptet säkerhetskultur ska kunna realisera sina löften. 
Dessa fyra frågor är: 

 

                               
31 Det finns många sätt att avgränsa begreppet kultur och det kan dessutom appliceras på 
flertalet objekt med tillhörande systemgränser: nationell kultur, organisationskultur och sub-
kulturer (Rollenhagen 2005). 
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1. Paradoxen att säkerhetskultur agerar simultant med förhandsvillko-
ren för säkra operationer och som en inkubator för faror. 

2. Att i komplexa och dåligt strukturerade risksituationer är beslutsfat-
tare inte bara konfronterade med risker i sig utan även med en fun-
damental osäkerhet karaktäriserad av ofullständig kunskap. 

3. Att organisationen konstruerar en acceptabel nivå av risk. 
4. Frågan om ett organisatoriskt lärande och det politiska behovet av 

att tillskriva skuld 
(Sammanfattat ur Sorensen, 2002). 

Att således mäta och uttala sig kring kultur i relation till en organisations 
nivå av säkert beteende är mer än att uppvisa siffror på medelvärden mellan 
godtyckligt valda avdelningar. Flera försök att mäta kultur i relation till säk-
ra operationer har genom åren utförts och det finns ingen anledning till att 
tro att detta mätningsförfarande kommer att mattas av. Innan några av dessa 
försök nämns, förtydligas innebörden av ovanstående fyra frågor. 

Den första frågan som Pidgeon och Sorensen lyfter fram sätter fokus på 
våra dagliga aktiviteter. Aktiviteter som i sig inte utgör en garanti för att 
framtiden ska komma till oss utan oönskade händelser. Vi har, som Luh-
mann så träffsäkert formulerat, inte ett problem av materiell karaktär utan 
snarare ett problem med sin grund i relationen mellan tidsdimensionen och 
den sociala dimensionen (1993). Luhmann beskriver kalkylerande 
bedömningsförfaranden som: ”Risk calculation forms part of a historical 
machine that always proceeds on the basis of its present state, that clings to 
accept or reject risks too long, revises judgment after the event or, anticipat-
ing that this can happen, becomes still more uncertain of itself”, (1993, p. 
42f). Resonerandet från Luhmann påminner om en Turingmaskin vars resul-
tat är okänt fram tills dess att beräkningen är genomförd32. Återigen lyfter jag 
fram Luhmanns viktiga iakttagelse om att precisionen i en riskberäkning är 
tidsberoende (Luhmann, 1993) och resultatet kring en bedömning visar sig 
först i ett framtida perspektiv. 

Den andra frågan vittnar om ett risktagande beslutsfattare står inför. De 
riskerar bland annat att göra andra till påverkade parter, en part som inte 
räknade med att bli påverkad (en part frånskild från beslutsprocessen; läs 
bl.a. allmänheten). Luhmann menar här att ett beslut som fattas av våra be-
slutsfattare på sikt kan leda till en olycka. Risken du som beslutsfattare tar – 
och detta vilar på att den komplexa och dåligt strukturerade situationen inte 
kan generera fullständig kunskap – är att oskyldiga, individer utanför be-
slutsprocessen kan komma att påverkas av oönskade händelser, olyckor. Att 

                               
32 För att veta hur en maskin av detta slag uppför sig måste man köra maskinen. Detta står i 
stark konflikt med vad flera samhällsforskare tycker kring val av tekniskt system, dvs. att man 
endast ska tillåta teknologier vars effekter kan förutsägas. Se bland annat Wahlström för en 
nyanserad diskussion kring beslut i komplexa system (Wahlström, 2007). 
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ta ett beslut kring risker är en risk i sig (Luhmann, 1993). Becks idé kring 
den nya moderniteten, det så kallade risksamhället vilar på antagandet att 
avståndet mellan beslutsfattare och de som är utsatta för riskernas omedelba-
ra faror har ökat (Beck, 2000). Vi är med andra ord i allt större utsträckning 
alienerade från beslutsprocesserna. 

Den tredje frågan gäller att organisationers accepterade nivå på risker för-
ändras över tiden. Maturana myntade begreppet strukturell drift (Luhmann, 
1993). Ett begrepp som utifrån ett biologiskt perspektiv gör gällande att lä-
randet hos levande organismer sker som en strukturell drift i samråd med 
den omgivande miljön (Maturana & Varela, 1992). Med deras egna ord: 
”[…] every ontogeny as an individual history of structural change is a struc-
tural drift that occurs with conservation of organization and adaptation“, 
(Maturana & Varela, 1992, p. 103, 1998 rev. ed.). Begreppet strukturell drift 
fångar – i ett perspektiv på säkerhetsarbete – en kultur som är i ständig an-
passning till omgivningen och med det konstruerar ett acceptabelt beteende 
inom organisationen. 

Den fjärde frågan ger det mänskliga behovet av att sätta händelser i ett or-
sak-verkan sammanhang ett ansikte. I Lagers Häxprocess -85 tar sig detta 
uttryck som att tillskriva skuld på bekostnad av lärandet. Han hävdar att: ”Vi 
lever i ett tekniskt arbete på teknikens villkor. Vi kräver en rättspraxis anpas-
sad till det villkoret” (1986, s. 132). Lager är således av samma uppfattning 
som Kohn, Corrigan m.fl (2003) i det avseendet att vi inte går framåt i sä-
kerhetsfrågan genom att jaga aktiva fel (eller individer förf. anm.). En iakt-
tagelse som med enkelhet illustreras genom Ödegård samlade bidrag kring 
en svensk konferens inom patientsäkerhet januari 2007 (Ödegård, 2007). En 
konferens som till stora delar kretsade kring två individer som fått klä skott 
för systemiska tillkortakommanden. 

Trots komplexa system, diffusa ansvarsområden, överlämningar och inte 
minst emergenta händelseförlopp finns det ett separat rättssystem som höjer 
sig över komplexitetens dimma och säger att misstag på förhand kunde ha 
upptäckts, d.v.s. operatörers aktiviteter som i efterhand betraktas som ett 
resultat av försumlighet. Detta har inte minst uppmärksammats under 2005 
med hjälp av det så kallade Kalmarmålet33 (Tidningarnas Telegrambyrå, 
2005). En händelse som, på samma sätt som i Lagers Häxprocess -85, till-
skriver en individ skulden för ett komplext händelseförlopp (Kalmarmålet 
har inom svensk vård rönt stor uppmärksamhet på grund av en individ till-
skrivits skuld i ett komplext vårdsystem. Kalmarmålet var dessutom ett åter-
kommande exempel som diskuterades vid ovan nämnda konferens.). Samma 
fråga, d.v.s. om relationen mellan lärande och det politiska behovet av att 
tillskriva skuld utgjorde ett centralt tema i min egen magisteruppsats från 

                               
33 Kalmarmålet är ett svenskt uppmärksammat exempel på ett misstag som tillskrivs en sjuk-
sköterska som agerat icke ursäktligt i ett komplext system. Sköterskan blev i detta fall dömd i 
domstol för vållande till annans död. 



 45

2002. Ett arbete som pekar på att det enda lärande som åstadkoms, efter ana-
lys av olyckor inom vården, i praktiken var individens förmåga att sopa igen 
sina spår (Torsne, 2002). 

2.3.2 En fördjupning i kultur och klimat 
Förutom Sorensens ovan adresserade frågor kring konceptet säkerhetskultur 
lyfts andra frågor fram kring konceptet kultur. En av dessa är hur kultur står i 
relation till klimat. Guldenmund menar att konceptet kultur och klimat fick 
stor uppmärksamhet under 1970 och -80 talet. Han menar att detta paraply-
liknande koncept var tilltalande hos ledningen; ett helikopterperspektiv av 
ens organisation är tilltalande (Guldenmund, 2000). Han sammanfattar ut-
vecklingen kring begreppen som att klimat myntades för att referera till ett 
globalt integrerande koncept, vilket kom att inkludera den större delen av 
organisatoriska händelser och processer. Numera är organisationens kultur 
det begrepp som fångar händelser och processer medan klimat kom att stå 
för hur kultur öppet manifesteras (Guldenmund, 2000). Han uttrycker sig 
som att: ”organisational culture expresses itself through organisational cli-
mate” (p. 221). 

Rollenhagen menar att begreppen kultur i förenklad form ”har associeras 
med någonting mer djupgående, stabilt och något som är svårt att kvantifie-
ra. Klimatbegreppet […] brukar nämnas som att det står för något mer ytligt 
och lättare att förändra.” (2005, s. 33f). Dessa skillnader medför även att 
försöken med att operationalisera – som ett led att initiera projekt eller skapa 
förändring – har nått längre för säkerhetsklimatet än för säkerhetskulturom-
rådet (Ibid.). Det finns empiriskt stöd för att organisationsklimatet är relate-
rat till säkerhetsklimatet; att säkerhetsklimatet är starkare relaterat till säkra 
utföranden (safety performance) än det generella organisationsklimatet 
(Neal, Griffin, & Hart, 2000). 

Guldenmund menar att konceptet säkerhetskultur alltjämt [2000] inte har 
avancerat bortom sin linda. Det saknas forskning kring instrumentens för-
måga att förutsäga hur en viss kultur relaterar till en viss nivå av säkerhet 
(Guldenmund, 2000). Vid sidan av uppfattningen om säkerhet- respektive 
organisationskultur som ”accepterade” ledningsinstrument så återstår pro-
blematiken med att gå bortom bedömningsinstrumentens ”face validity”. 
Rollenhagen lyfter fram en viktig faktor ”av betydelse för en djupare förstå-
else av säkerhetskulturbegreppet – en kultur är någonting gemensamt och 
kräver därför också mekanismer som stödjer denna gemenskap” (2005, s. 
168). Med hänsyn till kulturens inneboende gemenskap eller delade me-
ningsskapande och nedan presenterade försök till operationaliseringar av 
säkerhetskultur/klimat manar jag till en viss försiktighet då generiska kultur- 
eller klimatdimensioner kommer på tal. 

En annan del kring arbetet med säkerhetskultur är dess relation till den 
organisatoriska kulturen – hur hänger dessa samman? Guldenmund visar på 
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en utveckling av dessa två begrepp vilken inleds med begreppet klimat i 
slutet på 1970. Begreppet kom att stå för en uppsättning av perceptuellt base-
rade, psykologiska attribut (Jones & James, 1979 in Guldenmund, 2000). 
Glick resonerar kring skillnader i termer av metod eftersom de två koncepten 
härstammar från olika discipliner: Forskning kring organisatoriskt klimat är 
primärt utvecklat inom det socialpsykologiska fältet medan kultur finner sina 
rötter inom antropologin (Glick, 1985). Han menar dessutom att forskning 
kring kultur är mera fokuserad på dynamiska processer inom arbetet och hur 
detta skapar och formar kultur. Vidare hävdar Glick att forskning kring kul-
tur föregår klimatforskningen medan Schein föreställer skapandet (i prakti-
ken) av klimat före kulturen (Schein, 2004). Han uttrycker sig som att klimat 
är en reflektion och manifestation av kulturella antaganden (Ibid.). Hur står 
sig detta då i relation till säkerhetskultur? 

En viktig gemensam nämnare som tangerats ovan är hur organisations 
och säkerhetskulturen i ord uttrycks som hela organisationens angelägenhet. 
Nedan förs dock en kritisk röst fram kring hur säkerhetsområdet har svårt att 
leva upp till det teoretiskt postulerade antagandet om allas engagemang. 
Organisations- liksom säkerhetskultur handlar på en övergripande nivå bland 
annat om delade värderingar, antagningar vilket inte innebär att alla organi-
sationens medlemmar delar dessa fullt ut. Rollenhagen menar att större or-
ganisationer är mångkulturella. Innebörden av detta är att det finns skäl att 
tro: ”att olika uppgiftsdomäner ger upphov till olika förhållningssätt, anta-
ganden och värderingar etc. (2005, s. 140). Skillnaderna dessa grupper emel-
lan präglar med andra ord organisationens subkulturer (Ibid.). 

Hale menar vidare att säkerhetskultur inte bör ses som en separat kultur 
utan att det är lämpligare att tala om effekterna på säkerhet av en organisa-
tions kultur (2003). Hale stämmer även in i Rasmussen och de två hävdar att 
safety management kan stå i konflikt till organisationens övriga mål34 (Hale, 
2003). Hale menar att: ”The conflict can be eased by integrating safety into 
plans and designs from the beginning, but it can never be eliminated” (2003, 
p. 198). Citatet visar på hur ledning och styrning av säkerhetsfrågor skulle 
underlättas om utrymme för dessa frågor gavs tidigt, redan i designen av 
systemen. Hale menar vidare att förändringar är möjligheter till förbättringar 
och hur dessa förändringar även ses som fiender till säkerhet. Man kan med 
andra ord inte med enkelhet säga att säkerhetskultur är en separat kultur utan 
bör, som Hale ovan nämner, se säkerhetskulturen som en effekt av organisa-
tionskulturen. Utöver detta försvåras jämförelsen av att säkerhetsfrågor en-
ligt Hale står i konflikt med organisationens övriga mål. Kan måhända tan-
kegångar från innovationsområdet bringa klarhet i påståendet om att föränd-
ringar även kan betraktas som fiender till säkerhet? 

                               
34 I en diskussion kring säkerhet som en konflikt till organisationens övriga mål bör hänsyn 
till tidsperspektivet tas. På kort sikt kan säkerhet stå i konflikt till organisationens övriga mål 
medan det på lång sikt är att betrakta som en nödvändighet för organisatorisk överlevnad.  
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2.3.3 Säkerhetsklimat och frågan om urval 
Att bedöma säkerhetsklimat är ett vanligt förekommande fenomen i säker-
hetskritiska branscher. Dessa olika bedömningar har för avsikt att lyfta fram 
brister eller svagheter som underlag för förbättringar. Ett urval av studier 
hämtade från vårdens domän visar att de individer som företrädesvis utgör 
huvudgruppen i urval är de som verkar i organisationens skarpa ände, se 
Tabell 1. Vid en första anblick påvisas en urvalsidé som speglar en traditio-
nellt etablerad bild (sannolikt på historiska grunder) av att här förekommer 
det risker, d.v.s. urvalskriterier med inriktningen på de uppenbara farorna. 
Detta urval är ett urval med sikte på kärnverksamheten, den synliga, produk-
tiva delen av organisationen. Utelämnade är de personer som verkar i de 
stödjande funktionerna. 

Tabell 1. Urvalskriterier i för bedömning av säkerhetskultur. De valda studierna är 
inom sitt specifika område flitigt citerade. 

      Urvalskriterier År  
Survey of operating room personnel (Helmreich). (1994) 
Stratified sample of employees considered at risk for blood and body  

fluid exposures (Gershon). 

(2000) 

Respondents recruited from construction and maintenance departments  

(Glendon & Litherland). 

(2001) 

Risk managers located at hospitals in several US states (Vredenburgh). (2002) 
Medical staff involved in prescribing drugs was eligible for inclusion  

in the study (Dean et al). 

(2002) 

A sample of physicians, nurses, pharmacists, and other ICU staff  

(Pronovost et al.). 

(2003) 

Med hänsyn till de studier som ovan redovisas, vilka bildar bas för komman-
de empiriinsamling, bör nämnas att ett medvetet avsteg från detta snäva ur-
valsfokus planeras. Avsteget närmare betraktat innebär att all personal, oav-
sett funktion, kommer att erbjudas möjligheten att deltaga i en säkerhetsrela-
terad studie. Studier med ett urval som bygger på samtliga anställda inom 
organisationen inbjudits till deltagande lyser med sin frånvaro. Detta illustre-
ras genom några exempel på respondenturval: Employees involved in pro-
duction and distribution of industrial gasses, Cox & Cox 1991; Workers 
from steel and chemical industries, Safety Research Unit 1993; Workers and 
management in maintenance, construction and central repairs shops, Niska-
nen 1994 (all in Guldenmund, 2000). 

Det finns dock minst ett undantag – och här bör nämnas att någon syste-
matisk granskning av litteraturen inte har förekommit – som i sitt urval vän-
der sig till all personal. Den studien genomfördes av Singer och Gaba et al. 
(2003). Författarna gjorde dock bedömningen att personalen i de stödjande 
funktionerna skulle representeras med ett slumpmässigt urval om 10 %. En 
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siffra de vägde upp genom att öka den med faktor 10 för att nå jämvikt mot 
de övriga deltagarna i studien. Deltagarna i Singers studie är hämtade i orga-
nisationens skarpa ände. Med deras egna ord: ”A sample of 6312 employees 
generally comprising all the hospital’s attending physicians, all the senior 
executives (defined as department head or above), and a 10% random sam-
ple of all other hospital personnel” (Singer et al., 2003, p. 112). Man kan 
med andra ord dra slutsatsen att det råder en förkärlek till att leta där olyck-
orna oftast uppstår och dessutom visar urvalskriterierna upp en bild av prak-
tisk forskningsdesign som inte lever upp till det egna teoriområdets antagan-
den. Det kan på ett naivt sätt formuleras som gräv-där-du-står. Bilden av 
kulturmätningar nära patienten förstärks ytterligare genom den klassiska 
Harvardstudien (Brennan et al., 1991). I denna studie granskades 30 121 
slumpvis utvalda journaler vilka alla kan ses som en produkt av organisatio-
nens skarpa ände. Med detta avses att säkerhetsarbete har starka kopplingar 
till de uppenbara riskerna som för vårdens del är kopplade till aktiviteter i 
patientens omedelbara närhet. På bas av trenden i urval och fokuseringen på 
organisationens skarpa ände kan sjukhussängen sägas stå som urvalsmetafor 
vid risk- och säkerhetsrelaterade undersökningar inom vården. Den eller de 
som inte verkar i dess omedelbara närhet tycks inte heller vara med och på-
verkar säkerhetsutfallet. 

Risk och säkerhet studerat genom kultur – som resultatet av en mängd ak-
törer och förmågan hos dessa aktörer att i en organisation med tillhörande 
kontext hantera och i många hänseende avstyra oönskade händelser – är ett 
på bas av ett antal säkerhetsrelaterade faktorer inte tillräckligt djupt för att 
förklara hur olyckor uppkommer35. Reason nämner att människan (hon som 
jobbar i organisationens skarpa, produktiva ände) spelar rollen som syste-
mets viktigaste försvarslinje (2001). Och med tanke på att människan är med 
och skapar dessa system kanske Reasons påstående framstår som en själv-
klarhet. Skaparen36 av det onda kan i detta fall inte skiljas från skaparen av 
det goda. Det är som Luhmann säger: ”The risk form thus becomes a varia-
tion on the distinction of desirable/undesirable” (1993, p. 19). Viktigt, i detta 
sammanhang, är hur kan vi öka vår förståelse för hur denna dualism kan 

                               
35 I tidskriften Safety Science vol. 45 diskuteras hur design kan vara ett medel för att komma 
runt problemet med en allt för tekniktung fokusering på arbete med att reducera risker. Redak-
tören för numret skriver att en ingenjörsdriven approach med fokus på teknisk design och 
kontroll av produktionssystemen inte är tillräckligt (Fadier, 2007).    
36 Luhmann menar att risker är inbyggda i tekniska system eftersom systemen inte är naturli-
ga: De är skapade av mänsklig hand. Han menar vidare att risker ackumuleras så snart de blir 
föremål för en teknisk process och att denna teknik skiljer på världen i form av två sidor: det 
tekniskt kontrollerade utrymmet och det icke kontrollerade. Det som då blir konstgjort är inte 
själva mekanismen utan gränsdragningen. Resilience engineering tycks vara att sätta att för-
söka få grepp om själva gränsdragningen för kontroll.  
Skaparen bör här även ses i termer av entreprenörskap. En historisk och läsvärd bild av hur 
synsättet på skaparen, d.v.s. entreprenören och hjälten utvecklats över åren finns att läsa i 
Utvecklingens Hjältar (Beckman, 1990). 
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hanteras i en föränderlig miljö? Som ett viktigt led i denna fråga vänder vi 
blickarna mot trenden resilience engineering. 

2.3.4 Resilience engineering 
Med hänsyn till de säkerhetsteoretiska teserna: normala olyckor, HRO och 
systemsynen och tillägget av organisationers förmåga att på ett eller annat 
sätt förebygga och förekomma olyckor (vilket i praktiken sker) ställs frågan 
kring hur detta överhuvudtaget är möjligt? Resilience engineering tycks vara 
en akademisk ansats för att klargöra organisationers förmåga att anpassa och 
justera sig i en dynamisk och tillika icke förutsägbar verklighet37. Det hand-
lar kort om att djupdyka i organisationers elastiska element. Reason menar 
att tillägget av säkerhetsprocedurer reducerar utrymmet för handlingar för 
effektivt genomförande av uppgiften (2001). Ett systems historia tenderar att 
ständigt krympa utrymme för handling. Med hänsyn till detta framhåller 
Reason: “The important issue in many hazardous technologies is not whether 
to violate, but when to violate-or perhaps, more importantly, when to comp-
ly” (2001, p. 51). Förståelsen för denna typ av mekanismer sätter fokus på 
organisationens elastiska förmåga. Wrethall definierar resiliense engineering 
som: ”[…] the ability of an organization (system) to maintain, or recover 
quickly to, a stable state, allowing it to continue operations during and after a 
major mishap or in the presence of continuous stress” (2006, p. 275). Doug-
las och Wildavsky menar att eftersom vi inte kan säga vilka risker vi åsam-
kar oss är vårt ansvar att skapa resilience i våra organisationer (1982). En 
strategi som avslöjar vår fördom mot centralisering (Douglas & Wildavsky, 
1982). 

