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Sammanfattning
Fenomenet säkerhetskultur har diskuterats och studerats allt mer, efter att utredningen av reaktorolyckan i 
Tjernobyl 1986 konstaterade att olyckan orsakades av en bristfällig säkerhetskultur. Syftet med denna  
kunskapsöversikt är att beskriva den tidigare forskningen kring säkerhetskulturer generellt och inom  
transportsektorn specifikt.

Säkerhetskulturer inrymmer organisationers gemensamma attityder, uppfattningar och värderingar i för- 
hållande till säkerhet, eller i förhållande till trafiksäkerhet inom transportsektorn. I mer utvecklade säkerhets-
kulturer finns en gemensam positiv inställning till säkerhet, och säkerhet är en viktig norm och värdering 
som alla involverade aktörers agerande utgår från. Inom transportsektorn kan Nollvisionen ses som en viktig 
norm och värdering beträffande trafiksäkerheten. 

Vilka säkerhetskulturer som uppstår och utvecklas i en organisation påverkas framför allt av vilka attityder, 
uppfattningar och värderingar i förhållande till säkerhet som finns hos ledningen, men även hos övriga med-
arbetare. Inom transportsektorn handlar det även om vilka värderingar som uttrycks genom lagstiftning och i 
vad mån politiken prioriterar trafiksäkerhet. Att förändra säkerhetskulturer är svårt och tar tid. Förändrings-
åtgärder måste utformas för den aktuella kontexten. För såväl säkerhetskulturer generellt som specifikt inom 
transportsektorn, bör dessa åtgärder i första hand ha systemfokus men även individfokus krävs.

För att kunna mäta säkerhetskulturer inom transportsektorn liksom inom andra områden, framhålls vikten 
av att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder. Framför allt anses kvalitativa metoder krävas. 

Det finns ett visst empiriskt stöd för att säkerhetskulturer påverkar den faktiska säkerheten och olycks- 
förekomsten, både beträffande organisationer generellt och specifikt inom transportsektorn. Forskning i för-
hållande till järnvägen visar att privatisering inom området kan ha en negativ inverkan på säkerhetskulturer.

Vidare forskning om vad säkerhetskulturer är inom transportsektorn behövs, med fokus på vägtrafiken och 
järnvägen. Inte minst finns det ett behov av att undersöka Nollvisionens betydelse för säkerhetskulturer 
inom dessa områden. 
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1 inledning
Säkerhetskultur började framför allt diskuteras efter den utredning som International Nuclear Safety Group 
(INSAG) genomförde av reaktorolyckan i Tjernobyl år 1986 (Pidgeon, 1991; Cooper, 2000). Ett av de första 
försöken att definiera säkerhetskultur gjordes i INSAG 1 (1986:1), där följande definition presenterades:

Safety culture is that assembly of characteristics and attitudes in organizations and individuals 

which establishes that, as an overriding priority, nuclear plant safety issues receive the attention 

warranted by their significance.

Med denna definition ville utredningen poängtera att säkerhetskultur inbegriper både attityder och strukturella 
aspekter hos såväl individer som organisationer, samt att säkerhetsarbete ska tillägnas tillräckligt med tid och 
resurser för nödvändiga åtgärder (INSAG 1, 1986).  

En attityd kan beskrivas som en inställning eller hållning till någon eller något. Attityder kan sägas inrymma 
en kunskaps-, känslo- och en handlingskomponent. Attityder kan vara antingen mer individuella eller mer 
kollektiva till sin karaktär. Sålunda formas attityder i en given organisationskontext samtidigt som dessa  
attityder formar såväl organisationskulturen som säkerhetskulturen. 

Vidare ansågs en ”dålig säkerhetskultur” vara orsaken till olyckan i Tjernobyl (INSAG 4, 1991; Cox & Flin, 
1998; Mearns & Flin, 1999; Pidgeon, 1998). Utredningen visade att olyckan kunde ske dels genom hur  
personalen i kontrollrummet uppfattade och agerade i förhållande till säkerhet, dels genom det dåvarande 
Sovjetunionens säkerhetskultur. Dessutom hade uppsatta produktionsmål vägt tyngre vid kärnkraftverket än 
säkerhetsinstruktionerna. 

Sedan utredningen av reaktorolyckan har flera andra utredningar av större olyckor visat att även dessa bland 
annat orsakats av bristfälliga säkerhetskulturer. Till exempel konstaterades detta i utredningen efter olyckan 
med rymdfärjan Columbia 2003 (NASA, 2003) och i utredningen efter olyckan vid BPs oljeraffinering i Texas 
City 2005 (The Report of the BP US Refineries Independent Safety Review Panel, 2007). 

Även om säkerhetskultur ursprungligen kopplades till så kallade högriskorganisationer, har fenomenet 
under senare tid kommit att användas inom andra organisationer. Till exempel är säkerhetskultur en viktig 
del i Trafikverkets trafiksäkerhetsarbete (Trafikverket, 2014). Även säkerhetsforskare har betonat vikten av 
att goda säkerhets-kulturer implementeras hos organisationer för att de ska stå så bra rustade som möjligt 
inför olyckor och risker (Reason, 1998). Det är dock inte helt klart hur säkerhetskultur har definierats inom 
forskningen kring transportsektorn. Föreliggande rapport är därför en kunskapsöversikt som granskar den 
tidigare forskningen kring säkerhetskultur, med ett särskilt fokus på vägtrafiken och järnvägen.   

1.1 Uppdrag och syFte
Trafikverket har gett Mälardalens högskola i uppdrag att sammanställa en kunskapsöversikt utifrån såväl 
den nationella som internationella forskningen, på säkerhetskulturområdet generellt och transportsektorn 
specifikt. Med transportsektorn brukar vanligtvis avses såväl vägtrafiken och järnvägen som sjö- och luft- 
farten. I uppdraget har endast ingått att belysa vägtrafiken och järnvägen. Med transportsektorn avses således 
i den följande texten endast vägtrafiken och järnvägen. Att uppdraget vid sidan om dessa områden varit att 
beskriva säkerhetskulturområdet generellt, innebär att inga andra områden som energisektorn eller sjuk-
vården har studerats specifikt. Kunskapsöversikten syftar till att beskriva hur den tidigare forskningen har 
försökt besvara följande frågeställningar: 

•	 Vad är säkerhetskultur generellt?

•	 Vad kännetecknar mer utvecklade säkerhetskulturer?

•	 Hur uppstår och utvecklas säkerhetskulturer?

•	 Hur förändras säkerhetskulturer? 

•	 Hur kan säkerhetskulturer mätas?

•	 Hur påverkar säkerhetskulturer graden av och karaktären på den faktiska säkerheten?
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•	 Föreligger skillnader mellan offentliga och privata aktörer, med avseende på säkerhetskulturer och 
faktisk säkerhet?

•	 Vad är säkerhetskultur specifikt inom vägtrafiken och järnvägen?

Ambitionen är att den sista frågeställningen ovan ska belysas i förhållande till de övriga frågeställningarna. 
Utifrån de resultat som frågeställningarna ovan genererar syftar kunskapsöversikten även till att föra en 
diskussion kring följande frågeställning: 

•	 Vilka forskningsområden är av intresse för ett framtida forskningsprogram? 

Projektledare vid högskolan har varit professor Jonas Stier. Fil.mag. Matilda Fredriksson har genomfört  
studien och författat kunskapsöversikten, under handledning av projektledaren och fil dr Matts-Åke Belin.

1.2 Metod
För att sammanställa kunskapsöversikten har en litteraturstudie genomförts. I ett första steg samlades 
material (tidigare forskning) in genom artikelsökning i syfte att få en bred översikt över forskningsområdet. 
Därefter har det insamlade materialet kritiskt granskats utifrån frågeställningarna ovan, för att vidare  
sammanställa och välja ut de artiklarna av störst relevans för frågeställningarna.   

Artikelsökningen gjordes i det första steget via Google Scholar. Inledningsvis söktes på ”safety culture”  
samt ”security culture”. Då få av de studier som dessa sökningar resulterade i fokuserade på säkerhetskultur 
specifikt inom en svensk kontext, söktes sedan på ”säkerhetskultur” för att även få en bild av den nationella 
forskningen. Det första urvalet bestod till liten del av studier kring väg- och järnvägen, därför söktes även på 
”traffic safety culture”, ”road safety culture” och ”railway safety culture”.1 Samtliga sökningar genomfördes 
under våren och sommaren år 2014. 

Det visade sig att artiklarna i urvalet framför allt var publicerade i två tidskrifter, ”Safety Science” och ”Work 
& Stress”. En specifik sökning genomfördes därför i respektive tidskrift. Vidare har även andra studier  
granskats, vilka funnits genom snöbollsurval, dels utifrån de ovan redovisade studierna och deras referenser, 
dels genom kontakt med nationella forskare inom området. 

Dessa sökningar har tillsammans gett en stor träffsäkerhet inom området säkerhetskultur generellt (Bryman, 
2011). Inte minst ökar tillförlitligheten till de artiklar som har studerats, då författarna i många artiklar  
refererar till samma källor.

Eftersom artiklar har valts ut genom mer generella sökningar på säkerhetskultur, belyser resultaten i  
föreliggande kunskapsöversikt just hur den tidigare forskningen inom säkerhetskulturområdet i allmänhet 
har försökt besvara frågeställningarna ovan. Fler sökningar, med fler sökord, hade med stor sannolikhet  
generat ett rikare och mer relevant material i förhållande till respektive frågeställning. 

Resultatredovisningen bygger framför allt på de centrala studierna inom området, det vill säga på de studier 
som de flesta övriga studier i urvalet refererar till. Även de övriga studierna i urvalet finns med i redovisningen, 
som komplement och för att ge konkreta exempel på hur de frågeställningar som kunskapsöversikten syftar 
till att besvara har behandlats i den tidigare forskningen. 

Den tidigare forskningen kring säkerhetskultur har i stor utsträckning genomförts i relation till så kallade 
högriskorganisationer, kärnkraften är ett område som framför allt har studerats. I övrigt är säkerhetskultur 
inom sjukvården något som många av studierna i urvalet belyser. Utifrån urvalet kan slutligen konstateras 
att en stor del av den tidigare forskningen har genomförts i en nordisk och anglosaxisk kontext. Att Norden 
utmärker sig kan beror på att Norge har en oljeindustri som varit aktiv inom säkerhetskulturområdet.   

1 I det andra steget söktes enbart på ”safety culture”, då det visade sig ovanligt att termen ”security” används i sammanhanget säkerhetskul-

tur. Skillnaden mellan de engelska orden ”safety” och ”security” beskrivs vidare i avsnitt 2.1 nedan.  
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2 teoretiSk bakgrund 
I detta kapitel ges en teoretisk bakgrund som är tänkt att öka förståelsen av fenomenet säkerhetskultur, 
genom att sätta det i en större kontext och ge en kunskapsbakgrund. Kapitlet inleds med en beskrivning av 
några säkerhetsteoretiska utgångspunkter. Därefter beskrivs kulturbegreppet, följt av en beskrivning kring 
begreppets förhållande till individ och struktur. Avslutningsvis diskuteras sedan hur organisationskultur och 
säkerhetsklimat brukar definieras och hur dessa förhåller sig till säkerhetskultur. 

2.1 perspektiv pÅ säkerhet
Vanligen förknippas säkerhet med åtgärder för att förebygga fara och olyckor inom organisationer (Reason, 
1997). Säkerhet handlar visserligen om kvalitetssäkrade tillvägagångssätt och säkerhetsutrustning från den 
tekniska miljön. Det handlar emellertid även om ett samspel mellan människor, och härvidlag kan det således 
finnas ett behov av kunskap från fler områden som exempelvis psykologin (Törner, 2008) och sociologin.

För det svenska begreppet säkerhet finns två begrepp i det engelska språket, ”safety” respektive ”security”. 
Gemensamt för begreppen, liksom för det svenska begreppet säkerhet, är att de används för att beskriva 
frånvaron av risk och förhållanden som kan leda till fara eller olycka. Vilket av begreppen som används beror 
på vilken typ av fara eller olycka det är fråga om, samt vilken metod som används för att hindra att detta 
inträffar. Safety används när det är fråga om oavsiktliga fel och misstag, medan security istället används för 
avsiktliga fel och olyckor vilka i de flesta fall är brottsliga. När det gäller säkerhetskultur som är fokus i före-
liggande kunskapsöversikt, används genomgående i den internationella forskningen termen safety och alltså 
inte security. 

Rollenhagen (1997) menar vidare att ett vanligt perspektiv beträffande säkerhet är människa-teknik- 
organisation (MTO). Rollenhagen beskriver detta som ett perspektiv som kan användas för att beskriva samspelet 
mellan människans fysiska, psykologiska och sociala förutsättningar med olika teknologier och organisations-
former. Syftet är att utifrån denna kunskap bidra till ökad säkerhet. MTO-perspektivet kan vidare appliceras 
på alla verksamheter i syfte att se hur de hantera komplexa problem, samt för att synliggöra den enskilde 
individens behov och inverkan på ett större sammanhang. Således innefattar perspektivet samverkan mellan 
människa, teknik och organisation, och kan därmed vara ett betydelsefullt perspektiv inom en säkerhets-
kontext. Kruger och Kearney (2006) hävdar att det är av stor betydelse med en god samverkan mellan 
människa-, teknik och organisation, för att nya rutiner eller tekniska system ska kunna implementeras. 
Rollenhagen (1997) skriver att MTO-perspektivet påvisar vikten av att det inom en organisation finns förståelse 
för att tekniken måste anpassas till individen och för individens interaktion i säkerhetssystemet som helhet 
(Rollenhagen 1997; 2003). 

För att skapa förutsättningar för människan att kunna agera säkert menar Rollenhagen (2006) vidare att 
försiktighetsprincipen kan användas för att kommunicera kunskap, värderingar och beteenden. Rollenhagen 
skriver att denna princip i sin tur innehåller tre principer; den strategiska, taktiska respektive operativa. Den 
strategiska principen sker på en strategisk nivå i syfte att risk och säkerhet ska synliggöras och uppmärksammas 
från såväl organisationens som de enskilda medarbetarnas sida. Enligt den taktiska principen måste det finnas 
resurser för att både upptäcka och analysera risker, samt för att se till att beslut och åtgärder som rör säkerhet 
implementeras. Den operativa principen består i att individen i förhållande till osäkra situationer intar ett 
konservativt förhållningssätt och en försiktighet, och således inte utsätter sig själv för onödiga risker. Utifrån 
detta vidhåller Rollenhagen att försiktighetsprincipen kan ha stor betydelse för säkerhetskulturer.

Försiktighet kan handla om obeslutsamhet eller oförmåga att agera i förhållande till risk och säkerhet, vilket 
kan krocka med andra värden än säkerhet som prioriteras inom organisationen, som exempelvis effektivitet 
och att kunna gå med vinst. För att försiktighetsprincipen ska fungera pekar därför Rollenhagen (2006) på 
vikten av att organisationen sätter upp klara gränser för vad som är onödigt respektive nödvändigt risktagande.   

2.1.1 NollvisioNeN – gruNdeN för sveNsk trafiksäkerhet
Nollvisionen är den långsiktiga visionen för trafiksäkerheten i Sverige, vilken beslutades av Sveriges Riksdag 
år 1997 (prop. 1996/97:137). Enligt denna vision ska ingen dödas eller skadas allvarligt i trafiken på sikt. Noll-
visionen ligger väl i linje med MTO-perspektivet för säkerhet, genom sin systemsyn som i första hand ser till 
samhällets ansvar. 
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Visserligen är en grundprincip att de som utformar trafiksystemet och den enskilde trafikanten har ett delat 
ansvar för trafiksäkerheten. Systemutformarnas ansvar består i att utforma ett system så att ingen dödas eller 
skadas allvarligt, trafikantens ansvar består i att följa lagar och regler och medverka till att allvarliga olyckor 
undviks. Men i det fall den enskilde trafikanten inte tar detta ansvar, faller ansvaret tillbaka på systemut-
formarna (Belin & Tillgren, 2012; Belin et al., 2011). Nollvisionen innebär således att systemet måste vara 
utformat på ett sätt som skapar förutsättningar för trafikanterna att bete sig i trafiken på ett sätt som gynnar 
trafiksäkerheten. Nollvisionen tar vidare hänsyn till och accepterar att människor kan göra misstag, men  
systemet ska vara utformat på ett sätt som hindrar att någon på grund av ett misstag dödas eller skadas  
allvarligt i trafiken. 

2.2 kUltUr och kUltUrBegreppet 
Begreppet kultur har kommit att användas på en mängd skilda sätt (Stier, 2009) och uppfattats som något 
abstrakt som är svårt att förklara. Det har använts för att benämna allt från en kultiverad person till vad sam-
hällen byggt upp och utvecklat under lång tid, som till exempel dess traditioner (Schein, 2010). När det gäller 
kultur i form av säkerhetskulturer eller organisationskulturer har det som begrepp lånats in från antropologin. 
Intresset för begreppet har kommit att öka i takt med att nya organisationsformer har skapats (Alvesson, 
2009). I dagens organisationer är inte längre den gamla byråkratiska och hierarkiska styrningen lika effektiv, 
utan annat har fått allt större betydelse, som till exempel samverkan, nyskapande, värderingar liksom en 
kultur som främjar dessa värden. 

