
Risikoledelse 

RRiissiikkoohhåånnddtteerriinngg  oogg  aacccceeppttkkrriitteerriieerr  

Hvad er risiko? 

Vi udsættes alle for fare, og vi vurderer løbende forskellige risici mere eller mindre bevidst i hverdagen, hvor 

vores evaluering af faren oftest er erfaringsbaseret. Et eksempel er, når vi krydser en gade. Her vurderer vi 

sandsynligheden for at nå over, før en anden trafikant på gaden vil kollidere med os. Samtidig vurderes 

konsekvensen af den mulige kollision, og vi kombinerer dette med sandsynligheden, herved har vi et samlet 

billede at risikoen. De fleste vil naturligt nok være mere frisk til at krydse gaden foran en cyklist frem for en 

lastbil, også selv om de kommer med samme hastighed (samme kollisionssandsynlighed men forskellig 

konsekvens).  

Hvis eksemplet havde været lidt mere specielt, f.eks. foran en skole, ville vi måske gå yderligere et skridt i retning 

af at lave nogle forholdsregler, der begrænsede sandsynlighed og/eller konsekvens (bump på vejen, speciel 

gangbro, stoplys til regulering mv.).  

Med denne viderebehandling ville vi have været gennem alle Risikoledelsens tre faser. Første fase gik ud på at 

lave en teknisk betonet analyse af sandsynlighed og konsekvens, hvilket benævnes Risikoanalyse (Risk Analysis). 

I anden fase gik vi videre med en vurdering af, hvad der kunne ske, samt om dette var acceptabelt. Vi taler her om 

Risikovurdering (Risk Assessment). Endelig kunne vi gå skridtet videre til at dække det hele med tredje fase, hvor 

vi iværksætter nogle forholdsregler eller barrierer, der skal begrænse eller fjerne risikoen. I dette tilfælde vil vi 

bruge begrebet Risikoledelse (Risk Management). Se også figur 2 (Algoritme for risikoledelse). 

Af dette simple eksempel ses, at risikoledelse i allerhøjeste grad er en hverdagsting, samt noget som alle uden 

undtagelse gør adskillige gange hver dag. Eksemplet viser også, at vi her taler om systemledelse, da der altid vil 

være flere involveret i, at der er en risiko samt det forhold at få den begrænset (vejkonstruktion, vejskiltning, 

buskonstruktion, chauffør, belysning, afmærkning osv.)  

 

Ved risiko forstås altså en fare, som vi eller vores omverden udsættes for via en mulig hændelse. Risikoen er 

derfor relateret til konsekvensen af den mulige hændelse, og man inddeler typisk risikoen i mindst 3 kategorier, 

nemlig menneskelig risiko (sygdom, personskade eller død), miljø risiko (fysisk og biologisk skade på miljøet) og 

materiel risiko (skade på ejendom, investeringer, produktionstab osv.). Desuden kan der være andre områder, der 

har særlig interesse for de respektive virksomheder som f.eks. image. 

Når der er tale om menneskelig risiko, vil vi ofte høre det lidt mere positivt ladede begreb Sikkerhed brugt i 

stedet, og man vil i sådanne tilfælde ofte tale om Sikkerhedsstyring. Hvordan kan to udtryk for det samme leve så 

stærkt ved siden af hinanden?  

Svaret herpå er sikkert, at standarderne ikke er kendte nok samt ikke tilpasset tilstrækkeligt til hverandre. I 

Vedligeholdsterminologistandarden kan vi, som det eneste af begreberne, finde Risikoanalyse defineret ved: 

Logisk og systematisk undersøgelse af en enhed for at fastslå og analysere sandsynligheden, årsager og 

konsekvenser af mulige fejl.  
Ser man i standarden OHSAS 18001:1999 finder man følgende om Sikkerhed: Tilstand, hvor alle ikke acceptable 

risici er elimineret.(OHSAS er forkortelsen for Occupational Health and Safety Standard). 

Ingen af de to bud er desværre fyldestgørende nok til at dække alle begreber og hertil kan tilføjes, at begge 

definition desværre kun tager udgangspunkt i en reaktiv indgangsvinkel. 

 

Mange andre har forsøgt at sige noget klogt om risiko og sikkerhed. Til eksempel har en filosof T. Haggerty 

udtrykt følgende mål for virksomhedsledere: 

Principielt er der to grundlæggende mål for virksomhedsledere: 
1. at bringe arbejderne tilbage til deres kære hver dag i samme tilstand, som da de kom til arbejde, 

2. at holde organisationen i så god en tilstand, at arbejderne også den følgende dag kan vende tilbage til 
arbejde. 