Rasmussen (1997) menar att i ett socio-tekniskt system kräver hänsynsta-
gande till tre gränser av fel: ekonomiska, acceptabel arbetsbelastning samt 
acceptabel prestanda. Rasmussen menar vidare att gränsen för ett säkert be-
teende för en aktör är beroende av möjliga överträdelser av systemets försvar 
hos andra aktörer. Det kan med andra ord beskrivas som att systemets all-
männa tillstånd förändras dynamiskt beroende på utvecklingen inom dessa 
tre gränser (Cook & Rasmussen, 2005). Krav på ekonomi kan t.ex. föra sy-
stemet mot ett tillstånd från dålig ekonomi mot ökad arbetsbelastning; krav 
på acceptabel arbetsbelastning kan således föra systemet bort från kraven på 
acceptabel prestation, osv. Cook och Rasmussen menar att om systemets 
tillstånd förs bortom gränsen för ekonomi, arbetsbelastning eller prestation, 
är följden sannolikt ett misslyckande (2005). Förståelsen för denna dynamik, 
hur balansen kan vidmakthållas i ett system som karaktäriseras av till synes 

                               
37 Resilience engineering kan tolkas av Hale som att det går mode i forskningslitteraturen. 
Hale menar att safety management systems är i ett förvetenskapligt utvecklingstillstånd.  
Situationen beskrivs som: ”It is governed by fashion and not evidence, and it has a one-sided, 
rationalistic view of what it is trying to do” (Hale 2003, p. 199). 
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konkurrerande mål, som var och en för sig kan vara grundläggande för ett 
systems överlevnad, är det centrala temat i resilience engineering. 

2.4 En första teoretisk summering 
Fram till nu har tre huvudsaklig perspektiv på generellt arbete med risk- och 
säkerhet presenterat: tekniken, människan och det sociala systemet. Först ett 
tekniskt perspektiv som, ingenjörsmässigt inspirerat, till stora delar har hand-
lat om att upprätthålla den tekniska funktionaliteten. Inbyggd redundans och 
diversifiering utgör i detta sammanhang ett honnörsord för teknisk tillförlit-
lighet. Tekniken utvecklas senare mot ökad grad av komplexitet och interak-
tion mellan olika tekniska system. Olika strategier utvecklas för att hantera 
den ökade graden av komplexitet: Taxonomier, fram- och bakåtblickande 
metoder samt sätt att modellera de tekniska systems potentiella risker. Stra-
tegier som även kommit att påverka den humana risk- och säkerhetstraditio-
nen: perspektivet som sätter den enskilda individen i centrum. 

Människan som en viktig aktör intill tekniken och denna kognitivt inspi-
rerade disciplinen har i huvudsak följt det ingenjörsmässiga perspektivet i 
bemärkelsen att taxonomier för mänskligt (fel)handlande utvecklats i ett led 
att reducera dess konsekvenser. Experiment i kontrollerade miljöer utgör här 
centrala delar i försöken att kartlägga kognitiva processer. De kontrollerade 
miljöerna har dock svårigheter med att modellera de faktorer som dagligen 
påverkar vårt handlande, de så kallade prestations formande faktorer. PSF:s 
(Performance shaping factors). Dessa faktorer som t.ex. trötthet eller stress 
påverkar vår prestationsförmåga, men är svåra att operationalisera. 

Från ett perspektiv där människan interagerar med tekniken kom sedan 
människan att betraktas som en pluralitet av individer. Begrepp som kultur 
gavs mening även för risk- och säkerhetsområdet. Stora olyckor kom att 
sätta ledningen sätt att styra, säkerhetskultur eller teknisk kunskap, i ny da-
ger. De fördunklade tekniska systemen, i kombination med hur de mentala 
modellerna för hur risker kan gestaltas, för området bort från organisationens 
producerande kärna. Ledning och reglerande organ och kontextuella faktorer 
ges en ökad betydelse i risk- och säkerhetsfrågan. Flera separata discipliner 
innebär att begrepp som systemsyn allt oftare kommer på tal. Den stora frå-
gan är dock kring det nyfunna problemet om var gränsen för systemet ska 
dras? Är risk och säkerhet alltjämt en fråga för det ingenjörsmässiga per-
spektivet som Douglas och Wildavsky hävdar (1982) eller är området redo 
för att öppna upp för ett ökad inflytande från en allmänhet? En allmänhet 
som resonerar i termer av konsekvenser. Frågan är berättigad och inte bara 
ur ett allmänhetens respektive expertens perspektiv. Den är minst lika aktuell 
i ett inomorganisatoriskt perspektiv: kompetens sprungen ur organisationens 
kärna ses alltjämt som givna då risk- och säkerhetsagendan ska sättas; indi-
vider i de stödjande funktionerna ges lite utrymme till deltagande. 
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En presentation kring risk och riskanalytiska metoder bör även inkludera 
det som möjligen blivit obeaktat. En riskanalys kan aldrig bli fullständig 
vilket antyder att alla analyser implicit lämnar efter sig en, eller godkänner 
en restrisk. Detta föranleder en kortare inblick i riskarbetes baksida. Hansson 
menar att det i den grundläggande definitionen av risk förekommer fem in-
nebörder: risk som en oönskad händelse; risk som orsaken till en oönskad 
händelse; sannolikheten av en händelse; den statistiska förväntningen för en 
händelse; och risk som beslut tagna under betingelserna för kända sannolik-
heter (2000). Hansson behandlar i samma framställan sju myter kring risk 
som alla har bäring på riskanalysens baksida. Nedan berörs kortfattat dessa 
myter. 

Den första handlar om att en enda bestämd definition av risk är en frukt-
lös form av språklig imperialism. Hansson illustrerar med att risk för kärn-
kraften i numeriska termer jämförs med risker för fossila bränslen. Den 
andra myten handlar om att riskers sannolikheter ska viktas mot allvarlig-
hetsgraden i konsekvenserna. Problemet med detta är att fördelen med enkla, 
operativa och matematiska angreppssätt ofta slår fel när de tillämpas på ”real 
life problems” (p. 4). Den tredje myten behandlar det förföriska i principen 
att vikta risker. Hansson menar att denna princip är källa till bekymmer ef-
tersom det kräver ett långtgående åsidosättande av individer. Den fjärde 
handlar om att beslut i riskfrågor ska tas av experten och inte av lekmän. 
Hansson menar att det inte går att särskilja ut beslut kring risker från det 
politiska beslutsfattandet i stort. Han menar även att framgångsrika sociala 
och politiska beslutsprocesser kring kontroversiella frågor inkluderar köpslå-
ende och kompromisser som inte är del av en expertdriven riskanalys. Den 
femte myten handlar om att riskreducerande mått inom olika sektorer i sam-
hället ska beslutas med hänsyn till samma standard. Denna idé talar för en 
uniform analysmetod för alla delar av samhället: mammografi, arbetsplats-
säkerhet, järnvägssäkerhet, eller kemikalier i miljön. Det man går miste om i 
ett dylikt angreppssätt på risker är att riskfrågor för olika samhällssektorer är 
kopplade till unika aspekter inom respektive sektor. Hansson menar att den 
teknokratiska drömmen med sitt unisona beräknande är okänsligt för angelä-
genheter och beslutsprocesser inom olika samhällssektorer. Den sjätte hand-
lar om att riskbedömningar endast ska baseras på väletablerade vetenskapli-
ga fakta. För att illustrera problematiken kring denna myt för Hansson ett 
kortare resonemang kring vetenskaplig kunskap i allmänhet. En del i detta är 
att vi måste lära oss att använda vetenskap för att konsistent särskilja seriösa 
och mindre seriösa indikationer på fara. Hansson lyfter även fram försiktig-
hetsprincipen i relation till denna myt. Den sjunde och enligt Hansson allvar-
ligaste myten är att om det finns en allvarlig risk så kommer vetenskaps-
männen att finna den. Anledningen till denna ohållbara ståndpunkt är att 
många risker i själva verket är omöjliga att upptäcka. 
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Det nu presenterade teoretiska perspektivet på arbete med säkerhet sväng-
er nu över, från en mängd olika problemfinnande aktiviteter38 och relaterad 
avvikelsehantering, till aktiviteter med avsikt att skapa nytt. Det kommer 
således att handla om ett teoretiskt perspektiv på hur förändringar hanteras: 
från idé till förverkligande. Vi lämnar således riskarbetets differentiering 
kring att finna problem, till förmån för den teoribildning som prioriterar för-
ändringsfrågan i sig: Innovationsteknik. 

 

                               
38 Generellt arbete med säkerhet inkluderar naturligtvis problemlösande aktiviteter. När jag 
här uttalar mig om aktiviteter med avsikt att skapa nytt ska det betraktas som en rörelse från 
justerande eller normerande – de små stegens väg – till förmån för radikala förändringar.  
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3 
Teori del 2 – Innovationsteknik 

Kommande kapitel inleds med en kort historisk återblick kring innovations-
teknik för att sedan närmare granska tre strategiska paradigm: teknikpara-
digmet, entreprenörsparadigmet och det strategiska paradigmet. Efter detta 
tar ett avsnitt vid där innovationsområdet sätt att operationalisera beskrivs. 
Efter detta kommer ett avsnitt som tittar närmare på återkommande begrepp 
för att sedan avsluta kapitlet med olika förklaringsmodeller för innovations-
processen. 

Ur ett evolutionärt perspektiv kan man inte med enkelhet sätta ett datum 
för då den första innovationen trädde fram och påverkade mänskligheten. En 
era som vi dock kan påminna läsaren om är då vi valde bort en yxa av sten 
till förmån för en i brons. Och som Lovins och Lovins nämner så berodde 
detta inte på att människor fick slut på stenar (2001). Innovation handlar om 
att ersätta befintliga produkter, varor och tjänster och att utveckla processer 
till förmån för andra som bättre stämmer överens med våra värderingar eller 
önskemål. 

Tidigare har Schumpeter nämnts som en viktig förgrundsfigur kring stu-
diet av innovation, främst ur ett ekonomiskt perspektiv. Han myntade be-
greppet den skapande förstörelsen. Vad har då hänt mellan stenåldern och 
fram till nu? Att påstå att det existerade ett innovativt vakuum mellan stenål-
der och industrialismen är att gå för långt. Läsaren kan med enkelhet se att vi 
genom historien upplevt ett otal förändringar – sten-, brons- och järnåldern 
talar för eror rika på förändringar. Schumpeter nämner bland annat ett flertal 
revolutioner: inom lantbruk, järn- och stålbruk, kommunikation, kraftöverfö-
ring och även öppnandet av såväl inhemska som utländska marknader som 
viktiga sentida förändringar (Schumpeter, 1942). Dessa revolutioner, omväl-
vande förändringar har sin grund i innovationer, vilka radikalt förändrat for-
men för olika industriers affärsmässiga förutsättningar. 

Många av dessa tidiga innovationer gestaltades genom den nydanande 
tekniken – ett forskarperspektiv som förankrar innovationer som tidiga tek-
niska företeelser. Senare exempel visar på en betydligt mer nyanserad bild 
av innovationer som tjänster och även sociala processer. Innovation bör följ-
aktligen betraktas utifrån ett omgivande kontext, en tid, en era som dikterar 
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villkoren bortom uppfinnaren, uppfinningen eller den drivande entreprenö-
ren.  

Innovation nämndes inledningsvis som ett samlingsnamn för produkter 
eller processer i ny skepnad med tyngdpunkten på att samma produkt eller 
tjänst ska nå ut till en marknad. Vad avses då egentligen med en innovation? 
Tidd et al. (1997) menar, ur ett organisatoriskt perspektiv, att det i grund och 
botten handlar om förändring (change). Tidd et al. menar att denna typ av 
förändring i huvudsak kan komma i två former: i de ting (produkter/tjänster) 
ett företag erbjuder eller i sättet de skapas och levereras. Utterback definierar 
en innovation som förvandlingen av en idé till en första försäljning eller dess 
användande (1994). Sålunda ställs inte alltid kravet på att en marknad ska 
betala för en produkt eller tjänst. 

Tre teser kring innovation 
En fördjupning i hur innovation gestaltar sig, tar här sin start i Sundbos tre 
teser om att det idag (a) existerar tre potentiella paradigm för att förklara 
innovation; (b) att det strategiska paradigmet är det med störst förklaringspo-
tential; och (c) att varje paradigmövergång följer de Kondratievska vågorna39 
(Sundbo, 1998). Dessa tre teser utgör ingången till detta andra teoretiska 
ramverk. Efter en genomgång av Sundbos tre teser kommer en fördjupning 
ske med hänsyn till innovationsområdets bredd. Här bekantas läsaren med 
inkrementella vs. radikala innovationer, innovation som begrepp, modeller 
av innovation, spridning av innovation, för att avsluta med en vald strategi 
för förändring. Den sista som ett förberedande led inför kommande empiri 
insamling. Vi har med andra ord framför oss förändringar med rötter i ny 
teknik – en innovationens arketyp, innovationer som resultat av drivande 
individer och slutligen inkluderandes samtidens roll: ett föränderligt kontext. 

Innan vi går så långt som att tala om hur Sundbo utförligt nyanserar skill-
naderna mellan dessa tre paradigm är det lämpligt att kort introducera Kuhns 
verk De vetenskapliga revolutionernas struktur (1997, Först publicerad 
1962). Ett verk som lämnar få oberörda när begrepp som paradigm kommer 
på tal. 

Kuhn och paradigmbegreppet 
Kuhn har ofta kritiserats för sitt användande av begreppet paradigm vilket 
han ägnar tid och kraft till i eftertexten i den andra upplagan (först utgiven 
1970). Det anmärkningsvärda är dock inte användandet av upp till tjugoen 
olika paradigmbegrepp utan på vilket sätt Kuhns verk, på ett slående sätt, 
utgör en egen del i en kunskapsrevolution. Resonemanget kanske klarnar om 
vi ser Kuhns bidrag till kunskapsutvecklingen i en epistemologisk tolkning 

                               
39 Det cykliska perspektivet på innovationer gör gällande att indelningen i historiska faser som 
uppgång och fall, är drivet av innovationsutvecklingen. Denna teori om den långa vågen 
tillskrivs av Sundbo namn som van Duijn, Freeman, Mager och Kondratiev (1998). 
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medan han i boken exemplifierar den vetenskapliga utvecklingen i ett onto-
logiskt panorama. Ontologin är en gren av filosofin som handlar om varan-
det och verklighetens natur (Lindholm, 1999) och Kuhn illustrerar detta dels 
genom beskrivningar av heliocentrisk karaktär kontra den tidigare geocent-
riska uppfattningen, d.v.s. att allt snurrar runt jorden, dels jämför han de 
Aristoteliska kraftteorierna med den Newtonska som i sin tur jämförs med 
Einsteins. 

Samtliga dessa bidrag ger var och en för sig en unik uppfattning om hur 
vardagen ter sig och formar därmed acceptabla förutsättningarna för den 
fortsatta kunskapsutvecklingen. Detta leder oss in på den epistemologiska 
synen på kunskap, allmän till sin karaktär och med frågor om vad som utgör 
kunskapens källor, sinnena och eller förnuftet samt vad som gör den giltig 
(Lindholm, 1999). 

I detta hänseende kan vi se Kuhns bidrag som en mera allmängiltig teori 
för den vetenskapliga utvecklingen, i vilken han betraktar de tidigare veten-
skapernas giltighet med en viss skepsis. Han gör med sitt verk ett försök att 
lyfta fram de preliminära sanningarna kring den vetenskapliga utvecklingen 
och dessutom på ett sätt som väl stämmer överens med utvecklingen. Kuhn 
exemplifierar med kunskapsutvecklingen från flogiston40 till syre; från calo-
ric till elektricitet samt Leydenflaskan och kondensatorn.  

På ett sätt kan Kuhns bidrag ses som ett avstamp för utvecklandet av den 
sociala konstruktivismen, d.v.s. hur viktigt samhälle och samtiden är för den 
vetenskapliga utvecklingen – giltigt då som nu – men som först på senare tid 
har utvecklats till ett separat forskningsfält. På ett annat sätt kan hans verk 
ses som ett bidrag kring vikten av språket i sig. I sitt postumt utgivna verk 
The road since structure påtalar Kuhn just detta och präntar att om han skul-
le skriva om De vetenskapliga revolutionernas struktur: ”I would emphasize 
language change more and the normal/revolutionary distinctions less” 
(Kuhn, 2000, p. 57). 

Vad som idag skiljer oss från Kuhn är att vi gärna etiketterar den samtida 
utvecklingen genom tentativa placeringar inom ett paradigm, en företeelse 
som enligt Kuhn inte borde vara möjligt eftersom vi är ett resultat av normal 
vetenskap och således inte uppmärksammar anomaliteter eller åtminstone 
har svårt att observera dem. Kuhns verk är dessutom ett verk av återblickar 
vilket innebär att slutsatserna inte bör omsättas till prediktioner av framtiden. 
Paradigmen och den vetenskapliga revolutionens struktur är och förblir ett 
                               
40 Flogiston bedömdes av tidiga kemister vara ett grundämne som brinnande material hade 
större proportioner av än icke brinnande material. Trä, i kemins vagga, skulle således bestå av 
höga halter av flogiston medan sten inte hade någon andel eller betydelselös andel flogiston. 
Forskningsfältet kring denna idé kom till stora delar att handla om hur experiment kunde 
designas för att mäta halten flogiston. Idag känner vi till syrets betydelse vid förbränning 
vilket inte var känt under denna era. Georg Ernst Stahl var en av förespråkarna för denna syn 
på kemi. En syn som fram till 1770-talet förblev den förhärskade. Syret som introducerades 
av Antoine Laurent de Lavosier gav upphov till begrepp som förbränning och oxidering. 
Detta kom att inleda den kemiska revolutionen.  
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föremål för historien eller borde så vara. Vad vi däremot kan lära av Kuhn är 
att kunskapsutvecklingen inte är linjär; att forskning per automatik inte är en 
avbildning av sanningen; att vi i framställningen av den vetenskapliga ut-
vecklingen till stor del förskönar och påmålar en alltför sammanhängande 
utveckling samt att kunskap är knuten till sociala fält, d.v.s. starkt knuten till 
institutionella krafter (Kuhn, 1997). Och allt detta kan vi utläsa trots Kuhns 
oklara definition och brukande av begreppet paradigm. 

Sundbo (1998) beskriver kort inledningsvis hur han ser på Kuhn, och 
Sundbo ser även likheter mellan Kuhns paradigm och Foucaults diskurs. 
Sundbo förtydligar att han utgår från Kuhns beskrivning av paradigm i be-
märkelsen av en grundläggande lösning på den alltid närvarande frågan om 
vad som är drivande. För innovationsområdet kan detta uttryckas som: Vad 
som driver innovationer (Sundbo, 1998). 

Nedan ges inblickar i dessa av Sundbo tre konstruerade paradigm. Här 
poängteras att framställan i detta kapitel inte följer kronologins disposition, 
den följer snarare det förra kapitlets triad om tekniken, människan och orga-
nisationen eller bättre beskrivet som ett teknik/ekonomiskt paradigm, ett 
entreprenörsparadigm och slutligen ett strategiskt paradigm. 

3.1 Teknikparadigmet 
Här presenteras det teknisk/ekonomiska perspektivet på bas av Sundbos 
beskrivning (1998). Sundbo menar att paradigmet samstämmer med den 
fjärde Kondratievska vågen (daterad från uppskattningsvis mitten 1930 till 
1980, enligt Sundbo). Den förklarande variabeln tillskrivs här en teknisk 
utveckling följd av ekonomisk tillväxt. Paradigmet är ingenjörsorienterat och 
utvecklingen följer i stort utvecklingen inom produktionsområdet. Sundbo 
menar att man kan tala om en teknologideterminerad utveckling (1998). 

Tiden karaktäriseras av en snabb teknisk utveckling och storskalighetsin-
dustri. Sundbo talar om en period av utveckling, en tid då de stora grundarna 
glömdes bort till förmån för anställda ledare eller en teknokratisk ledning. 
Systematiserad planering ersatte intuition och den personliga drivkraften 
från organisationens grundare eller entreprenör. Den ekonomiska depressio-
nen rund 30-talet visade att det inte längre gick att tillverka samma standar-
diserade produkter och försälja dem på samma sätt som tidigare. Marknader 
mättades, och lanseringen av nya produkter var inte längre en självklarhet. 
Ökad konkurrens, fallande priser och uteblivna vinster tvingade in företagen 
i en process av förnyelse – att bli innovativa enligt Sundbo. Att behärska 
sofistikerad teknik utvecklades till en nödvändighet samtidigt som vetenska-
pen gjorde tekniska framsteg. Ökade satsningar på FoU blev en utvecklings-
väg. 

Sundbo menar att man kan tala om ett tekniskt genombrott i denna fjärde 
våg och att innovation, i såväl praktik som i teori, kom att ses som en fråga 
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för teknisk utveckling (1998). De vetenskapliga påfunden och utvecklingen 
var i generell bemärkelse överlägsen den slumpmässiga/tillfälliga processen 
som representerades av den enskilda entreprenören (Ibid.). Inom säkerhets-
området under samma41 tidsperiod är de tekniska förklaringsvariablerna de 
dominerande (Hollnagel, 2004). 

Tekniken i sig är således en central faktor inom innovationsteori i detta 
tekniska paradigm. Sundbo menar att länken mellan vetenskapen och pro-
duktionen blev så stark att: ”the theoretical models that certain Marxist ana-
lyses simply saw science as a force of production, completely subordinated 
to production and the economic market laws “(1998, p. 62f.). 

3.2 Entreprenörsparadigmet 
Perioden för denna fas – som i tiden ligger före det föregående avsnittet – 
kan sammankopplas med den tredje Kondratievska vågen. Inom detta para-
digm är den individuella entreprenören den drivande determinanten. När nu 
den tredje vågen nämns (1880-1930) bör även nämnas att de tidigare Kond-
ratievska vågorna, ett och två, är utelämnade. Sundbo förklarar detta med att 
före den tredje vågen var innovationsforskningen ännu inte etablerad. 

Under denna tid står entreprenören i fokus då det gäller att föra innovatio-
ner framåt. Entreprenören är det genomgående temat, han framstår som ett 
paradigm i sig, d.v.s. entreprenören är i huvudsak den drivande kraften under 
den tredje Kondratievska vågen. Som beskrivning av entreprenören utgår 
Sundbo i stort från Schumpeters syn på entreprenörskap. Förklaringen till 
innovationer vilar således på psykologiska förklaringsvariabler. 