Geertz (1977) definierade kultur som ett system av symboler genom vilket människor skapar mening av sin 
existens, tolkar sina erfarenheter och vägleder sitt agerande. Alvesson (2002) lägger till att detta system rymmer 
gemensam erfarenhet, förståelse, mening och värde. I så motto menar Stier (2009) att kulturen fungerar 
som ett raster genom vilket verkligheten förstås och som påverkar den hållning människor har till världen, 
händelser sig själva och andra. En kultur kan på så vis beskrivas som en bakgrund som gör sociala händelser, 
beteenden, processer och institutioner såväl begripliga som meningsfulla för en grupps medlemmar. Schein 
(2010) skriver vidare att kulturen är djup och genomgripande och komplex, samt något som sker i nuet. 

Stier (2004) och Schein (2010) menar att kulturer skapas och omskapas, i mänskligt handlande och social 
interaktion. Kulturen påverkar således individen, samtidigt som individen påverkar kulturen (Alvesson, 2002). 
Alvesson (2008) beskriver vidare att kulturer uppstår när en grupp ser världen på likande sätt och på ett sätt 
som skiljer sig från andra grupper. Kulturer skapas inte genom vad enskilda individer tycker och tänker utan 
genom en grupps gemensamma föreställningar och utifrån den sociala miljö gruppen verkar inom (Hofstede, 
2011; Alvesson, 2009). Pidgeon (1991) beskriver något mer detaljerat hur detta går till och säger att det är när 
en grupp upprepade gånger beter sig på ett visst sätt som kultur skapas. Det sker då på ett sätt som för gruppen 
ter sig självklart att agera på i en given situation. Enligt Schein (2010) har grupper med någon gemensam 
historik en viss kultur. Schein menar att kultur skapas av olika aspekter till ett mönster. Detta sker därför 
att människor har ett behov av att dels skapa ordning, dels göra omgivningen hanterbar och begriplig. Stier 
(2009) beskriver att en grupp som delar en viss kultur har tillägnat sig denna genom socialisationsprocessen, 
och skriver vidare att kultur sedan överförs från en generation till en annan genom socialisationsprocessen.

Kulturen kan vidare influeras av vad som sker i samhället, som exempelvis av lagar och regler (Alvesson, 
2008). Den påverkas även av en mängd andra omständigheter, som till exempel oskrivna regler, åtagna 
värden, normer, beteenden, tankesätt, symboler, och klimat (Schein, 2010; Alvesson, 2002). Vidare rymmer 
kultur ett antal sinsemellan sammankopplade aspekter som värderingar, normer, symboler och handlings-
mönster, vilka komponeras till en livsstil som blir kännetecknande för en grupp människor (Nilsson och 
Waldemarson, 2007; Stier, 2009).  

Schein (2010), Alvesson (2009), Stier (2009) menar att gruppen genom kulturen får en identitet, gemensam 
mening och sammanhållning, och att den bidrar till att gruppen gemensamt förhåller och skiljer sig från 
andra grupper samt förhåller sig till omgivningen i stort. Törner (2010) hävdar, genom att referera till Schein 
(2004), att kultur kan jämföras med vad karaktär är för individen, och att de djupare aspekterna i en grupps 
kultur kan liknas vid dess DNA.    

Vad vidare gäller förhållandet mellan olika kulturer menar Nilsson och Waldemarson (2007) att människor 
tenderar att uppfatta den egna kulturen som sann och att vi intar en försvarsställning då vi tvingas samspela 
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med någon från en annan kultur. Vi granskar med andra ord andra människor och deras handlingar genom 
våra egna kulturella filter, det är således utifrån vårt specifika sätt att leva som vi framför allt uppfattar 
förvrängningar utifrån (Stier, 2009). För att förklara människans kategorisering och upplevelse av vi-och-dom 
skriver Hofstede (2011) att begreppen egengrupp och främlingsgrupp kan användas.

Schein (2010) kategoriserar vidare kulturer i olika typer. En globalt existerande kultur, som inkluderar olika 
nationer eller religioner benämner han en makrokultur. En annan kategori är organisationskultur vilken 
finns inom till exempel myndigheter och företag. Subkultur är en tredje kategori, vilket är en gruppering i 
exempelvis en organisation. 

I en organisation menar Schein (2010) att ledarna till stor del är med och både skapar och förändrar kulturen. 
Det är dock inte enbart formella ledare som gör detta, utan kulturen inom en organisation är en komplex 
grupprocess där ledarnas beteenden och egenskaper är en av flera orsaker.  

Pidgeon (1991) vidhåller att då en grupp skapar en egen kultur kring sådant som säkerhet och risker skapar 
den samtidigt förklaringar till hur och varför olyckor sker. I en organisation kan kultur spela stor roll för 
samspelet, samtidigt som den kan begränsa. Till exempel kan kulturen begränsa människors fantasi och 
deras beteenden och på så vis hindra dem från att ta egna beslut (Alvesson, 2008). Eftersom kulturer ofta 
grundas i gamla traditioner tar det vanligtvis tid för kulturen att förändras (Alvesson, 2009; Schein, 2010; 
Nilsson & Waldemarson, 2007). Den grupp som har en lång gemensam historia har åstadkommit en starkare 
och mer klar kultur än grupper med en kortare gemensam historia. Organisationer där grupper ofta byts ut 
kännetecknas således av starkare individuella åsikter och svagare gruppbaserade åsikter, vilket därmed bidrar 
till en svagare och mer oklar kultur (Schein, 1984). Diskussionen kring kulturbegreppet har nu mer kommit 
in på det som Schein (2010) ovan kallar organisationskultur, vilket redogörs för närmare i senare avsnitt (2.3) 
nedan. 

Avslutningsvis kan konstateras att när det gäller kultur finns vare sig någon exakt innebörd eller modell 
som förklarar vad det är för något. De flesta menar dock att kultur bör ses som gemensamma värderingar, 
normer och verklighetsuppfattningar (se exempelvis Alvesson, 2009; Schein, 2010; Stier, 2009). Kultur inom 
en organisation handlar följaktligen om normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som påverkar hur 
medarbetare gör saker inom organisationen.  

2.2.1 kultur i förhållaNde till iNdivid och struktur
Kulturbegreppet betraktas enligt Rollenhagen (2006) ofta som antingen ett kognitivt internt fenomen hos 
individen eller som strukturer som helt verkar utanför det individuella subjektet. Detta ser Rollenhagen som 
problematiskt, då det är nödvändigt att ta hänsyn till både individ och struktur för att få en helhetsbild av 
en kultur. Detta är också nödvändigt för att se hur individer och strukturer påverkar varandra, samt för att 
kunna få kunskap om på vilken nivå ett eventuellt problem befinner sig. 

Mer precist beskriver Rollenhagen (2006) individ och struktur som två skilda kategorier som överlappar var-
andra. Strukturkategorin fokuserar framför allt på sådant som individen i objektiv mening kan observera och 
tolka. Det kan röra sig om teknologiska objekt eller symboliska representationer som ansvarsbeskrivningar 
och andra instruktioner. Individkategorin fokuserar på individuella subjektiva fenomen, vilket kan handla 
om värderingar, föreställningar, intentioner, kunskap och handlingar. Där dessa två kategorier överlappar var-
andra menar Rollenhagen att vi finner det sociala kollektivet och hur detta gemensamt tolkar händelser eller 
förhållanden och ger dem mening. Till exempel kan det röra sig om kollektiva föreställningar och attityder. 

2.3 organisationskUltUr – överordnad säkerhetskUltUrer
Choundhry et al. (2007) menar att det sätt som säkerhetskultur från början kom att definieras på i utredning-
en av Tjernobylolyckan saknade en tydlig teoretisk grund i organisationskultur. Denna avsaknad av teoretisk 
förankring antas sedan ha lett till en efterföljande otydlighet i definitionen av säkerhetskultur, samt vara en 
orsak till sammanblandningen med fenomenet säkerhetsklimat, vilket under lång tid varit ett faktum i säker-
hetsforskningen (Pidegeon, 1998; Clarke, 2000). 

Kultur skapar som ovan nämnt identitet, gemensam mening och sammanhållning (Stier, 1998; 2009), vilket 
tillsammans kan ses som en förutsättning för ett organisatoriskt liv. Enligt Alvesson (2009) och Schein (2010) 
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måste nämligen detta finnas för att vi överhuvudtaget ska kunna tala om en organisationskultur. Alvesson 
(2009) skriver vidare att kulturen även skapar stabilitet i en organisation och kan verka motiverande för dess 
medarbetare. I en organisation anger kulturen vad som är viktigt samt vad som anses mindre viktigt, kulturen 
kan således sägas erbjuda en slags kompass (Törner, 2010). Genom denna kompass visar kulturen därmed 
även vilka beteenden och attityder som är önskvärda i organisationen och vilka som är mindre önskvärda, 
och hjälper medlemmarna att avgöra vilka som bör anammas (Törner, 2010; Alvesson, 2002).     

Alvesson (2008; 2009) pekar vidare på att organisationskultur inte bör användas synonymt med företags- 
kultur, vilket dock ofta sker. Skillnaden mellan dem består i att organisationskultur kan ses som verkligheten, 
det vill säga som något inom organisationen ifråga. Företagskultur, menar Alvesson (2008), är istället något 
som ledningen eftersträvar, ett slags framtida tillstånd, vilket har produktionsmässiga mål och som används 
i syfte att styra företaget eller organisationen. Dessutom vidhåller Alvesson (2002; 2009) att en organisations-
kultur inte är möjlig att jämföra med andra utan den gäller just i det sammanhang den uppstått. 

Hofstede (2011) menar vidare att de allra flesta organisationsforskare är överens om att organisationskulturer 
speglar organisationens historia och är svårföränderliga. Dessutom skulle de flesta enligt Hofstede (2011) 
också hävda att organisationskulturer är holistiska och att de är socialt konstruerade. I övrigt anser dock 
Hofstede att det saknas en entydig och självklar definition av organisationskultur. 

Enligt Richter och Koch (2004) inrymmer forskningslitteraturen tre olika perspektiv på organisationskultur; 
1) kultur som integrativ, 2) kultur som differentierad, och 3) kultur som mångtydig. Ett integrativt perspektiv 
på kultur lägger fokus på gemensam förståelse och det hävdas ofta att detta omfattar hela organisationen 
(Richter & Koch, 2004). Schein (2010) menar att kultur alltid är integrativ, men att en organisation däremot 
kan vara differentierad. Det differentierade perspektivet vidhåller till skillnad från det integrativa att kulturen 
skiljer sig mellan olika grupper inom en och samma organisation (Richter & Koch, 2004). Ett mångtydigt 
perspektiv på kultur innebär att mening skapas och återskapas bland medlemmarna i en ständigt pågående 
process, varför medlemmarna i olika grupper inom organisationen kan inta olika positioner vid olika tillfällen. 
Det mångtydiga perspektivet beskriver således kulturen som mer oklar, då tvetydighet, osäkerhet och mot-
sägelse snarare än förståelse och ordning anses känneteckna kulturen. Även Schein (2010) håller till viss del 
med detta perspektiv då han menar att det kan finnas vissa avdelningar inom organisationen som inte har 
utvecklat någon kultur ännu, varför dessa kan framstå som kulturellt mångtydiga. 

Vidare kan organisationskulturer definieras utifrån ett antal grundläggande antaganden som skapas genom 
medarbetarnas interaktion med varandra inom en organisation och med omgivningen (Schein, 2010; Bang et 
al., 1999; Alvesson, 2009). Dessa grundläggande antaganden menar Schein (2010) skapas då de visat sig fungera 
väl för att gruppen ska kunna hantera såväl interna som externa problem. De grundläggande antagandena 
lärs sedan ut till nya medarbetare som det korrekta sättet att förhålla sig till och hantera dessa problem, samt 
känna och tänka kring dem. De gemensamma grundläggande antagandena yttrar sig sålunda som ett antal 
kollektiva attityder och finns på den djupaste kulturella nivån. Schein gör en något mer omfattande och 
vidare beskrivning av detta genom att beskriva organisationskultur utifrån tre olika nivåer, där de grund- 
läggande antagandena utgör en nivå, artefakter en annan och värderingar och normer en tredje.  

Artefakter befinner sig på den ytligaste nivån och är enklast att studera och observera eftersom de inkluderar 
allt som man kan se, känna och höra i organisationen (Schein, 2010). Denna nivå utgörs av synliga strukturer 
och handlingar. Trots att detta visserligen hör till sådant som är enklast att studera i organisationen, kan 
det blir svårigheter vid observation då artefakter utgår från de djupare liggande nivåerna i kulturen. Törner 
(2010) menar att det till exempel kan handla om möblering av den fysiska arbetsmiljön, språkbruk, ritualer, 
uppförande och klädsel. Ledarnas sätt att föra in sina värderingar och antaganden i organisationen kan vara 
synliga artefakter, enligt Törner. 

Den andra nivån, uttalade värderingar och normer, inkluderar de värderingar som organisationen har uttalat, 
som i sin tur vägleder och påverkar individens beteende (Schein, 2010). Dessa är medvetna och artikulerade. 
Till viss del kan uttalade värderingar användas för att förklara individens beteende (Schein, 2009). Sådana 
värderingar kan komma från organisationens ledningssystem och styrdokument. För att de ska kunna 
betraktas som en aspekt av kulturen menar Schein (2010) att uttalade värderingar och normer, måste ha sin 
bas i gruppens erfarenheter och därmed i de grundläggande antagandena. Om så inte skulle vara fallet kan de 
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visserligen förutsäga vad medlemmarna kommer att säga i olika situationer, däremot inte hur de kommer att 
agera.  

Den tredje nivån, grundläggande antaganden, har enligt Schein (2010) funnits under en längre tidsperiod och 
omedvetet kommit att formas i organisationen. Detta är, som tidigare har sagts, på den djupast liggande 
nivån och kan beskrivas som organisationskulturers kärna. Det kan handla om omedvetna och för givet 
tagna tankar, känslor, uppfattningar och föreställningar. Enligt Schein är det härvidlag viktigt att skilja 
mellan dessa antaganden och värderingar. Värderingar behöver nämligen inte med nödvändighet delas av 
medlemmarna i gruppen. Grundläggande antaganden är istället så för givet tagna att de som inte omfattas 
av dem avfärdas som främling. De grundläggande antagandena lärs omedvetet ut till nya medlemmar av 
organisationskulturer. 

När det sedan kommer till hur organisationskulturer mer precist utvecklas i en organisation menar Alvesson 
(2002) att de befinner sig i ständig utveckling i det dagliga arbetet, detta informellt och utan specifik styrning. 
Ofta drivs utvecklingen på av någon eller några som har verkat inom organisationen en längre tid och det är 
i första hand personer som dessa arbetar nära som påverkas. Den här typen av utveckling av organisations-
kulturer innebär, enligt Alvesson, ofta en relativt enkel anpassning till den reella arbetssituationen. 

Framför allt menar dock Schein (2010) att organisationskulturer utvecklas genom att organisationens ledare 
– nuvarande och föregående – ger uttryck för vissa värderingar och uppfattningar. I organisationens praktiska 
arbete kommer sedan dessa värderingar och uppfattningar att prövas vid upprepade tillfällen. I de fall som de 
tycks fungera kommer de därefter att förstärkas och till sist bli grundläggande antaganden. Om de grund-
läggande antagandena ska kunna utvecklas till kultur är det nödvändigt med en gemensam erfarenhet inom 
organisationen kring dessa antaganden som kan lösa gruppens problem med antingen den interna integra-
tionen eller med den externa överlevnaden. Således kan organisationskulturer även sägas utvecklas genom 
gemensam erfarenhet i organisationen, skriver Törner (2010).

Dessutom menar Törner (2010) att organisationskulturer ofta utvecklas i förhållande till vissa kritiska händelser 
som förekommer i organisationens historia. Detta kan ske genom historier och myter om hur organisationen 
har hanterat specifika händelser och interna relationer eller utifrån organisationens självbild och teorier om 
hur saker genomförs.  

hur förändras organisationskulturer?

Alvesson (2002) skriver att förändringar av organisationskulturer blir som mest lyckade om de fokuserar på 
särskilda processer eller beteenden inom ett relativt avgränsats område. Säkerhet kan vara ett sådant område 
menar Törner (2010). Enligt Alvesson (2002) kan det många gånger vara mer önskvärt med en gradvis för- 
ändring av en organisationskultur än en alltför stor och påtvingad förändring. När det gäller större för-
ändringar av organisationskulturer vidhåller såväl Schein (2010) som Alvesson (2002) att sådana framför allt 
är möjliga då något drastiskt inträffat inom organisationen, som en större olycka eller något som ger mycket 
offentlig uppmärksamhet. 

För att en förändring av organisationskulturer ska vara möjlig måste något ske som verkligen ifrågasätter de 
grundläggande antagandena i organisationen, hävdar Schein (2010). Inte minst har detta sin grund i att  
organisationskulturer är något som lärs in under relativt lång tid, i syfte att undvika osäkerhet för kulturens 
medlemmar (Schein, 2010; Alvesson, 2002). Därför menar Törner (2010) att medlemmarna kan komma att 
hålla sig fast vid denna kultur, även om världen runtikring förändras, och att en starkare kultur har en 
mindre förmåga än en svagare att uppmuntra till reflektion över rådande verksamhet. Eftersom kulturen är 
gruppbaserad är det vidare troligt att dess medlemmar, i syfte att bekräfta sitt medlemskap i gruppen,  
kommer hålla fast vid de grundläggande antagandena, även då dessa upplevs som mindre riktiga. Det blir  
således svårt, men inte omöjligt, att omvärdera de grundläggande antagandena eftersom det är just denna 
stabilitet hos kulturen som reducerar osäkerheten. Schein (2010) hävdar att möjligheten att anpassa och 
förändra medlemmarna när så krävs, således kommer minska ju mer de lär sig om hur verksamheten ska 
genomföras, eftersom detta stärker vad de har lärt sig. 