 

Opfattelsen af risiko kan godt være lidt komplekst og dette fremmes af, at al analyse stort set bygger på meget 

subjektive vurderinger samt den kendsgerning, at man altid vil være nød til at acceptere en vis restrisiko, også selv 

om OSHAS´s standard definerer noget andet.  

Paul Slovic, som er professor i psykologi, udførte et studie omkring det subjektive. Han delte en population op i to 

grupper, den ene bestående af eksperter og den anden af helt almindelige mennesker. Personerne i disse grupper 

skulle så rangordne 30 forskellige risikoområder. Resultatet af undersøgelsen var til eksempel, at a-kraft blev 



vurderet som største risikoområde blandt den almindelige gruppe, mens eksperterne havde den på en 20. plads. 

Modsat blev røntgen blandt de almindelige mennesker opfattet som harmløst, mens eksperterne vurderede, at det 

har en betydelig risiko. Kommunikation omkring risiko samt tilhørende statistik bliver derfor meget vigtig, og det 

bør altid finde sted med udgangspunkt i målgruppernes opfattelse af risiko. 

Risikostyring 

Behovet for indførelse af et risiko/sikkerhedsstyringssystem, når vi taler om virksomhedsrelateret sikkerhed, er 

åbenbart, og dette er dokumenteret ved flere undersøgelser. EU har et agentur, som alene arbejder med 

Virksomhedsrelateret Sundhed og Sikkerhed (agenturet hedder OSHA-EU). Dette agentur har dokumenteret, at et 

sted mellem 15 og 20 % af alle arbejdsrelaterede ulykker kan føres tilbage til vedligeholdsarbejde, og hvor der er 

tale om dødelig udgang, er tallet mellem 10 og 15 %. Desuden viser disse tal fra europæiske virksomheder, at de 

menneskelige årsager dækker ca. 90 % af alle hændelserne, samt at det er den tredje vigtigste gruppe, når man 

taler om ulykker i forbindelse med arbejde ved maskiner. 

Ovenstående statistiske data er selvfølgelig generelle og for mange lidt fjerne forstået på den vis, at det er tal, som 

er indsamlet fra alle EU landene. Derfor vil jeg supplere dem med lidt data fra en undersøgelse, som LO har lavet 

i 2009.  

Deres undersøgelse viste, at arbejdsulykker koster det danske samfund 175 mio. kr. hver eneste dag svarende til 

64 mia. kr på årsbasis. Sammenholdes dette med tallene fra OSHA, så kommer vedligehold ind med et bidrag på 

omkring 10 mia. hvert år. Yderligere viste beregninger fra LO, at hvert uheld i gennemsnit koster forretningen 

Danmark op mod 1,5 mio. kr., hvortil DI kunne oplyse, at de 200.000 kr. var direkte omkostninger for den enkelte 

virksomhed.  

Nok om den slags statistiske tal i denne omgang, da ovenstående burde være mere end rigeligt til at motivere 

enhver, der har den mindste mulighed for positiv påvirkning på dette område. 

 

Ovenstående statistiske data viser desuden, at vi taler om to forskellige sikkerhedsmæssige risici omkring 

vedligehold, nemlig sikkerhed for vedligeholdspersonalet samt sikkerhed som følge af de aktiviteter, der laves af 

vedligeholdsafdelingen. Under afsnittet over menneskelige fejl er lignende forhold omtalt, og her er det også 

dokumenteret, at det kan endog være særdeles store tal, der er tale om ved vedligeholdsrelaterede ulykker. 

 

Et sikkerhedsstyringssystem gør det muligt for en organisation at måle sin præstation mod et dokumenteret 

system, hvilket igen gør det muligt at identificere forbedringsområder og gennemføre forbedringer. Et struktureret 

sikkerhedsstyringssystem gør det dermed også muligt for en organisation at fokusere på forbedringer af 

sikkerhedsrutiner og nødhjælpsberedskab. Så en organisation, som har fremgang i at udvikle og indføre et relevant 

sikkerhedsstyringssystem, bør derfor kunne forvente en sænkning af antallet af hændelser, som kan medføre 

skader på mennesker, materiel og miljø. 
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Figur 1: Hændelsesbaseret versus risikobaseret sikkerhedsstyring 

 