I likhet med det tekniska paradigmet utgör även här ny teknik viktiga in-
slag, skillnaden ligger i att de stora tekniska uppfinningarna i detta paradigm, 
i större utsträckning är ett arbete på bas av enskilda individer (Sundbo, 
1998). Grundaren var entreprenörer i den bemärkelsen att de ville nå makt, 
välstånd och ära genom att utforska nya marknadsområden (Ibid.).  

Sundbo nämner Gabriel Tarde (1843-1904) som den första stora teoreti-
kern kring innovation och entreprenörskap. Tarde var upptagen med att för-
stå och förklara förändringar i samhället, såväl de fysiska som de sociala. I 
detta syfte utvecklade Tarde koncept som uppfinning (invention) och imita-
tion. Det förra använde han som nya skapelser eller nya materiella objekt 
vilka producerades av individer. Sundbo menar att han med detta formulera-
de ett postulat som levde vidare med Schumpeter, sociologiska innovations-
teoretiker som Rogers (mer om honom senare) och även samtida forskare i 
den entreprenöriella traditionen (Sundbo, 1998). Postulatet gör gällande att 
samhällets element är skapade av dess individer och samhället består av en 

                               
41 Jag lägger in en brasklapp i den bemärkelsen att risk och säkerhetsforskningen på allvar 
kom igång under 1970-tal.  
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samling individer. Detta står i motsats till Durkheims beskrivning av samhäl-
let som någonting mer än en samling av individer: det kollektiva medvetan-
det (Durkheim, 1893 i Sundbo, 1998). 

Ur Tardes koncept av uppfinning och imitation används det senare som en 
viktigare del för att förklara samhällelig förändring. Förändring i ett samhäl-
le kommer först när ett större antal individer börjar imitera eller ta till sig det 
nya. Tarde formulerade tidigt den så kallade S-kurvan. Med hänsyn till Tar-
de och spridningen av innovationer nämner Sundbo att dessa är sociala pro-
cesser och inte en individuell process (1998). Denna iakttagelse föranleder 
att här nämna Rogers klassiska bok från 1962. I denna tar Rogers ett bredare 
grepp på innovation och menar att förändring kan komma i formen av socia-
la processer, önskade som oönskade: Förändringar som kan kullkasta förut-
sättningarna för olika samhällens funktion (1995, 4th ed). Mer om detta i 
avsnittet om det strategiska paradigmet. 

Schumpeter hävdar att entreprenören har en central funktion för det eko-
nomiska systemets dynamik och som determinant för socioekonomisk till-
växt (Sundbo, 1998). Som nyskapare har entreprenören privilegiet att på en 
ny marknad skapa sig ett vinstöverskott eftersom nya områden saknar en 
etablerad prissättning (Ibid.). Idén om att skapa stora värden som drivande 
för entreprenören är än idag en viktig del i satsningar på innovationer. 
Schumpeter talar om entreprenöriella uppföranden som speciella roller eller 
personligheter (Sundbo, 1998). Sundbos tolkning av detta är att Schumpeter 
inte särade på roll och personlighet vilket rollteoretikerna gör. Sundbo fort-
sätter och menar att Schumpeter troligen talar om entreprenören som en per-
sonlighet. Ur Schumpeter från 1934 (först utgiven 1911) citerar Sundbo tre 
motiv för att förtydliga att entreprenören inte är penningmotiverad. 

 
 The creation of a private kingdom, perhaps a dynasty […]. 
 The will to victory […]. 
 The joy of creating, of solving problems […], 
 (1998, p. 57) 

3.2.1 Uppfinnare eller innovatör 
Innovation särskiljs från den som uppfinner eller är med och skapar det nya. 
En innovatör är inte samma sak som en innovation eller en uppfinnare. Den 
senare är en person som ligger bakom själva arbetet med att skapa nytt, att 
uppfinna medan det för en innovation ställs kravet om en etablering. En 
innovation är således en uppfinning som når ut till en marknad. Garcia och 
Calantone beskriver det som att en innovation skiljer sig från en uppfinning i 
att den sörjer för ekonomiska värden och är skild från upptäckaren (2002). 
En innovatör är uppfinnare och innovation i kombination. Vi klär detta i 
alternativa ord: Elias Howe producerade den första symaskinen men det 
namn vi förknippar med denna revolutionerande apparat är snarare Isaac 
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Singer (Tidd et al., 1997). Singer stal Howes patent och fick senare betala 
royalty till upphovsmakaren (Ibid.). Det viktiga här är Singers förmåga att 
göra framgångsrika affärer på bas av ett patent (Ibid.). James Watt förknip-
pas ofta som upphovsmannen bakom ångtekniken och är ofta felaktigt angi-
ven som ångmaskinens uppfinnare (Thomas, 1993). En mera korrekt be-
skrivning av Watts insatser kan mera liknas vid att han gjorde ångmaskinen 
– med hjälp av regulatorn – till något av en massprodukt (Thomas, 1993). 

Som exempel på innovatör nämns här Leif Lundblad – mannen bakom 
sedelmaskinen – vars historia beskrivs av Agdur i boken Homo Inventor från 
1996. Agdur menar att framgången bakom sedelmaskinen (TCD’n, Teller 
Cash Dispenser) till stor del byggde på entreprenörsrollen hos innovatören 
Leif Lundblad (Agdur, 1996). En roll som gör gällande att uppfatta behov 
och snabbt omvärdera en idé till efterfrågade applikationer. Vad skiljer då 
entreprenören från innovatören? En entreprenör är bärare av en idé som förs 
fram till en marknad. Innovatören för fram sin egen idé eller en variant av en 
ursprungsidé till en marknad. Om du som innovatör för fram din egen idé till 
en marknad och stannar vid denna idé kan din roll över tiden sägas svänga 
över till entreprenörens. 

En innovatör verkar dock inte i ett vakuum. Att tillskriva en innovatör 
hela äran med att föra fram en innovation är en grov förenkling. Förutom 
tiden i sig och förmågan att nyttja tillfället, så kallad serendipitet42 (eng. 
serendipity), är en innovation ofta ett arbete av ett flertal aktörer. Ett citat 
som återger denna bild finna att hämta i Vedins avhandling från 1980. Cita-
tet speglar Mansfields och OECDs syn på vem som bör tillskrivas rollen som 
innovatör i en organisation: ”the prime innovator of technology has to be 
taken to the firm” (Vedin, 1980, p.17 report 2). Bilden av innovatören i sin-
gular bör således kompletteras med en bild av innovatören som ett resultat 
av ett flertal kompetensprofiler. 

Denna iakttagelse tillskriver de inom och utomorganisatoriska faktorerna 
ökad betydelse (jfr. likheter med föregående kapitel), vilket leder oss vidare 
in i det sista av Sundbos paradigm. 

3.3 Det strategiska paradigmet 
Perioden för denna fas kan sammankopplas med den fjärde Kondratievska 
vågen. Inom detta paradigm förklaras innovationer genom sociala variabler. 
Den marknadsorienterade strategin är den determinerande. Ekonomisk till-

                               
42 Innovationer och uppfinningar tillskrivs ibland slumpen som förklarande variabel. Serendi-
pitet är ett uttryck som beskriver hur tillfället nyttjas för att åstadkomma innovation. Det är 
med andra ord ett begrepp för att ta tillvara på upptäckter man kommit över av en slump. 
Wilhelm Röntgens upptäckt av röntgenstrålar hör kanske till ett mera känt exempel, upptäck-
ten av penicillinet ett annat. 
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växt och organisatorisk utveckling kommer genom den professionella led-
ningen (Sundbo, 1998).  

Tiden karaktäriseras av två viktiga utvecklingar: Först en återvitalisering 
av industrin, genom att den upptäcker sin utvecklingspotential och återska-
par hög tillväxt samtidigt som servicesektorn snabbt tilltar som en viktig 
spelare på den ekonomiska marknaden. En tillväxt inom servicesektorn ge-
nom faktiska ekonomiska termer, utvecklad industriell struktur och allmän 
medvetenhet om servicens betydelse (Sundbo, 1998). 

Managementlitteraturen kom att påverka tiden. Storsäljare av bland annat 
Carlzon (1985) samt Peters och Waterman (1982) utgör två exempel på en 
utvecklingsväg skild från den tekniska. Strategier, ledningsfrågor och mark-
nadsföring kom att spela en allt större roll i detta paradigm (Sundbo, 1998). 
Förutom att strategierna i huvudsak utgår från en konkurrenssituation, vilket 
leder till en utstakning av produktprofil präglas innovationsstrategin av vald 
segmentering (Ibid.). I linje med detta kom den tekniska utvecklingen i sig 
att förändra förutsättningarna för hur vi bäst organiseras. Zuboff som är en 
utmärkt illustratör kring dessa organisatoriska utvecklingsvägar på bas av ny 
teknik (1988)! Hon menar bland annat att informationsteknologin skapar nya 
förutsättningar för hur kunskapen om organisationen skapas och fördelas. 

3.3.1 Innovationsstyrning 
I folkmun talas det ofta om att människor i gemen är motståndare till föränd-
ring. I Capras (2003) formulering gäller dock motståndet bara för påtvingade 
förändringar. Palmer, Dunford et al. (2006) menar att det inte är ett naturligt 
motstånd till förändring vi möter på utan snarare ett uttryck för den smärta 
som följer i dess väg. Det tycks inom den mera allmänna förändringsläran 
finnas ett a priori antagande om att förändring alltid möter motstånd, i en 
eller annan form. 

Ahrenfelt menar att vi sedan urminnes tider stöter på ett välkänt och för-
utsägbart motstånd (1995). Antagandet om ett förändringsmotstånd yttrar sig 
hos Ahrenfelt bland annat som en processens tre faser av motstånd: introduk-
tionsfasen, en aktivering av organisationen; den andra fasen, en högkreativ 
förändringsgrund; den tredje fasen, en fas som står och faller med ledarens 
vilja att förändra trots den framtida osäkerheten. En stilla tanke går till kai-
zen och den japanska kvalitetsrörelsen. Vart var motståndet till förändring? 
Kanske hör vi det sällan beskrivet eftersom ledningen vände sig till dem med 
den rätta kompetensen; som för en gång skull fick visa upp sin potential. 
Och i ett sådant perspektiv då man ges möjlighet att visa vad man kan är det 
min uppfattning att motståndet låter vänta på sig, det är nog snarare så att 
entusiasmen – likt ringar på vattnet – sprider sig.  

Ledning och styrning av innovation med tanke på rubriksättningen kanske 
framstår som ett nytt avsnitt att beröra. Men i viss mån är detta redan berört 
genom våra kreatörer och deras skapande förmåga. Detta omsatt i ett strate-
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giskt paradigm handlar bland annat om idén om att satsa kraft och energi på 
kreativa åtgärder eller idén om det enskilda lärande för organisationers ut-
veckling. Senge lyfter till exempel fram det personaliga behärskandet (mas-
tery), som tillsammans med ett systemtänkande, mentala modeller, en delad 
vision och teamlärande utgör viktiga delar för att styra och leda organisatio-
ner (1994). 

Ett svensk exempel kring att styra och leda organisationer finner vi ge-
nom Wiberg som i sin bok Gränslandet (1999) presenterar några viktiga 
kännetecken för en lärande organisation43. Han menar att motorn i utveck-
lingen är ett processorienterat ledarskap. Ett ledarskap bestående av en led-
ningsprocess är – återigen – en process för det personlig ledarskapet. 

Wiberg utgår från ett flertal pusselbitar som tillsammans bildar plattform 
för ledning och det personliga ledarskapet. Han menar att bitarna bildar en 
helhet i form av självständighet, samverkan och förnyelse. Wiberg menar att 
självständighet kommer genom en genuin tilltro till den enskilda människans 
möjligheter. ”Självständighet är ett sätt att förhålla sig till andra människor, 
att hävda sig själv utan att det sker på andras bekostnad” (Wiberg, 1999, s. 
259) . Tillit är ett ofta återkommande ord i hans bok. Han menar t.ex. att 
nyckeln till kultur går genom tilliten. Samverkan är ytterligare en viktigt del 
som Wiberg menar bör stimuleras och att samverkan och självständighet 
tillsammans leder till det integrerade nätverket. Wiberg menar att det integ-
rerade nätverket inte kan möjliggöras om prestige är meriterande. Det hand-
lar om – om min tolkning är korrekt – att känna till sin kompetens och inte 
minst gränsen för då den egna kompetensen inte räcker till. Wiberg (1999) 
framhåller hur viktigt det är att våga vara prestigelös och be om hjälp, ett 
mellanpersonellt samspel som göder samverkan och skapar nätverk. 

Castelle (i Capra, 2003) skriver om hur nätverkandet utvecklats till en ny 
form av organisering av mänsklig aktivitet. Myntandet av det nya samhället 
som nätverkssamhället kommer som ett resultat av att beskriva och analysera 
den nya sociala strukturen. Hamrefors menar att nätverksamhället alltid har 
funnits, skillnaden idag är att i det nya nätverksamhället har etablerade sam-
hällsinstitutioner raserats, till stor del framdrivet av den nya informations-
teknologin (2002). Vi ser bland annat hur företag i allt större utsträckning 
lägger ut produktionen, outsourcing. Formen för organisationen är inte lika 
självklar. Hedberg, Dahlgren et al. talar om den imaginära organisationen 
som en möjlig framtida organisationsform (2000). 

Beck menar att grundförutsättningen för den traditionella industrin är 
rumsligt förbunden och sker i en företagsstruktur skapad för detta ändamål 
(2000). Beck menar att vi idag [1986] inte kan föreställa oss de organisato-
riska variationsmöjligheter som då blir tillgängliga, d.v.s. när grundförutsätt-
ningen inte längre är rumsligt förbunden. Beck menar att: ”Vi befinner oss i 
en fas där man kommer att experimentera med organisationsformerna” 

                               
43 Vid genomläsning av Wiberg syns tydliga influenser ur Senge vilket även Wiberg påpekar. 
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(2000, s. 353). Idag, tjugo år efter att Beck förutspådde ett experimenterande 
med organisationsformerna har vi bland annat begrepp som communities of 
practice. Detta begrepp definieras hos Wikipedia som en process av socialt 
lärande som uppkommer då människor med samma intresse i ett problem, 
samarbetar under en längre period för att dela idéer, finna lösningar och 
bygga innovationer (2007). Wikipedia tillskriver Jean Lave och Etienne 
Wenger som första användare av begreppet i ett led att tänka nytt kring lä-
rande. Från ledning och styrning av innovation ur ett inomorganisatoriskt 
perspektiv vänder vi blickarna mot kontextuella händelser, vars tillblivelser 
bygger på enskilda innovationer. 

Spridning av innovation 
Rogers definierar spridningen av innovation som en process genom vilket en 
innovation kommuniceras genom olika typer av kanaler över en viss tid via 
medlemmarna inom ett socialt system. Dessa fyra element är huvudtemat i 
Rogers bok: innovationen i sig, kommunikationskanalerna med vilket 
innovationen kommuniceras, hur tiden spelar in vid spridningen av innova-
tion och slutligen hur det sociala systemet påverkar spridningen av innova-
tion (1995). 

Rogers (1995) lyfter fram fem karaktäristiska som en innovations fram-
gång baseras på. Dessa är: 

 
 Innovationens relativa försprång, vilket kan mätas i ekonomiska 

termer, prestige, bekvämlighet, eller tillfredsställelse 
 Kompabilitet i bemärkelsen hur en innovation uppfattas som över-

ensstämmande med existerande värderingar, erfarenhet och behov 
hos nya brukare  

 Komplexitet vilket handlar om en innovation uppfattas som svår att 
förstå eller använda 

 Prövbarhet vilket betyder att om en innovation kan provas i liten 
skala tas en liten risk, vilket leder till högre adaptionshastighet  

 Observerbarhet som handlar om att en innovation resulterar i synli-
ga resultat så påskyndas adaptionshastigheten.  

En tydlig observerbarhet är dessutom viktig för att skapa diskussioner mel-
lan jämlikar. Viktigt i sammanhanget är (1) att innovationers karaktäristiska 
har stark koppling till kommunikationskanalerna då dessa relativa karaktärer, 
som försprång, kompabilitet, komplexitet och prövbarhet, utgör centrala 
teman i den för spridningen så viktiga kommunikationen mellan det sociala 
systemets komponenter (individer) och (2) hur dessa karaktäristiska med 
lätthet kan översättas till risk- och säkerhetsområdet. På bas av ett identifie-
rat problem bör ett formulerat åtgärdspaket ta särskild hänsyn till ovan 
nämnda karaktäristiska och dessutom med hänsynstagande till de kommuni-
kationskanaler Rogers föreslår (nedan). Det tycks finnas ekonomiska incita-
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ment för entreprenörer eller innovatörer att driva fram innovationer. På 
samma sätt finns det ekonomiska incitament för potentiella brukare att ta till 
sig innovationer. Det är som om att de som tidigt uppmärksammat fördelarna 
med det nya och tar risken att kliva ut i en rymd av osäkerhet ibland får sin 
belöning. En rimlig fråga är om detta risktagande är på kollisionskurs med 
risktagande inom arbete med säkerhet? 

Kommunikation definieras av Rogers som den process med vilken delta-
gare (i ett avgränsat socialt system), skapar och delar information i syfte att 
nå en ömsesidig förståelse kring en innovation. Essensen i spridningsproces-
sen är informationsutbytet genom vilken individen kommunicerar nya idéer 
till en eller flera andra individer (enheter). I sin enklaste form är spridnings-
processen att en individ har kunskap eller erfarenhet om en innovation, vil-
ket delas med en annan individ via en given kommunikationskanal. Dessa 
kanaler kan komma i ett flertal former med olika styrkor och svagheter (Ro-
gers, 1995).  

Massmedia som kommunicerande kanal är snabb och effektiv mot en po-
tentiell brukarskara. Media som kommunikationskanal syftar främst till för 
att skapa medvetenhetens kunskap, d.v.s. att en innovation överhuvudtaget 
existerar, reklam kort och gott. Den mellanpersonella kommunikation är 
däremot betydligt mer effektiv i att övertyga en individ att bli brukare. Vi 
föredrar information från våra jämlikar. Hjärtat i innovation handlar om att 
modellera och imitera potentiella brukare och deras nära partners vilket in-
nebär att innovation är en social process. Ur ett sådant perspektiv på innova-
tion växer gruppsammansättningen fram som en viktig del i att sprida inno-
vationer. Effektiv kommunikation åstadkoms när två eller flera individer är 
lika (homophily), men effektiv kommunikation kan även åstadkommas ge-
nom en väl utvecklad empatisk förmåga. Effektiv kommunikation leder även 
till ökade likheter i kunskap, tro och beteenden, d.v.s. mot homofili. Inom 
risk och säkerhetsområdet är kanaler för kommunikation delar av organisa-
tionen som formar dess identitet, d.v.s. kultur. Att studera spridningsproces-
ser är således ett område som har direkt bäring på förändringsfrågan inom 
risk- och säkerhet. Innovation enligt Rogers som en social process kan direkt 
översättas till risk- och säkerhetsområdets kulturella inslag. 

Ett distinkt problem inom innovationsspridning är att deltagarna ofta är 
olika (heterogena grupper/individer). Förändringsförespråkaren är ofta mer 
tekniskt orienterad än sina klienter vilket leder till ineffektiv kommunikation 
då de inte talar samma språk. Denna kommunikationsklyfta, kan inom risk 
och säkerhetsområdet illustreras med diskrepansen mellan experten och icke 
experten, organisationens kärna och personer i stödjande funktioner eller 
som ledning och medarbetare. Organisationen som en enhet kan med andra 
ord brytas upp i en mängd kulturella nyanseringar vilket försvårar kommu-
nikationen. 

Som komplement till Rogers spridningsteorier menar Goldenberg et al. att 
en framgångsrik innovation måste samtidigt som den är ny, vara lätt att för-
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stå. Iakttagelsen kommer efter en studie som drar uppmärksamheten till en 
mera noggrann undersökning av produkten och produktidén i sig, än att falla 
in i fåran av en ökat fokus på snabbare produktutvecklingar (2001). De kom-
pletterar således Rogers bild av innovationers spridbarhet som mer än byg-
gandes på ett relativt försprång, jämförbarhet, komplexitet, prövbarhet och 
observerbarhet (1995). Goldenberg et al. gör tillägget att inkrementella eller 
modesta innovationer lyckas i större utsträckning än radikala innovationer. 
Förklaringen är att potentiella brukare är mera komfortabla med det som är 
familjärt och begripligt, vilket påskyndar spridningen (Goldenberg et al., 
2001). Vilket översatt till risk och säkerhetsområdet gör gällande att en kon-
form strategi har lättare för att leva vidare. 

Rogers baserar delar av sina resultat på studier kring hur det Amerikanska 
jordbruket utvecklades från 1940-talet och framåt. Han kunde där se hur 
införandet av något nytt fick konsekvenser som inte alltid var önskvärda. 
Nya typer av grödor, bekämpningsmedel, gödsel eller en ökad produktivitet 
genom införande av nya maskiner, fick konsekvenser bortom själva innova-
tionen. Rogers nämner, förutom innovationer inom jordbruket även hur 
bland annat snöskotern förändrade förutsättningarna för uppehälle bland 
finska samer. Hur en innovation kan skapa fördelar men även konsekvenser 
som inte på förhand kunde anas illustreras nedan genom en inblick i det 
lapska samhället. Rogers illustrerar: 

 
Det lapska samhället var ett jämlikt samhälle där antalet renar var jämnt 

fördelade mellan familjerna. Den främsta fördelen med snöskotern var de 
snabba transporterna dock på bekostnad av högt avgasljud och dålig luft från 
motorerna. Djuren blev skrämda och antalet djur i respektive familj reducera-
des kraftigt. Dessutom valde två tredjedelar av familjerna, på grund av den 
ökade konkurrensen om djur, att helt sluta med uppfödningen. Införandet av 
snöskotern fick konsekvenser man på förhand inte kunde se: inköp av skotern 
finansierades med en ökad slakt, med följden att antalet avkommor minskade. 
Oljudet från motorerna skrämde djuren och den ökade konkurrensen ledde till 
att arbetslösheten blev det kvarvarande alternativet för många renskötare. 
Rogers betonar att konsekvenserna för om en innovation mottas eller förkas-
tas i ett givet socialt system är ett område som skulle vinna på en utökad 
forskningsinsats (1995). 