När det kommer till vem eller vilka som kan genomföra en förändring av organisationskulturer, har ledarna i 
en organisation betydligt större möjlighet att förändra kulturen än övriga medlemmar. För att lyckas fram-
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hålls det som viktigt att ledare arbetar nära det dagliga arbetet (Schein, 2010; Alvesson, 2002). Dock är det 
mycket svårt att från ledningens sida genomföra en planerad större kulturförändring, då detta som regel tar 
lång tid. Att förändra yttringar av kulturen, som klimatet, är däremot enklare (Törner, 2010). 

Det finns en rad utmaningar för den som vill ta sig an att försöka förändra organisationskulturer. Alvesson 
(2002) pekar till exempel på att det är ovanligt att en kultur styrs helt i den riktning som ledarna önskar. 
Den största utmaningen vid förändring av organisationskulturer menar Schein (2010) är att göra sig av med 
tidigare antaganden för att lära in nya. Vanligen kan ett förändringsmotstånd bero på gruppmedlemmarnas 
rädsla för att exkluderas från gruppen, även då det handlar om att lämna ett beteende som visat sig fungera 
mindre bra. 

För att öka möjligheten att lyckas åstadkomma en kulturförändring kan existerande belönings- och  
bestraffningssystem förändras. Vilka de betydelsefulla grundläggande antagandena är inom organisationen 
kan nämligen tydliggöras genom att dessa system närmare analyseras. Det blir då tydligt vilka beteenden 
som anses bra (som belönas) samt mindre bra (som bestraffas), menar Schein (2010). Vanligtvis anpassar  
medarbetarna sitt beteende efter vad de upplever att ledarna vill ha, vilket således resulterar i att de tillägnar 
sig ledarnas grundläggande antaganden. Vid utformandet av belönings- och bestraffningssystem måste 
ledarna därför beakta att dessa stämmer överens med deras egna antaganden och värderingar, om de vill att 
medarbetarna ska anamma dessa.  

Eftersom nya arbetssätt måste sjunka in i medarbetarnas tänkande och värderingar, om förändringen skall 
lyckas, menar Alvesson (2002) att det inte går att tänka kortsiktigt när en förändring av organisationskulturen 
planeras. Ledarna måste således vara ihärdiga och ledarna måste förstå att de måste fokusera på de aspekter 
som önskas förändras, med konsekvensen att andra områden fokuseras mindre. En annan utmaning, enligt 
Alvesson är hur ledarens beteende tolkas inom organisationen. Förändringen måste uppfattas som menings-
full för att inte mötas med motstånd. 

Ett sista hinder för förändring av organisationskulturer, som kan göra att den försvåras eller helt uteblir, är 
om det i organisationen finns starkt inarbetade uppfattningar och övertygelser som kan motarbeta ledningen 
(Alvesson, 2009). En stark organisationskultur kan däremot ändå ha en öppenhet som gör den mottaglig för 
nya idéer, vilket således kan bidra till att förändringen blir lyckad. 

att mäta organisationskulturer

För att organisationskulturer ska kunna förändras måste de först mätas för att få en bild av rådande kultur. 
Om det är en extern person som ska studera en organisations kultur, måste denne verkligen förstå vad som 
pågår inom organisationen, menar Schein (2010). Detta kräver således inträde och delaktighet i organisa-
tionen, och enbart enkäter och enskilda intervjuer är otillräckliga för att förstå den aktuella kulturen i en 
organisation. Den som genomför studien måste också känna till i vad mån olika subkulturer finns inom  
organisationen, samt vara väl införstådd i de grundläggande antagandena för att sedan kunna förstå den  
skillnad som ofta föreligger mellan uttalade värderingar och beteenden. 

Enkäter anses överhuvudtaget inte lämpligt vid analyser av organisationskulturer, detta då man inte vet på 
förhand vilka frågor som bör ställas och man kan inte heller bedöma svarens reliabilitet och validitet (Schein, 
2010; Törner, 2010). Schein (2010) menar slutligen att det framför allt är gruppintervjuer som bör ligga till 
grund för analysen. 

2.4 säkerhetskliMat – en aspekt av säkerhetskUltUrer  
Säkerhetsklimat är ett fenomen som kan sägas ligga nära fenomenet säkerhetskultur. I den tidigare 
forskningslitteraturen har dock inte skillnaden mellan fenomenen alltid varit helt klar, precis som inte heller 
definitionerna av dem var och en för sig varit helt klara (Cox & Flin 1998; Wiegmann et al., 2004). Att säker-
hetskultur och säkerhetsklimat länge sammanblandades kan antas vara en orsak till att säkerhetskultur kom-
mit att operationaliseras på skilda sätt (Guldenmund 2000). 

Säkerhetsklimat introducerades av Zohar (1980), som definierade det som medarbetarnas gemensamma 
perceptioner beträffande deras arbetsmiljö. Med detta menade Zohar att säkerhetsklimatet speglar 
medarbetarnas perceptioner beträffande den relativa betydelsen av säkert beteende. Även om Zohars 
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definition har sitt ursprung i klimatteorin och det mer övergripande organisationsklimatet2, presenterades 
en mängd mer eller mindre olikartade definitioner efterföljande decennier. 

Enligt Schein (2010) kan klimat betraktas som en mer ytlig egenskap av kulturen. Säkerhetsklimat kan 
beskrivas som en ögonblicksbild av säkerhetskulturer eller som en aspekt av dessa (Guldenmund, 2010; Cox 
& Flin, 1998). Kulturen kan således sägas vara lokaliserade på ett djupare psykologiskt plan än klimatet, och 
genom säkerhetsklimatet kan säkerhetskulturer uttryckas (Cox & Flin, 1998; Clarke, 2006a). Cox & Flin (1998) 
menar således att säkerhetskultur kan ses som något mer omfattande än säkerhetsklimat. 

Clarke (2000) beskriver förhållandet mellan säkerhetsklimat och säkerhetskultur med utgångspunkt i sin 
definition av det senare. Säkerhetskultur är det som ger upphov till säkerhetsklimat. Dessutom ger säker-
hetskultur, till skillnad från säkerhetsklimat, upphov till så kallade latenta fel, det vill säga sådant som inte 
innebär en omedelbar fara men som på sikt gör organisationen sårbar. Det kan handla om brister i underhåll, 
arbetsledning eller arbetsprocesser. Latenta fel, tillsammans med säkerhetsklimat, menar Clarke avgör 
organisationens säkerhetsnivå.   

Guldenmund (2000) visar på några gemensamma kännetecken för säkerhetskultur och säkerhetsklimat. Båda 
är socialt konstruerade och abstrakta fenomen. Fenomenen är stabila över tid och omfattar olika aspekter, 
såsom ledningens och gruppens engagemang. Fenomenen är också gemensamma för gruppen, men därmed 
inte sagt att de är gemensamma för hela organisationen då subkulturer finns, och de är holistiska. Gulden-
mund framhåller slutligen att fenomenen relaterar specifikt till säkerhet. 

Som tidigare har sagts har skillnaden mellan säkerhetskultur och säkerhetsklimat i den tidigare forsknings-
litteraturen varit otydlig. Emellertid menar Törner (2010) att fenomenen på senare tid i större utsträckning 
hålls isär och att mer teoretisk tydlighet kan skönjas. Enkelt uttryckt har säkerhetsklimat inom en 
organisation under de senaste decennierna främst definierats som medarbetarnas gemensamma perceptioner 
om organisationens säkerhetsarbete som det uttrycks i policyer och arbetssätt (Törner, 2008, 2010; Zohar, 
2000; 2010; Neal & Griffin, 2002). Även om säkerhetsklimat numera är något mer väldefinierat, skriver  
Guldenmund (2000) att detsamma inte riktigt gäller för säkerhetskultur. Detta leder enligt Guldenmund till 
att relationen mellan fenomenen fortsätter att vara oklar. 

När det vidare gäller att mer precist definiera säkerhetsklimat lyfter Wiegemann et al. (2004) två skilda 
aspekter av fenomenet. För det första är säkerhetsklimat ett psykologiskt fenomen, vanligen definierat 
som uppfattningen av säkerhet vid en viss tidpunkt. För det andra är säkerhetsklimat nära kopplat till mer 
abstrakta frågor om miljö- och situationsaspekter. I förhållande till säkerhetskultur är säkerhetsklimat mer 
lättföränderligt. I sin tur innebär detta att klimat är mer temporärt och kan beskrivas som just en ögonblicks-
bild av säkerhetskultur. 

I likhet med Cooper och Phillips (1994) menar Clarke (2006a) att mer utvecklade säkerhetsklimat utmärks av 
att alla medarbetare inom organisationen delar samma positiva uppfattningar och attityder till säkerhet och 
till organisationens säkerhetsarbete.

När det kommer till att mäta säkerhetsklimat framhåller Cox och Flin (1998) att sådana mätningar blir mer 
ytliga än mätningar av säkerhetskulturer, eftersom säkerhetsklimat endast är en aspekt av den mer djupt 
existerande kulturen. Vid mätningar av organisationers säkerhetsklimat brukar vanligen enkäter användas. 
Det har dock utvecklats en stor mängd skilda enkäter, vilka ofta haft en oklar tillförlitlighet (Törner, 2010). 
Clarke (2000) menar dessutom att teoretiskt stöd saknas för många av dessa enkätverktyg. Det finns en 
mängd studier3 som undersöker och försöker mäta säkerhetsklimat, vilka dock inte kommer att belysas i 
någon större utsträckning i denna kunskapsöversikt som istället har sitt fokus på säkerhetskultur. Men att 

2 Organisationsklimat kan enkelt uttryck, i förhållande till organisationskulturer, sägas ligga på en mer ytlig nivå inom organisationen. Orga-

nisationsklimat kommer inte att diskuteras närmare här, för vidare läsning se exempelvis Schneider (1975), Denison (1996), Clarke och Ward 

(2006).

3 Se exempelvis Kines et al., 2011; DeJoy et al., 2004; Flin et al., 2000; Johnsson, 2007; Seo et al., 2004; Silva et al., 2004; Williamson et al., 

1997; Törner, 2008; Törner et al., 2013; Zohar, 1980.
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klimat beskrivs som en aspekt av kulturen, torde innebära att dessa enkätverktyg kan användas för att mäta 
just den aspekt av säkerhetskulturer som säkerhetsklimat utgör.      

3 SäkerhetSkultur
Organisationer kan agera på olika sätt för att förhindra att olyckor inträffar – exempelvis genom att utveckla 
tekniska lösningar eller genom att jobba på ett psykologiskt plan med människan (Choundhry et al., 2007). 
Oavsett hur arbetet för ökad säkerhet inom organisationen ser ut, har det positiv betydelse för säkerhets-
kulturer (Fenádez-Muniz et al., 2007; Reason, 1998; Törner, 2008). 

I en litteraturstudie visar Guldenmund (2000) att den empiriska forskningen kring säkerhetskulturer 
avsevärt ökade i volym efter utredningen av Tjernobylolyckan, men att fenomenet ännu vid millennium-
skiftet teoretiskt var tämligen outvecklat. Även Zohar (2010) menar att fenomenet är otydligt då de teoretiska 
frågorna hamnat i skymundan då den tidigare forskningen istället har fokuserat på metodologiska frågor, 
(hur fenomenet skall mätas). Andra hävdar att denna otydlighet har sin grund i att säkerhetskultur från 
början beskrevs otydligt och då en allmänt accepterad definition har saknats (Reason, 1997; Törner, 2008). 
Därtill finns det forskare som anser att otydligheten har sin grund i att fenomenet från början kom att 
definieras utan teoretisk anknytning till organisationskultur, och länge sammanblandades med säkerhets-
klimat (Cox & Flin, 1998; Clarke, 2000). I det följande beskrivs därför hur säkerhetskultur på olika sätt har 
definierats, i syfte att ringa in hur det bör definieras. 

Inte minst det faktum att säkerhetskulturer inte är något vi kan ”ta” på, gör dem otydliga och svårdefinierade. 
Detta till trots beskrivs de numera av de flesta som något som alltid finns i en organisation, men av skiftande 
kvalitet (Westrum 1992; 2004). Detta kan jämföras med hur fenomenet från början kom att definieras i 
utredningen efter olyckan i Tjernobyl, där säkerhetskultur tvärtom beskrevs som något som finns eller inte 
finns i en organisation (INSAG 4, 1991). Pidgeon (1991; 1998) samt Glendon och Stanton (2000) menar att 
säkerhetskulturer ska ses som socialt konstruerade system av mening, genom vilka omvärlden förstås. 

Enligt Reason (1997), som den tidigare forskningen främst refererar till, har säkerhetskulturer två sidor. Å 
ena sidan gemensamma värderingar och å andra sidan övertygelser om hur saker och ting fungerar. Dessa två 
sidor visas i hur organisationen är strukturerad och hur kontrollen över systemen är utformad (Reason, 1997).

De allra flesta beskriver säkerhetskulturer som aspekter av övergripande organisationskulturer (se Gulden-
mund, 2000; Haukelid, 2008; Richter & Koch, 2004; Törner, 2008; Pidegeon, 1991; Glendon & Stanton, 2000; 
Neal et al., 2000). På så sätt kan säkerhetskulturer definieras som organisationskulturernas säkerhetsrelevanta 
aspekter, vilka inrymmer gemensamma grundläggande erfarenheter och antagandena (Hale 2000; Antonsen, 
2009). För organisationen eller gruppen har dessa blivit giltiga då de visat sig fungera väl för att kunna han-
tera säkerhetsfrågor (Schein, 2010; Richter & Koch, 2004) och kan sedan läras ut till nya medlemmar som det 
bästa sättet att uppfatta och hantera liknande frågor. Säkerhetskulturer skapas således av människorna inom 
organisationen eller gruppen, genom strukturer och sociala relationer. 

Haukelid (2008) skriver att fenomenet inte bör skiljas från organisationskultur utan integreras som en aspekt 
av organisationskulturer. Det finns till och med de som menar att säkerhetskulturer överhuvudtaget inte bör 
definieras och studeras för sig, utan att det istället är de mer övergripande organisationskulturerna som bör 
studeras (se Hale, 2000; Hopkins, 2006). Hale (2000) ifrågasätter att det skulle finnas en egen säkerhetskultur 
inom organisationskulturer och säger att det vore bättre att prata om kulturella influenser på säkerhet. Alltså 
istället för att försöka definiera och mäta säkerhetskulturer, borde organisationskulturers inverkan på säker-
heten belysas. Några specifika säkerhetskulturer finns alltså inte, enligt Hale. 

Vidare finns det forskare som försöker definiera säkerhetskultur genom att istället jämföra fenomenet med 
säkerhetsklimat. Enligt Denison (1996) handlar säkerhetskultur om hur medlemmarna i en organisation skapar 
sin sociala omgivning, medan säkerhetsklimat fokuserar på hur medlemmarna uppfattar denna sociala 
omgivning. Andra hävdar vidare som nämnt att klimat är något mer ytligt än kultur som befinner sig på ett 
djupare psykologiskt plan (Kuenzi & Schminke, 2009; Cox & Flin, 1998; Clarke, 2006a). Medan klimat således, 
enbart utgörs av sådant som attityder och uppfattningar, anses kultur även utgöras av normer och värderingar, 
och enligt somliga även beteenden. 
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Gemensamt för de flesta säkerhetskulturforskare är att de tar sin utgångspunkt i reaktorolyckan år 1986 vid 
Tjernobyl då de ska definiera vad säkerhetskultur är, och den utredning som International Nuclear Safety 
Group (INSAG) genomförde (se Cooper, 2000; Reason, 1998; Westrum 2004). De allra flesta tidigare studier 
som har granskats i föreliggande översikt refererar till Reasons (1997) definition av säkerhetskultur då de 
själva beskriver fenomenet. Vanligt förekommande säkerhetsforskare som många refererar till och vars 
definitioner förekommer inom forskningslitteraturen4 är även Westrum (1992; 2004) samt Cooper (2000). 
Reason (1997:194) gör följande definition av säkerhetskultur: 

Safety culture in an organization is the product of individual and group values, attitudes, compe-

tencies, and patterns of behavior that determine the commitment to, and the style and proficiency 

of, an organization’s health and safety program.

Att säkerhetskulturer utgörs just av gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som anställda i 
en organisation delar i relation till säkerhet, håller många säkerhetsforskare med om (se Cox & Cox, 1991; 
Booth, 1996; Farrington-Derby et al., 2005). Några lägger, likt Reason (1997) till att det även handlar om kom-
petenser och kunskaper (Farrington-Darby et al., 2005) samt om handlings- och beteendemönster (se  
exempelvis Cooper, 2000; Booth, 1996; Farrington-Darby et al., 2005; Neal & Griffin, 2002). Säkerhetskulturer 
visar således i vad mån säkerhet prioriteras inom organisationer, vilket skildras i hur säkerhet prioriteras 
i förhållande till andra värden som effektivitet och lönsamhet (Farrington-Darby et al., 2005). 

Reason (1997) menar dock att det kan tänkas att säkerheten inom en organisation å sin sida kan ha en viss in-
verkan på kulturen, genom till exempel en ständigt pågående konflikt mellan produktion och säkerhet. Mer 
utvecklade säkerhetskulturer är synonymt med informerade kulturer, kännetecknade av en reell kännedom om 
hur mänskliga, organisatoriska, teknologiska och andra omgivande aspekter påverkar systemet som helhet. I 
nästa avsnitt (3.1) diskuteras vidare kring just vad som kännetecknar mer utvecklade säkerhetskulturer. 