Fig. 1 illustrerer forskellen på hændelsesbaseret (reaktiv) og risikobaseret (proaktiv) sikkerhedsstyring. Ved 

hændelsesbaseret sikkerhedsstyring gribes der ind efter en hændelse af en vis størrelse er indtruffet. Dette 

resulterer typisk i store udsving i sikkerhedsniveauet, samtidig med at der ofte er en vis sandsynlighed for store 

ulykker, så længe de ikke tidligere er indtruffet. Alternativt viser det risikobaserede system et højere og mere 

jævnt sikkerhedsniveau. På lang sigt er udgifterne til et risikobaseret system mindre, da de alvorlige uønskede 

hændelser undgås. Til gengæld ligger der større udgifter i starten til etablering af systemet og diverse 

risikoanalyser af potentielle uønskede hændelser. 

 

 

RRiissiikkoolleeddeellssee  
Formålet med at gennemføre risikoanalyser er som nævnt på en systematisk måde at identificere mulige ulykker 

og skabe et grundlag for acceptvurdering af den tilhørende risiko (sandsynlighed og konsekvens), herunder 

beslutninger om mulige risikoreducerende tiltag.  

Målsætningen med risikoledelsen er at belyse, hvor og hvordan ulykker og tæt-på hændelser kan indtræffe, og 

hvilke konsekvenser de kan medføre. 

I princippet bør alle tekniske systemer granskes 

på en eller anden vis inden de tages i drift. 

  

 Fig.2: Algoritme for en risikoledelse. 

 

Opbygningen af en analyse vil normalt følge 

algoritmen vist i fig. 2. De centrale dele i 

analysen er system definition, identificering af 

risikokilder og bestemmelse af sandsynligheder 

og konsekvenser. 

En korrekt definition af systemet og dets 

afgrænsning er en meget vigtig del af alt risiko 

arbejdet. Dette omhandler: 

 Fysiske grænser og grænsesnit mod 

omverdenen og tilstødende systemer. 

 Anvendelsesgrænser: Hvordan skal 

systemet anvendes, og hvilke typer af 

fejlanvendelse kan forudses? 

 Tidsgrænser: Alle faser af systemets 

levetid omfattende installation, drift og 

skrotning, skal medtages. 
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 Brugere: Hvilke personer kommer til at anvende systemet? 

 

Efter at disse grænser er defineret, er næste skridt en identificering af uønskede hændelser. Dette er meget centralt, 

især fordi risici som ikke er identificeret, da de ofte er ude af kontrol. Ved identificering af risikokilder skal der 

blandt andet tages hensyn til: 

 Normal drift. 

 Tekniske fejl som kan optræde i eller omkring systemet. 

 Forudsigelige fejlanvendelser. 

 Operatørfejl og afvigelser fra instruktioner. 

 

Når risikokilderne er identificeret, skal sandsynlighed og konsekvens og dermed risikoen for de enkelte risici 

bestemmes samt en vurdering af accept eller ej. 

Hvis risikoen ikke kan accepteres, skal der tages stilling til hvilke forholdsregler, der skal iværksættes. 

Bestemmelse af sandsynlighed og konsekvens 

En af de faktorer, som indgår i risiko bestemmelsen, er, hvor ofte hændelsen eller ulykken forventes at 

forekomme. Dette kan angives med kvantitative risikoanalytiske metoder, hvor der tages hensyn til 

fejlsandsynligheden for det tekniske system og sandsynligheden for menneskelige fejl. Oftest anvendes mere eller 

mindre subjektive vurderinger, også selv om den kvantitative analyse tilstræber objektivitet. 

For mere overordnede betragtninger eller som første skridt i en analyse, anvendes ofte en kvalitativ analyse. 

Konsekvensevalueringen deles normal ind i grupper, hvor konsekvensen omfatter skader på mennesker, miljø og 

materiel. 

 

Identificering af en uønsket hændelse er det første og på mange måder det mest kritiske skridt i en risikoanalyse. En 

mulig alvorlig hændelse, som overses, indebærer med stor sandsynlighed en større fejl i den totale risikobedømmelse 

end en fejlbedømmelse af sandsynligheden eller konsekvens. 

Det kan være svært, at sammenligne risikoen fra forskellige konsekvenskategorier (eksempelvis døde per år mod 

x tons kemikalie i grundvandet per år). En mulig fremgangsmåde er, at transformere risikoen til eksempelvis 

kroner, men denne transformation er ofte meget subjektiv, eftersom værdien på eksempelvis et menneskeliv kan 

være svært at fastsætte. 