Innovation är således mer än att sälja produkter/tjänster på en marknad eller 
att förändra i de tillverkande processerna. Det kan även handla om sociala 
förändringar baserade på icke-kommersiella, alternativa syften. Förutom 
exemplet ovan kring hur snöskotern radikalt förändrade förutsättningarna för 
rennäringen kan vi finna andra exempel från idrottens värld i form av intro-
duktionen och spridningen av nya hoppstilar: Fosbury floppen (höjdhopp) 
eller Boklövs V-stil (backhoppning) introducerades inom respektive grenar 
och fick en snabb spridning utan att vara förpackade som en produkt eller 
tjänst till allmän försäljning. Dessa två idrottspersonligheter – två av spor-
tens många innovatörer – förändrade radikalt förutsättningarna för sin re-



 65

spektive idrotts utövande. Radikalt i den bemärkelsen att det nya kom som 
en total överraskning för den etablerade sporteliten och den som inte gick 
över till det nya var för evigt tilldömd en plats bortom prispallen. 

Rogers bok ska här ses som betydelsen av kunskap och kännedom om den 
aktuella marknaden. Sundbo menar att relationen mellan marknad och före-
tag inom det strategiska paradigmet kom att handla om mer än reklam och en 
förstärkning av säljstyrkan. Det kom att även involvera element som relatio-
ner med pressen, relationer mellan marknads- och utvecklingsavdelningar. 
Marknadsfunktionerna kom att få en allt viktigare roll i organisationens 
övergripande strategiarbete och behovet av att se vad konkurrenterna gjorde 
öppnade upp för att begrepp som industriellt spionage blev allt vanligare 
(Sundbo, 1998).  

Tendensen inom eran är att företagen söker inspiration och innovation 
från marknaden och i omgivningen. Omgivningen öppnar upp för att de in-
formella sociala systemen inom organisationerna får sin del av uppmärk-
samheten, m.a.o. kultur. Den organisatoriska kulturen leder till en ny ideolo-
gisk och teoretisk våg för detta strategiska paradigm (Sundbo, 1998). 

3.3.2 Nyttan med vågteorin 
En viktig nyckel i Sundbos resonemang om de Kondratievska vågorna är att 
varje cykel i sig består av ett antal återkommande faser. Den första är en 
period av återhämtning (recovery) därefter följer en tid av framgång (pros-
perity) sedan kommer en tid av återgång (recession) för att avslutas med 
depression (depression). Dessa fyra olika delar är viktiga med hänsyn till val 
av strategi. Sundbos bidrag är att drivandet av innovationsaktiviteter tilltar 
under perioder av återhämtning, vilket tar sin start i slutet på en depression 
för att avta när tider av framgång skönjas (1998). Det man kan sakna i boken 
är en systematisk analys av innovationer genom de olika Kondratievska vå-
gorna för att just belägga att återhämtningsfasen driver nya innovationer. 
Dessutom tar Sundbo inte hänsyn till skillnader länder emellan trots insikten 
om kulturens roll som ideologisk och teoretisk våg inom det strategiska pa-
radigmet. 

Vågteorin har mött på kritik genom bland annat Rosenberg och Frischtak 
(1983) som menar att stöden för teorin inte är övertygande. De menar bland 
annat att innovationer som Watts inflytelserika centrifugalregulator – en 
uppfinning som lade grunden till ångmaskinens krafttillförlitlighet – är svåra 
att placera i en tidsperiod. Detta leder naturligt till att maskinen som en arte-
fakt verkandes över en längre tid även är svår att placera i en av Kondratievs 
cykler. Utöver timing diskuterar Rosenberg och Frischtak vågteorin genom 
de tre kategorierna orsak, ekonomiskt genljud och upprepning, vilka till-
sammans utgör fyra analytiska kategorier som var och en för sig undergräver 
stödet för cykliskt återkommande innovationer. 
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3.4 Inkrementella respektive radikala innovationer 
Till vardags talar vi om förändringar som förbättringar av redan befintliga 
system, s.k. inkrementella innovationer, medan förändringar som upplevs 
som helt nya, ersättare av det gamla omtalas som radikala innovationer. Ge-
nom en återblick till vår historia kan införandet av en ny metall – som ersät-
ter brukandet av sten för att klyva med – betraktas som en radikal innova-
tion. Utvecklandet av själva klyvdonet, yxan med hänsyn till dess produkti-
vitet kan snarare betraktas som inkrementella innovationer (inkrementella 
processinnovationer beroende på hur vi betraktar nyttjandet av yxan – här i 
form av design). Att helt överge yxan till förmån för ett motoriserat klyvdon 
kan betraktas som en radikal innovation. Motorsågen skapar inte bara helt 
nya förutsättningar för en ökad produktivitet, den kräver ett helt nytt stöd-
jande system för att upprätthålla sin funktion. 

Tidd et al. (1997) delar upp innovation i två dimensioner. Utifrån detta 
ges en enkel matris i vilken författarna kan klassificera innovationer. De två 
dimensionerna är: ”Percieved extent of change och What is changed?” (p. 7). 
I matrisens y-axel finner vi begreppen inkrementell, radikal och transforme-
rande. Det sistnämnda är ett begrepp som visar på hur innovationer kan för-
ändra och helt transformera samhällets grunder. I matrisens x-axel finner vi 
produkt, service och process. Tidd et al. menar att beroende på hur vi uppfat-
tar (perceive) innovationen kan en placering inom matrisen möjliggöras. 
Placering, eller kategoriseringen av en innovation inom denna matris är sub-
jektivt styrd av betraktaren (Tidd et al., 1997). Förändringens art kan således 
vara inkrementell, radikal eller transformerande och gälla antingen produk-
ten, servicen eller processen44.  

Graden av förändring som en innovation kan ligga och ruva på kan med 
andra ord bara bestämmas i efterhand; ett retrospektivt perspektiv då en 
innovations tänkta värden och nytta kan ta sig helt andra former än de först 
tänkta (Här finner vi likheter med hur producerande system – i ett generellt 
riskperspektiv på tillverkande processer – inte alltid uppför sig så som 
tänkt45). Tidd et al. för in ytterligare ett begrepp som nyanserar bilden kring 
en innovations möjliga påverkan: transformerande innovationer (1997). 
Nedan fördjupas skillnader i inkrementella respektive radikala innovationer. 

                               
44 I tredje upplagan från 2005 beskrivs dimensionerna av innovation i ett intervall av föränd-
ringar på system- respektive komponentnivå (Y-axeln) samt i ett intervall av inkrementella 
respektive radikala innovationer (X-axeln). De vidmakthåller dock att det är den upplevda 
graden av nyhet som avgör en placering i matrisen: ”Novelty is very much in the eye of the 
beholder”, p. 13 (Tidd, Bessant, & Pavitt, 2005).  
45 Kopplingen till risk- och säkerhetsområdet kan här handla om hur olyckor på ett eller annat 
sätt förändrat synen på olyckors grundorsaker. Flertalet olyckor inom det tidiga kommersiella 
flyget lärde oss om mer om metallers egenskaper, Tjernobyl och Tree Miles Island lärde oss 
om betydelsen av de kontextuella förutsättningarna. På detta sätt kan vi fortsätta och placera 
in olyckor och katastrofer i en matris där olika påverkansgrader modelleras, m.a.o. som Tidd 
et al. hanterar innovationers påverkansgrader.      
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I innovationssammanhang utgör ofta omfånget av innovation en dimen-
sion i en tänkt innovationsrymd (Tidd et al., 1997). En inkrementell föränd-
ring kan sägas vara en förändring som kommer i små steg, det förväntade 
förändringsomfånget är litet medan en radikal innovation förväntas öka för-
ändringsomfånget. Dessa förändringar, betraktat ur ett företags perspektiv, 
kan komma att gälla ett företags produkter, tjänster eller tillverkningspro-
cess. Det kan för en företagare således innebära att små justeringar på sikt 
kan leda till stora förändringar. Detta beskrivet genom Utterback kan ses 
som en S-kurva (1994). Över tiden görs i regel ett antal förbättringar på en 
produkt, tjänst eller process. Förändringar som var och en är med och fast-
ställer en produkts mognad, vi går mot en s.k. dominant design. Utterback 
illustrerar denna mognad bland annat genom utvecklingen av skrivmaskinen 
och hur tangentbordets utveckling kom att stanna vid den fingersättning vi 
idag är vana att se (QWERTY, från tangentbordets övre vänstra bokstavs-
rad). Flertalet alternativ på fingersättning testades, såväl som olika tekniker 
att utföra typsnittsnedsättningen på pappret. Det som var avgörande för den 
dominerande designen var att nyttja en ”långsam” teknik, vilket i största 
möjligaste mån förhindrade att typsnittsarmarna fastnade i varandra. Trots 
att lång tid gått sedan de första skrivmaskinerna tillverkats är fingersättning-
en av idag i stort sett identisk med QWERTYsättningen. De små stegens 
utveckling, den inkrementella vägen, har styrt oss in i en fingersättningens 
återvändsgränd. Den stora skillnaden mellan dåtidens och nutidens tangent-
bord är att mängder med såväl inkrementella som radikala innovationer har 
skapat nya förutsättningar för vad som händer vid en fingernedsättning. 

Utterback menar att den breda acceptansen av QWERTY-fingersättningen 
förflyttar framtida innovationer till dimensioner bortom själva fingersätt-
ningen. Vidare menar Utterback att fingersättningen i sig gör möjliga alter-
nativa keyboard-designs till ett förbjudet område (1994). Den som skulle 
utveckla en alternativ fingersättning på bas av ny teknik, har potentialen att 
radikalt förändra utvecklingsvägen för hur vi kommunicerar med tekniken46.  

Vad händer då i ett makroperspektiv då vi går mot en dominant design 
hos en produkt eller tjänst? Sett till antalet tillverkare är det vid introduktio-
nen av ny produkt en mängd aktörer som försöker slå sig in på en marknad. 
Vid en dominant design är ofta antalet tillverkare reducerat till ett fåtal stora 
aktörer, eller rör sig i den riktningen. Utterback anser att innovationerna 
tenderar att förskjutas över till processområdet när vi går mot en dominant 
design. Utkristalliserandet av en dominant design som t.ex. processen att 
tillverka glas som numera domineras av en flytprocess, öppnar upp för stor-
driftsfördelar (Utterback, 1994). Samtidigt som stordriftsfördelar ges förflyt-

                               
46 Kanske är lasertangentbordet en lösning på problematiken. En teknik som i ett laseröverva-
kat tangentbort håller reda på var du sätter ned fingret – bryter strålen i ett koordinatsystem. 
Denna teknik möjliggör således föränderliga, dynamiska tangenter (eftersom de bygger på 
datakoder) vilket kan medföra att fingersättningstekniken i framtiden är baserad på den fing-
ersättning som till exempel är enkelt att lära.  
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tas även risker till nya osäkra områden. En viktig poäng som Utterback leve-
rerar är att då en ny teknik eller process gör sitt intrång på marknaden tende-
rar många företagare att försvara sin position, bland annat på grund av stora 
investeringskostnader. Resultaten är ofta mindre lyckade, i varje fall då en 
position försvaras mot ny teknik i ett längre perspektiv. De förändringar en 
organisation står inför då innovationer gör sin entré illustrerar hur bland 
annat ekonomiska incitament, osäkerhet med nya produkter eller processer 
och även dess konsekvenser i form av nya typer av risker, samlas på en och 
samma arena. 

Företag som är beredda att inte bliva vid sin läst har således större möj-
ligheter att överleva på lång sikt. Utterback illustrerar införandet av ny tek-
nik genom bland annat hur tillverkare av is för kyla genomgick ett flertal 
inkrementella förbättringar för att försvara sig mot det radikala sättet att 
skapa kyla – det moderna el-kylskåpet (1994). Trots en mängd inkrementella 
förbättringar, från hur isen klyvdes, lyftes, transporterades, förvarades och 
distribuerades kunde den nya tekniken inte hejdas. Det var således inte bris-
ten på is som tvingade fram den nya tekniken, den var helt enkel överlägsen 
det gamla sättet att skapa kyla (Att skapa kyla genom is är idag i det närmas-
te en exotisk marknad vilket ishotellet i Jukkasjärvi vittnar om – en radikal 
hotellinnovation med betoning på upplevelse). Inkrementella innovationer 
betraktat i ett tidsperspektiv är med andra ord förändringar på bas av det 
kända. Här illustrerat som mer och mer raffinerade sätt att bryta, förvara och 
leverera is på. Det kan illustreras på en tidsaxel som sammanhängande akti-
viteter: de har sin bas i det gamla och etablerade. 

Det radikala till skillnad från det inkrementella bygger på en utveckling 
skild från det kända: Vid sidan av konceptet med kyla genom is, utvecklas 
från nytt håll – kunskapstradition kanske är rätt ord – ett nytt koncept att 
framställa kyla på bas av ny teknik. En kunskapstradition eller ny teknik 
överraskar bokstavligt talat den gamla tekniken vid sängen. Och med hänsyn 
till litteratur som Blue Ocean Strategy framstår det radikala som det norma-
tiva inom innovationsforskningen (Kim & Mauborgne, 2005). 

De radikala innovationerna är – som katastrofer inom risk- och säkerhets-
området – sällsynta. Radikala innovationer som ångmaskinen, Bessemerug-
nen, automobilen och World Wide Web utgör fyra exempel på radikala in-
novationer som dels resulterat i en kreativ destruktion á la Schumpeter, dels 
resulterar de radikala innovationerna i helt nya former av risker, de bär med 
sig en stor portion osäkerhet. De radikala innovationerna är sällsynta men till 
synes önskvärda eftersom de besitter en större transformerande potential och 
därmed ekonomiska incitament. Skillnaden jämfört med risk- och säkerhets-
området är att de radikalt omvälvande inom arbete med säkerhet är oönskat 
eftersom det implicerar förlorad kontroll. 

Innovation, med hänsyn till det subjektiva inslaget av hur vi uppfattar 
dess konsekvenser, är inte ett exakt begrepp fritt från familjära tolkningar det 
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är ett begrepp som likt många begrepp kan brukas och missbrukas. Det är 
dags att titta närmare hur innovation operationaliseras. 

3.4.1 Innovation – ett pluralistiskt begrepp 
Med hänsyn till begreppet innovation och innovativitet gör Garcia och Ca-
lantone ett viktigt bidrag till att visa på ett övermått av definitioner (2002). 
Ett urval om 21 empiriska studier ur litteraturen kring nya produkter (”mar-
keting, management and engineering” [p.111]) utgör bas för deras studie. En 
av deras första iakttagelser är avsaknaden av konformitet kring hur innova-
tion samt innovativitet definieras. En iakttagelse de menar att även andra 
kommit fram till. Genom sin review har Garcia och Calantone funnit en stu-
die kring tekniska innovationer som de menar bäst fångar essensen kring 
innovation från ett övergripande perspektiv. De citerar en OECD rapport 
från 1991: 

 
”Innovation is an iterative process initiated by the perception of a new 

market and/or new service opportunity for a technology based invention 
which leads to development, production, and market tasks striving for the 
commercial success of the invention” (cited in Garcia & Calantone, 2002, p. 
112). 

Garcia och Calantone menar att citatet adresserar två viktiga distinktioner: 
Att innovation inbegriper en teknisk utveckling i kombination med adaption 
och spridning på en marknad; att innovationsprocessen är iterativ till sin 
natur som per automatik inkluderar den första introduktionen av en innova-
tion samt återintroduktionen av en förbättrad innovation. I sin genomgång av 
litteraturen är de kritiska till vems perspektiv som fäller avgörandet kring 
nyhetsgraden och vad som betraktas som nytt. Men det tycks finnas ett kon-
sensus kring att detta nyhetsvärde alltid modelleras som en grad av diskonti-
nuitet mellan marknaden och/eller tekniken. Med hänsyn till antalet artiklar 
de brukar (21 artiklar) och mängden nyhetsfaktorer (23 faktorer: ny för vem, 
6 st; vad som är nytt, 17 st) ger Garcia och Calantones bidrag uppställt i en 
matris en stor mängd kombinationer som visar på en flora av innebörder hos 
begreppet innovation.  

Vad syftar då deras studie till? De menar att en mera restriktivt hållen, 
sparsammare definition av innovationstypologin kan öka förståelsen kring 
hur innovation kan förstås ur ett utvecklingsperspektiv. De illustrerar pro-
blematiken med studiet kring radikala innovationer som delvis beroende på 
deras sällsynthet. Radikala innovationer som ångmaskinen, Bessemerugnen 
och World Wide Web utgör deras exempel som resulterat i en kreativ de-
struktion eller insvepning och bortträngning av den existerande infrastruktu-
ren. Garcia och Calantone menar att radikala innovationer är sällsynta vilket 
försvårar studiet kring desamma. På samma sätt är studiet kring innovationer 
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i sin helhet komplicerat, till stor del beroende på ett överflöd (plethora) av 
definitioner. Definitioner som i ett forskarperspektiv försvårar operationali-
seringar. I diskussionsavsnittet kommer jag i ett hypotesgenererande syfte att 
närma mig denna problematik. 

Från idéerna om innovationers subjektiva intryck – ofta i form av tekniska 
artefakter – svängs nu presentationen till att komplettera bilden av paradig-
met som sätter individen i centrum. Skillnaden i denna presentation mot det 
föregående entreprenörsparadigmet är att här ges en mera sentida beskriv-
ning av hur det individuella perspektivet kan gestalta sig i våra organisatio-
ner. 

Ett behov av nya idéer 
Inom innovationsteknik systematiseras den kreativa processen i ett led för 
ökad tillväxt. En systematisering av det kreativa kan på ett sätt betraktas som 
något motsägelsefullt. Motsägelsefullt i den bemärkelsen att kreativitet hand-
lar om att se utanför och bortom det vi tar för givet. Att sätta upp ett regel-
verk för detta är en konvergent strategi för ökad divergens, m.a.o. motsägel-
sefullt.  

Hursomhelst så finner vi inslag, från populistiska till mera systematiska 
studier kring kreativitet från den kognitiva vetenskapen, vilka i stora drag 
går ut på att öka mängden kreativitet och med det skapa god grund för idé-
generering. Från ett individuellt perspektiv på människan, psykologi och de 
kognitiva processerna finner innovation delar av sin inspiration. Det kan 
handla om litteratur som Csikszentmihalyis Flow (1996, först utgiven 1990); 
De Bonos sex tänkande hattar (1999), eller hans tidigare bok om det laterala 
tänkandet (de Bono, 1977). Vi finner även kreativitetslitteratur som Creativi-
ty in context (Amabile, 1997) eller delar ur Senges populära den femte disci-
plinen (1994), där det personliga mästerskapet (personal mastery) utgör ett 
individuellt perspektiv i strategin för att bygga en lärande organisation. 

Resultaten av kreativitet måste tas omhand. Metoderna för detta skiljer sig 
åt på flera sätt. Vi har mer eller mindre systematiserade processer, från för-
slagslådor via hela avdelningar till förmån för nyskapande eller idén om att 
all personal får ägna viss tid till utvecklingsfrågor. Företaget 3M används 
ofta som exempel på det senare. I Tidd et al. är företaget beskrivet som vida 
känt exempel för sina rutiner av regelbunden och snabb produktinnovation 
(1997). 3M:s 15 % policy uppmuntrar och möjliggör att medarbetare får 
arbeta med sin egen nyfikenhetsdriven agenda. Detta utgör en policy vars 
innebörd inte bara möjliggör att man som anställd får ägna 15 % av sin tid 
till annat än vardagligt arbete, det innebär även ett viktigt ställningstagande 
för hur företaget ser på behovet av förändring, m.a.o. ett val av strategi. 

Leonard-Barton bidrar med kunskapen om var vi finner källorna till kun-
skap. Leonard-Barton (1995) har ett lärandeperspektiv som underlag för 
förändringar, innovationer. Hon ser delad problemlösning; implementering 
och integrering av nya tekniska processer och verktyg; experimentering och 
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prototyparbete; import och absorption av teknisk kunskap från källor innan- 
och utanför företaget samt att lära från en marknad, som avgörande faktorer 
för innovationer. Hon betonar att kunskap i företagen finns inom flera do-
mäner: källan till kunskap finns i ett nu- och framtid- samt ett externt- in-
terntfokus. Dessa kunskapskällor utgör således grunden för hur företag byg-
ger och upprätthåller innovationer. Och det vittnar om ett lärande som om-
fattar hela organisationen och även dess omgivande kontext. 

Att källan till kunskap finns inom organisationen synliggörs genom det 
japanska begreppet kaizen, ett begrepp som Imai (1986) lyfte in till kvali-
tetsområdet. Kaizen är ett medvetet systematiskt arbete för att åstadkomma 
ständiga förbättringar (Imai, 1986). Det är ett begrepp som står för att för-
ändra (kai) och bra (zen) vilka tillsammans betyder ungefär att förändra till 
det bättre (Bergman & Klefsjö, 2001). Det intressanta med hänsyn till kun-
skapens källor är att den japanska kvalitetsrörelsen vågade vända sig till de 
personer som hade den rätta kunskapen. Och vad som här avses är steget att 
tillåta alla medarbetare att stoppa produktionen. Exemplet är hämtat ur bo-
ken The machine that changed the world, (Womack, Roos, Jones, & Massa-
chusetts Institute of Technology, 1990) som i korthet beskriver hur fabriks-
chefen vid Toyota City, Taiichi Ohno vände sig till medarbetare i produktio-
nen för att kunna bygga bort felaktigheter. Inledningsvis uppdagades en 
mängd problem men över tiden ökade effektiviteten för att närma sig 100 %. 
Arbetsteamens erfarenhet kring att identifiera och spåra problemen till dess 
källa bidrog till att antalet fel drastiskt minskade (Womack et al., 1990). 
Arbetssättet kom att bli känt som en kvalitetsrörelse, kaizen, vilket spreds 
över världen som ett gott föredöme. I praktiken innebar denna syn på pro-
blemlösning att medarbetaren å ena sidan betraktades som annat än muskel-
intensiv arbetskraft, å andra sidan att produktionen i praktiken aldrig stanna-
de. De individer som löste problemen i produktionen hade den avgörande, 
rätta kompetensen. 