Gemensamt för de flesta tidigare definitioner av säkerhetskulturer är fortsättningsvis att de likt Reason (1997) 
inkluderar den proaktiva ansatsen till säkerhet (se Cooper, 2000; Westrum, 2004; Lee & Harrison, 2000). 
Något som är associerat med att ha en proaktiv ansats till säkerhet är lärande. Lärande i detta sammanhang 
står för insamling och analys av relevant information, för att på så vis besitta en uppdaterad kunskap om hur 
arbetet och säkerheten fungerar. Lärande i detta sammanhang härstammar från Reasons (1997) definition av 
säkerhetskulturer. 

Vidare hävdar Cooper (2000) att tidigare forskare i stor utsträckning fokuserat på termen ”produkt” i  
försöken att definiera säkerhetskulturer, det vill säga att organisationers säkerhetskulturer skulle vara produkten 
av individernas värderingar, uppfattningar, attityder och kompetenser. Detta ställer han sig kritisk till då 
detta har lett att definitionerna endast har definierat en aspekt av säkerhetskulturer – nämligen säkerhets-
klimat, då attityder till och uppfattningar om säkerhet fått stå i fokus. Definitionen av säkerhetskulturer 
bör även inrymma såväl beteenden och konsekvenser. Utifrån detta har Cooper skapat en modell som tar 
hänsyn till den ömsesidiga relationen mellan tre samverkande faktorer i orsaksmodeller för olyckor; psyko-
logiska, situations- och beteendefaktorer. Den psykologiska avser en individs subjektiva interna faktorer och 
visar människornas attityder, uppfattningar och värderingar om säkerhet. Situationsfaktorn, den andra faktorn, 
avser miljön som individen vistas i och handlar om objektiva egenskaper i miljön som säkerhetshanterings-
system. Beteendefaktorn är den tredje faktorn, och handlar om individens observerbara beteende i förhållande 
till säkerhet (operativ säkerhet). Denna modell tar hänsyn till att säkerhetskulturer är komplexa och inrymmer 
en triangulering av kvantitativa och kvalitativa mätinstrument för säkerhetskulturer (Cooper 2000). Hur 
säkerhetskulturer kan mätas diskuteras vidare i avsnitt 3.4 nedan.

En ännu vidare syn på säkerhetskulturer erbjuder Wiegmann et al. (2004). I likhet med andra menar de att 
säkerhetskulturer avser en grupps eller organisations relativt stabila, bestående och motståndskraftiga attityder 
till och värderingar av säkerhet. Likt Cooper (2000) anser de att säkerhetsbeteendet hos medarbetarna inom 
organisationen bör inkluderas i definitionen. Men Wiegmann et al. (2004) tillägger sedan ytterligare fyra kän-
netecken för säkerhetskulturer, nämligen att de; 1) berör de formella säkerhetsfrågorna i organisationen och 
är nära (men inte enbart) kopplade till ledningen och ledningssystemen, 2) ger en bild av vad hela  

4 Detta gäller även den forskningen som fokuserar på väg- och järnvägssektorn specifik. 
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organisationen, oavsett nivå, bidrar med, 3) vanligen avspeglas i ovissheten mellan organisationens säkerhet 
och belöningssystem, och 4) avspeglas i viljan som finns i organisationen att dra lärdom av misstag, olyckor 
och incidenter.  

Westrum (1992; 2004) presenterar en annan typ av definition, genom att klassificera säkerhetskulturer 
på tre olika nivåer; patologisk, byråkratisk och utvecklande. Dessa nivåer kan beskrivas som tre typer av 
organisationer vilka på olika sätt tar emot och agerar på information som rör verksamhetens säkerhet. 
Utifrån denna definition är säkerhetskulturer inte något som finns eller inte, utan alla organisationer är i 
varierande utsträckning bärare av säkerhetskulturer. Westrum menar att det är högst troligt att de tre olika 
kulturerna skiljer sig åt beträffande möjligheten att genomföra en förändring inom en organisation. Hur 
säkerhetskulturer kan förändras diskuteras i avsnitt (3.3).   

Den första typen av säkerhetskulturer, de patologiska, förnekar enligt Westrum (1992; 2004) att säkerhets- 
relaterade problem förekommer och vidtar inga åtgärder. I sådana kulturer söks efter den skyldige då något 
går fel, nytänkande avfärdas och nya idéer straffas öppet. Det patologiska informationsprocessandet är makt-
orienterat då information undanhålls, portioneras ut och används i maktstrider eller strategiskt för att gynna 
särintressen. Därtill är samarbetsnivån låg och kontakter över gränser inom organisationen motverkas. 

I byråkratiska säkerhetskulturer kan enskilda problem erkännas och lokala åtgärder vidtas i systemet för att 
förhindra liknande fel i framtiden (Westrum 1992; 2004). Samtidigt saknas ett holistiskt perspektiv beträffande 
säkerheten. Snarare än att ta tag i faktiska orsaker till uppkomna problem, söks lösningar för stunden. Fel 
hanteras rättvist, men nytänkande och nya idéer ses som problem. När det däremot kommer till informations-
processandet sker detta standardiserat och regelorienterat. Samarbetsnivån är något högre än i de patologiska 
och kontakter över gränser inom organisationen tolereras i större utsträckning, men ansvarsområdena är 
begränsade. Byråkratiska organisationer ligger mitt emellan patologiska och utvecklande. 

Utvecklande säkerhetskulturer beskriver Westrum (1992; 2004) som generativa då de aktivt arbetar för att 
finna säkerhetsproblem inom organisationen. Utmärkande är således deras lärandeförmåga där uppkomna 
säkerhetsproblem undersöks i vidare bemärkelse och förändringar genomförs från grunden för att undvikna 
liknande problem i framtiden. I utvecklande kulturer är informationsprocessandet resultatinriktat och det 
finns utvecklade kanaler som bidrar till att rätt personer får del av informationen vid rätt tidpunkt. Här är 
samarbetsnivån hög och kontakt över gränser inom organisationen uppmuntras.   

För att ge den lite mer djup har Westrums (2004) typologi vidareutvecklats av Parker et al. (2006), vilka 
lagt till ytterligare två mellantyper av säkerhetskulturer; reaktiva (mellan patologiska och byråkratiska) och 
proaktiva (mellan byråkratiska och utvecklande). Parker et al. beskriver vad som är utmärkande för var och 
en av de fem nivåerna beträffande organisationens arbetssätt inom 11 områden kring ledningssystemen och 
sju områden kring attityder och beteenden. Områdena kring ledningssystem var 1) följa och utveckla indika-
torer på ledningsnivå; 2) säkerhetsrevision; 3) olycks- och tillbudsrapportering; 4) avvikelserapportering; 5) 
arbetsplanering och arbetsberedning; 6) samverkan med underentreprenörer; 7) arbetssätt och medarbetarnas 
attityder till kompetensutveckling; 8) metodik och metoder för säkerhetsövervakning; 9) procedurer för 
säkerhetsuppföljning; 10) säkerhetsorganisationens resurser och status; och 11) belönings och bestraffnings-
system avseende säkerhetsresultat. Områdena avseende attityder var 1) ledningens uppfattning av olycks-
orsaker; 2) typ av feedback efter skedd incident; 3) attityder till säkerhetsrelaterade möten; 4) förhållande 
mellan säkerhetsresultat och produktionsresultat; 5) ledningens säkerhetskommunikation; 6) gemensamt 
säkerhetsansvarstagande; och 7) attityder till säkerhetsprocedurer.   

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det förekommer såväl olika innehållsmässiga definitioner av 
säkerhetskulturer som olika typer av definitioner inom forskningslitteraturen. Nämnas bör också att samtliga 
av de granskade studierna använder termen ”safety” framför ”security”. Vidare tycks det gemensamma för  
definitionerna vara att de beskriver säkerhetskulturer som de aspekter av organisationskulturer som fokuserar 
på säkerhet, samt att säkerhetskulturer är lokaliserade på ett djupare plan än säkerhetsklimat men att klimat 
är en aspekt av kultur. Dessutom råder konsensus kring att säkerhetskulturer utgörs av de gemensamma 
attityder, värderingar och uppfattningar som anställda i en organisation delar i relation säkerhet. Den största 
skillnaden är härvidlag att somliga även lägger till beteenden (se Wiegmann et al., 2004; Reason, 1997; 
Copper, 2000; Booth, 1996; Farrington-Darby et al., 2005). 
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Vad som inkluderas i definitionen får konsekvenser för hur fenomenet kommer att mätas, vilket beskrivs i 
avsnitt 3.4 nedan. Dessförinnan beskrivs emellertid vad som kännetecknar mer utvecklade säkerhetskulturer 
(avsnitt 3.1), hur säkerhetskulturer uppstår och utvecklas (avsnitt 3.2) samt hur säkerhetskulturer förändras 
(avsnitt 3.3). I avsnitt 3.5 beskrivs vad den tidigare forskningen kommit fram till beträffande säkerhetskulturers 
betydelse för den faktiska säkerheten. Kapitlet avslutas med en beskrivning i avsnitt 3.6 om vad säkerhets-
kulturer är mer specifikt i förhållande till transportsektorn. 

3.1 vad kännetecknar Mer Utvecklade säkerhetskUltUrer?
Kännetecknande för mer utvecklade säkerhetskulturer inom organisationer är framför allt en gemensam 
positiv inställning till säkerhet, samt att säkerhet är en viktig norm och värdering i arbetet (Guldenmund 
2010; Reason, 1997; 2000; Hale, 2000; Clarke; 2000; Arboleda et al. 2003). Den mest förekommande utgångs-
punkten i diskussionen inom forskningslitteraturen, är Reasons (1997) beskrivning av informerade kulturer 
vilket han likställer med mer utvecklade säkerhetskulturer. I en informerad kultur bör fyra olika komponenter 
finnas, vilka tillsammans garanterar att det finns en bred kunskap och uttalade ambitioner inom organisationen. 
Dessa fyra komponenter lyfter även Hudson (2007) som utmärkande för mer utvecklade säkerhetskulturer. 
I en informerad kultur förmedlas all information utan att försvinna eller stanna någonstans (Reason, 1997; 
Hudson, 2007).

Den första komponenten som måste finnas i en informerad kultur är en lärandekultur (Reason (1997). Lärande-
kulturen leder till att organisationen lär av misstag och åtgärdar problem. Lärande är en process vilken 
avsiktligt ifrågasätter existerande praxis. För att en sådan kultur ska skapas måste det finns en vilja i 
organisationen att proaktivt inhämta och analysera rätt information. Det måste också finnas rätt kompetens 
för att kunna dra rätt slutsatser utifrån säkerhetsinformationen och sedan, inte minst, en beredskap att agera 
utifrån dessa och genomföra såväl större som mindre förändringar. En lärandekultur kräver ett  
system som de facto bidrar till att medarbetarna lär sig att arbeta säkrare, det vill säga att de dels kan tillägna 
sig kunskap om bästa möjliga genomförande, dels kan lära av sina misstag. Det handlar således om att dra 
lärdom av misstag för att kunna analysera och planera bättre i framtiden. Det finns även system för 
att mäta den operativa säkerheten. Reason menar att en organisation som tror sig ha uppnått fulländade 
säkerhetskulturer, troligtvis inte är en lärandekultur, eftersom en informerad kultur sällan uppfylls till fullo 
men ständigt eftersträvas. 

Den andra komponenten av en informerad kultur är enligt Reason (1997) en rapporteringskultur. I denna har 
medarbetarna förtroende för organisationens rapporteringssystem och känner utan rädsla att det är naturligt 
att rapportera misstag. Det är av betydelse att rapporteringssystemet garanterar sekretess för den som rappor-
terar eget, eller nära medarbetares misstag. Att rapportera måste också uppskattas inom organisationen och 
det måste finnas garantier för att den som har rapporterat misstag som har hotat säkerheten, inte straffas. 
Därtill ska systemet inte acceptera medvetna brottsliga handlingar eller skadegörelse, utan sådant måste  
systemet ingripa mot. Med andra ord innebär en rapporterande kultur att rapportering belönas, samtidigt 
som det finns tydliga gränser för vad som är oacceptabelt beteende. Det är inte bara av rädsla som medarbetare 
kan avstå från att rapportera, utan även för att de upplever det vara för tidskrävande. Det är därför viktigt att 
rapporteringssystemet är enkelt och sådant som rapporteringsformulär får inte vara för omfattande. Men här 
måste en avvägning göras i förhållande till att formuläret inte heller får vara så kort att det inte fångar all 
relevant information. En annan utmaning för att få medarbetarna att rapportera är att de måste lita på att det 
leder till förändring, att de upplever att det finns en mening och fördel med att rapportera. Rapporterings-
systemet måste därför snabbt återkoppla till den som rapporterat och meddela vilka åtgärder som kommer 
vidtas. Att medarbetarna är med och arbetar fram formuläret är betydelsefullt eftersom det är de som ska 
använda det och då detta kan öka förtroendet för systemet. 

Den tredje komponenten kallar Reason (1997) för rättvis kultur. Här har organisationen skickat tydliga signalerar 
så att alla har vetskap om vad som anses vara acceptabelt och säkert respektive oacceptabelt och osäkert 
beteende. Medarbetarna inte bara vet var dessa gränser går, utan de har vetskap om konsekvenserna av 
oacceptabelt och osäkert beteende samt om att acceptabelt och säkert beteende uppmuntras och belönas. I 
en rättvis kultur straffas inte anställda som rapporterar om egna misstag eller om svagheter i organisationens 
säkerhet, utan belönas istället för att hela organisationen ska lära av enskilda händelser. En rättvis kultur 
hänger således ihop med en rapporterande kultur. Samtidigt menar Reason att en fullständigt rättvis kultur 
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är en utopi. Målet är istället att organisationens medarbetare upplever att rättvisa eftersträvas i största 
möjliga utsträckning.  

Slutligen skriver Reason (1997) att en informerad kultur måste vara en flexibel kultur. I en flexibel kultur har 
såväl organisationen som helhet som dess medarbetare förmåga att snabbt anpassa sig till nya interna och 
externa krav. Det kan till exempel gälla då arbetsbelastningen stiger. När den sedan minskar klarar dessutom 
den flexibla kulturen av att gå tillbaka till det tidigare arbetssättet. Reason (1997), Hudson (2007) och Hopkins 
(2006) menar att organisationen måste kunna växla mellan centraliserade och decentraliserade strukturer 
och arbetssätt, för att på bästa sätt hantera oönskad händelsers. Den flexibla kulturen kan således beskrivas 
som en uppmärksam kultur, som klarar av att förändras i takt med att nya faror upptäcks. I vilken utsträck-
ning kulturen är uppmärksam beror på gruppernas sammansättning inom organisationen. För att kulturen 
ska bli så uppmärksam som möjligt bör individer med skilda kunskaper och erfarenheter ingår i respektive 
grupp. Enligt Reason (1997) leder detta i sin tur till att risken för att en fara inte upptäcks minimeras, då 
problem och svårigheter som uppstår blir belysta från olika perspektiv

Vad gäller den informerade kulturens fyra komponenter menar Reason (1997) att det är förhållandet mellan 
den rapporterande kulturen och den rättvisa kulturen som är av störst betydelse, det vill säga att medarbetarna 
utan någon oro känner att de kan rapportera oacceptabla händelser. 

Vidare lyfter Reason (1998) ytterligare tre betydelsefulla aspekter för en organisation i dess strävan mot 
säkerhet; 1) engagemang, 2) kompetens och 3) kännedom. Dessa tre aspekter är hörnstenar i mer utvecklade 
säkerhetskulturer. Engagemang handlar om motivation och resurser. Det är viktigt att det finns motiverade 
medarbetare och en motiverad ledning inom organisationen, och det finns ett samband mellan motivationen 
hos medarbetarna och ledningen. Dessutom tenderar en motiverad organisation att tillgängliggöra nödvändiga 
resurser vid behov. Kompetens avser organisationens säkerhetsstyrningssystem och om huruvida detta samlar 
in rätt information, samt om hur organisationen agerar utifrån denna information. Kännedom handlar om att 
känna till organisationens risker och att information om dessa är tillgänglig. Kännedom kan skapas genom 
diskussioner och proaktiva aktiviteter inom organisationens grupper samt genom att arbetssätt och arbets-
moment aktivt och kontinuerligt analyseras. 

Vidare kan Westrums (2004) kategorisering av säkerhetskulturer på olika nivåer användas för att beskriva 
mer utvecklade säkerhetskulturer, vilket de organisationer som hör till den sista, utvecklande, nivån kan 
sägas ha. Typindelningen beskriver organisationers säkerhetskulturmognad utifrån deras sätt att processa 
information. Dock behöver en organisation med ett mer utvecklat informationsflöde inte med självklar-
het vara säker. Däremot menar Törner (2010) att patologiska sätt att processa informationen motverkar 
ansvarstagande och leder till att problem inte beaktas – detta till skillnad från organisationer med ett utveck-
lande informationsprocessande som istället uppmärksammar och åtgärdar problem och latenta fel. Törner  
beskriver vidare detta som att organisationer får hjälp att uppnå sina uppsatta mål genom informations-
flödet, och att vad som anses vara ett gott resultat avgörs av medarbetarnas och ledningens värderingar. 
Information tillsammans med en fungerande kommunikation bidrar till organisationens sammanhållning 
och ökar möjligheten att ha fokus på uppgiften (Törner, 2010; Westrum, 2004). Även Farrington-Darby et al. 
(2005) är inne på kommunikationens betydelse för mer utvecklade säkerhetskulturer, och säger att den ska 
grundas på en ömsesidig tillit och en gemensam förståelse kring säkerhetens betydelse.  