Kvalitetskrav og dokumentation af risikoanalyser 

Som for alle andre analyser og udredninger er det vigtigt, at kvalitetskrav (krav til datagrundlag, validering osv.) 

til risikoanalysen formuleres inden studiet påbegyndes, og at disse krav følges op under arbejdets forløb og efter 

arbejdes afslutning. 

Dokumentationen relateret til risiko skal udføres med tanke på, at den skal kunne kommunikeres til aktuelle 

aktører og ikke mindst kunne verificeres. 

Vurdering af risiko - Acceptkriterier 

Med kendskab til sandsynligheden for og konsekvenserne af mulige skadeshændelser, er det muligt at vurdere, 

hvor alvorlig risikoen er. Målsætningen bør være at reducere risikoen, så langt det er praktisk muligt, men dette er 

naturligvis ofte et økonomisk spørgsmål. I praksis findes næsten altid noget tilbageværende restrisiko. Man må 

herefter bedømme om risikoniveauet kan tolereres eller ej. Hertil opstilles passende acceptkriterier, som kan være 

både kvalitative og kvantitative. 

 

Vurderingen af og viljen hos det enkelte individ og samfundet til at acceptere en vis risiko påvirkes desuden af et 

stort antal andre kvalitative faktorer. Dette kunne eksempelvis være: 

 frivillig kontra ikke frivillig, 

 kendte kontra ukendte risici, 

 påvirkelige kontra ikke påvirkelige risicier, 

 nytten for individet kontra nytten for samfundet. 

 

Eksempler på kvalitative kriterier, som traditionelt har været anvendt ved godkendelse af et system kunne være:  



 Er systemet sammenligneligt med lignende, tidligere accepterede systemer? 

 Anvendes bedst mulig teknik i systemet? 

 Anses nytten af systemet større end risikoen? 

 

Den kvalitative vurdering af risikoen er vigtig, men lider også af visse mangler. Det er eksempelvis ikke sikkert, 

at risikoen i forbindelse med et vist system bør accepteres, bare fordi gældende normer er opfyldt, eller fordi 

lignende tidligere er accepteret, da vores acceptable risikoniveau ændres løbende. Endvidere kan subjektive 

vurderinger af såvel nytte som risiko komme til at få alt for stor vægt. For at give et mere objektivt 

beslutningsgrundlag kan kvantitative vurderingsmetoder og kriterier anvendes. 

 

Er acceptkriterierne ikke opfyldt må der indføres modifikationer (risikoreducerende tiltag) for at nedbringe 

sandsynligheden og/eller konsekvensen. Indførelsen af mulige tiltag, vil ofte blive baseret på cost/benefit analyser. 

 

I en større sammenhæng afhænger risikobedømmelsen af, hvilket synspunkt risikoen vurderes ud fra. Man må 

skelne mellem individ risiko og samfundsrisiko, fordi acceptkriteriet ofte vil være forskelligt, men også fordi 

risikoopfattelse kan være forskellig. 

Med individ risiko forstås risikoniveauet for en specifik person, eksempelvis nærmeste nabo til anlægget eller en 

ansat. Individ risiko kan angives som frekvensen for, at denne person kan skades eller omkomme i en ulykke og 

udtrykkes sædvanligvis som risikoen per år, mens samfundets acceptkriterium typisk udtrykkes som en F-N kurve 

(acceptabel frekvens F for N døde). 

Det er værd at bemærke, at risikoanalyserne baserer sig på opstillede modeller, statistiske data og parameterskøn. 

Resultaterne er derfor usikre. Selvom objektivitet tilstræbes i en kvantitativ risikoanalyse, så ligger der stadig en 

hel del ingeniørmæssige/erfaringsmæssige skøn, som kan påvirke analysen. Af samme grund bør acceptkriterierne 

ikke være meget faste grænser, men intervaller der tager hensyn til resultatets usikkerhed.  

Resultatet af en risikoanalyse bidrager derfor til beslutningsprocessen, men den bør og kan ikke træffe 

beslutningen alene, da det kun er et ledelsesværktøj. 

RRiissiikkoovvuurrddeerriinngg  vveedd  RRAAMM..  
Et af de værktøjer, som anvendes rigtig meget ved vurdering af risiko i det daglige i mange virksomheder, er en 

risikomatrixen RAM. 

 

Fig. 3: RAM matrix. 
 

Som det kan ses på fig. 3 er matrixen bygget op af 6 niveauer 

omkring konsekvens som ordinatværdier og sandsynligheder 

bruges som abscisseværdier, hvor der er valgt fem niveauer. 