Ett svenskt exempel finner vi genom ABB:s T:50 program. Målet med 
programmet var att halvera alla ledtider (Bergman & Klefsjö, 2001; Tidd et 
al., 1997). Tidd et al. lyfter fram programmet i korthet: 

 
 Process mapping 
 Benchmarking 
 Development of personal competence 
 Learning from others 
 Making customers visible 
 Creating a sense of urgency and time management 
 Working with suppliers 
 Measuring improvements 
 Continuous improvement 
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Leonard-Barton talar om kunskapskällor för innovation, och källan till kun-
skap och lärande är i många hänseende lika för drivandet av innovation som 
för hanteringen av olika typer av risker. Och när det gäller kvalité lämnas, i 
dagens perspektiv på kvalitet, få oberörda: alla förväntas bidraga till organi-
sationens lärandeprocess och tillika kvalitetsutveckling. 

Från den organisatoriska bilden kring vem eller vilka som förväntas vara 
bidragande till skapandet av innovationer övergår fokus till att närmare 
granska olika modeller av innovation. Dessa är hämtade ur innovations-
forskningen och får ses som bidrag som över åren format mer och mer intri-
kata modeller för att förklara framväxten av innovationer. 

3.4.2 Modeller av innovation 
Studien av Marinova och Phillimore (2003) har för avsikt att ur ett metaper-
spektiv visa hur 6 olika modeller kan förklara hur processen att generera nya 
produkter och metoder över åren förändrats. Det handlar bland annat om 
olika modeller för att skapa, genomföra, kommersialisera och nyttja teknik. 
De 6 modellerna är: den svarta lådan, linjär innovation, den interaktiva, sy-
stemsynen, den evolutionära modellen, och innovativa miljöer. Marinova 
och Phillimore analyserar respektive modell genom att närmare granska dem 
genom dess: konceptualiseringar, bakgrund, modellen i sig, dess förklarande 
kraft, relaterade modeller och koncept, samt riktningen på fortsatt forskning. 
Författarna drar slutsatsen att modeller av innovation har gått från en kon-
centrering kring inomorganisatoriska faktorer till att i större utsträckning 
inkludera utomorganisatoriska faktorer. De visar även på hur komplext och 
svårövergripligt studiet av innovation är samt förmågan att extrapolera fram-
gång ur en given modell. De hävdar avslutningsvis att varje modell i sitt 
innersta väsen är en förenkling av verkligheten vilket utelämnar en myriad 
av detaljer som varje innovations framgång eller misslyckande är beroende 
av (Marinova & Phillimore, 2003). De 6 modellerna förtjänar, med hänsyn 
till ställda forskningsfrågor, en närmare presentation. En presentation som i 
sin helhet är baserad på Marinova och Phillimore om inte annat anges. 

Den svarta lådan 
Bakgrunden till den svarta lådan är Solows analys av Amerikans produktion 
mellan 1909 till 1949. Hans angreppssätt var att den ekonomiska tillväxten 
inte kunde förklaras av förändringar i kapital och anställningar, utan var 
beroende av tekniska förändringar (Solow in Marinova & Phillimore, 2003). 
Marinova och Phillimore menar att modellen, vars förebild är hämtad från 
cybernetiken, statuerar att innovationsprocessen i sig inte är intressant utan 
vad som räknas är input och output. De exemplifierar vidare med att pengar 
investerade i FoU (input) i regel resulterar i ny teknik (output). De menar att 
ur ett ekonomiskt perspektiv behöver de faktiska mekanismerna, lådans inre 
design, inte vara föremål för analys. Här kan man göra tillägget att så kom-
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mer det att förbli fram till dess att innovation betraktas som ett medel för att 
hantera konkurrens. Först då växer behovet av att titta in i lådan (förf. anm.). 
Modellens förklarande kraft uteblir således. Förklaringarna är snarare enligt 
Marinova och Phillimore av arten att de företag som satsar pengar på FoU 
tenderar att ledas av en framåtskridande och framåtblickande ledning. Bara 
FoU kan dock inte tillskrivas hela äran till att driva fram innovationer. Vikti-
ga aktiviteter är även marknadsföring, uppstarter, bearbetningen och anlägg-
ningens konstruktion (jag påminner läsaren om vikten av processinnovatio-
ner) som numera anses viktiga för introduktionen av nya produkter och pro-
cesser. Dessa aktiviteter har öppnat upp för ett flertal andra modeller för att 
förklara innovation. 

Den linjära modellen 
Under 1960 och 70-talet skulle en ökad förståelse kring innovation öppna 

upp vägen för att formulera policys vilka skulle stimulera FoU, som i sin tur 
främjade utvecklingen av nya produkter och processer. Till den första linjära 
modellen hör den så kallade teknologiska knuffen, den tekniskt drivna. Mo-
dellens fokus är på tekniska nyheter som en drivande kraft för innovation. 
Modellen associeras vid namn och det teoretiska arbete som Schumpeter 
genomförde. Han studerade som bekant entreprenörens roll, en personlighet 
som tar risken att ta sig över barriärer vilka utgör hinder inför de monopolis-
tiska fördelar introduktionen av en ny idé kunde leda till (Combs et al. in 
Marinova & Phillimore, 2003). Modellen kunde i en dikotomi av tekniskt 
knuffande och marknadens behov förklara, inte bara ett flertal lyckade inno-
vationer utan även ett stort antal misslyckade. Modellen spreds, beroende på 
sin enkelhet och ekonomiska rationalitet, till ett antal beslutsfattare. Men 
trots satsningar på FoU kunde inte forskarsatsningen leverera, till stor del 
beroende på att innovationsstödjande områden saknade modelleringen av 
innovationers utvecklingsvägar. Viktiga stödjande aktiviteter uteslöts i dessa 
modelleringar. 

Den interaktiva modellen 
Den linjära modellen betraktades som en extrem förenkling av de vanligtvis 
komplexa interaktionerna mellan vetenskap, teknik och marknad. Det fanns 
ett behov av en djupare förståelse och mer noggrann beskrivning av innova-
tionsprocessen menar Marinova och Phillimore. Den interaktiva modellen 
bygger på ett komplext behov av kommunikationsmönster, såväl inom som 
utom organisationen. I en dylik beskrivning av innovationsprocessen betrak-
tas innovation inte längre som en slutprodukt utan kan ske vid varierande 
platser i processen (Beiji 1998 in Marinova & Phillimore, 2003). Som för-
klarande kraft i denna modell lyfts framförallt variationen av interaktioner 
fram, som nödvändig för innovationers framgång. 
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Systemmodellen 
Systemmodellen lyfter fram samarbetet mellan ett flertal aktörer. Innovation 
ställer inte bara krav på interaktioner från ett brett spektrum av representan-
ter inom företaget, det handlar även om ett samarbete mellan firmor. Mari-
nova och Phillimore menar att: ”The main focus of this approach is in inno-
vation as a system, which includes emphasis on interactions, inter-
connectedness and synergies”, (p. 47). Modellen tar således ställning till att 
innovation ställer krav på resurser bortom de inomorganisatoriska. Model-
lens förklarande styrka finner vi i platsen och rollen för hur små och mindre 
företag kan hävda sig mot de större med hänsyn till innovationer. I detta 
perspektiv växer tilltron till nätverkandet samt de kommunikativa och kun-
skapsgenererande aktiviteterna. Nationella system för innovation förklarar 
skillnader länder emellan och den varierande roll regering spelar. Detta, me-
nar Marinova och Phillimore, lyfter fram särskilda mönster av vetenskaplig, 
teknisk och industriell specialisering, institutionella profiler och strukturer 
och inte minst hur olika länder drar lärdom kring innovation. 

Den evolutionära modellen 
På bas av en svag förklarande kraft hos systemmodellen och med hänsyn till 
att innovation är produkten av levande skapelser finns det enligt Hodgson (in 
Marinova & Phillimore, 2003) ett behov av en annan förklarande modell för 
innovation. En biologisk metafor där användbara paralleller mellan evolu-
tionsläran kan göras. Nyligen genomförda studier kombinerar inte bara det 
biologiska tänkandet utan finner även sina influenser från termodynamiken, 
organisationsteorin samt heterodoxa angreppssätt inom ekonomin. Denna 
approach förklarar innovation som till sin natur inkluderar förändring och 
således tas beslut om innovationer på annan grund än bara prismässiga. 
Innovation utvecklas med andra ord ur ett historiskt kontext, sociala över-
enskommelser och relationer mellan människor och organisationer. 

Innovativa miljöer 
Innovativa miljöer är en modell som försöker förklara innovationer genom 
att betona den geografiska platsen som del i kunskapsgenereringen. Ur detta 
föddes den innovativa miljön som förklarande modell för ekonomisk tillväxt. 
Ett känd svenskt exempel är Gnosjö-regionen. En region med en låg arbets-
löshet som ofta omnämns som det unika svenska exemplet. En region vars 
framgång ofta porträtteras som en förmåga att ständigt omvandlas för att 
möta nya utmaningar (Brulin & Nilsson, 1997). I kontrast till Brulin och 
Nilson levererar Wigren en bild som kompletterar de stora berättelserna 
kring Gnosjö. I hennes berättelse är bilden av Gnosjö – vid sidan av det soli-
dariska, kooperativa, hjälpfulla och positivt avundsjuka – berättelser där 
familjen, religionen och regionen ger grund för intressekonflikter (Wigren, 
2003). Intolerans, akademisk skepsis och en viss närvaro av integrationspro-
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blem nyanserar bilden av Gnosjö vid sidan av berättelsen om regionen i 
ständig omvandling (Ibid.). 

De innovativa miljöerna hjälper till att förklara framgångarna hos små och 
medelstora företag som i många hänseenden saknar de stora företagens FoU-
strategier samt förmåga att operera i teknikens framkant. Risken med detta 
ständigt svällande kontext är att vi – om vi antar metaforer som utgår från 
biologiska eller evolutionära paralleller – går mot system som i realiteten blir 
omöjliga att övervaka, att behålla kontrollen över. Risken med en evolutio-
när modell är problem med gränsdragningar: med influenser från biologin, 
går vi mot ett stadium där system inte längre kan definieras som enskilda 
system. På bas av Luhmann – som menar att det inte finns några ekologiska 
system, det finns bara ekologiska relationer (1990) – lyfts frågan till sin 
spets: Vi kan inte längre definiera systemet vi studerar – allt hänger ihop 
med allt. Den tidigare problematiken som hanterade gränsdragningen mellan 
kontroll över tekniken respektive icke-kontroll sväller till att infatta dikoto-
mins bortre gränser. 

Dessa olika innovationsmodeller är dock inte det enda perspektivet på 
modeller av hur innovation förklarats genom åren. Rothwell lyfter fram 5 
modeller; från den linjära till den ökande komplexa interaktiva modellen 
(1992). Förklaringarna till de olika modellerna ryms bland annat inom det 
perspektiv, den ansats forskaren antar. Tidd et al. (1997) lyfter fram ett fler-
tal kontextuella variabler för att belysa valet av ansats. De menar att sektorer 
(branscher), företagens storlek, den nationella systemen för innovation och 
produkters livscykler alla påverkar hur innovation kan ledas. 

3.4.3 Innovation – en öppen tolkning av förändring 
Min förhoppning är att visa för läsaren att studier kring innovation är studier 
i förändringar och att dessa kan komma i en mängd former: från utvecklan-
det av nya produkter eller tjänster till att bland annat innefatta omformandet 
av processer eller praxis på en arbetsplats. Och utöver detta att visa hur för-
ändringar kommer i flera led. Led som inte alltid är förväntade eller på för-
hand extrapolerade. Man kan betrakta förändringar som ringar på vattnet, de 
sprider sig åt alla håll och kanter och det är svårt att föreställa sig konse-
kvenserna av desamma. På samma sätt som vi inte på förhand kan säga hur 
en teknisk process kommer att uppföra sig, är nyttan med en innovation upp-
höjd i samma dunkel. Konsekvenserna av innovation påverkar sin omgiv-
ning med en smygande försiktighet såväl som med radikala inslag. Och i 
likhet riskanalyser kommer den extrapolerande sanningen att visa sig först i 
framtiden. Varken innovation eller riskkalkyler betraktat genom komplexi-
tetsläran kan med exakthet förutspå det kommande: Komplexitetsläran kan 
på sin höjd sprida ljus över fenomenet. 

Vari ligger då nyttan med att kombinera risk- med innovationsteorier? 
Analysen ämnar påvisa att innovationsområdet har ett explicit fokus på att 
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skapa verklig förändring. Här bör dock tilläggas att det i det dagliga arbetet 
görs en hel del förändringar ute i våra organisationer och att det implicita 
antagandet kring hanteringen av riskfrågor gäller ur ett teoretiskt perspektiv. 
På bas av samma perspektiv, det teoretiska, lyfts en explicit förändringsstra-
tegi fram. Det kommer med andra ord handla om att påverka och driva risk- 
och säkerhetsrelaterade förändringar på teoretisk grund. 

Redan 1956 formulerade Ashby sin kända lag om att komplexa system 
kräver sin motsvarighet i kontroll, d.v.s. komplexa kontrollorgan. Lagen är 
känd som Ashby’s law of requisite variety (1964). Denna lags innebörd är att 
om en aktör ska kontrollera ett system kräver kontrollorganen sin komplexa 
motsvarighet som systemet i sig (Conant & Ashby, 1970). Kirwan menar 
även han att komplexa system kräver sin motsvarighet i sina bedömningsför-
faranden. Han uttalar sig på följande sätt: ”Complex systems often require 
correspondingly complex assessment procedures” (Kirwan, 1994, p. 4). Och 
i linje med lärdomarna från Ashby och Kirwan, med tankar som synliggör 
hela organisationens engagemang, blir titlar som The Wisdom of Crowds 
(Surowiecki, 2005) plötsligt begripliga: “[…] trying to find smart people will 
not lead you astray. Trying to find the smartest person will” (2005, p. 36). 
Valet av hjälpande hand förflyttas, om vi tar Surowiecki på allvar, från en 
konform strategi á la experten till den divergenta strategin som gör gällande 
att fler kompetensprofiler bör tillfrågas. En tråd som von Hippel för ett nyan-
serat resonemang kring (von Hippel, 2005). 

Men vad innebär detta egentligen om det skulle tillämpas på ett socio-
tekniskt system? En viktig del – som blir vår ingång i nästa avsnitt – är att 
eftersom det är en i praktiken utopisk tanke att hela organisationen ska enga-
gera sig i en förändring är det rimligt att organisationen som helhet är repre-
senterad för att diskutera och driva förändringar. Kort sagt en minirepresen-
tation av systemet. 

3.5 Strategier för förändring i en vald tillämpning 
Den bild som fram till nu levererats till läsaren har i huvudsak belyst centrala 
teman inom generell risk- och innovationsteori. Att identifiera risker är ett 
bra incitament till en kommande förändring men ofta inte tillräcklig. Renn 
uttrycker sig som att studier kring risk även: ”carries the implicit message to 
reduce undesirable effects through appropriate modification of the causes or, 
though less desirable, mitigation of the consequences” (1992, p. 58). I prak-
tiken innebär ett identifierande av risker, även om man pekar med hela han-
den på en brist, inte att förändringen per automatik inträffar. Sett i ett mer 
generellt perspektiv på risk är just förändringsfrågan implicit hanterad (Hale, 
2003; Renn, 1992). En eller flera individer måste skrida till verket och driva 
själva förändringsfrågan. Denna fråga om faktiska förändring är den sista 
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teoretiska pusselbiten (en modell för handling på teoretisk bas) denna av-
handling avser beskriva. 

I en systematiserad klassifikation av olika riskperspektiv lyfter Renn 
(1992) bland annat fram de olika riskperspektivens karaktäristiska. Ett av 
dessa karaktäristiska är dess instrumentella funktion. För vart och att av de 
olika perspektiven tittar vi närmare på hur just dess instrumentella karaktär 
uttrycks enligt Renn. Denna instrumentella karaktär kan ses som del i ett 
redskap för förändring. De olika perspektiven är: det statistiskt försäkrings-
tekniskt förutsägbara (actuarial); det toxiska och epidemiologiska; den in-
genjörsmässiga; det ekonomiska; den psykologiska och slutligen de sociala, 
kulturella teorierna kring risk (Renn, 1992). 

Den instrumentella funktionen hos det försäkringstekniska perspektivet är 
delandet av risker (risk sharing), för det toxiska är fastställandet av standar-
der (standard setting) en viktig instrumentell funktion. För ingenjörsperspek-
tivet, som ofta uttrycker sig i olika sannolikhetstermer är den instrumentella 
funktionen att förbättra systemen (improving systems). I det ekonomiska 
perspektivet är fördelningar av resurser (resource allocation) den instrumen-
tella funktionen. Ur ett psykologiskt perspektiv är den individuella bedöm-
ningen (individual assessment) den instrumentella funktionen. Ur ett socialt 
perspektiv handlar den instrumentella funktionen om social rättvisa och poli-
tisk acceptans. Ur ett kulturellt perspektiv är den instrumentella funktionen 
att likställa med kulturell identitet. 

Dessa kort presenterade instrumentella funktioner kan var och en betrak-
tas i ett förändringens perspektiv: de utgör redskapen ur vilken förändringen 
tar sin start. Även om vi lyckas peka på bristerna med hela handen och med 
god retorik, kommer förändringarna inte automatiskt. Den instrumentella 
funktionen kan således betraktas som ett bidrag till att initiera en förändring. 
Precis som Renn själv påstår så vilar förändringsarbetet i samband med risk-
teorier på implicita antaganden. En snabb återblick till Perrow och föränd-
ringen vilar plötsligt på antaganden om makt. Perrow menar att: ”The issue 
is not risk, but power” (Perrow, 1999, p. 12). Ur detta perspektiv är hans 
djuplodande analys av systemens tekniska karaktäristiska en smula förvir-
rande. Perrow bidrar inte själv med någon lösning men efter ytterligare 
genomläsning och en smula tankearbete börjar pusselbitarna att falla på 
plats. En viktig del i detta pusslande är just behovet av att rubba på maktba-
lansen. Under den tekniska utvecklingens framfart har just makten varit knu-
ten till de grupper av individer som har idéer om systemens bästa utform-
ning, dess konstruktion och design. Ur detta följer att strategierna för att 
hantera risker går i linje med de tekniska systemens karaktär – en utveckling 
som är tillfredsställande så länge problemen är överblickbara. Dagens sy-
stem är annat än överblickbara och nya strategier för att hantera risker måste 
tas fram. Vi måste så att säga rucka på maktbalansen i vilket Pfeffer instäm-
mer: organisatorisk förändring är ofta relaterat till en överföring av makt 
(Pfeffer, 1992). Paradoxalt nog så är det just den tekniska utvecklingen som 
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bidrar till denna förskjutning av makten, en tanke som föredömligt är redovi-
sad av Zuboff genom hennes iakttagelse om att informationsteknologin ska-
par nya förutsättningar för hur makten fördelas inom organisationen (1988). 
Hur bör vi då driva förändringar i en aldrig sinande dynamik? 

Med tanke på att hälso- och sjukvården arbete kring säkerhet (och forsk-
ningen därom) framställs som allt annat än anspråkslös faller valet av An-
dersson och Rollenhagens systemgrupper (2003) som för mig naturligt. Me-
dicinskt förändringsarbete som kan liknas vid systemgruppsmodellen har 
genomförts av bland annat Mohr och Batalden (2002). Den av mig valda 
förändringsmodellen tar hänsyn till det studerade systemets karaktär. Mitt 
val av modell för att arbeta med förändring vilar således på antagandet om 
hälso- och sjukvården som en komplex företeelse, vilket på ett eller annat 
sätt måste återspeglas inför en förändring. Här betonas att vården tillsam-
mans med en tillverkande industri är föremål för kommande empiriinsam-
ling. 

3.5.1 Systemgrupper – en modell för innovativ problemlösning 
På ett Café vid Stockholms Universitet sitter ett gäng studenter och samtalar 
om en idé till problemlösning. Året är 1977 och idén som bygger på att få 
med arbetarna i förändrings- och utvecklingsarbetet kallar studenterna sy-
stemgruppsmetoden (Andersson & Rollenhagen, 2003). Ordet härstammar 
från ett arbetssätt som tar hänsyn till hela det stora systemets sammansätt-
ning. Gruppen som arbetar kring ett problem utgör således en minirepresen-
tation av det studerade systemet. Det innebär att när ett problem identifierats 
eller vad man tror utgör ett problem, sätts på försök en grupp samman. 
Sammansättningen utgörs av personer som direkt eller indirekt är kopplade 
till problemet. Beroende på problembild eller idéer om dess lösning är det 
inte helt ovanligt att gruppsammansättningen varierar, grupprocessen är så-
ledes organisk till sin karaktär. 
Representanterna för systemet (det man initialt tror sig vara systemet) kallas 
till ett flertal seminarier, alla med sitt unika mål. Fördelen med denna sam-
mansättning är att representanterna från systemets berörda delar ofta, genom 
kraften i kollektivet, kommer fram med oväntade och nya idéer. Idéer som 
kan sätta det etablerade arbetssätten på prov. En dylik sammansättning ger 
potentialen för ett annat utfall än om gruppen skulle vara sammansatt av ett 
antal experter. 
Till skillnad från olika expertmodellers kvalificerade gissningar kring identi-
fierade förbättringsförslag får man i en systemgrupp idéerna tidigt testade. 
Tre viktiga delar kommer ur arbetssättet: 
 

 Idéerna som arbetas fram kan snabbt spridas inom systemet efter-
som systemgruppen använder sig av redan fungerande kommunika-
tionskanaler. I detta sammanhang bör nämnas att spridningen av 
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det nya, det innovativa utgör ett av de viktigt element Rogers me-
nar är viktiga för spridning av innovation (1995). Det vi syftar på 
här är det kommunikativa elementet som i korthet går ut på att likar 
talar bäst med likar, d.v.s. tekniker med tekniker osv. 