Vid sidan om Reasons (1997) respektive Westrums (2004) beskrivningar av vad som kännetecknar mer  
utvecklade säkerhetskulturer, lägger andra säkerhetsforskare till ytterligare egenskaper. Hale (2000) menar, 
precis Hudson (2007) och Cooper (2000) att det är viktigt att orsaker till olyckor och incidenter inte endast 
söks i enskildas beteende utan brett i organisationen. Utifrån Rollenhagens beskrivning av kulturens för-
hållande till individ och struktur, innebär detta att ha ett helhetsperspektiv på säkerhetskultur. Dessutom 
hävdar Hale (2000), Zhang et al. (2002) samt Pidegeon & O’Leary (2000) att mer utvecklade säkerhetskulturer 
präglas av att ledningen och alla andra inom organisationen har ett stort engagemang för säkerheten samt att 
medarbetarna känner sig delaktiga i säkerhetsarbetet. Beträffande ledningens engagemang menar Rundmo 
och Hale (2003) att ideala attityder är stor riskmedvetenhet och stor yrkesskicklighet. Antonsen (2009) beskriver 
mer utvecklade säkerhetskulturer som kulturer där skilda uppfattningar uppmuntras och som kan 
hantera olika uppfattningar om säkerhet. Mer utvecklade säkerhetskulturer är med andra ord inte präglade 
av konsensus och harmoni (Törner, 2010). Hopkins (2006) skriver vidare att organisationens mål, till exempel 
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att tjäna pengar eller hålla tider, måste hållas isär från säkerhetsarbetet. Säkerhetsansvarig i organisationen 
bör inte heller vara samma person som ansvarar för till exempel budget eller tidsschema, för att inte en 
enskild person ska behöva ta ställning om dessa står i konflikt med säkerheten. 

Avslutningsvis beskriver några säkerhetsforskare vad som är typiskt för mindre utvecklade säkerhetskulturer. 
Enligt Antonsen (2009) är ett kännetecken att organisationen till varje pris eftersträvar konsensus genom att 
ledningen genom utövandet av makt och kontroll försöker manipulera medarbetare för att de ska anamma 
vad som anses vara rätt säkerhetskulturer. Jeffcott et al. (2006) menar att ett annat kännetecken är om det 
anses viktigare att skrivna regler följs, och att medarbetarna skuldbeläggs om så inte sker, än att medarbetarna 
de facto agerar säkert i arbetet. Detta kan leda till att säkerhetsarbetet byråkratiseras. Pidgeon och O’Leary 
(2000) visar å sin sida att det faktum att medarbetarna ställs till svars för snedsteg kan hämma organisatoriskt 
lärande (som är en förutsättning för mer utvecklade säkerhetskulturer), eftersom organisationen inte kan 
dra lärdom av misstag om de anställda drar sig för att rapportera dessa. Även Reason (1997) varnar för 
att bestraffning och disciplinära åtgärder har en negativ inverkan på säkerhetskulturer, då det hämmar en 
öppen miljö som gör att medarbetarna vågar rapportera och kan känna ömsesidigt förtroende för varandra. 
Men däremot säger Reason att organisationen ändå måste vidta disciplinära åtgärder när större och medvetna 
avsteg från regelverket sker.

3.2 hUr UppstÅr och Utvecklas säkerhetskUltUrer?
Bara det faktum att hela organisationen arbetar med säkerhetsfrågor bidrar enligt Reason (1997) till att säker-
hetskulturer utvecklas. Som tidigare har nämnts hävdar de flesta säkerhetsforskare att säkerhetskulturer är 
aspekter av organisationskulturer, vilket innebär att de övergripande organisationskulturerna blir en huvud-
faktor som påverkar säkerhetskulturer (Neal et al., 2000). Dessutom menar Schein (2009) att organisationer 
inte bör ses som slutna system, utan att de i stor utsträckning påverkas av vad som sker i världen utanför. 
Således påverkas även säkerhetskulturer av en komplex och föränderlig omvärld. 

Framför allt påverkar en organisations ledning vilka säkerhetskulturer som uppstår och utvecklas, men 
även övriga medarbetare influerar utvecklingen. Annat som påverkar framväxten av organisationers 
säkerhetskulturer är deras rapporteringssystem, hur kommunikations- och informationssystem fungerar, och 
medvetenhet om kommunikationens betydelse (Rundmo & Hale, 2003; Westrum, 2004; Brown et al., 2000; 
Hopkins, 2006). Detta är avgörande för att hela organisationen ska kunna ta del av samma information.

Aspekter kopplade till ledningen av betydelse för vilka säkerhetskulturer som utvecklas i en organisation är 
flera. En är vilka värderingar ledningen har (Schein, 2009; Westrum, 2004). Det är viktigt att organisationens 
ledning prioriterar säkerhet högt för att mer utvecklade säkerhetskulturer ska skapas och utvecklas (Cox och 
Cheyne, 2000; Rundmo & Hale, 2003). Säkerhetskulturer påverkas däremot negativt om ledningen prioriterar 
säkerhet lägre än till exempel lönsamhet, eftersom dessa attityder kommer att influera medarbetarnas 
attityder. För att mer utvecklade säkerhetskulturer ska skapas menar Haukelid (2008) att tillräckligt med tid 
avsätts för arbetet medsäkerhet och att säkerhet prioriteras högre än effektivitet. Zacharatos et al. (2005) samt 
Vecchio-Sadus och Griffiths (2004) hävdar dessutom att det krävs ett stort intresse hos ledningen för såväl 
arbetsmiljöfrågor som de anställda. Viktigt är också att det skapas en ömsesidig tillit mellan ledningen och 
de anställda. Ledningens påverkan på resten av organisationen kan slutligen sägas ske genom att de enskilda 
medarbetarna från ledningen uppfattar att ett visst socialt beteende förväntas, vilket kommer verka som en 
referensram för det egna beteendet (Schein 2009, Westrum 2004). 

Fortsättningsvis menar Rundmo och Hale (2003) att det är väsentligt att hela organisationen genomsyras 
av gemensamma grundtankar och ideal. Avgörande är också att det finns en atmosfär inom organisationen 
som undviker genvägar och att det inom hela organisationen finns ett engagemang för mer utvecklade 
säkerhetskulturer (Hopkins 2006). 

Således spelar olika individuella och beteendemässiga aspekter kopplade till medarbetarna en stor roll för 
vilka säkerhetskulturer som utvecklas i en organisation (se Reason, 1997; Cooper, 2000; Geller, 1999; Vuuren, 
2000; Pidgeon, 1991; Richter & Koch, 2004). Enligt Reason (1997) skapas säkerhetskulturer genom flera aspekter 
kopplade till ledningspersonernas och medarbetarnas attityder, värderingar, tolkningar och erfarenheter. 
Vidare hävdar Pidgeon (1991) att det är då en grupps medlemmar vid flera tillfällen agerar på ett sätt som ter 
sig som självklart för dem, som säkerhetskulturer uppstår. Detta ger nämligen gruppen en gemensam bild av 
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säkerhet och risker, samt en kollektiv uppfattning om hur och varför olyckor och incidenter inträffar. Säker-
hetskulturer påverkas även av sociala relationer, inte bara inom organisationen, utan även utanför (Richter & 
Koch, 2004). Att medarbetarnas agerande styrs av såväl värderingar, tolkningar som erfarenheter, får således 
betydelse för medarbetarnas benägenhet att utsätta sig själva och andra för risker.  

När sedan säkerhetskulturer har uppstått och utvecklats i organisationer, betonar forskningen vikten av ett 
kontinuerligt arbete med att hålla säkerhetskulturer levande i organisationen, för att medarbetarna inte ska 
glömma bort vilka säkerhetsrisker som finns (Richter & Koch, 2004; Reason, 1997). Enligt Richter och Koch 
(2004) är det medarbetarna som i det dagliga arbetet underhåller säkerhetskulturer. Vidare tenderar  
organisationer med färre eller inga olyckor enligt Reason (1997) i mindre utsträckning att arbeta förebyggande 
gällande olyckor och incidenter. För att detta scenario inte ska uppstå är det av stor vikt att organisationen 
ständigt dokumenterar även de minsta incidenter som sker, det gäller även då en incident bara varit nära  
att inträffa. 

3.3 hUr Förändras säkerhetskUltUrer? 
Den tidigare forskningen har varit relativ skeptisk beträffande i vad mån det är möjligt att medvetet förändra 
och styra organisationskulturer (Schein, 2009; Haukelid, 2008). När det gäller i vad mån mer precist säkerhets-
kulturer kan förändras och förbättras tycks det råda en relativ samstämmighet inom forskningslitteraturen 
om att även dessa är tämligen svåra att förändra, då de som nämnt beskrivs som relativt stabila och varaktiga. 
Enligt Wiegmann et al. (2007) har frågan om huruvida det är möjligt att förändra säkerhetskulturer mer 
diskuterats på ett teoretiskt plan, än testats empiriskt. Haukelid (2008) är mer optimistisk och menar att för-
ändring av säkerhetskulturer är möjligt, men att det är en process som kommer ta lång tid. En viktig aspekt 
för att en förändring ska vara möjlig, är enligt Haukelid just att organisationens ledning har en tålmodig 
inställning till förändringsprocessen.   

Vidare framhålls att förändringsarbetet skiljer sig för olika organisationer beroende på hur utvecklade deras 
säkerhetskulturer är. Fleming (2001) menar nämligen att organisationer som befinner sig i ett tidigt stadie 
är i behov av andra förbättringsmetoder än organisationer som befinner sig i ett senare stadie och har mer 
välutvecklade säkerhetskulturer. Mest effektiva blir ett förbättringsarbete enligt Fleming om organisationen 
nått utvecklingsstadiet som innebär att problem med system och teknik inte längre förekommer. För att 
detta stadium ska ha passerats måste organisationens säkerhetshanteringssystem vara implementerat, 
organisationens säkerhetsregler efterlevas och ökad säkerhet önskas för att kunna arbeta förebyggande  
snare än för att undvika åtal.    

Lund och Aarø (2004) säger att mer utvecklade säkerhetskulturer med goda beteenden inte enbart skapas 
genom fokus på att ändra individers attityder, det vill säga genom enbart en klimatförändring. Lund och Aarø 
menar istället att denna typ av olycksförebyggande åtgärder måste kompletteras med åtgärder som kan skapa 
strukturella förutsättningar för säkerhet. Enbart strukturella förändringar för mer utvecklade säkerhets-
kulturer med minskade olyckor och skador, har större effekt än vad enbart attitydförändringar har. Men mest 
effektiva är de interventioner som alltså använder olika typer av åtgärder i kombination för att kunna ändra 
på sociala normer och den djupare kulturen.   

Även DeJoy (2005) pekar på att det föreligger en skillnad mellan att enbart påverka det individuella beteendet, 
det vill säga genomföra en beteendemodifikation (behavior based safety, BBS), och att genomföra en kultur-
förändring. Medan BBS är en reaktiv förändring är förändringar av säkerhetskulturer istället proaktiva. 
Säkerhetskulturförändringar handlar vidare om en bredare, organisatorisk förändring som fokuserar på 
bakomliggande aspekter och innebär en mer fullständig förändring inom organisationen, samt oftast kräver 
delaktighet. Vidare menar DeJoy att den främsta fördelen med att försöka påverka och förändra organisationers 
säkerhetskulturer är att det innebär mer genomgripande förändringar, som därmed kan påverka säkerheten 
på flera plan. Dock menar DeJoy att en nackdel är att det inte finns något självklart tillvägagångssätt för 
förändring av säkerhetskulturer. 

Inom forskningen finns således flera tillvägagångssätt för hur säkerhetskulturer kan förändras (Farrington-
Darby, 2005; Reason, 1997; Schien, 2009). Enligt Farrington-Darby et al. (2005), måste organisationen börja 
med att identifiera vad som är problemet. Organisationen måste vidare arbeta fram och implementera en 
modell för att bearbeta problemet. Visar det sig att problemet ligger i beteendet är det viktigt att hela  
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organisationen är delaktig i förändringsarbetet. Vidare föreslår Farrington-Darby et al. olika åtgärder för för-
bättrade säkerhetskulturer, som att införa belöningssystem, ställa upp mål och genomföra beteendebaserade 
åtgärder. 

Reason (1997) gör en skillnad mellan förändring av vad han kallar hårda och mjuka aspekter av säkerhets- 
kulturer, vilka han menar beter sig olika men är lika betydelsefulla för säkerhetskulturer. Sådant som attityder, 
värderingar, kunskaper och övertygelser utgör de mjuka aspekterna, vilket kan jämföras med Rollenhagens 
(2006) individperspektiv. Exempelvis rutiner, kontroller och system utgör istället de hårda aspekterna säger 
Reason (1997), vilket kan jämföras med Rollenhagens (2006) strukturperspektiv. De mjuka aspekterna inom 
organisationen är svårare att påverka och förändra än de hårda aspekterna. Reason menar således att det är 
svårare att ändra människors attityder, värderingar och övertygelser än vad det är för människor att ta till sig 
ändrade rutiner och strukturer.     

Enligt Schein (2009) bör en förändringsprocess ta sin utgångspunkt i vad han kallar artefakter i organisationen. 
Med artefakter avses, vilket ovan beskrivits vidare, handlingar och beteenden som dagligen sker. Artefakterna 
bör sedan diskuteras hur de dels relateras till varandra, dels till uttalade värderingar. Utifrån detta bör man 
sedan försöka finna de bakomliggande basala antagandena. Vidare menar Schein att ett sätt att ta reda på 
vissa basala antaganden och informella regler inom organisationen är att undersöka vad som belönas och 
bestraffas. Således kan ett sätt att förändra säkerhetskulturer vara att genomföra en förändring av organisa-
tionens belönings- och bestraffningssystem. Det är av stor betydelse att belöningssystem stämmer överens 
med de basala antaganden och värderingar som man vill skall genomsyra organisationen.

3.4 hUr kan säkerhetskUltUrer Mätas?
Beträffande hur säkerhetskulturer kan mätas, hävdar några forskare som tidigare nämnt att de inte bör 
studeras och definieras för sig utan att det istället är de övergripande organisationskulturerna som bör studeras 
(se Hale, 2000; Hopkins, 2006). Dock har en mängd försök att mäta säkerhetskulturer genomförts, vilket ska 
belysas i det följande. Ett problem som dock framhållits i förhållande till dessa studier har med mätverk-
tygens validitet att göra. Exempelvis menar Wiegmann et al. (2004) att det är svårt att visa att de verkligen 
mäter det som avses mätas, det vill säga säkerhetskulturer.

Cox och Flin (1998) poängterar vidare att det inte är möjligt att konstruera ett enskilt verktyg som kan användas 
för att studera säkerhetskulturer inom alla organisationer och områden. Guldenmund (2000) framhåller att 
det även diskuterats huruvida det ens finns några gemensamma aspekter av säkerhetskulturer som kan 
mätas inom olika områden och branscher, samt vilka dessa aspekter i så fall skulle vara. 

Några problem för möjligheten att mäta säkerhetskulturer har som nämnt sin grund i att säkerhetskulturer 
från början definieras utan teoretisk anknytning till organisationskulturer, samt sammanblandades med 
säkerhetsklimat. Den teoretiska och begreppsliga oklarhet som uppstått i och med att säkerhetskulturer 
kommit att definieras på olika sätt, har lett till svårigheter att de facto kunna klargöra vad som ska studeras 
även i förhållande till en enskild organisation (Guldenmund, 2000). Till exempel Guldenmund (2010) har som 
nämnt beskrivit säkerhetsklimat som en ögonblicksbild av säkerhetskulturer och menat att kultur är djupare 
och svårare att studera än klimat. Utifrån detta har vissa forskare hävdat att det är bättre att mäta klimat än 
kultur (Kines et al., 2011). Men det finns forskare som tvärtom hävdar att det är viktigt att tränga in på djupet 
för att skapa en verklig förståelse av säkerheten, och menar såldes att även kulturen bör mätas (Schein, 2009). 
Härvidlag poängterar Törner (2010) att även säkerhetsklimat måste inkluderas i en studie av säkerhetskultu-
rer, då klimat är en aspekt av kulturen. 

Guldenmund (2000; 2007) och Cooper (2000) hävdar dock att sammanblandningen med säkerhetsklimat lett 
till att många av de studier som haft för avsikt att mäta säkerhetskulturer, gjort detta mer indirekt och på en 
mer ytlig nivå, att det istället är säkerhetsklimat som de facto har studerats. Det har, menar de, varit fråga 
om mer kvantitativa attitydundersökningar i vilka enkäter använts för att mäta respondenternas attityder till, 
och uppfattningar om, säkerheten. Även genom föreliggande litteraturstudie kan konstateras att det är relativt 
vanligt med kvantitativa mätningar av säkerhetskulturer (se exempelvis Flin, 2007; Modak et al., 2007; Vogus 
& Sutcliffe, 2007; Huang et al., 2007; O’Toole, 2002; Singer et al., 2003; Lee & Harrison, 2000;  
Williamson et al., 1997; Arvidsson, 2006). 
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Även andra forskare är kritiska till att säkerhetskulturer kan mätas kvantitativt genom till exempel enkäter 
(se Pidgeon, 1998; Schein, 2009). Enligt Schein (2009) är det omöjligt att genom en enkät fånga alla aspekter 
av kulturen, som de omedvetna och osynliga aspekterna. 