Herved får matrixen 30 krydsfelter, som hver især udtrykker 

såvel en konsekvens som en sandsynlighed. Disse felter er i 

dette tilfælde inddelt i tre kategorier, som udtrykker noget om 

den prioritet, som afhjælpende aktiviteter får. Lige fra en 

placering i det røde felt, som betyder, at afhjælpning skal sættes i gang uden udskydelse, over det gule, hvor det 

skal være hurtigst muligt til det blå, hvor man acceptere at udsætte arbejdet til det for eksempel falder sammen 

med noget andet. 

Det er vigtig at gøre opmærksom på, at såvel antal områder man vil risikovurdere samt antallet af niveauer 

fastsættes i de enkelte virksomheder, så der er naturligvis mange varianter af denne matrix. Til eksempel kan også 

nævnes, at det ofte er en sådan matrix, der bruges, når man udvider den traditionelle FMEA analyse til også at 

omfatte kritikalitet, hvorved man får en FMECA analyse. Den såkaldte kritikalitetsvurdering finder sted ved brug 

af RAM.  

RRiissiikkoovvuurrddeerriinngg  vveedd  HHaazzoopp  oogg  ffeejjllttrrææ..  
En anden meget anvendt metode til risikovurdering er en såkaldt HAZOP analyse med tilhørende fejltræsanalyse. 

Disse analyser bygger på følende fem trin: 

1. Projekt- og procesforståelse. 

2. Vurdering af drift og fejl. 



3. Konsekvens og modforanstaltninger. 

4. Sandsynlighed for driftsfejl ved fejltræsanalyse. 

5. Slutevaluering. 

 

Betegnelsen HAZOP dækker det, som man laver under punkterne 2 og 3 og navnet stammer fra en engelsk 

sætning: HAZard and OPerability. 

Ved Projekt- og procesforstålse søger man et fuldstændig overblik over såvel processen som det projekt, man skal 

risikovurdere. Det er derfor vigtigt, at følgende materialer er til stede: 

 Et procesdiagram, som viser eksisterende forhold. 

 Driftsparametre som temperatur, tryk, masseflow mv. 

 Eventuelt procesdiagram, som viser fremtidige forhold. 

For den egentlige risikoanalyse er det vigtigt, at problemstillingen forenkles til at procesdiagrammer, som alene 

viser processtrømme mellem aktivitetskasser (diagrammets black boxes) 

Under punktet Vurdering af drift og fejl søger man at klarlægge hvilke fejl, der kan forekomme på de respektive 

driftsparametre og principielt kan det dreje sig om følgende fejltilstande: 

 Ingen/intet (dette er irrelevant for temperatur og tryk) 

 For meget/højt. 

 For lidt/lavt. 

Det er relevant, at undersøge mulige årsager til uønskede fejltilstande i driftsparametrene. Spørgsmål med 

”intet/ingen – for meget/højt – for lidt/lavt” for hver driftsparameter kræver derfor en konsekvent gennemgang. 

Ved Konsekvens og modforanstaltninger bedømmer man konsekvenserne ved de forskellige fejltilstande og disse 

konsekvenser kan principielt inddeles i følgende tre typer: 

 Forringet kvalitet. 

 Driftsstop. 

 Uheld eller ulykke (arbejdsmiljø, personskade mv.) 

I forbindelse med konsekvensvurdering undersøges desuden hvilke muligheder, der er for modforanstaltninger. 

 

Fejltræsanalysen bruges til at vurdere sandsynligheden for de mulige driftsfejl. 

Efter at mulige fejl samt sandsynligheder er fastlagt, laves der en slutevaluering, hvor man vurderer de 

økonomiske forhold ved henholdsvis at leve med de givne tilstande samt mulighederne for eventuelle 

modifikationer for at begrænse potentielle fejl samt dets konsekvenser.  
 

FFoorreebbyyggggeellssee  ssaammtt  bbeesskkyytttteellssee  mmoodd  rriissiiccii..  

Personrelateret og udstyrsrelateret risici.  

Især når talen drejer sig om forebyggelse, kan det være en stor 

fordel at erindre opdelingen med personrelaterede samt 

udstyrsrelaterede risici. 

Når man tænker på første kategori er dette meget kraftigt reguleret 

gennem direktiver, som vist i hosstående figur. Disse direktiver 

bør man imidlertid kun betragte som minimumsnormer, da de slet 

ikke lever op til de sikre arbejdspladser, der forventes, hvis vi skal 

op og drive vores virksomheder efter noget, der kommer op mod 

World Class Excellence. I disse tilfælde bør vi se meget mere til 

Lean, TPM og Kaizen filosofierne.  