 Idéerna som kommer fram är ett resultat av ett kollektivt arbete vil-
ket hjälper oss att förstå den vardag och verklighet vi arbetar inom. 
Man utvecklar således en förståelse för varandras arbetsuppgifter 
under tiden träffarna sker. Man lägger grunden till att bygga nät-
verk. 

 De idéer som kollektivt utvecklats genomgår en tidig prövning av 
deltagarna inom gruppen leder till att de förslag som utvecklats blir 
väl förankrade i organisationen. De har dessutom potentialen att 
kollektivt skjuta på maktbalansen. 

Arbetsmodellen som enligt Andersson och Rollenhagen brister i den bemär-
kelsen att teorierna bakom systemgruppsmetoden vilar på lös teoretisk 
grund. Men arbetssättet har, ad hoc, stora likheter med Habermas teori om 
kommunikativt handlande (1984). 

3.5.2 Arbetsgången 
De fyra olika seminarierna är problem- idé- idéval- och idéutvecklingssemi-
narium. Syftet med det första är att nå en gemensam problemuppfattning, 
diskutera deltagarnas preferenser, det initiala tillståndet samt ett önskat till-
stånd. Idéseminariet, det andra, är till för att få så många idéer ur ett givet 
definierat problem. Här kan traditionell brainstorming komma till pass. Vik-
tigt att påpeka är att inledningsvis får ingen kritik till de presenterade idéerna 
förekomma. En viktig poäng med varje idé är just motivationen eftersom 
man per definition har släppt taget om hur man gjorde innan, d.v.s. en för-
ändring initierats på det mentala planet. Idévalsseminariet, det tredje har som 
målsättning att välja bland alla idéer. Ur en mängd idéer är det troligt att man 
inom gruppen kan enas om något som fungerar vilken kollektivet kan stödja. 
Och ”det är först genom (en mängd) kollektivt framtagna idéer som vi kan 
förstå verkligheten” (Andersson & Rollenhagen, 2003, s. 113). Det fjärde 
seminariet går ut på att utveckla valda idéer till färdiga principlösningar. 
Detta görs genom att synliggöra intressenternas krav och önskemål. 

Även om nu presentationen kan framstå som väl sekventiell är intentionen 
dynamiskt, iterativ och organisk, till sitt arbetssätt. Beroende på problem kan 
vissa moment snabbt klaras av eller tas bort beroende på hur arbetet utveck-
las. Detta kan även innebära att systemgruppssammansättningen över tiden 
kan se annorlunda ut. Om gruppen blir stor kan den med fördel delas upp i 
parallella seminarier där man delar med sig av erfarenheterna i gemensamma 
samlingar. 
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3.5.3 Förändringsagenten 
Förändringsagentens roll är att få gruppen att upptäcka gemensamma intres-
sen, tolka, bearbeta samt återföra förändringsförslag, allt eftersom de utveck-
las. Förändringsagentens roll kan ses som en lots och katalysator med målet 
att förhindra att gruppen fastnar i etablerade roller och rutiner och istället 
lyfta fram det kollektiva och nyttja varandras erfarenheter samt kunskap. En 
viktig skillnad mot traditionella konsulter och expertmodeller är att i sy-
stemgruppens arbete kommer idéerna inifrån systemet och upplevs således 
inte som en pålaga utifrån. Detta gör även att förändringsagenten har en till-
bakadragen roll och inte kommer med förslag om hur man bör jobba (i 
kommande tillämpning säkerhet inom vården). Däremot kan förändrings-
agenten vara provocerande, hjälpa till att bryta etablerade mönster till för-
mån för nya, innovativa tankar och idéer. 

3.6 En andra teoretisk summering 
Andra halvan av denna teoretiska spelplan är, precis som dess första halva, i 
ett behov av en summering. De inledande teoretiska innovationsavsnitten 
byggde på Sundbos sammanslagning av tre faser av innovations tillsammans 
med tre vågteorier, i ett led att förklara innovationers framväxt. Efter detta 
tog ett avsnitt av mera allmän karaktär vid, där innovation betraktades ut-
ifrån ett perspektiv av subjektiva/objektiva betraktelsegrunder. Från detta 
gick sedan beskrivningen över i att förklara innovationer med hjälp av ett 
antal modeller, från den första svarta lådan till modeller med inspiration från 
biologin och evolutionen. Från detta kom innovationsteorin att handla om en 
teoretisk modell för att samla in data. En modell som i sin praktik innebär en 
metod för att engagera individer i en säkerhetsrelaterad förändringsfråga. 

Vilka är då de centrala iakttagelserna som bör nämnas innan en nyanse-
rande analys inleds? Viktigt är innovationsområdets divergens i arbetssätt, 
d.v.s. hur disciplinen tidigt öppnade upp för alternativa kompetensprofiler. 
Följden är att disciplinen i större utsträckning än risk- och säkerhetsområdet 
välkomnar det radikalt annorlunda. Detta delvis beroende på att det radikala 
i en konkurrenssituation skapar ekonomiska fördelar. Fördelar som inte med 
enkelhet kan kopieras. Den radikala innovationen tycks vara den önskvärda 
och tillika normativa för innovationsforskningen. Den radikala innovationen 
skapar ett stort försprång (se t.ex. Kim & Mauborgne, 2005) och är dessutom 
den som är svår att uppnå. En undran går dock till hur området trots sin strä-
van efter det radikala är ett område som till stora delar vilar på de små ste-
gens väg vilket Utterback vittnar om. Och på denna punkt om de små ste-
gens väg påminner området om risk- och säkerhets: de är de små förändring-
arna som spänner bågen inför ett radikalt steg. Hur dessa små förändringar 
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skapar förutsättningar för ett radikalt steg kommer i nedanstående analys att 
grundligt nyanseras. 
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4 
Resultat 

Inledningsvis nämndes hur begreppet barriär inom risk- och säkerhetssam-
manhang står i kontrast till hur begreppet används inom innovationsområdet. 
Begreppet barriär illustrerar hur de två disciplinerna skiljer sig åt i sin strä-
van mot måluppfyllelse. Inom säkerhet ses artefakten barriär som en stöd-
jande kontrollfunktion, d.v.s. stopp och hinder inför en oönskad utvecklings-
väg. Barriären inom risk och säkerhet är bokstavligen en metafor av trygg-
het, medan samma begrepp inom innovationsområdet är ett hinder att passe-
ra – med alla tillåtna medel. 

Även om nu skillnader kring nyttjandet av begrepp kan påvisas är mitt 
huvudsakliga bidrag skillnader under förändringens gång: Minns att jag in-
ledningsvis påpekade att risk- och säkerhetsområdet liksom innovationsom-
rådet kan betraktas som förändringsprocesser – önskade eller oönskade. En 
olycka eller tillbud är en oönskad händelse, en förändring. Att arbeta med att 
identifiera hot och risker är ännu ett exempel på korrigerande aktiviteter 
vilka kan betraktas som förändringar i sig. Förändringar kan bland annat 
uttryckas som dynamiska kontrollprocesser där är-värden jämförs med bör-
värden. Kontextuella faktorer kan även de medföra strukturella ombildningar 
i systemen: Genom nya eller ändrade krav från reglerande myndighet eller 
marknad tvingas organisationen till förändringar. Ur ett risk- och säkerhets-
perspektiv handlar dessa nämnda förändringar i huvudsak om att bevara 
existerande värden och undvika oönskade bieffekter. 

Styrning av innovation har likt riskområdet ett liknade fokus på att kon-
trollera en dynamik. Skillnaden kommer i att innovationsteknik har ett uttalat 
fokus på att skapa och generera nya värden, värden som kan kullkasta förut-
sättningarna för en given marknad. Ett förenade av dessa två kan ske med 
hänsyn till hur risk- och säkerhetsområdet tillsammans med innovationstek-
nik prioriterat, gått på djupet i sina ansatser att förstå processen av föränd-
ring. Och just med hänsyn till ett behov av förändring återvänder jag till mitt 
syfte: Hur innovationsteknik kan berika säkerhetsforskningen?  

För att illustrera mina tankegångar återger jag till den inledande figuren 
av Hale. 
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Figur 1 återgiven. Risk och säkerhetsområdet har i huvudsak fokuserat på aktiviteter 
i de undre rektanglarna medan innovationsteknik i huvudsak handlar om de övre. De 
tillagda streckade linjerna markerar en tentativ skiljelinje mellan två teoriområdens 
huvudsakliga inriktningar. 

På ett övergripande plan ser jag hur innovationsteknik med fördel har sin 
hemvist i det tre övre rektanglarna i Hales figur. Detta motiveras genom att 
betrakta rektanglarna som delar i cykliska aktiviteter. I de tre undre åter-
kommer risk- och säkerhetsområdets starka sidor: jämförelsen mellan är- och 
bör-värden (systemkontroll), problemfinna och beskriva, analys och slutligen 
prioriteringar. Här förtydligas att dessa prioriteringar i grunden vilar på risk-
kalkyler och således till stor del omfattas av kvantitativa ansatser. Ansatser 
som i huvudsak vilar på riskexpertens/experternas förmåga att modellera 
systemen. 
Betydligt sämre utforskat ur ett risk- och säkerhetsperspektiv är de övre rek-
tanglarna: utvecklingen av alternativa lösningar, val av alternativa lösningar, 
och implementering. Det är som Renn noterat att risk bär med sig det impli-
cita antagandet att reducera oönskade effekter genom lämpliga modifikatio-
ner. Formen för detta är dock ett minde utforskat område. Att ge dessa modi-
fikationer, medel för förändringar, en explicit och uttalad form inleds med 
ovanstående gränsdragning. Jag menar här att teoribildningen från innova-
tionsområdet kan berika och komplettera risk- och säkerhetsteorierna. Och 
från att kort ha återgett min viktigaste iakttagelse finns anledning att fördju-
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pa sig kring de skillnader och likheter som jag lutar mig tillbaka på i min 
resultatredovisning. Varför drar jag linjen där? 

4.1 En linje ett resultat 
Att tentativt placera en linje mellan ett antal rektanglar är en sak. Att motive-
ra dess försöksmässiga plats är en annan. Och på denna punkt finns det an-
ledning att fördjupa sig. Å ena sidan speglar linjens placering mitt val av 
perspektiv, å andra sidan sker linjens placering med hänsyn till innovations-
teorins förmåga att skapa nya värden. I risk- och säkerhetsteorins rötter och 
även för innovationsteknikens finns modelleringar och åskådningar som 
hjälpmedel för att förklara händelsers utveckling. Dessa har i en grov förenk-
ling gått från linjära orsak-verkan beskrivningar till mera komplexa händel-
seåskådningar. På denna punkt uppvisar de valda teoriområden likheter. 
Likheter som snarare har kopplingar till generella kunskapsutvecklingar än 
till områdenas respektive karaktäristika. Om vi istället beaktar hur riskområ-
det skiljer sig från innovationsområdet, med hänsyn till hur problem bäst kan 
korrigeras eller rättas, börjar olikheter skönjas. 

Innovationsteknik har sedan dess introduktion som ämne på den akade-
miska arenan handlat om kunskaper för att bemästra och driva på processen 
att föra fram nya idéer till en marknad. Disciplinens betydelse för samhälle 
och välfärd illustreras bland annat genom nationalekonomen Schumpeter. 
Den skapande förstörelsen á la Schumpeter visar hur nya produkter skapade 
nya villkor för marknaden, och förespråkare för det gamla tvingades att tän-
ka om. Just formuleringen kring den skapande förstörelsen är ännu en for-
mulering som samtidigt välkomnar de förstörande inslagen medan den anty-
der destruktiva inslag. Mer sällan ser vi hur förstörande händelser inom risk- 
och säkerhet välkomnas med hänsyn till dess föränderliga potential – en 
uppfattning jag tror kommer ändras med begrepp som resilience engineering. 
För att summera: behovet av förändring är mer positivt laddat hos innova-
tionsteknik än inom riskområdet. Detta leder troligen till en ökad vilja att 
genomföra förändringar. 

Innovationsprocessen kom även att länkas samman med vågteorierna, där 
en är de Kondratievska. Sundbos bidrag i detta hänseende är att vi kan styra 
innovationsprocessen med särskild hänsyn till kontextuella faktorer. Valet av 
innovationsstrategi bör med andra ord ske med hänsyn till en av de fyra fa-
serna: återhämtning, framgång, återgång eller recession. Sundbo levererar 
även tesen om att det idag existerar tre potentiella paradigm: teknik-, entre-
prenörs- och strategi- paradigmet. Här görs först en notis om att teknik och 
entreprenörsparadigmet (individ) återkommer inom risk- och säkerhet. Skill-
naden ligger i att risk- och säkerhetsområdet omtalar individperspektivet i 
termer som människa-maskin interaktion. Det förekommer således likheter, 
men vågteorierna lyfter fram en annan viktig iakttagelse: de kontextuella 
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faktorerna som det strategiska paradigmet lyfter fram. Ett paradigm där den 
marknadsorienterade strategin är den determinerande. För att summera: då 
de inåtblickande analytiska strategierna levererar undermåliga resultat växer 
de kontextuella faktorerna i värde. Innovationsteknik är således en kunskaps-
tradition där utvecklandet av lösningar och val av lösningar vilar på andra än 
innovationsexperter. Flera kompetensprofiler bidrar till att utveckla och välja 
lösningar. 

Från det sociala fältet kom innovationstekniken att berikas av bland annat 
Rogers. Han betonade vikten av spridningsmekanismer för att förklara hur 
innovationer når ut till en marknad. Rogers analys består av fyra element: 
innovationen i sig, tiden, kommunikationen och det sociala fältet. Ur Rogers 
lyfter jag fram den viktiga biten om hur spridningshastigheten är beroende 
av vad som kommuniceras och hur det kommuniceras. Ett problem med 
riskrelaterade förändringar är att de inte sällan är expert eller myndighetsini-
tierade. Detta leder till kommunikationsproblem eftersom förespråkare för 
förändring och mottagare utgör heterogena grupper. Denna kommunika-
tionsklyfta, uttrycks här som en diskrepans mellan experten och ickeexper-
ten, men kan även uttryckas som en skillnad mellan auktoritet och ickeauk-
toritet, d.v.s. en form av maktutövning. Ett bättre alternativ är att inom, eller 
i samråd med det berörda socio-tekniska systemet utveckla en lösning. Pre-
sentationen av arbetssättet systemgrupper är ett sätt att närma sig denna kon-
sensus. För att summera: Att jobba utifrån en organisatorisk helhet, där alla 
betraktas som potentiella bidragare, är ett sätt att underlätta implementering 
av önskade förändringar. 

En sista och viktig del i skillnader de två områdena emellan är de subjek-
tiva bedömningsförfarande som innovationsteknik omger sig med. Tidd et al. 
menar att en kategorisering av en innovation som inkrementell, radikal eller 
transformerande å ena sidan, eller som hemmahörandes i kategorin produkt, 
tjänst eller process å andra sidan, är en av betraktaren subjektivt styrd pro-
cess. Marknaden, en pluralitet av individer spelar för spridningen av innova-
tioner en avgörande roll. Utan en skara brukare förblir uppfinningar just 
uppfinningar. För risk- och säkerhetsområdet spelar de objektiva bedöm-
ningsprocesserna en större roll. Och jag tror att det är dessa skillnader i ar-
betssätt som skapar utrymme för tänkare som Beck: det korthus av spekula-
tiva antagande som vetenskapens rationalitet grundar sig på står i stark kon-
trast till allmänhetens centrering kring potentialen för katastrofer. Dessa 
kontraster torde även förekomma på en organisatorisk nivå eftersom de ur-
valsprocesser som ligger till grund för majoriteten av säkerhetskulturbedöm-
ningar vänt sig till en begränsad skara individer. De som antas ha ett större 
inflytande på risk- och säkerhetsrelaterade frågor utfrågas naturligt i större 
utsträckning än de som bedöms som mindre inflytelserika. Iakttagelsen ger 
stöd till Perrows så kallade fixes. Alternativet är att ifrågasätta, som Gauthe-
reau gör, den accepterade definitionen av säkerhet och betrakta risk och sä-
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kerhetsfrågor som en för organisationen övergripande angelägenhet. En frå-
ga som kräver många perspektiv i en ständig rörelse framåt. 

4.2 Resultatsummering 
Det är på bas av ovan nämnda skillnader jag väljer att placera min linje, vil-
ka sammanfattas nedan. Risk och säkerhetsområdet kan med andra ord beri-
kas om de tre övre rektanglarna betraktas med hänsyn till: 

 
 Förändringens positiva laddning hos innovationsteknik jämfört med 

riskområdet vilket kan leda till en ökad vilja att förändra – där den 
kollektiva idéutvecklingen utgör central kraft.  

 De inåtblickande analytiska strategierna för risk och säkerhet står i 
bjärt kontrast till innovationsområdets öppenhet. 

 Risk och säkerhetsområdet måste omsätta det socio-tekniska per-
spektiv i handling: Att betrakta alla som potentiella bidragare.  

 De subjektiva bedömningsförfarande som innovationsteknik omger 
sig med kan återskapa balansen i en allt för siffertung riskanalytisk 
strategi. 

Ju mer man lär sig desto mera införstådd i (min) okunskap blir man. Fram-
ställan som sker på klichéartat sätt sammanfattar min situation. Under spelets 
gång har flera frågor ställt än vad som besvarats. Nedan ämnar jag redovisa 
dessa nya frågor. Frågor som ska ses som ett frö till en utvecklad analys, 
d.v.s. påvisa ett behov av fortsatt forskning. Formen för dessa frågor är den 
diskuterande. Diskuterande eftersom luckor behöver fyllas i. I stort handlar 
kapitlet om att finna en gemensam förståelsegrund som nyanserar skillnader 
och likheter mellan riskområdet och innovationsområdet. Jag har för avsikt 
att utifrån denna gemensamma förståelsegrund ge underlag för kommande 
teoretiska och empiriska operationaliseringar och att formulera en hypotes-
genererande analytisk plattform. 
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5 
Diskussion 

Resultatets inledande del baserades på ett perspektiv där förändringar sker på 
grund av identifierade problem – proaktivt eller reaktivt. Olika moment i 
Hales figur följer efter varandra vilket kan betraktas som aktiviteter på en 
tidsaxel. Diskussionen kommer att ta hjälp av centrala begrepp inom respek-
tive disciplin för att svara på frågan om hur tiden på ett mer nyanserat sätt 
kan uppfattas. I denna del (del 1) ställs det inkrementella i relation till det 
linjära och det radikala i relation till det komplexa. Avsnittet har för avsikt 
att belysa hur dessa begrepp uttrycks inom respektive disciplin samt hur 
begreppen uppvisar likheter i hur tiden, i ett kontinuum, uppfattas. Därefter 
följer en diskussion av strategier för problemlösning (del 2). Detta avsnitt 
har för avsikt att synliggöra skillnader mellan analytiska och syntetiska pro-
blemlösningsstrategier. 

Dessa två avsnitt bildar tillsammans två axlar i en matris av fyra strate-
giska kombinationer. Denna matris presenterar dels ett försök till en katego-
risering av övergripande arbetsstrategier för säkerhet- och innovationsdisci-
plinerna, dels utgör matrisen ett försök att förena teorierna genom ett gemen-
samt beskrivningsspråk. Ett beskrivningsspråk som medvetet väljer bort 
etablerade taxonomier för att undvika språkrelaterade inlåsningar. 

5.1 Ett antal förenande begrepp 

I detta försök (del 1) att förena dessa två discipliner utgör begreppen inkre-
mentellt, linjärt; radikalt och komplext fyra centrala begrepp som, placerat 
på en tidslinje uppvisar såväl likheter som skillnader. Fyra olika begrepp 
som i ett tidsperspektiv handlar om utveckling i små eller stora steg. Det 
handlar i del 1 om att utveckla och diskutera fram likheter och skillnader i ett 
tidsperspektiv. Ett tidsperspektiv som ska betraktas som en kontinuitet av tid 
och inte nedslag i punkter av tid. 
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Inkrementellt eller linjärt 
Kuhn nämner tiden före eller efter ett paradigmskifte som en tid av normal 
utveckling. En tid, en era där vetenskapen avancerar framåt i en kumulativ 
kartläggning av sina respektive forskningsfält. Det kan beskrivas som att ta 
ett steg framåt på bas av det vi kan och vet. Utvecklingen beskriven på detta 
sätt är linjär fram till dess att ett paradigm kullkastar det kända. Linjär i be-
märkelsen att ett skeende är beroende av ett föregående skeende. 

En inkrementell innovation är en förändring i linjär bemärkelse: det byg-
ger på det kända. Det kan i Utterbacks termer handla om förändringar eller 
förbättringar av kända system. Utterback exemplifierar bland annat med de 
förbättringar som genomfördes av isproducenterna/leverantörerna i New 
England, då de ställdes inför hotet från ny teknik. Till vardags kan de små 
stegens förändringar uttryckas som nya produkter, processer eller tjänster; 
rutiner, ändrade praxis eller omställningar i en produktionslinje. Det centrala 
för dessa inkrementella förändringar, vi mer eller mindre dagligen konfron-
teras med, är att de bygger på det som är gammalt och beprövat. 