För att kunna mäta dessa aspekter anses en kvalitativ utgångspunkt krävas, för att kunna få såväl en helhets-
bild, som förstå vilka bakomliggande aspekter som påverkar säkerhetskulturer (Flin et al., 2000; Cox & 
Cheyne, 2000; Schein, 2010). Då kulturen är djupt grundad i en organisation, menar Schein (2009) att det 
krävs djupintervjuer. 

Utifrån föreliggande litteraturstudie kan konstateras att det numera också är relativt vanligt att säkerhets- 
kulturer utvärderas kvalitativt, genom intervjuer och fältarbete (se exempelvis Nævestad, 2010; Hopkins, 
2006; Parker et al., 2006; Richter & Koch, 2004; Richter, 2003; Berglund, 2011). 

Cooper (2000) är mer inne på att det även är omöjligt att mäta säkerhetskulturer med enbart en kvalitativ 
metod, och enligt hans modell, vilken beskrivs ovan, bör mätningen ske genom en triangulering av kvanti- 
tativa och kvalitativa mätinstrument. Cooper (2000) samt Chounhry et al. (2007) beskriver hur en mätning 
går till enligt denna modell, vilket sker genom tre delstudier. De första två är kvalitativa och den tredje är 
sedan kvantitativ. En första delstudie består i observationer på fältet, det vill säga i organisationen eller det 
system som fokuseras, för att belysa den beteendemässiga aspekten. Den andra delstudien belyser de  
situationsanpassade aspekterna genom att studera organisationens rutiner, system och strukturer. Slutligen 
består den tredje delstudien i att genom en enkät belysa säkerhetssynen hos de som verkar inom organisationen 
eller systemet. Cooper (2000) menar att dessa tre delstudier ska analyseras systematiskt och sedan vägas 
mot varandra.

Även Hale (2000) poängterar vikten av att kombinera flera olika datakällor när säkerhetskulturer i 
organisationer ska analyseras, för att inte enbart en viss typ av problem och brister skall upptäckas. Då  
till exempel enkäter, intervjuer och observationer kombineras kan en betydligt bredare och djupare kunskap 
erhållas. Genom till exempel endast en enkät erhålls endast svar på de frågor som de facto ställs, medan 
andra problem och brister relaterade till säkerhetskulturer blir omöjliga att upptäcka.  

Utifrån de tidigare studierna som har granskats här, kan konstateras att även undersökningar som kombinerar 
kvantitativa och kvalitativa undersökningar förekommer, om än inte i samma utsträckning som de mer 
renodlade studierna (se exempelvis McDonald et al., 2000; Cox & Cheyne, 2000; Olsen et al., 2009; Haukelid, 
2008; Lee, 1998; Ek, et al., 2007; Ek, 2006; Börjesson, 2004). 

Även andra forskare menar att olika tillvägagångssätt behöva användas inom en och samma organisation för 
att mäta säkerhetskulturer, eftersom det är väldigt svårt att definiera var gränsen går mellan olika kulturer 
(Wiegmann et al., 2004; Reason 1997). Kulturer varierar med andra ord mellan olika grupper eller sektioner 
inom en organisation, vilket exempelvis Reasons (1997) studie av flygindustrin visar att den gör mellan kabin-, 
cockpit- och underhållspersonalen. Hale (2000) och McDonald et al. (2000) visar att en grupp, vars säkerhets-
kultur ska studeras, inte med självklarhet behöver höra till samma organisation. Exempelvis skulle detta 
kunna vara fallet inom såväl vägtrafiken som järnvägen, då flera olika aktörer verkar inom dessa system.  

Vid utformandet av ett mätinstrument varnar Neal och Griffin (2002) samt Clarke (2000) för att inkludera för 
många aspekter, som både attityder, perceptioner, uppfattningar, värderingar, kunskaper och beteenden, i 
operationaliseringen av säkerhetskultur eftersom det kan leda till att inte sambandet mellan dessa aspekter blir 
studerade och analyserade på djupet. Cooper (2000) samt Hale (2000) menar dock tvärtom att det är viktigt att 
mätinstrumentet inkluderar många aspekter, kopplade till såväl de enskilda individernas uppfattningar och 
beteenden som till systemet som helhet, om det verkligen ska vara fråga om en mätning av säkerhetskulturer.   

Guldenmund (2000) visar att det finns flera olika aspekter av säkerhetskulturer som brukar mätas, främst 
fokuserar dessa på ledningen (beträffande attityder och beteenden i förhållande till både säkerhet och  
produktion, och prioriteringen dem emellan), arbetstryck, utbildning, risker och säkerhetsåtgärder. Dock 
benämner forskare de olika aspekterna olika och använder dessutom olika frågor utifrån dessa aspekter.  
Detta innebär att det blir svårt att jämföra forskningsresultat. Utöver detta tillägger Flin et al. (2000) ytterligare 
tre aspekter som är mer kopplade till medarbetarna inom organisationen; 1) deras uppfattningar och 
attityder till risk och säkerhet samt risktagande, 2) deras attityder till säkerhetsregler, och 3) deras nöjdhet 
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med organisationens säkerhetssystem. De lyfter sedan en fjärde aspekt kopplad till hela organisationen, 
vilken mäter uppfattningen inom organisationen om nivån på medarbetarnas kunskaper, färdigheter och 
kompetenser. 

Ett par modeller som är utvecklade för att mäta säkerhetskulturer används särskilt inom den tidigare forsk-
ningen. Framför allt används Reasons (1997) modell, med de fyra komponenterna5 för en informerad kultur; 
lärandekultur, rapporteringskultur, rättvis kultur samt flexibel kultur. 

Exempelvis Eks (2005) studie av säkerhetskulturer inom passagerarsjöfarten utgår från Reasons (1997) modell. 
Ek (2005) lägger dock till ytterligare fem komponenter: kommunikation, säkerhetsbeteende, attityder till  
säkerhet, arbetssituation och riskuppfattning. Enligt Ek utgör denna vidareutvecklade modell ett multi-
facetterat mätinstrument, vilket framför allt fokuserar på organisatoriskt lärande och informationssystem för 
säkerhet. Mätinstrumentets första komponent, kommunikation, bedömer i vad mån organisationen når ut med 
tillräcklig information och hur väl kommunikationen fungerar mellan olika nivåer/avdelningar samt inom 
dessa. Säkerhetsbeteende belyser organisationens diskussioner kring säkerhet samt i vad mån medarbetarna 
uppmuntras till att agera säkert resepektive finna genvägar. Komponenten attityder till säkerhet visar engage-
manget för säkerhet hos såväl ledningen som hos övriga medarbetare. Komponenten arbetssituation belyser 
det upplevda stödet och uppskattningen i arbetet samt samarbetet. Den sista komponenten som Ek lagt till 
Reasons (1997) modell, riskuppfattning, undersöker den upplevda delaktigheten i säkerhetsarbetet, samt hur 
stor risken anses vara att skada sig själv eller andra i arbetet.  

Westrums (2004) modell är en annan som kan användas för att mäta säkerhetskulturer, och då mer precist 
hur utvecklade de är inom organisationer (se exempelvis Parker et al., 2006 för exempel på studie som utgår 
från denna modell). Modellen bedömer säkerhetskulturer utifrån hur organisationen processar information. 
Mätningen sker utifrån de tre typerna av säkerhetskulturer, patologisk, byråkratisk respektive utvecklande. 
Westrum framhåller att modellen visar hur organisationer hanterar problem som uppstår och hur  
utvecklade deras säkerhetskulturer är.    

3.5 hUr pÅverkar säkerhetskUltUrer den Faktiska säkerheten? 
När det gäller vad större olyckor anses bero på tycks det ha skett en förändring i fokus över tid, från indi-
viden till systemet, och senare till ett fokus på båda. Olyckor ansågs tidigare främst bero på den mänskliga 
faktorn och mänskliga fel (Perrow, 1999). Utredningar av flera större olyckor sedan reaktorolyckan i Tjernobyl 
har på senare tid gett ökad kunskap och förståelse kring vad som orsakar olyckor. Det har visat sig att det 
ofta är en kombination av aspekter kring teknik, organisation, grupp och individ som ligger bakom olyckor. 
Begreppet ”organisatorisk olycka” har använts för att just visa att det är multipla orsaker som ligger bakom 
olyckor i en organisation (Reason 1997). Vidare kan orsakerna till en olycka beskrivas som inbyggda latenta 
förhållanden i ett system som kan ha funnits under många år. Olyckor ses således som svagheter i systemet 
snarare än som ett resultat av att individer gjort fel eller handlat oaktsamt (O’Toole 2002). 

Alla de definitionsproblem gällande säkerhetskulturer som nämnts i denna översikt, att fenomenet från 
början kom att definieras utan teoretisk anknytning till organisationskulturer, sammanblandningen med 
säkerhetsklimat, samt att en mängd olika operationaliseringar har gjorts, har lett till att forskare ifrågasatt 
om det utifrån befintligt empiriskt material går att säga att säkerhetskulturer överhuvudtaget har någon  
betydelse för säkerheten i organisationer (Cox och Flin, 1998; Clarke, 2000; Baram & Schoebel, 2007). Det 
råder med andra ord även delade mening bland säkerhetsforskarna om vilken betydelse säkerhetskulturer 
har för den faktiska säkerheten. 

Som tidigare nämnt anser Hale (2000) precis som Schein (2010) att vi bör studera organisationskulturer  
snarare än säkerhetskulturer. De menar båda vidare att de grundläggande antaganden som organisations- 
kulturer rymmer, kan ha effekt på säkerheten även om dessa antaganden och värderingar inte rör just säkerhet. 
Utifrån kulturanalyser baserat på material insamlat i samband med stora olycksutredningar visar även  
Hopkins (2006) att det finns ett tydligt orsakssamband mellan organisationskulturer och den aktuella olyckan. 

5 Se en närmare beskrivning av dessa i avsnitt 3.1 ovan. 
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Westrum (2004) är dock mer tveksam till det empiriska stödet för att organisationskulturer  
påverkar säkerheten positivt. 

Att utredningar av större olyckor hävdat att dessa bland annat orsakats av nedbrytningar av organisa- 
tionernas säkerhetskulturer, tyder på att organisationers säkerhetskulturer kan ha betydelse för den faktiska 
säkerheten. Reason (1998) tar kärnkraftsolyckan i Tjernobyl som exempel och beskriver mer konkret hur 
säkerhetskulturer där spelade roll. Reason vidhåller att organisationen under lång tid kommit att bygga 
upp en tysthet beträffande tidigare incidenter och misstag som hade inträffat i kärnkraftverket. Orsaken till 
tystheten var enligt Reason att kärnkraftverken skrämde invånarna, vilket således går rakt i motsats till den 
informerade kultur som han förespråkar för mer utvecklade säkerhetskulturer. Det dåvarande Sovjetunionen 
försökte istället få invånarna att tro att kärnkraftverkens säkerhet var ultimat, vilket således ledde till att 
ingen fick någon information om incidenter och olyckor.  

Nævestad (2010) menar till och med att det råder enighet om att säkerhetskulturers kvalitet är av stor vikt för 
säkerheten i en organisation. Glendon och Stanton (2000) säger att säkerhetskulturer ofta lyfts som grund- 
läggande för organisationers förmåga att hantera säkerhetsrelaterade aspekter i sin verksamhet. Bjørnskau 
och Longva (2009) har kommit fram till att säkerhetskulturer kan påverka både medarbetarnas regelefterlevnad 
och olycksförekomsten positivt.

Utifrån de studier som granskats i föreliggande översikt tycks det vidare främst finnas stöd för att specifika 
aspekter av säkerhetskulturer har betydelse för den faktiska säkerheten. Exempelvis säger Törner (2010) att 
det finns ett empiriskt stöd för ett samband mellan å ena sidan säkerhetsklimat och å andra sidan säkerhets-
beteende och olyckor i arbetslivet. Det finns även tidigare longitudinella studier som visar på positivt samband 
beträffande säkerhetsklimat (se exempelvis Neal & Griffin, 2006; Wallace et al., 2006). Neal och Griffin (2006) 
menar att mer utvecklade säkerhetsklimat leder till en högre säkerhetsmotivation och att en hög säkerhets-
motivation i sin tur bidrar till en högre grad av delaktigt säkerhetsbeteende.

Vidare pekar Törner (2010) och Westrum (2004) på att det finns ett samband mellan å ena sidan god 
kommunikation och informationsprocessande och å andra sidan säkerhet, då ett utvecklat informationsflöde 
uppmärksammar och åtgärdar problem eller latenta fel. 

Neal och Griffin (2006) visar att en högre grad av delaktighet i säkerhetsarbetet påverkar säkerhetsbeteende 
och olycksförekomst positivt. Clarke (2006b) samt Kuenzi och Schminke (2009) har funnit positiva samband 
mellan säkerhetsbeteende och lägre olycksförekomst. Clarke (2006a) har genom att analysera tidigare studier 
funnit ett samband mellan olycksförekomsten i en organisation och människors uppfattningar om hur säker-
het hanteras i organisationen. Clarke fann däremot inget samband mellan attityder till säkerhetsfrågor och 
olycksförekomst. Zacharatos et al. (2005) har i en studie av nästan 140 företag funnit ett samband mellan färre 
olyckor och aspekter som informationsutbyte, omfattande kompetensutveckling, decentraliserat besluts-
fattande och minskade statusskillnader. 

Avslutningsvis har förändringar av olika slag som påverkar säkerhetskulturer negativt, också visat sig vara 
negativa för den faktiska säkerheten. Exempelvis kan ökat fokus på kostnadseffektivitet orsaka förändringar 
gällande organisationens beteende och därigenom leda till fler olyckor (Rasmussen, 1997). Flera sådana exempel 
finns från sjö- och luftfarten (Ek et al., 2005). 

3.6 säkerhetskUltUrer inoM transportsektorn 
Hittills har denna kunskapsöversikt främst fokuserat på vad säkerhetskulturer är och hur de kan belysas 
inom en organisation och i förhållande till dess medlemmar, då det är i relation till detta som fenomenet 
traditionellt diskuteras. Fenomenet har ännu inte i så stor utsträckning studerats i förhållande till exempelvis 
ett lands befolkning (Wiegmann et al. 2004). I detta avsnitt beskrivs utifrån den tidigare forskningen hur  
säkerhetskulturer kan beskrivas i förhållande till transportsektorn, med fokus på vägtrafiken och järnvägen. 
Ett resultat av litteraturstudien är dock att den tidigare forskningen om säkerhetskulturer inom dessa områden 
är tämligen begränsad, särskilt inom järnvägen. Studier inom en svensk kontext är i princip obefintliga, både 
beträffande vägtrafiken och järnvägen. De tidigare studierna kring vägtrafiken har främst genomförts i en 
amerikansk kontext, medan de kring järnvägen främst genomförts i Storbritannien. Den tidigare forskningen 
saknar dessutom utgångspunkt i ett nollvisionsperspektiv. Att forskningen i relation till dessa områden är 
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begränsad har inneburit att samtliga frågeställningar som denna kunskapsöversikt syftar till att besvara,  
inte har kunnat belysas i förhållande till transportsektorn.  

3.6.1 vägtrafikeN 
Den tidigare forskningen kring vägtrafiken har haft sitt fokus på säkerhetskulturer i förhållande till trafikan-
terna, snarare än på en mer organisatorisk nivå. För att en definition av säkerhetskultur ska vara tillämpbar i 
förhållande till vägtrafiken, anser Ward et al. (2010) att den dels måste vara avgränsad för just detta område, 
dels innehålla de aspekter som påverkar riskbeteenden. Ward et al. (2010) samt Nævestad och Bjørnskau 
(2011) påpekar, precis som Cooper (2000) och Hale (2000) tidigare, vikten av att inte ha en för snäv definition 
som endast inkluderar individuella attityder och beteenden i förhållande till säkerhet, utan att även de normer 
och värderingar som delas av grupper, organisationer och samhällen måste inkluderas. Ward et al. (2010) 
menar således att säkerhetskulturer i detta sammanhang inte enbart inrymmer attityder och beteenden hos 
trafikanter och övriga aktörer inom systemet, utan även exempelvis vilken trafiksäkerhetspolitik som förs i 
det land som studeras. Detta då politiken anses ha stor inverkan på de enskilda förarnas attityder och beteenden. 
Politiken kan båda vara gynnsam för säkerhetskulturer, men också påverka dem negativt, exempelvis utifrån 
hur resursfördelningen ser ut eller hur trafiksäkerheten värderas inom politiken. 

Ward (2007) menar att säkerhetskulturer inrymmer de uppfattningar människor har om vilka beteenden som 
är förväntade i den grupp de ingår i förhållande till trafiksäkerhet, och hur de tror att gruppen reagerar om 
dessa beteendenormer inte följs. Definitionen syftar i en trafiksäkerhetskontext enligt Ward på beteenden 
som antingen kan öka risktagandet eller verka skyddande, samt beteenden kopplade till att följa lagar och 
regler. Fokus i denna definition är alltså just att människor tenderar att agera så som de upplever att de 
förväntas agera, enligt normer och värderingar.

Ward et al. (2010) menar att i mer utvecklade säkerhetskulturer inom vägtrafiken värderas säkerhet högt av 
de som verkar inom systemet, säkra beteenden uppmuntras och det finns stort förtroende för rådande lagar 
och regler. I mer utvecklade säkerhetskulturer värderas trafiksäkerhet högt av ledande politiker och andra 
makthavare. 