Desværre ser vi ofte, at mange alene bruger myndighedskravene 

som et mål for, om de er gode eller mindre gode til vedligehold. 

Hertil vil jeg postulere, uden yderligere kendskab til de enkelte, at 

så er de mindre gode, da de direktiver, der gives, som udgangspunkt er til beskyttelse af de mennesker, der 

kommer i berøring med produktion eller produkter på den ene eller anden vis. De er således ikke i deres 

oprindelse tænkt som værktøjer til at øge tilgængeligheder på omkostningsmæssig måde eller på andre vis være 

med til at forbedre konkurrenceevnen. 



Ser vi på den udstyrsrelaterede del af sikkerheden, så taler vi om vedligeholdsaktiviteter, der ikke er lavet godt 

nok, så der er risiko for, at noget efterfølgende går i stykker på mere eller mindre voldsom vis. Vi bør tænke 

meget mere proaktiv vedligehold og tilpasse vores strategier herefter. 

En ofte anvendt definition på Proaktiv Vedligehold er: Vedligehold, som fokuserer på forebyggende aktiviteter for 
at modvirke fejl og/eller for at minimere alvorligheden af konsekvenserne. Aktiviteterne går mod at hindre 

grundårsagerne til fejl. Denne strategi inkluderer således forudbestemt samt forudsigelig vedligehold. 
Der, hvor det er lykkedes at implementere denne strategi, har man kunnet dokumentere at: 

 risici er formindsket, 

 udbyttet er steget, 

 omkostninger til vedligehold er reduceret med 30 – 40 %. 

 

I det følgende er opstillet to lister, som søger at udpege de egenskaber, som karakteriserer organisationsmæssig 

robusthed. Den første er udformet med det formål at få medarbejdernes syn på, hvor følsomt systemet er overfor 

baggrunden for problemer med den menneskelige udførelse og de tiltag, som er velegnede til at klare disse.  

Den anden er opbygget bredere og henvender sig til spørgsmålet om, hvorledes sikkerhedsstyringstiltag og 

fejlstyringstiltag anvendes i organisationen. Begge lister er udformet ud fra den antagelse, at organisationsmæssig 

modstandskraft er en funktion af de tre “F’er” - forpligtelse, færdighed og forståelse. 

 

De tre F’er: 
 
 Forpligtelse. Stillet overfor et voksende forretningsmæssigt tryk vil topledelsen have viljen til at gøre 

fejlstyring og sikkerhedsstyring effektive? 
 Forståelse. Forstår lederne, at der udkæmpes en “sikkerhedskrig”, og forstår de krigens væsen - specielt med 

henblik på menneskelige og organisatoriske faktorer? 
 Færdighed. Forstår man sikkerhedsstyrings og fejlstyrings tiltagene og er de passende til opgaven og 

ordentligt udnyttet? 

 

Medarbejders syn på organisationen 
Forpligtelsesudsagn: 

 Hvis noget går galt, søger ledelsen at finde én at skyde skylden på. 

 Spørgsmål omkring menneskelig udførelse står højt på agendaen hos ledelsen. 

 Ledelsen interesserer sig kun for resultatet på bundlinien. 

 Når der opstår problemer omkring den menneskelige udførelse, søger ledelsen at ordne de forhold, som har 

ført til problemerne. 

 Ledelsen mener, at procedurerne altid er rigtige og anvendelige. 

 Ledelsen er virkelig interesseret i den menneskelige udførelse. 

 Ledelsen genkender ikke upassende arbejdsforhold, som frembringer gentagne problemer med den 

menneskelige udførelse. 

 Ledelsen diskuterer ofte arbejdsforholdene og den menneskelige udførelse med medarbejderne på gulvet. 

 Ledelsen mener, at truslen om disciplinære tiltag er den bedste måde at nedbringe fejlfrekvensen. 

 Ledelsen reagerer positivt på forslag vedrørende sikkerhed og pålidelighed, selv når disse kommer fra 

underordnede medarbejdere. 
Forståelsesudsagn: 

 Det personale, som behandler de menneskelige faktorer (human factors - HF), er veluddannet og følger med i 

udviklingen indenfor HF-området. 

 Ledelsen mener, at kun medarbejdere på gulvet laver farlige fejl. 

 Ledelsen er mere opsat på “hovsaløsninger” end i at tilpasse systemerne. 