Att återskapa olyckors grundorsak och återberätta händelseutvecklingen 
har genom åren modellerats i linjära orsak-verkansamband. Det är först på 
senare år som de linjära relationerna börjat ifrågasättas till förmån för en 
tilltagande dynamik. Om olyckan genom åren modellerats linjärt, har risk- 
och säkerhetsområdet betydligt svårare att modellera konsekvenserna av de 
inkrementella förändringar som dagligen påverkar organisationen. Dessa 
uttrycks snarare genom övergripande begrepp som kultur och säkerhetsstra-
tegier för att greppa (ta kontroll över) desamma. Konsekvenserna av en 
mindre justering i en organisation är svåra, för att inte säga omöjliga, att 
förutse, vilket inte minst Vaughan vittnat om (1996): konsekvenserna för den 
avvikande kulturen sattes på pränt med beslutet om att sända upp rymdfärjan 
Challenger. Den avvikande kulturen har stora likheter med Maturana och 
Varelas begrepp om strukturell drift (1992). Båda begreppen kan sägas utgö-
ra de små stegens väg in i ett acceptabelt beteende, en ständig anpassning till 
omgivningen. Ett formande som först i en framtid kan bedömas som accep-
tabelt eller inte. 

De små stegens väg, inkrementellt eller linjärt är således en utveckling 
som likt en vandring i skogen är beroende av steget innan. Och det är alltid 
lättare att titta bakåt och se var man varit än att föreställa sig vart nästa steg 
kan leda till: du kan ju trampa snett. Och för att hindra ett snedsteg i denna 
utläggning sammanfattas intrycken som att den inkrementella respektive 
linjära tidsuppfattningen, sammanfattande för de två disciplinerna, kan be-
skrivas med termen synkron. 

Begreppet synkron i SAOL (Svenska akademien, 1998) är ett begrepp för 
samtidig. Tolkningen av samtidig beskrivs här med metaforen av två kugg-
hjul som hakar i varandra. När det ena hjulet snurrar påverkas omedelbart 
det andra hjulet. Synkron används här som ett samlingsbegrepp för en ut-



 91

veckling över tiden som bygger på att ett känt element styr utvecklingen för 
ett annat element; den är med andra ord samordnat av det föregående.  

Radikalt eller komplext 
När den normala utvecklingen stöter på anomalier skulle Kuhn uttala sig i 
termer av att ett paradigmskifte är nära förestående. Ett skifte som kan på-
verka de ontologiska förutsättningarna för hur vi ser på vår vardag och hur 
världen är konstruerad. Om det nu är på det sättet att jag ägnat hela min tid 
till att utveckla instrument för att mäta halten av flogiston i olika ämnen som 
brinner, så finns det anledning att värja sig då obegripligheter som syre 
kommer på tal.  

Paradigm kan på samma sätt som en radikal innovation kullkasta produk-
tionsmässiga eller andra förutsättningar vi tagit för givna. Ångmaskinen 
skapade förutsättningar för mobil kraft, automobilen kom att förändra värl-
den, och sammankopplingen av världens datorer i en gigantisk väv utgör 
exempel på radikala transformerande innovationer. 

De radikala innovationerna kullkastar det kända, de är förändringar som 
öppnar upp för det okända. Om vi återgår till hur kyla tidigare levererades 
genom en förädlad kedja av is, ser vi hur den radiala innovationen, det mo-
derna el-kylskåpet, för evigt transformerade branschen. De omvälvande ra-
dikala innovationerna är i relation till de inkrementella en sällsynthet. Och 
om vi för dessa radikala innovationer kan tala om centrala kännetecken är 
det att det gamla får ge vika för något nytt. En radikal innovation47 är då den 
introduceras ny och obegriplig för alla utom den invigde. Den är i ett tids-
perspektiv icke sammanfallande med den jämförande utvecklingsvägen.  

De radikala innovationerna är inte på något sätt undantagna problemet 
med konsekvenser. Även för denna typ av innovation följer konsekvenser vi 
på förhand inte kunde modellera. Och likt inkrementella innovationer kan 
konsekvenserna för de radikala innovationerna i ett återblickande, linjärt 
förlopp tillskrivas enskilda innovationer. En avgörande skillnad är att konse-
kvenserna för de radikala innovationerna, likt ringar på vattnet, sprider sig 
över ett flertal områden. Den skapande förstörelsen á la Schumpeter talar för 
att de radikala innovationerna i större utsträckning leder till transformeringar 
i omgivande strukturella och stödjande funktioner. Och på samma sätt som 
en radikal innovation kullkastar de produktionsmässiga förutsättningarna, 
som kan sträcka sig inom och även över branscher, är likheterna slående med 
utvecklingens gång inom risk- och säkerhetsområdet. 

                               
47 Detta kan ses som något motsägelsefull då en radikal innovation i bemärkelsen av just en 
innovation är etablerad på en marknad. Nytt och obegripligt ska här ses i termen av ett socialt 
fält som valt en annan teknik eller kunskap för sitt värdeskapande syfte. Dessutom omtalas 
alltid radikala respektive inkrementella innovationer i ett backspegelperspektiv. Vi konstrue-
rar betydelsen av dessa innovationer i efterhand: som radikala respektive inkrementella, på 
bas av dess avtryck i historien. Det är betydligt svårare att uttala sig om graden av intryck för 
uppfinningar, potentiella innovationer, som är föremål för dagens patentansökningar.   
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De mera sällsynta katastroferna, olyckorna vi minns, kan då de inträffar te 
sig helt obegripliga48. De tar oss på sängen och kan radikalt förändra de pro-
duktionsmässiga förutsättningarna. Ett sentida exempel är Concorde olyck-
an, på Charles du Gaulle flygplatsen 2001, som satte sista spiken i kistan för 
ett ekonomiskt vågspel. Ett äldre exempel, från 1940, är då Tacoma Narrows 
Bridge i kraftiga vindar kom att dansa till sin egen kollaps (Petroski, 1994). 
Brobyggarkonsten förändrades för alltid efter denna händelse: kraften från 
vinden kom att placeras i ny dager för de brobyggande kunskapsfältet. Det 
intressanta med katastrofer är att de på ett sätt – i händelsernas stund – är 
obegripliga samtidigt som de i klassisk analytisk manér kan göras begripliga. 
Då alla fakta ligger på bordet kan den röda tråden återskapas. Katastrofen, 
mer än den lindrigare formen av olyckor, illustrerar hur risk- och säkerhets-
områdets över tiden förflyttas från en rymd av obegriplighet till en sfär av 
begriplighet. 

I ett avlägset hörn av risk- och säkerhetslitteratur finner vi exempel som 
illustrerar när katastrofer och olyckor tilltar i antal: Petroski lyfter fram den 
tunna linjen mellan framgång eller fiasko genom mänskligheten strävan efter 
kontroll över de jordiska elementen: 

 
“Although some of civilization’s most proud moments have been immor-

talized in colossal monuments to the triumph of human design ingenuity over 
the great forces of nature, some of history’s most embarrassing moments 
have come in the dramatic failures of some of the largest machines, struc-
tures, and system ever attempted. Nowhere does the line between success and 
failure seem so thin as when the very greatest of our human efforts straddle 
it” (1994, p. 29). 

De radikala innovationerna bjuder inte ensamt på överraskningar de gör även 
de stora katastroferna. Det kan på en tidslinje betraktas som händelser vars 
utveckling sker oberoende av annan utveckling. En radikal innovation ut-
vecklas i likhet med ett separat forskningsfält oberoende av den rådande 
tekniken, d.v.s. oberoende, icke sammanfallande av den tekniska utveckling-
ens dominerande väg, den som förespråkas. Det finns således inga hinder för 
att utveckla en alternativ väg. En radikal innovation betraktas som ny och 
obegriplig för den etablerade kunskapen. Det kan liknas vid Kuhns exempli-
fiering av de två traditionerna flogiston samt den nytänkande banan om syret 
egenskaper vid förbränning. Den alternativa utvecklingsvägen kring syre och 
oxidering var inte synkroniserad med utvecklingen kring forskningsfältet 
runt flogiston. Kunskapsutvecklingen kring syret kullkastade kunskapstradi-
tionen kring flogiston: ett paradigmskifte enligt Kuhn (1997). 

                               
48 Risk som sannolikheten för en händelse inkluderar en matematiska möjlighet för att olyck-
an förr eller senare kommer att inträffa. De tekniska system vi omger oss med, de som förenk-
lar vår vardag, bär alla på en sannolikhet för att olyckor och katastrofer kan inträffa – om än 
beskriven i små tal. Ur detta perspektiv är katastrofen knappast en överraskning. Obegriplig-
heten är snarare ett uttryck för medvetandets process.   
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En katastrof kan dock inte likställas med ett paradigmskifte. Däremot kan 
en katastrof vända upp och ner på en mängd taget-för-sant-förhållanden. En 
katastrof eller olycka är förvisso även den knuten till en mängd lokala förut-
sättningar och interaktioner men dess immanenta tillblivelse och faktiska 
närvaro tillskriver den epitetet – för stunden – obegriplig, som kommandes 
från en annan planet. Placerat på en tidslinje kan radikala innovationer och 
de komplexa obegripliga katastroferna betraktas som asynkrona: de kommer 
oberoende av annan utveckling. Oberoende av det rådande kunskapsläget 
kan katastrofen ges utrymme för att när som helst träda in i historien och 
påminna om brister i förutsägande riskanalyser. Barriärer eller andra hinder 
för katastrofens utveckling är inte synkroniserade med händelsernas utveck-
ling. Katastrofen är asynkron: den interagerar med ett skeende men utvecklas 
oberoende av andra skeenden (läs samtida barriärer eller bromsande funktio-
ner, sprungna ur en fiktiv idé om de tekniska systemens emergenta karaktär). 

Begreppet asynkron i SAOL (Svenska akademien, 1998) är ett begrepp 
för icke samtidig. Innebörden är att ett skeende utvecklas oberoende av ett 
annat. Ett synkront agerande är skeenden som är koordinerade i tid, det 
asynkrona saknar denna koordinering. Tolkningen av olika tider beskrivs här 
med metaforen av två kugghjul som roterar oberoende av varandra. När det 
ena hjulet snurrar påverkas inte det andra, det finns ingen koppling dem 
emellan. Asynkron är således det begrepp som bäst fångar ett utvecklingsför-
farande som är skilt från kända styrande element: förloppen är med andra 
ord oberoende. 

5.2 Analytiska respektive syntetiska problemlösnings 
strategier  
Fram till nu har på bas av ett likställande av de två disciplinernas syn på 
tidsperspektivet bidragit till att en dimension i en kommande matris givits: 
den synkrona respektive asynkrona tidsdimensionen. Således kvarstår en 
dimension (del 2) vilken hämtas från en genomgång av risk- och säkerhets-
områdets samt innovationsområdets val av problemlösningsstrategi.  

Detta val av strategi ska ses i ljuset av riskområdets antagande om kon-
troll vilket förflyttar valet av strategier till en konform sfär, detta medan det 
för innovationsområdet i större utsträckning handlar om divergerande strate-
gier. Nedan utvecklas dessa påståenden för att utgöra den sista dimensionen i 
en förenande matris. 

Katastrof, olycka eller en nära händelse har alla det gemensamt att vi efter 
händelsens utveckling tittar bakåt i tiden och försöker analysera, dissekera 
ett händelseförlopp för att nå fram till en rimlig slutsats om önskvärda för-
ändringar. Ett reaktivt säkerhetsarbete, som analyser av olyckor, bygger ute-
slutande på en begränsning av systemet och en inblick i detsamma. Den tidi-
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ga tekniken, som lade grunden till säkerhetsforskningen, utgjordes av ett 
väldefinierat system som bit för bit kunde dissekeras till felkällan uppenba-
rades. Det analytiska49 angreppssättet, är alltjämt idag det dominerande an-
greppssättet för att söka svaren på vad som gick fel. Generellt arbete med 
risk och säkerhet i ett utvecklingsperspektiv uppvisar hur detta analysförfa-
rande nagelfarit tre separata områden: tekniken, människan och organisatio-
nen. Arbetssättet kan således inte betraktas på annat sätt än analytiskt. Ana-
lytisk i den bemärkelsen att den inte – i ett slutet system – kan tillföra något 
nytt.  

Den stora fördelen med analyser av system är att vi på goda grunder kan 
korrigera och justera avvikelser: är- och bör-värden. Den analytiska aktivite-
ten kan ses som en viktig del för att värdeoptimera i kända system. Analysen 
är viktig för utvecklingen mot en dominant design och skapandet av stabila-
re, tillförlitligare produktionssystem. Den för säkerhetsområdet karaktäris-
tiska analysen tillför nytt – uttryckt som en grov förenkling – i formen av 
begrepp som sätter fingret på det önskvärda eller icke önskvärda: material-
utmattning, hård- och mjukvarufel, människa-maskin interaktion, human 
factors, human errors, säkerhetskultur osv. Analysen tillför även nytt i den 
bemärkelsen att gränsdragningen för det studerade systemet tenderar att (i 
brist på svar) förflytta sig utåt från systemets kärna till dess bortre gräns. De 
analytiska aktiviteterna har genom åren bidragit med en hel del representa-
tionsformer50 för olyckors ”faktiska utveckling”: sekventiella, epidemiolo-
giska eller systemiska. Den analytiska aktiviteten är däremot betydligt sämre 
på att svara på frågan om det är det rätta värdeskapande systemet vi ägnar tid 
till att optimera? 

Innovation med sina rötter i ekonomi och entreprenörskap är ett kun-
skapsområde, som till skillnad från säkerhetsområdets rötter i teknik, vilar på 
ett flertal akademiska discipliner. Ur denna akademiska divergens finner vi 
sannolikt ursprunget till de subjektiva bedömningsförfaranden som bland 
annat Tidd et al. menar karaktäriserar området. Innovationer som ofta kom-
mer i formen av en teknisk artefakt bedöms till skillnad från risker i tekniska 
system på ett subjektivt sätt medan tekniken – inspirerad av den naturveten-
skapliga metodtraditionen – bedöms utifrån mera objektiva kriterier. 

De teoretiska modellerna kring innovation är inledningsvis lika de säker-
hetsteoretiska: de bygger på ett ökat kunskapskrav, att öppna den svarta lå-
dan (för att möjliggöra analys). Härifrån är dock skillnaderna mera än ytliga. 

                               
49 Här lutar jag mig tillbaka på Kants definition av analytiska respektive syntetiska påståen-
den. Kant hävdar att ett analytiskt påstående inte tillför något nytt, men att det kända blir 
förtydligat eller förklarat. Ett syntetiskt påstående är ett påstående som utökar vår kunskap, 
beskrivningsformen (ofta ett predikat) tillför subjektet mer än vad som är ryms i subjektet. 
50 Att representera är mer än en vald framställan: ”Att beskriva förlopp är att söka orsaker, 
vilket med nödvändighet [är] ett moraliskt företag. Vad som hänt och hur det gick till bär 
närmast alltid med sig ett yttrande om ansvar, agentskap, drivkrafter – kort sagt moral”, (s. 
99). (Börjesson, 2003) 
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Innovation har sedan den första förklarande modellen vänt blickarna utåt och 
på så sätt i större utsträckning tillfört kompletterande perspektiv: policys; 
interaktion mellan vetenskap, teknik och marknad; samarbetet mellan olika 
aktörer; innovation som produkten av levande skapelser eller den innovativa 
miljön. Detta leder till att antalet kompetensprofiler som påverkat utveck-
lingsförloppet inte varit begränsat till ”innovationsavdelningar”.  

Synen på säkerhetsutvecklingen har i en grov förenkling gått från att sä-
kerställa tekniken, människa-maskin interaktion, människa-teknik-
organisation (MTO) och även uppmärksammat betydelsen av det kontextuel-
la, är ett område där antalet kompetensprofiler först i MTO bemärkelse nytt-
jat annan kompetens än den tekniskt/ingenjörsmässigt orienterade. Figur 4 
visar skillnad i hur innovation tidigt sökte inspiration från ett flertal kompe-
tensprofiler medan säkerhetsområdet först på senare år tenderar att öppna 
upp för kompletterande kunskapsområden. 

 
Figur 4. En tentativ illustration över antalet kompetensprofiler som påverkat respek-
tive område med skillnader över tiden. Innovationsområdet uppvisar tidigt i sin 
utveckling en snabbare grad av acceptans för ett flertal kompetensprofiler. Säker-
hetsområdet är mera konservativt kring frågan om vem eller vilka som anses vara 
lämpliga sakkunniga. Sannolikt kommer säkerhetsområdet inom några år att, som 
inom innovationsteknik, i tilltagande utsträckning acceptera ett engagemang från 
flera kompetensprofiler. Streckad linje ger indikationer på ett nuläge med varierande 
grad av acceptans för olika sakkunnigas engagemang. En hypotetisk skillnad som 
fortsatt forskning ämnar belysa. 

Men att enbart söka nya värdeskapande aktiviteter i en flora av kompetenser 
är inte vår lösning. De syntetiska strategierna ska ses i relation till de analy-
tiska: de är av vikt bland annat med hänsyn till val av sakkunniga för att 
undvika suboptimeringar, Perrows så kallade fixes. 

Vad kan då förklara de varierande graderna av acceptans för alternativa 
sakkunniga? Flera orsaker är naturligtvis bidragande. Den historiska utveck-
lingen av säkerhetsområdet kan grovt förenklat beskrivas som risker vi kan 
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förnimma, till idag mera abstrakta risker. Trots denna utveckling studeras 
risker utifrån ett snävt tekniskt förhållande till omkringliggande stödjande 
systemet. Det är först på senare år vi lärt oss att till viss del uppmärksamma 
stödjande eller stjälpande kontextuella faktorer. Min slutsats är således att 
experten eller en skara experter drivit utvecklingen av säkerhetsdisciplinen 
in i en fåra av expertberoende, m.a.o. med hjälp av ett begränsat antal kom-
petenser eller specialister. Det är först när konsekvenserna blir konkreta för 
allmänheten och riskförnimmelserna för experten tar sig allt mer abstrakta 
former som antalet kunskapsområden, för att sätta och driva en säkerhets-
agenda, tilltar. Begreppet resilience engineering antyder denna tilltagande 
grad av öppenhet, vilket inte minst kravet på att bygga bort/eliminera den 
oönskade dynamiken vittnar om. Att bygga bort, att ändra i organisationen 
ställer dessutom krav på att hela organisationen representeras vid föränd-
ringar för att undvika suboptimeringar. 

5.3 En förenande matris – ett gemensamt beskrivnings- 
språk 
Ovanstående resonemang uppvisar skillnader och likheter mellan de två 
teoretiska disciplinerna. På bas av diskussionen i föregående avsnitt presen-
teras två disciplinerna i en dimension för tidsuppfattning och en dimension 
för problemlösningsstrategi (nedan). Denna matris består av problemlös-
ningsstrategierna analys respektive syntes i kombination med begreppen 
synkron respektive asynkron. Detta leder till fyra kombinationer av strate-
giska aktiviteter. Dessa strategiska aktiviteter uppvisar olika karaktäristiska 
vilka tillsammans ger idéer kring hur valet av strategi i kombination med ett 
tidsperspektiv, format respektive område. Figur 5 visar hur kombinationer av 
de fyra alternativa strategiska aktiviteter kan uttryckas. 
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Figur 5. En fyrfältare av aktiviteter. Säkerhet- och innovationsområdet uppvisar 
unika särdrag i kombinationer av olika faktorer. 

Alternativa begrepp 
Innan jag för en diskussion kring innebörden av dessa fyra aktiviteter lyfter 
jag fram en kort motiverande text kring begrepp för hur tiden kan uppfattas. 
Varför synkron respektive asynkron tid när begrepp som evolutionärt, revo-
lutionärt, inkrementellt eller radikalt finns tillhands? 

Begreppen synkron, evolutionär respektive inkrementell är alla begrepp 
som antyder en tidsaxel där händelser markeras åtföljda av andra händelser. 
Utvecklingen bedöms som stegvis framåtskridande. Begreppen tycks syno-
nyma med reservation för att det evolutionära antyder en utveckling åtskilt 
från mänsklig styrning. 

Begreppen asynkron i relation till revolutionär och radikalt uppvisar dock 
större olikheter än likheter. Sett på en tidsaxel talar begreppen revolutionärt 
och radikalt för en spårbar brytning, en knicks i utvecklingsförloppet. Det är 
dessutom begrepp som är bakåtblickande. Eftersom vi inte kan uttala oss om 
framtiden kan sanningshalten i påståenden av revolutionär eller radikalt art 
först bedömas i efterhand. Begreppet asynkront är däremot inte bakåtblick-
ande. Begreppet talar lika lite om för oss hur framtiden kommer att utveck-
las. Men en asynkron tidsuppfattning talar däremot om för oss att det existe-
rar en parallell tid. Oavsett hur min egen organisation arbetar i en vald fråga 
så kan samma fråga behandlas i andra organisationer. Nya rön kan lura runt 
hörnet och kullkasta de fundament vi vilar våra antagande på. En asynkron 
utveckling sker utom min kontroll. Medan en synkron utveckling talar för 
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bibehållen kontroll. Det är på bas av detta resonemang jag väljer begreppen 
synkron och asynkron, just för att illustrera hur tiden kan uppfattas. 