Enligt Ward et al. (2010) finns det vidare empiriskt stöd för att mer utvecklade säkerhetskulturer inom vägtrafiken 
har en positiv inverkan på trafiksäkerheten och kan minska antalet olyckor. Arboleda et al. (2003) har funnit 
stöd för detta inom åkeribranschen. Rundmo et al. (2012), vilka studerat säkerhetskulturers betydelse för 
befolkningens uppfattningar och beteende beträffande trafiksäkerhet, menar dock att kulturen inte har så 
stor betydelse för deras attityder och uppfattningar men däremot för deras beteenden. 

hur förändras säkerhetskulturer inom vägtrafiken? 

Wiegmann et al. (2007) anser att huvudansvaret för arbetet med säkerhetskulturer  När det kommer till 
hur trafiksäkerheten kan förändras och förbättras råder till stor del samstämmighet bland forskarna inom 
området om att det krävs såväl ett individperspektiv som ett strukturperspektiv (Ward, 2007; Ward et al., 
2010; Nævestad & Bjørnskau, 2011; Sleet et al., 2007; Loreno et al., 1994; McNeely & Gifford, 2007), även om 
det finns forskare som menar att fokus främst bör ligga på att förändra det individuella beteendet, genom 
beteendemodifikation (BBS) (Dula et al., 2007). 

Kombinationen av ett individ- och strukturperspektiv innebär således att endast utbildning och reklam- 
kampanjer anses ha en liten betydelse för att påverka förares körbeteenden och därigenom trafiksäkerheten 
(se exempelvis Loreno et al., 1994; McNeely & Gifford, 2007). Enligt Ward et al., (2010) kan sådant överhuvud-
taget inte påverka säkerhetskulturer inom vägtrafiken. 

Kombinationen av perspektiven innebär att förändringar måste ske på en högre samhällsnivå för att 
människors körbeteenden och trafiksäkerheten ska kunna förbättras. Trafiksäkerheten måste enligt McNeely 
och Gifford (2007) ses som en i grunden kulturell fråga. Enligt Lonero (2007) utgör lagstiftningen kring trafik-
säkerhet en grundläggande aspekt för rådande säkerhetskulturer. I lagen finns inte bara de formella reglerna 
för hur man får och inte får bete sig i trafiken, utan lagen uttrycker dessutom samhällets värderingar. Men 
McNeely och Gifford (2007) framhåller dock att en förändrad lagstiftning inte behöver leda till ett förändrat 
beteende såtillvida den inte är inriktad på en kulturell förändring.  
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Lonero (2007) säger att en individs körbeteende påverkas av säkerhetskulturer i den aktuella kontexten, det 
vill säga att den enskilde tar efter andras körbeteenden. Loreno menar således att säkerhetskulturer inom 
vägtrafiken skiljer sig mellan regioner, länder och samhällen. McNeely och Gifford (2007) framhåller att  
säkerhetskulturer inom vägtrafiken inte heller är kulturer oberoende av andra kulturer, utan de måste beaktas 
i ett större kulturellt sammanhang. Detta måste tas i beaktandet vid utformning av en politik som syftar till 
att förändra säkerhetskulturer. 

En kulturförändring inom vägtrafiken som även har ett strukturperspektiv inkluderar ett förebyggande 
arbete, enligt Sleet et al. (2007). Det kan handla om att genomföra säkerhetskonsekvensbeskrivningar innan 
vägar byggs och om att arbeta med att identifiera befintliga trafikfarliga vägar. Det innebär följaktligen att 
till viss del ändra synsätt på varför trafikolyckor inträffar, att det inte primärt ligger hos den enskilde föraren 
utan snarare kan handla om ett systemfel. 

För att förbättra säkerhetskulturer inom vägtrafiken menar McNeely och Gifford (2007) dels att flera metoder 
måste användas, som utbildning, information, lagstiftning, dels att arbetet måste riktas mot flera samhälls-
nivåer, som skolor, näringsliv, media och politik. 

Ward (2007) förklarar att en helhetssyn inom vägtrafiken, som alltså både fokuserar på den enskildes kör-
beteende och på hur trafiksäkerhetssystemet är utformat, innebär ett beaktande av i vad mån den socio- 
kulturella kontexten möjliggör en säker körning och uppmuntrar till positiva attityder och beteenden  
beträffande trafiksäkerhet. Det handlar vidare om en kombination av att skapa säkra vägar med att rikta 
säkerhetsinformation till rätt grupper.   

En helhetssyn på trafiksäkerheten innebär vidare enligt Ward et al. (2010) ett beaktande av relationen mellan 
individ och system, samt om att ha en holistisk utgångspunkt för att förstå ett komplext system som trafiken. 
Det handlar om att se systemens betydelse för individernas val, till exempel kan kulturen påverka de enskilda 
att använda bilbälte eller att hålla hastighetsbestämmelser. Säkerhetskulturer inom vägtrafiken befinner sig, 
menar Ward et al. på olika nivåer, från den enskilde förarens uppfattningar till hela landets gemensamma 
normer och värderingar. Denna helhetssyn måste speglas i de politiska besluten och olika policyer och det 
måste finnas en förståelse för att säkerhetskulturer befinner sig på olika nivåer, att enskilda förare bara är en 
del av ett komplext system. 

Nævestad och Bjørnskau (2011) utvecklar detta ytterligare och menar att ett strukturperspektiv inte behöver 
innebära att arbetet riktas mot ett helt samhälle, utan att det även inom vägtrafiken är viktigt att beakta 
att det finns subkulturer. Det kan vara lyckosamt att fokusera på en viss grupp av trafikanter, eftersom 
medlemskapet och tillhörigheten till en viss grupp, de exemplifierar med unga män, kan värderas högre än 
medlemskapet i en annan grupp. Detta leder till att det blir svårare att försöka påverka deras uppfattningar 
och beteenden i förhållande till säkerhet, då detta sitter än mer djupt rotat hos en sådan grupp.  

Williams och Haworth (2007) skriver om två viktiga aspekter för mer utvecklade säkerhetskulturer inom väg-
trafiken. För det första en vilja att från statens sida försöka förbättra trafiksäkerheten genom olika åtgärder. 
För det andra en vilja att ta till sig av forskningen på området vid utformandet av dessa åtgärder. Även Foss 
(2007) och Harder (2007) pekar på vikten av att ta till sig av forskningen för mer utvecklade säkerhetskulturer 
inom vägtrafiken. 

Vidare spelar ledningens engagemang hos de olika aktörerna inom trafiksystemet, stor roll även när det 
kommer till att förändra säkerhetskulturer inom vägtrafiken, precis som exempelvis Reason (1997) menat 
gäller för säkerhetskulturer generellt. Exempelvis Arboleda et al. (2003) visar att detta är fallet inom åkeri-
branschen, för chaufförernas attityder, värderingar och beteenden.  

Säkerhetskulturerer inom vägtrafiken måste enligt McNeely och Gifford (2007) hela tiden underhållas, likt 
säkerhetsforskare hävdat gäller för säkerhetskulturer generellt (se exempelvis Reason, 1997; Richter & Koch, 
2004).  Girasek (2007) samt Ward et al. (2010) menar precis som Alvesson (2009) och Haukelid (2008), att 
säkerhetskulturer inom vägtrafiken, också i likhet med säkerhetskulturer generellt, är djupt rotade och inget 
som kan förändras över en natt. Utan istället måste förändringsstrategier inse detta och acceptera att det 
tar tid att förändra dem. Det krävs med andra ord förståelse för att en kulturförändring tar tid även inom 
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transportsektorn då normer och värderingar i förhållande till trafiksäkerhet sitter djupt, och det krävs 
således en långsiktig strategi från politikens sida för att kunna förbättra säkerhetskulturer. 

hur bör säkerhetskulturer inom vägtrafiken mätas?

Eftersom säkerhetskulturer mest har diskuterats och studerats i förhållande organisationer, skriver  
Wiegmann et al. (2007) att det inte går att direkt applicera fenomenet på ett helt trafiksystem som även 
berör befolkningen i stort. Däremot, menar de, att det är enklarare att analysera säkerhetskulturer hos den 
organisation/myndighet som ansvarar för trafiksäkerheten, eller hos en enskild aktör inom systemet som ett 
bussbolag eller ett företag som arbetar med vägbyggen. I urvalet förekommer dock ingen studie på myndig-
hetsnivå, däremot hos enskilda företag (se Arboleda et al. 2003; Bjørnskau & Longva, 2009). 

Flera trafiksäkerhetsforskare (se exempelvis Wiegmann et al., 2007; Wang & Liu, 2012) betonar vidare, precis 
som Cooper (2000), triangulering för mätning av säkerhetskulturer även inom vägtrafiken. Wiegmann et al. 
(2007) anser att detta kan vara än mer nödvändigt i förhållande till trafiken, då trafiksystem är komplexa 
och omfattar mer än bara en organisation, vilket innebär en större utmaning. Wang och Liu (2012) menar att 
triangulering kan bidra till att ge en så mångfacetterad bild som möjligt och att de ömsesidiga relationerna 
mellan psykologiska-, beteendemässiga- och situationsaspekter kan beaktas i samma utvärdering. 

Även Allen och Mercer (2007) betonar att säkerhetskulturer inom vägtrafiken måste mätas på mer än ett sätt 
för att få en helhetsbild. De skriver vidare att ett sätt som ofta glöms bort när det gäller individuella attityder 
och beteenden är offentliga undersökningar som mäter detta hos allmänheten i förhållande till trafiksäkerhet. 
Detta kan vara en lyckosam metod, menar Allen och Mercer, eftersom trafiksäkerheten då kan komma att 
uppmärksammas på olika sätt, till exempel genom media, och därigenom bli en mer prioriterad fråga i ett 
samhälle. Mätningar av allmänhetens attityder kan också vara till hjälp som underlag för beslutsfattare att 
dels kunna se huruvida genomförda åtgärder lyckats, dels för att kunna genomföra relevanta åtgärder i framtiden. 

När det gäller specifika modeller för att utvärdera säkerhetskulturer inom vägtrafiken tycks inga kompletta 
och valida sådan hittills ha konstruerats. Däremot menar Wiegmann et al. (2007) att säkerhetskulturmodeller 
från andra områden, framför allt från sjukvården, kan användas för vägtrafiken. De vidhåller att modeller 
från sjukvården kan vara relevanta även för trafiken, eftersom olyckor inom båda dessa områden förekommer 
relativt ofta (beroende på land givetvis) men då respektive olycka endast omfattar få individer. Säkerhets-
kulturer inom både vägtrafiken och sjukvården inrymmer dessutom såväl organisationer som befolkningen i 
stort. Detta gör sjukvården mer lämplig att låna modeller från än till exempel kärnkraften eller flygindustrin.  

Ward et al. (2010) menar att det är viktigt att arbetet med att ta fram en modell för att mäta säkerhetskulturer 
inom vägtrafiken, har sin grund i kulturteori. Detta för att skapa förståelse för att det inte är tillräckligt att 
fokusera på de enskilda individernas attityder och beteenden. Människor tenderar, som nämnt, inom trafiken 
att agera så som den grupp de tillhör agerar och som de upplever att denna grupp förväntar sig att de ska 
agera. Modellen måste således beakta detta och vara inriktad på de attityder och värderingar som delas i ett 
samhälle eller inom olika grupper, inte enbart på de enskilda individernas attityder och beteenden. 

Även om triangulering betonas tycks de tidigare studier som de facto utvärderat säkerhetskulturer inom väg-
trafiken främst ha använt sig av kvantitativa mätmetoder, framför allt enkäter. Detta gäller såväl studier som 
studerat säkerhetskulturer i förhållande till befolkningen (Lund & Rundmo, 2009) som företag, inom till exempel 
åkeribranschen (Arboleda et al., 2003) och bland busschaufförer (Bjørnskau & Longva, 2009). Inte heller har 
dessa studier i så stor utsträckning beaktat såväl aspekter hos trafiksystemet som helhet, som aspekter hos de 
enskilda individerna inom systemet. Fokus har istället legat på befolkningens respektive chaufförernas och 
övrigas inom företagens attityder, uppfattningar och beteenden i förhållande till trafiksäkerhet. 

3.6.2 JärNvägeN
När det kommer till järnvägen har den traditionellt sett ansetts kännetecknats av mycket utvecklade 
säkerhetskulturer (Lindberg et al., 2000; Cooper 1998; Cox & Flin 1998; Hofmann et al., 1995). Att nya aktörer 
bland trafikutövarna tillkommit och då rollerna för de gamla aktörerna till viss del ändrats, kan dock tänkas 
ha påverkat säkerhetskulturerna inom detta område (Lindberg et al., 2000). 
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Studier som behandlar säkerhetskulturer inom järnvägen beskriver till stor del säkerhetskulturer som något 
som speglar en organisations medarbetares gemensamma attityder, uppfattningar och beteenden i förhållande 
till trafiksäkerhet (Jeffcott et al., 2006; Clarke, 1998; Grunnan et al., 2008). Organisationer kan i detta 
sammanhang dels vara myndigheter ansvariga för trafiksäkerhet och järnvägen, dels olika privata företag 
inom området. Till skillnad från vägtrafiken innebär definitionen att fokus beträffande säkerhetskulturer 
inom järnvägen mer ligger på en organisatorisk nivå än på ett vidare trafiksystem som även inkluderar  
befolkningen i stort. Clarke (1999) tydliggör detta genom att beskriva organisationskulturer inom järnvägen 
som överordnade säkerhetskulturer, likt de flesta säkerhetsforskare menar gäller för säkerhetskulturer 
generellt (se exempelvis Guldenmund, 2000; Hale, 2000; Haukelid, 2008; Richter & Koch, 2004; Törner, 2008; 
Pidegeon, 1991; Glendon & Stanton, 2000; Neal et al., 2000) 

Vidare framhålls att säkerhetskulturer även inom järnvägssektorn rymmer såväl aspekter kopplade till de 
enskilda individerna inom sektorn, deras attityder, värderingar och beteenden, som aspekter kopplade till 
järnvägssystemet som helhet (Wang & Liu, 2012; Farrington-Darby et al., 2005). Det är således av betydelse att 
beakta vilka förutsättningar politiken, samt organisationer och myndigheter ansvariga för trafiksäkerheten 
skapar för att de enskilda medarbetarna inom järnvägen ska kunna agera säkert. 

hur förändras säkerhetskulturer inom järnvägen?

Beträffande hur säkerhetskulturer inom järnvägen kan förändras har, till skillnad från vägtrafiken, inte 
diskuterats så mycket inom forskningslitteraturen. Farrington-Darby et al. (2005) hävdar dock att ett för-
bättringsarbete av säkerhetskulturer inom järnvägen bör ha sin utgångspunkt i såväl ett individ- som 
strukturperspektiv. Detta framhålls utifrån en studie som Farrington-Darby et al. genomfört kring järnvägs-
underhållet i Storbritannien. De menar att fokus i förändringsarbetet brukar ligga på medarbetares attityder 
och beteenden. Men deras studie visade att aspekter kopplade till hur järnvägsunderhållet som system var 
utformat och de gemensamma värderingar som fanns inom systemet, i allra högsta grad påverkade med-
arbetarnas attityder och beteenden. Exempelvis påverkar sådant som hur prioriterad säkerhetsfrågan är inom 
järnvägsunderhållet i vad mån medarbetare rapporterar egna misstag. Inte minst påverkas medarbetarnas 
attityder och beteenden av de beslut som ledningen fattar och de policyer som finns, enligt Farrington-Darby et al.    

Ett sätt att förändra säkerhetskulturer inom järnvägen kan enligt Hopkins (2006) vara att fundera på hur 
säkerheten prioriteras i förhållande till andra värden i organisationen som effektivitet, lönsamhet och att 
hålla tider. Säkerhetskulturer påverkas som tidigare nämnt negativt om säkerheten prioriteras lägre än andra 
värden (se exempelvis Hale, 2000; Cox och Cheyne, 2000; Rundmo & Hale, 2003; Flin et al., 2000). Hopkins 
(2006) visar i en utredning att så var fallet vid en tågolycka, då operatörsföretaget prioriterade att alltid hålla 
tidtabellen framför säkerheten.

hur bör säkerhetskulturer inom järnvägen mätas?

Farrington-Darby et al. (2005) framhåller att såväl ett individ- som systemfokus bör ligga till grund för en 
utvärderingsmodell av säkerhetskulturer inom järnvägen. Dock tycks mätmetoder för säkerhetskulturer även 
inom järnvägssektorn vara tämligen outvecklade hittills.

Clarke (1998) efterfrågar en modell som kan användas för att mäta säkerhetskulturer inom ett helt järnvägs-
system, det vill säga som inkluderar samtliga aktörer, privata som offentliga. Ett exempel på modell som 
tycks vara vanligt förekommande vid bedömning av säkerhetskulturer är Reasons (1997) modell för mer 
utvecklade säkerhetskulturer och de fem komponenter som modellen rymmer. Ingen studie har dock funnits 
där denna modell utvecklats för att kunna används för att mäta säkerhetskulturer inom ett helt järnvägs-
system, utan bara för delar av det. Till exempel använder Grunnan et al. (2008) modellen för att mäta en  
del av det norska statliga järnvägssystemet.  