 Tilsynet på gulvet er veluddannet. 

 Det forventes, at der vil ske fejl, og medarbejderne er uddannet til at opdage og klare disse. 

 Ledelsen mener, at det er billigere og nemmere at ændre medarbejdernes opførsel end at ændre 

arbejdsforholdene. 

 Ledelsen er ikke klar over, at forsvar og kontrol kan skabe problemer lige så vel som at beskytte.  

 Ledelsen har indsigt i de faktorer ved arbejdsmiljøet, som er sandsynlige kilder til fejl og overtrædelser. 

 Alle hændelser med forbindelse til usikre handlinger bliver omhyggeligt undersøgt og de medarbejdere, som 

er indblandet, bliver behandlet retfærdigt. 



 Ledelsen forstår ikke, at de eksisterende procedurer ikke dækker alle eventualiteter. 
Færdighedsudsagn: 

 En medarbejder, som finder på en mere sikker eller mere pålidelig arbejdsmetode, får anerkendelse derfor og 

oplysningerne bliver videregivet til hele organisationen. 

 Som regel bliver spørgsmål omkring den menneskelige udførelse ikke diskuteret inden et nyt arbejde bliver 

sat i gang, eller hvis arbejdsforholdene bliver ændrede. 

 Ledelsen viser sig ofte på gulvet. 

 Alle medarbejdere modtager en grunduddannelse vedrørende de menneskelige faktorer. 

 Medarbejderne er ikke meget for at indberette fejl eller situationer, som kunne have ført til fejl, fordi de er 

bange for at blive straffet. 

 Hvis en medarbejder føler sig usikker omkring udførelsen af et stykke arbejde, er der altid én eller anden, som 

kan og vil hjælpe. 

 Medarbejderne anmodes om ikke at rejse spørgsmål omkring arbejdets udførelse. 

 Hvis der sker et uheld, er ledelsen mere interesseret i at finde ud af, hvordan og hvorfor forsvarsbarrierer ikke 

virkede, end at finde en medarbejder, som man kan give skylden for uheldet. 

 Der er ikke et effektivt system til at indberette hændelser og fejl. 

 De samme hændelser bliver ved med at ske igen og igen. 

 

Disse lister dækker ikke alle udsagn. Det er bevidst, at de er skrevet som nogle, der bør svares positivt på samt 

andre, hvor der bør svares negativt. Der er mange andre udsagn, som kunne og burde tages med, men det er alene 

til inspiration, da sådanne undersøgelser bør tilpasses de enkelte virksomheder samt de specielle forhold, man der 

finder. Men disse udsagn er tilstrækkelige til at give et billede af, om en organisation er rustet til at klare 

problemer omkring de menneskelige faktorer, samt om organisationen har udarbejdet passende 

modforanstaltninger. 

 

Anvendelse af sikkerheds- og fejlstyringstiltag i organisation. 
Med nedenstående liste vurderes, i hvilken grad holdninger og arbejdsrutiner i en organisation lever op til en 

“ønskeliste” af de faktorer, som karakteriserer et modstandsdygtigt system. Baggrunden for listen er spørgsmålet 

om, hvordan de tre F’er - forpligtelse, færdighed og forståelse giver sig udtryk på hvert af følgende fire trin af 

ledelse: vision, politik, procedurer og praksis. 

 Ledelsen er hele tiden opmærksom på de menneskelige og organisationsmæssige farer, der kan true 

arbejdsprocessen. 
 Ledelsen accepterer, at forsinkelser og kedelige overraskelser fra tid til anden er uundgåelige. Ledelsen 

forudser, at medarbejdere vil lave fejl og oplærer medarbejderne i at opdage og klare disse. 

 Den øverste ledelse er alvorligt besluttet på at fremme systemets sikkerhed og afsætter midler dertil. 

 Spørgsmål omkring sikkerheden overvejes på regelmæssige møder på højt niveau og ikke kun, når der har 

været et uheld. 

 Tidligere hændelser gennemgås omhyggeligt på møder på højt niveau og erfaringerne giver anledning til 

generelle forbedringer og ikke kun til lokale ændringer. 

 Efter en uheldig hændelse er hovedmålet for den øverste ledelse at udpege og forbedre den del af systemets 

forsvar, som har svigtet frem for at søge at udpege én eller flere medarbejdere som værende ansvarlige for 

uheldet. 