Gammalt och beprövat – analytisk/synkron 
PSA (Probabilistic Safety Assessments), HRA (human reliability analysis), 
FMEA (Failure modes and effects analysis) och andra akronymer för de 
metoder och verktyg som utvecklas för att mäta, modellera och bedöma ris-
ker, är i många hänseenden normerande aktiviteter: de baseras på det som är 
gammalt och beprövat. Dessa verktyg stöts och blöts inom respektive aka-
demiska disciplin för att sedan nyttjas i den operativa delen av arbete med 
säkerhet. Ett av dessa verktyg, som har för avsikt att mäta en organisations 
säkerhetskultur är Zohars studie från 1980. 
Det hör till sin natur att användandet och utformandet av diverse verktyg 
följer en normering vilket leder till ökade inslag av konformism inom säker-
hetsområdets utövande, på såväl akademisk som operationell nivå. Zohar 
studie är inte undantagen: Zohars försök till att mäta säkerhetsrelaterade 
attityder har sedan sin introduktion inte kunna återskapats. Trots ett flertal 
mätningar saknas idag enighet kring de variabler som kan förklara variansen 
i genomförda mätningar. Åsikterna kring dessa variabler går isär även om de 
fem faktorerna: ledningen, säkerhetssystem, risk, stress och kompetens ofta 
återkommer (Glendon & Litherland). Att medarbetares attityder till säkerhet 
gör skillnad råder det dock konsensus kring (Sorensen, 2002). Och här görs 
tillägget att ramen för denna konsensus genom åren, i sina urvalsprocesser, 
vänt sig till en begränsad del av organisationen för att mäta. 
Urvalet av potentiella respondenter inför stundande säkerhetskultur- eller 
attitydenkäter har med fördel vänt sig till individer i den så kallade sharp-end 
delen av organisationen, d.v.s. de individer som anses verka nära olyckorna. 
Föga hänsyn har tagit till personer i stödjande funktioner. Denna fokusering 
på organisationens ”kärna” återkommer i majoriteten av genomlästa studier. 
Kanske kan svårigheterna med att upprepa Zohars studie sammanlänkas med 
att arbetsuppgifterna för sharp-end individer skiljer sig åt beroende på val av 
bransch. 
Om vi betraktar olyckor som berättelser får vi sagt till oss att produktionen 
på ett eller annat sätt är i obalans. Att justera denna obalans är inom säker-
hetsområdet en återgång till det normala. En återgång till det beprövade för 
att bevara stabiliteten. Kombinationen av analytiskt och synkront är en beva-
rande, kontrollerande ansats som lämnar föga utrymme för att tänka nytt.  
Genom att betrakta olyckor i andra former än som förluster eller avvikelser 
från normen kan vi omvandla problemen till potentialer. Resilience enginee-
ring är ett sätt att närma sig denna dynamik. En svängning har skett inom det 
teoretiska området kring risk och säkerhet som tidigare utgick från tämligen 
stela processer för att nu betrakta dynamiken som ett naturligt inslag i orga-
nisationen. Tidigare säkerhetsarbete gick i större utsträckning ut på att mo-
dellera systemen som statiska där varje störning på förhand kunde gestaltas. 
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Även om nu störningar ses som oönskade inom arbete med säkerhet, är den 
stora skillnaden att vi idag börjar betrakta dessa som lärandepotentialer. Ty-
värr så medför inte en värdeoptimerande strategi allt för mycket utrymme till 
lärande. Det är som Bainbridge noterat: De tillfällen som vi kan lära av 
kommer allt mer sällan i en automatiserad produktion. 

Gammalt och oprövat – analytiskt/asynkront 
För att illustrera kombinationen av analytiskt och asynkront lyfts exemplet 
fram där olika risk- och säkerhetskritiska industrier vänder blickarna utåt för 
att lära av andra industriella goda exempel. För svensk vård har detta bland 
annat inneburit influenser från amerikanskt flyg om hur rapporteringssystem 
bör utformas (Wilf-Miron et al., 2003; Ödegård, 2000). Det kan även handla 
om hur tillförlitlighetsrörelsen, genom namn som bland annat Weibull, kom 
att inspireras av de statistiska metoderna för att bygga in kvalitet i produk-
terna (Bergman & Klefsjö, 1996) eller hur Deming kom att influera hela 
kvalitetsrörelsen med sin statistik (Bergman & Klefsjö, 2001). 

En jämförelse med andra branscher innebär inte med automatik att grund-
förutsättningarna ändras. Med andra ord är arbetssätten för den inlånande 
parten gammalt och beprövat medan inlåningen från annat håll, fram tills det 
att det omsatts förblir oprövat. I termer av utveckling och förändring kan vi 
tala om inlåning av det som för andra branscher utvecklas oberoende av den 
egna branschen, m.a.o. analytiska och asynkrona aktiviteter. Detta kan som 
exemplen ovan visar vara föremål för inlåning. Att låna in från andra är att i 
analytisk manér utgå från pusselbitar som passar: att likställa de värdeska-
pande systemen. Och i egenskap av detta likställande är det inte förvånande 
att inlåningen ibland inte faller ut så som först var tänkt. Tankarna går här 
framförallt till de misslyckade idéerna om att inkorporera japansk kvalitetsfi-
losofi i väst. Det som är gammalt för andra organisationer men oprövat för 
den egna kan uttryckas som bibehållen kontroll men med nya medel för 
styrning. 

Nytt och begripligt – syntetiskt/synkront 
Ett val av strategi i kombinationen av syntetisk och synkron är en strategi i 
linje med att öppna upp för alternativa kompetensprofiler och nyttja dessa 
för att komplettera den rådande uppfattningen; att ändra den grund vi står på. 

Ur ett perspektiv på kunskap återminns här Leonard-Barton vars bidrag 
om kunskapens källor utgör underlag för förändringar, innovationer. Genom 
delad problemlösning, implementering, integrering, experimentering inom 
företaget men även utanför kan vi upprätthålla och bygga innovationer. Lik-
heterna med det föregående, som även de finner sin inspiration externt, är 
slående men här betonas skillnaden i form av att inspirationen i ett nytt och 
begripligt perspektiv hämtas från kunskapsprofiler som tidigare bedömdes 
som oviktiga för att driva utvecklingen på risk och säkerhetsområdet, d.v.s. 
ståendes utanför den givna agendan. När risk- och säkerhetsområdet söker 
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inspiration från andra industrier (analytiskt/asynkront) är grunden för inlå-
ning ett analytiskt likställande av bransch. Ur Leonard-Bartons perspektiv 
går vi mot ett öppnande av de alternativa kompetensprofiler som kan tänkas 
bidraga då vi använder oss av en syntetisk/synkron strategi. Ett strategival 
som kan kullkasta vissa tagna-för-givna-förhållanden. Den synte-
tiskt/synkrona strategin öppnar upp för nytänkande, ett ifrågasättande av det 
etablerade arbetssätten. Det är dessutom ett strategival som värdesätter den 
samlade organisatoriska kunskapen. Det är denna väg kommande empiriska 
insamling ämnar gå. För att nå fram till det nya, det begripliga måste vi för-
flytta oss in i det okända vilket kan betraktas som att lossa på tyglarna och gå 
mot minskad kontroll.  

Nytt och obegripligt – syntetiskt/asynkront 
Innovation är ett samlingsnamn för olika typer av fenomen, alla med karak-
tären förnyelse. Fenomenet kan för den enskilde uppfinnaren handla om ett 
självförverkligande genom att föra en uppfinning till en marknad. För en 
organisation kan samma fenomen vara en fråga om en övergång till en ny 
typ av produktionsmetod, eller tillverkningen av en ny produkt eller tjänst 
för att kunna fortsätta som en spelare på en konkurrerande marknad. Gemen-
samt för dessa fenomen är att de kommer till oss som nyheter. Nyheter vi 
förr eller senare tvingas ta ställning till. Studiet av innovation handlar om att 
öka graden av lyckade innovationer. Dels genom att lära om och kring 
innovationskap, dels att lära kring hur den innovativa organisationen skapas. 
Ur ett organisatoriskt perspektiv kan det gälla frågan om att stärka sin kon-
kurrenskraft, överlevnad kort och gott. På bas av detta kan frågan om förny-
else inte förringas. Tidig innovationsforskning vände sig i traditionell manér 
till en FoU avdelning – input i forskning ger output i innovation. Senare kom 
kund och marknad in som viktiga delar för att förklara innovationsprocessen. 
Men varken kund eller marknad kan anses som goda förespråkare för ett 
värde ingen känner till. Organisationens lösning för att generera innovationer 
är att redan från början öppna upp för ännu flera aktörer, t.ex. genom sam-
manslagningar, avknoppningar eller tvärfunktionella team. Att enbart vända 
sig mot kunder för en traditionell analys är inte tillräckligt, det nya upp-
kommer på en divergent, dynamisk arena där i stort sett alla kompetensprofi-
ler välkomnas. Det handlar om att generera nytt genom en divergent addita-
tiv strategi. En strategi som för oss mot tilltagande grad av komplexitet sam-
tidigt som potentiella konsekvenser styr oss mot en ökad grad av osäkerhet. 
Everything in it´s path (Erikson, 1976) där konsekvenserna av katastrofen 
ges ny mening eller Design Paradigms (Petroski, 1994) där människans strä-
van över att behärska elementen sätts i ny dager, är båda två riskrelaterade 
litterära verk som finner sin hemvist i denna strategiska ram av nytt och obe-
gripligt. 

Den syntetiskt/asynkrona strategin strävar bortom det kända. Det är mer 
än de andra tre strategierna en rörelse in i det okända – att tänka utanför ra-
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marna! En sfär med stor osäkerhet och hög grad av komplexitet. Men att 
behärska delar av dessa element är att skaffa sig en konkurrensmässig fördel: 
Ju högre grad av obegriplighet desto större potential för värdeskapande. In-
novationer med hänsyn till Kim och Mauborgnes den röda oceanens strategi 
till skillnad från den blå oceanens uppvisar med en böljande klarhet skillna-
derna mellan klassisk marknadsföring och innovationens normering mot det 
radikala. Johanssons Medicieffekten är ännu ett exempel på hur syntetiska 
strategier skapar oväntade lösningar. 

Säkerhetsområdet uppvisar en motpol till de asynkrona aktiviteterna i 
egenskap av en tilltro till kontroll, vilket inte är så svårt att förstå eftersom 
sfärer av osäkerhet förringar expertens betydelse. Experten, i generella ter-
mer, får stå tillbaka för en strategi som inkluderar kognitiv diversifiering51 
(Surowiecki, 2005). Utvecklingen av normer, regler och styrande dokument 
anses viktigare än dess praktiska tillämpning. Normer och regler är känne-
tecken på ett område som undviker divergens och istället finner tryggheten i 
analytiska/synkrona strategier. 

Detta sammanfattat leder till mina avslutande diskuterande ord: inför det 
okända ges det kända företräde vilket för mig åter till Goldenberg et al. som 
hävdar att en innovation samtidigt som den är ny, måste vara begriplig. En 
iakttagelse som tillskriver innovativa verksamheter epitetet moment22. 

Sammanställning 
De två cirklarna i matrisen nedan (se figur 6) är ungefärliga representationer 
för säkerhet- respektive innovationsområdet. Kan denna matris fungera som 
en förenande aren för två separata discipliner? Vid sidan av resultatet om att 
innovationsteknik lämpligen kan komplettera risk- och säkerhetsområdet – 
vid dess utveckling, val och implementering av lösningar – ges nedan en idé 
kring skillnader i övergripande strategier. Jag kompletterar således mina 
inledande forskningsfrågor med formandet av hypoteser. 

Det handlar om hur övergripande arbetsstrategier för respektive disciplin 
skiljer sig åt och hur insikten i dessa övergripande former för alternativa 
problemlösningsstrategier kan hjälpa en organisation i långsiktig överlevnad. 
Här uttrycks skillnaderna i val av strategi som att innovationsområdet befin-
ner sig i de övre högra fälten medan risk befinner sig i de nedre vänstra. Dis-
kussionen visar hur säkerhetsområdet analytiska strategier resulterar i en 
tilltagande synkron tidsuppfattning. Branschtorgenhet och kontroll är delar 
som talar för denna synkrona strategi. Innovationsområdets öppenhet kom-
mer bland annat ur de tidiga valet att acceptera och öppna upp för ett flertal 

                               
51 Samma typ av diversifiering, d.v.s. att förlita sig på en marknad i linje med Adams osynliga 
hand är inte heller det den rätta vägen ut. Precis samma osynliga hand har idag ställt hela 
mänskligheten inför ett globalt hot om en döende natur. En död som till stora delar vilar på 
kapitalismens tunga ok. 
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kompetensprofiler vilket bidrar till att kategorisera innovationsområdet som 
en i huvudsak syntetisk/asynkron aktivitet. 

 
Figur 6. Säkerhetsområdets placeras i fyrfältarens nedre vänstra hörn där de synkro-
na aktiviteterna möter analysen. Innovationsområdet sätts i fyrfältarens asynkrona 
fält med huvudsakligen syntetiska inslag. 

Diskussionen visar dels hur de två valda disciplinerna skiljer sig åt genom en 
presentation av fyra olika problemlösningsstrategier, dels hur de för sin över-
levnad skull, behöver behärska förståelsen för de kort- och långsiktiga kon-
sekvenser som ovillkorligen följer ett val mellan dessa fyra alternativa stra-
tegier. 

Innovation är ett begrepp för förverkligandet av idéer. Det handlar ytterst 
om att förnya och förändra för att leva vidare som en spelare om kundernas 
pengar. Den stora frågan är vilken produkt, tjänst eller värdeskapande sy-
stem som ska ta organisationen dit? Inom säkerhetsområdet är systemet re-
dan givet och de värdeoptimerande aktiviteterna ges utrymme. Att byta sy-
stem förskjuter riskerna till okänd mark och då tenderar riskexpertens roll att 
blekna eftersom riskerna plötsligt inte kan laboreras mellan noll och ett. 

Den konserverande riskexperten och den risktagande innovatören är trots 
de ytliga skillnaderna aktörer på samma spelplan. Utterback visar hur företa-
gare slås ut till förmån för företagare med den vinnande tekniken och på 
samma sätt kan en katastrof slå ut en organisation. Det handlar ytterst om en 
överlevnad i binära tal. Här med tillägget att innovatören har – eller borde ha 
– en förmåga att inse bytet av strategi i linje med händelsernas utveckling 
medan riskexpertens konserverande strategi står för en annan bild av trygg-
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heten52. Valet av strategi kan provokativt formuleras att risk- och säkerhets-
området i huvudsak vänder ryggen mot utvecklingen medan innovationsom-
rådet strävar efter att vända näsan mot densamma53. 

Därmed anser jag mig nyanserat bilden på respektive teoris omfång, dy-
namik och strategi för hantering av dynamiken. En nyansering som oundvik-
ligen leder till nya frågor. Jag tänker här på en rörelse inom de fyra område-
na. Idag finns en mängd kunskap utvecklad kring fenomenet förbränning. 
Det råder snarare stor okunskap om begreppet flogiston, även om det inte har 
någon praktisk betydelse. Kunskapsutvecklingen kring förbränning och 
många andra exempel jag snuddat vid i uppsatsen talar för en kunskapens 
rörelse inom denna matris. Hur ser denna rörelse ut och är den generell för 
all typ av kunskapsutveckling? Och inte minst hur uttrycks denna kunska-
pens rörelse för våra valda discipliner? Går det över huvud taget att hantera 
dessa två discipliner i en gemensam matris? Att i detalj och med god syste-
matik besvara sanningshalten i diskussionen ses som ett viktigt moment 
inför doktor. Hur detta kan gestaltas är en del i kommande kapitel. 

                               
52 Vilket lite naivt kan formuleras som hans eller hennes trygghet i form av en cementering av 
den egna yrkesrollen. 
53 Jag är här fullt medveten om att sanningen är betydligt mer nyanserad än vad dessa två 
illustrationer medger. Jag påminner läsaren om min inledande kommentar om att då skillnader 
ska påvisas tenderar beskrivningarna att polariseras. 



 104 

 



 105

6 
Övergripande slutsatser och fortsatt forskning 

För att svara på frågan om hur innovation- och säkerhetsteori skiljer sig åt 
och var berikningspotentialen finns, så återvänder jag till resultatsummering-
en som föregick diskussionen. Ur denna summering kom fram att föränd-
ringar i större utsträckning välkomnas inom innovationsområdet, trots förlo-
rad kontroll och begränsad kunskap om styrning. Att våga ta klivet ut i det 
okända och bli belönad, visar på en differens våra domäner emellan. Detta 
står i bjärt kontrast till säkerhetsområdets nagelfarande av de tekniska sy-
stemen – även om en viss öppenhet börjar infinna sig. Men graden av öp-
penhet har nått längre för innovationsområdet. De potentiella aktörerna söks 
med ljus och lykta på de mest främmande ställen. Inte ens icke-innovatören 
kommer undan: personligheten kan ju vara en trendsättare för en ännu icke 
upptäckt trend. Här kan man säga att det finns likheter våra domäner emel-
lan. Det är just spårbarheten som paradoxalt nog kan leda oss i fel riktning, 
vilket Rogers lyfter fram som en svaghet för forskningen kring innovationer. 
För att inte falla in i det konforma spåret använder sig innovationsområdet i 
större utsträckning av en pluralitet av aktörer och de medföljande subjektiva 
bedömningsförfarandet balanserar upp en allt för siffertung analys. 

Utöver ovan nämnda iakttagelser sägs även några ord om hur innova-
tionsområdet berikats genom uppsatsens syfte att jämföra två discipliner. 
Med utgångspunkt i diskussionen kan innovationsteknik (och även säker-
hetsdisciplinen) finna nytta i de fyra övergripande arbetsstrategierna som 
presenterades i matrisen. Denna tentativa matris utgör ett retoriskt medel för 
att driva förändringar. Jag menar här att val av arbetsstrategier kan visualise-
ras och därmed åskådliggörs dess respektive styrka och svaghet. Insikten om 
en parallell tid illustrerar behovet av att göra sin omvärldsanalys. Det synte-
tiska arbetssättet ställer frågan på sin spets om alla individer som kan betrak-
tas som bidragare är tillfrågade. Arbetsstrategierna kan inte bara visualiseras, 
de kan även kategoriseras. Denna kategorisering kan utgöra viktigt bidrag till 
att beskriva organisationers val av arbetsstrategier över tiden. Den organisa-
tion som har sin hemvist i en kombination av det analytiska och synkrona 
kommer troligen inte att vara en av morgondagens viktigaste aktörer. Den 
tentativa matrisen är mitt beskrivningsspråk för arbetsstrategier som kan 
hämma och inte minst driva på innovationer.  
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I uppsatsens inledning nämndes att litteraturen inte varit föremål för en 
uttömmande granskning. En förklaring till detta är att två skilda discipliner 
inte med enkelhet låter sig slås samma för ett urval på snarlika grunder. Ut-
vecklandet av den gemensamma förståelsegrunden är däremot ett sätt att på 
sikt hantera en urvalsfråga. Således kommer tiden fram till doktor att bestå 
av ett antal moment där ett är att systematiskt granska litteraturen inom risk- 
och säkerhet- samt innovationsområdet. En systematisk genomgång av litte-
raturen kommer att nyansera bilden av sammanslagningen av två teoretiska 
discipliner: det handlar bland annat om söka ökat stöd för hypotesen om 
generella övergripande arbetsstrategier i linje med matrisen i figur 5. Det 
handlar även om att söka ytterligare stöd för den tentativa kategoriseringen 
enligt figur 6. Utöver detta kan matrisen tänkas att kompletteras med en yt-
terligare dimension. En dimension som skärskådar aktiviteter inom männi-
ska, teknik eller organisation i relation till presenterade övergripande strate-
gier. Finns det en tredje axel till matrisen? En systematiserad urvalsproces-
sen av relaterad litteratur kan komma att stärka framställda teser. 

Viktiga frågor en expanderande teori kan svara på är, med hänsyn till kul-
turbegreppet, bland annat fördelningen av mandat (befogenheter resurser och 
kunskaper) för möjligheterna att agera och nyansera relationen säkerhetskul-
tur och organisationskultur? Företagskultur behandlas av en ytterlighet som 
något som blir ett verktyg i ledarskapets tjänst medan en annan syn på före-
tagskulturen hävdar att organisationen är en kultur. Vad får detta för konse-
kvenser på förändringar inom organisationer? Och vad ryms inom begreppet 
organisation? Vad har vi organisationen till och vad kan vi dra för lärdomar 
ur en fördjupning av dess tillkomst. En genomgång av organisationsteori där 
begreppet organisation måste redas ut och där frågor om hur organisationer 
hanterar komplexiteten ses som framtida viktiga delar. Hit hör även hur or-
ganisationer löser sina problem, sker detta inom en öppen eller sluten pro-
blemrymd (läs analytisk vs. syntetisk). 

Förändringsmodeller kommer i ett flertal former, var och en med sina för- 
respektive nackdelar. Här bör förtydligas skillnader mellan systemgrupps-
modellen och andra förändringsmodeller (med framförallt rötter i organisa-
tionsteori). Deras respektive styrkor och svagheter bör lyftas fram för läsa-
ren. En expanderad teoribild är dessutom av vikt för att kunna uttala sig om 
och påvisa fördjupade skillnader och likheter mellan säkerhetsteori och 
innovationsteori. Delar i denna expanderade teoribildning är en mer inträng-
ande studie av den subjektiva respektive objektiva bilden av hur risker be-
traktas. Jag tänker närmast på hur risker i ett perspektiv på mänsklig existens 
betraktas som relativa eller konstruerade. Ett ontologiskt spår är av intresse 
för att förankra avhandlingen mot den vetenskapsteoretiska utvecklingen. 

Kunskapen om risker har idag nått långt. Vi vet till stor del vad som lig-
ger bakom en mängd olyckor och incidenter. Betydligt mindre vet vi om 
säkerhetsakademiska ansatser för att driva förändringar. Varför är det så? 
Kanske finns svaret delvis hos Perrow: det är en fråga om makt eller makt-
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löshet. Således bör framtida datainsamling inkludera studiet av säkerhet ut-
ifrån ett maktperspektiv, kanske i form av risk- och säkerhetskultur där kun-
skapen får flöda fritt för att driva förändring framåt. En viktig del i empiriin-
samlingen är att nyttja matrisen och designa datainsamlingen i linje med en 
synkron/syntetisk strategi. 

Att försöka greppa säkerhetskulturen på en vald tillämpning och nyansera 
problemet är ett av många kvarvarande steg. Med fokus på säkerhetsfrågan 
ses detta som ett naturligt inslag i den fortsatta forskningen. En viktig central 
idé i denna forskaransats på en vald industri är att inbjuda all personal som 
verkar inom organisationens väggar till att göra sig hörda kring frågor om 
risk, säkerhet och förändringar. Att bilda sig en egen uppfattning genom 
empiriskt material, där flera exempel från industri samt kompletterande stu-
dier från reglerande myndighet inhämtas, utgör förhoppningsvis de sista 
momenten fram till en högre examen. 
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