Vidare framhåller Farrington-Darby et al. (2005) och Jeffcott et al. (2006) att en kvalitativ design bäst kan 
generera kunskap om säkerhetskulturer inom järnvägen, eftersom de befinner sig på en djupare plan än vad 
en kvantitativ studie kan belysa. När det sedan kommer till hur säkerhetskulturer de facto studerats inom 
järnvägen tycks det också vara vanligast med en kvalitativ design. Men det förekommer även kvantitativa 
studier, exempelvis Clarkes (1999) som grundas på enkäter. 
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I de kvalitativa studierna har data framför allt samlats in genom fokusgruppsintervjuer (Farrington-Darby et 
al., 2005; Jeffcot et al., 2006; Grunnan et al., 2008) och semi-strukturerade intervjuer (Farrington-Darby et al., 
2005; Jeffcot et al., 2006). Grunnan et al. (2008) menar att intervjuer är ett bättre alternativ än enkäter för att 
fånga organisationens gemensamma attityder, uppfattningar och värderingar, eftersom intervjuer kan bidra 
med mer djup där följdfrågor kan ställas. Farrington och Darby et al. (2005) framhåller dock att en kvantitativ 
studie, med enkäter, kan användas för att studera mer ytliga säkerhetsklimat inom järnvägssektorn. 

Både Jeffcot et al. (2006) och Farrington-Darby et al. (2005) inkluderade i sina kvalitativa studier både olika  
aktörer inom det brittiska järnvägssystemet och anställda på olika nivåer hos dessa aktörer; högsta ledningen, 
lägre chefer och tjänstemän inom olika sektioner samt lokförare, ombordpersonal och stationspersonal. Hos 
de olika privata aktörer som ingick i dessa kvalitativa studier, inkluderades endast frontlinjepersonal. Även 
Grunnan et al. (2008) inkluderar personal på olika nivåer i sin kvalitativa studie av den norska järvägen, dock 
endast inom Statens vegvesen Region syd.  

föreligger skillnader mellan privata och offentliga aktörer, med avseende på säkerhetskulturer och faktisk 
säkerhet inom järnvägen? 

En frågeställning som föreliggande kunskapsöversikt har som ambition att besvara är huruvida det föreligger 
skillnader mellan offentliga och privata aktörer, med avseende på säkerhetskulturer och faktisk säkerhet. 
Ingen studie som granskats har dock precist undersökt skillnaderna mellan olika aktörer. Men i urvalet av 
material finns tre studier (Jeffcot et al., 2006; Clarke, 1998; 1999) som till viss del belyser detta genom att 
fokusera på frågan om privatisering, vilket med andra ord lett till möjligheten för privata aktörer att de facto 
komma in i systemen. Samtliga dessa tre studier fokuserar på järnvägen. Det bör dock poängteras härvidlag 
att studierna kring säkerhetskulturer har sökts mer generellt i föreliggande översikt, inte med särskilt fokus 
på denna frågeställning. En sökning med andra sökord, med mer fokus på offentliga och privata aktörer i 
förhållande till säkerhetskulturer, hade sannolikt resulterat i fler artiklar och således ett bredare resultat. 

Mer precist berör vidare de tre studierna den brittiska järnvägen. Dessa studier tar således sin utgångspunkt 
i vilka effekter privatiseringen som skedde inom den brittiska järnvägen på 1990-talet har haft, liksom 
de efterföljande organisatoriska omstruktureringarna. Samtliga av dessa studier har kommit fram till att 
säkerhetskulturer har påverkats negativt av privatiseringen. Jeffcot et al. (2006) visar dessutom att antalet 
allvarliga olyckor ökat som en följd av privatiseringen.  

Jeffcot et al. (2006) menar vidare att privatiseringen ledde till att expertisen inom sektorn minskade, samt 
har påverkat anställdas attityder och beteenden i förhållande till säkerhet negativt. Clarke (1999) visar att 
privatiseringen har lett till minskade möjligheter att förbättra kommunikationen inom British Rail, vilket 
påverkar säkerhetskulturer negativt då en god kommunikation har stor betydelse för dessa. Att kommuni-
kationen försämrats beror enligt Clarke på att förtroendet mellan de olika hierarkiska nivåerna inom British 
Rail försämrats. Visserligen prioriterar anställda på tre olika nivåer inom organisationen (lokförare, lokförares 
arbetsledare samt högre chefer) säkerheten ungefär lika högt, som något viktigt. Däremot upplevde 
lokförarna att deras chefer hade en mindre medvetenhet kring säkerhet än de själva. Lokförarna och deras 
arbetsledare visade sig också vara mer oroade över säkerheten inom järnvägssektorn än de högre cheferna. 
Dessa aspekter påverkar enligt Clarke (1999) säkerhetskulturer negativt. Detta har i sin tur påverkat ledningens 
möjligheter att sprida positiva värderingar och attityder i förhållande till säkerhet nedåt i organisationen, 
eftersom de övriga anställda inte upplevde att ledningen hade tillräckligt engagemang för säkerhet. 

Clarke (1998) menar avslutningsvis att privatiseringen lett till sämre förutsättningar att kunna förbättra 
säkerhetskulturer. Detta beror på att det inte längre enbart handlar om säkerhetskulturer inom den egna 
organisationen, utan när flera aktörer finns inom järnvägssystemet påverkas de egna säkerhetskulturerna av 
andra företags säkerhetskulturer. Jeffcot et al. (2006) visar slutligen att även förtroendet över organisations-
gränser inom sektorn har minskat.
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4 diSkuSSion
Nollvisionen och dess fokus på vägtransportsystemets utformning och funktion utifrån säkerhet och därmed 
systemutformarnas ansvar för att förebygga ohälsa har på ett helt annat sätt än tidigare riktat fokus på olika 
organisationers värderingar, kunskaper och beteende avseende säkerhet. Samhällets diskussion om säkerhets-
kulturer har således breddats från ett trafikantperspektiv till ett mer övergripande systemperspektiv. Samtidigt 
pågår också stora förändringar inom järnvägen vilket bland annat innebär att flera aktörer, både offentliga 
och privata, deltar i utformningen och skötseln av järnvägssystemet. Också dessa förändringar bidrar till 
behovet av att diskutera säkerhetskulturer i vid bemärkelse.     

Denna kunskapsöversikt har syftat till att beskriva hur den tidigare forskningen om säkerhetskulturer har 
besvarat ett antal frågeställningar. Nedan följer inledningsvis sammanfattande svar på dessa frågeställningar 
och slutsatser från litteraturstudien presenteras. Därefter kommer några viktiga områden för fortsatt forsk-
ning identifieras och diskuteras. 

Säkerhetskultur har, i den litteratur som har studerats, definierats på flera olika sätt. Gemensamt är att de 
flesta beskriver att säkerhetskulturer inrymmer organisationers eller gruppers gemensamma attityder, upp-
fattningar och värderingar i förhållande till säkerhet. Dock är det inte enbart inom organisationer som säker-
hetskulturer verkar, utan även utanför dem på såväl en sektors- som samhällsnivå, vilket figur 1 illustrerar. 

 

Figur 1. Illustrerar att säkerhetskulturer verkar på olika nivåer. 

Inom organisationer inrymmer säkerhetskulturer även enskilda ledningspersoners och medarbetares attityder, 
uppfattningar och värderingar i förhållande till säkerhet. Flera forskare lägger dessutom till att säkerhets-
kulturer handlar om gemensamma kunskaper och beteenden. Säkerhetskulturer kan vidare beskrivas som de 
aspekter av organisationskulturer som fokuserar på säkerhet. Säkerhetskulturer är lokaliserade på ett djupare 
plan än säkerhetsklimat i organisationer, men klimatet utgör en aspekt av kulturen. Säkerhetskulturer är 
inte binärt fenomen som organisationer har eller inte har, utan säkerhetskulturer är något som alltid finns 
men inriktning och kvalitet varierar. 

Det är främst i förhållande till organisationer som säkerhetskulturer har diskuterats och studerats hittills, 
inte i så stor utsträckning i förhållande till ett vidare system även utanför organisationer, som ett transport-
system. Den tidigare forskningen som genomförts kring säkerhetskulturer inom transportsektorn, beskriver 
således att fenomenet inrymmer organisationers gemensamma attityder, uppfattningar och värderingar i 
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förhållande till trafiksäkerhet. I en något vidare beskrivning inkluderas även kunskaper och beteenden i  
relation till trafiksäkerhet.  

Mer utvecklade säkerhetskulturer kännetecknas av en gemensam positiv inställning till säkerhet och av att 
säkerhet är en viktig norm och värdering som alla involverade aktörers agerande utgår från. Utifrån den 
tidigare forskningen kan konstateras att det faktum att organisationen har prioriterat säkerhet högt är av 
stor betydelse. Det är således viktigt inom transportsektorn att trafiksäkerhet prioriteras högre än exempelvis 
att hålla tider. Inom transportsektor är Nollvisionen ett bra exempel på en tydlig prioritering av säkerhet. I 
mer utvecklade säkerhetskulturer finns det vidare ett stort engagemang för, och kompetens om, säkerhet, 
samt kännedom om organisationens risker. Ett annat kännetecken är att alla inom organisationen känner 
sig delaktiga i säkerhetsarbetet och känner ett gemensamt ansvar för säkerheten. Det finns dessutom ett väl-
fungerande såväl informations-, kommunikations- som rapporteringssystem, och medarbetare vågar använda 
det sistnämnda även när en olycka bara varit nära att inträffa utan rädsla att bli straffad. Grundläggande är 
visserligen att säkerhetsregler följs och att det finns förtroende för dessa, men att de som verkar inom  
systemet har ett kritiskt förhållningssätt och de facto agerar säkert anses dock vara av större betydelse. Kulturen 
präglas av rättvisa. Det finns dessutom en vilja att lära av misstag, samt att ta till sig av ny forskning inom 
området. Organisationer eller system med mer utvecklade säkerhetskulturer har en förmåga att anpassa sig 
efter sin omgivning, liksom förändas då nya risker upptäcks. 

Vilka säkerhetskulturer som uppstår och utvecklas i organisationer påverkas av ett komplext samspel av en 
mångfald aspekter. Hur olika system för rapportering, kommunikation och informationsspridning utformas 
spelar roll, liksom tilliten som finns mellan de olika hierarkiska nivåerna inom organisationen. Ledningen 
har en avgörande betydelse i flera avseenden, exempelvis i vilken utsträckning säkerhet är en prioriterad 
fråga, hur säkerhet prioriteras i förhållande till andra värden, samt vilket engagemang och vilka värderingar 
som finns i relation till säkerhet liksom till arbetsmiljöfrågor. Även de enskilda medarbetarna inom organisa-
tionen påverkar vilka säkerhetskulturer som uppstår och utvecklas, framför allt vilka attityder, värderingar 
och erfarenheter dessa har i förhållande till säkerhet. Säkerhetskulturer påverkas också av medarbetarnas 
sociala relationer såväl inom som utanför organisationen, liksom av omvärlden i stort. Inom transport-
området kan det handla om hur politiken prioriterar frågan samt om vilka värderingar som uttrycks genom 
lagstiftningen.  

Inom både forskningen, både generellt och i förhållande till transportsektorn, framhålls svårigheter med att 
förändra säkerhetskulturer och att det kan ta lång tid. Förståelse för behovet av väl utvecklade säkerhets-
kulturer hos ledningen framhålls som viktigt för en lyckad förändring. Förändringsåtgärder måste utformas 
för den aktuella kontexten. Åtgärder bör i första hand ha en systemfokus. Samtidigt är det också viktigt att 
involvera de enskilda individerna. Det handlar om att beakta vilka förutsättningar systemet skapar för att de 
enskilda individerna som verkar inom systemet de facto skall kunna agera säkert. För att en förändring ska 
vara möjlig av säkerhetskulturer måste organisationen börja med att identifiera sina utmaningar. 

Det finns dock inget enskilt verktyg som kan användas för att mäta säkerhetskulturer inom alla organisationer 
och system, utan de måste utformas i förhållande till den aktuella kontexten. I den tidigare forskningen såväl 
generellt som specifikt inom transportsektorn, framhålls vikten av att kombinera kvalitativa och kvantitativa 
studier för att kunna mäta säkerhetskulturer. Detta för att kunna fånga såväl de medvetna och synliga 
aspekterna inom säkerhetskulturer som de omedvetna och osynliga. En sådan triangulering anses även vara 
betydelsefull för att kunna förstå vilka bakomliggande aspekter som påverkar säkerhetskulturer. Kvantitativa 
undersökningar kan göras för att belysa säkerhetskulturers mer ytliga aspekter, det vill säga säkerhetsklimat. 
Men detta i kombination med exempelvis djupintervjuer och observationer anses kunna genera en helhetsbild. 

Inom den tidigare forskningslitteraturen finns ett visst empiriskt stöd för att mer utvecklade säkerhetskulturer 
kan påverka säkerheten positivt. Figur 2 illustrerar att det är olika aspekter inom säkerhetskulturer som kan 
ha effekt på den faktiska säkerheten, kopplade till såväl organisationer som system.  
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Figur 2. Illustrerar hur säkerhetskulturer kan påverka den faktiska säkerheten.  

Inom forskningen kring vägtrafiken har det funnits ett visst stöd för att säkerhetskulturer kan minska antalet 
olyckor. I övrigt inrymmer den tidigare forskningen hittills endast stöd för att enskilda aspekter relaterade 
till säkerhetskultur kan påverka den faktiska säkerheten positivt, och minska olycksförekomsten. Sådana 
aspekter är god kommunikation och ett välfungerande informationsprocessande. Även högre grad av del-
aktighet inom säkerhetsarbetet samt satsningar på kompetensutveckling för medarbetarna har en positiv 
inverkan, liksom om säkerhet de facto prioriteras högre än andra värden. Framför allt finns det inom den 
tidigare forskningen stöd för att mer utvecklade säkerhetsklimat kan bidra till bättre säkerhetsmotivation 
och beteenden inom organisationen. 

Den tidigare forskningen tycks inte i någon större utsträckning ha undersökt huruvida det föreligger skillnader 
i säkerhetskulturer och faktisk säkerhet mellan offentliga och privata aktörer. Däremot visar forskning kring 
järnvägssektorn att ett helt offentligt system kan vara säkrare än ett system som har öppnats upp för privata 
aktörer. Det har visat sig att olyckorna i Storbritannien kom att öka efter privatiseringen på 1990-talet. 
Kommunikationen försämrades, liksom anställdas attityder och beteenden i förhållande till säkerhet, samt 
förtroendet mellan olika hierarkiska nivåer. I ett system med flera olika aktörer blir också ett förbättrings- 
arbete en större utmaning, eftersom säkerhetskulturer ser olika ut inom olika företag, samtidigt som företagen 
påverkar varandras säkerhetskulturer.  

Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras utifrån litteraturstudien: 

•	 Säkerhetskulturer inrymmer organisationers gemensamma attityder, uppfattningar och värderingar i 
förhållande till säkerhet, eller i förhållande till trafiksäkerhet beträffande transportsektorn.  

•	 I mer utvecklade säkerhetskulturer finns en gemensam positiv inställning till säkerhet och säkerhet är 
en viktig norm och värdering som alla involverade aktörers agerande utgår från. Inom transportsektorn 
kan Nollvisionen ses som en viktig norm och värdering beträffande trafiksäkerheten. 

•	 Vilka säkerhetskulturer som uppstår och utvecklas i en organisation påverkas framför allt av vilka 
attityder, uppfattningar och värderingar i förhållande till säkerhet som finns hos ledningen, men även 
hos övriga medarbetare. Inom transportsektorn handlar det även om vilka värderingar som uttrycks 
genom lagstiftning och i vad mån politiken prioriterar trafiksäkerhet. 

•	 Att förändra säkerhetskulturer är svårt och tidskrävande, men inte omöjligt. Förändringsåtgärder måste 
utformas för den aktuella kontexten. För såväl säkerhetskulturer generellt som specifikt inom  
transportsektorn, bör dessa åtgärder i första hand ha systemfokus men även individfokus krävs.

•	 För att mäta säkerhetskulturer såväl generellt som specifikt inom transportsektorn framhålls vikten av 
att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder, framför allt anses kvalitativa metoder krävas. 

•	 Det finns ett viss empiriskt stöd för att säkerhetskulturer påverkar den faktiska säkerheten och olycks-
förekomsten, såväl beträffande organisationer i allmänhet som inom transportsektorn. 

•	 I vad mån det föreligger skillnader mellan offentliga och privata aktörer med avseende på säkerhets- 
kulturer och faktisk säkerhet, har inte undersökts i den tidigare forskningen. Däremot förekommer 
studier som visar att privatisering inom järnvägen kan ha en negativ inverkan på säkerhetskulturer.
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Den forskning som ligger till grund för resultaten som beskrivits här ovan handlar i större utsträckning om 
säkerhetskulturer mer generellt och i förhållande till andra områden än trafiken. Det finns således ett behov 
av att vidareutveckla vår kunskap kring vad säkerhetskulturer är inom vägtrafiken och järnvägen och vilken 
betydelse säkerhetskulturer har för säkerhetsarbetet och dess resultat. Nollvisionen är ett uttryck för en 
tämligen avancerad säkerhetskultur och det finns ett stort behov av att undersöka dess betydelse för säker-
hetskulturer både på en samhällelig-, sektors- och organisationsnivå, hur den sprids och hur den bibehålls. 
Det finns således ett stort behov av att, utifrån den befintliga generella säkerhetskulturforskningen, applicera och 
utveckla denna kunskap också för transportsektorn. De stora pågående systemförändringar inom vägtrafiken 
som i stor utsträckning handlar om digitalisering och urbanisering ställer krav på att samhällen, sektorer 
och organisationer tydliggör sina värderingar och sin kunskapssyn, kort sagt sina säkerhetskulturer, i syfte 
att säkerställa att det nya samhället som utvecklas tar hand om viktiga frågor som säkerhet. Också inom 
järnvägen sker stora organisatoriska och teknologiska förändringar som sätter fokus på behovet av att tydlig-
göra rådande normer och värderingar. 
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