 Den øverste ledelse søger at være på forkant med situationen omkring sikkerhed - dvs. den gør nogle eller alle 

af følgende: søger at udpege fejlfælder, der gentages samt fjerne disse, søger at fjerne de faktorer i miljøet og 

organisationen, som er tilbøjelige til at fremkalde fejl, holder summemøder vedrørende nye fejlmuligheder og 

gennemfører regelmæssige “sundhedsopfølgninger” på de processer i organisationen, som man ved kan 

bidrage til fejl. 

 Den øverste ledelse forstår, at fejlfremkaldende systemfaktorer (f.eks. underbemanding, utilstrækkeligt udstyr, 

ufuldkommen træning, dårlig arbejdsstilling, o.l.) er nemmere at styre og rette på, end flygtige psykologiske 

faktorer som f.eks. forstyrrelser, fraværenhed og glemsomhed. 

 Man forstår, at effektiv sikkerhedsstyring - i lighed med enhver anden styringsproces - afhænger fuldstændigt 

af indsamling, analyse og udbredelse af relevante oplysninger. 

 Ledelsen forstår nødvendigheden af at kombinere oplysninger efter en hændelse (dvs. indberetningssystemet 

for fejl og hændelser, der kunne have ført til fejl) med forudseenhedsoplysninger. Det sidste omfatter meget 

mere end en revision af og til. Det indebærer en regelmæssig opfølgning på en hel række parametre (f.eks. 



planlægning, budgettering, bemanding, procedurer, forsvar, træning, osv.), udpegning af hvilke af disse 

parametre der mest trænger til en revision samt gennemførelsen af denne. 

 Medarbejdere fra mange forskellige afdelinger og niveauer tager del i møder om sikkerhedsspørgsmål. 

 Forflyttelse til en funktion med tilknytning til sikkerhed eller menneskelige faktorer opfattes som et 

karrierespring - ikke som en blindgyde. Disse stillinger oppebærer passende status og aflønning. 

 Politikken omkring indberetningen af fejl og hændelser, som kunne have ført til fejl, gør organisationens 

holdning klar vedrørende betinget straffrihed, fortrolighed og adskillelsen af indberetningsafdelingen fra den 

afdeling, der behandler disciplinærsager. 

 Politikken omkring disciplinærforhold er fastlagt på grundlag af en enig (dvs. forhandlet) opfattelse af 

tilladelig og ikke tilladelig opførsel. Alle medarbejdere forstår, at en lille andel af usikre handlinger er 

virkeligt dumdristige og bør straffes; men at størstedelen af de usikre handlinger ikke bør straffes. 

 Ledelsen på gulvet opfordrer medarbejderne til at tilegne sig såvel de mentale som de tekniske færdigheder, 

der er nødvendige for at opnå en sikker og effektiv udførelse af arbejdet. Mentale færdigheder inkluderer dét 

at forudse mulige fejl og indstudere, hvordan disse bedst klares. 

 Organisationen har oprettet hurtige, brugbare og intelligente tilbage- meldingskanaler, som formidler 

erfaringer fra skete hændelser og fra forudsete hændelser. Vægten lægges gennemgående på at anvende disse 

erfaringer på systemet som helhed og ikke bare bruge dem lokalt. 

 Organisationen har viljen og ressourcerne til at vedkende sig fejl, til at undskylde dem og til at forsikre ofrene 

(eller disses slægtninge) om, at erfaringerne fra sådanne ulykker vil hjælpe til at undgå gentagelser. 

 Man forstår, at forretningsmæssige mål og sikkerhedsspørgsmål kan være i modsætning og der er oprettet 

systemer, som kan genkende og løse sådanne modsætninger på en effektiv og gennemskuelig måde. 

 Organisationens politik opfordrer enhver medarbejder til at rejse spørgsmål i forbindelse med sikkerheden. 

 Organisationen forstår, at effektiv sikkerhedsstyring afhænger i høj grad af medarbejdernes tillid - især med 

hensyn til indberetningssystemet for fejl og hændelser, som kunne have ført til fejl. 

 
Til sidst en sundhedsadvarsel – selv med gode resultater ved svarene er dette ikke en garanti om uimodtagelighed 

for vedligeholdsuheld. Selv de “raskeste” organisationer kan stadig komme ud for uheld. Stor driftssikkerhed 

kræver en intelligent årvågenhed og en fortsat forståelse for, at der er mange måder, hvorpå tingene kan køre 

skævt. Selvtilfredshed er den største fjende. De menneskelige svagheder og skjulte svagheder i systemet 

forsvinder ikke, så der bliver ingen endelig sejr; men fejl og konsekvenserne af fejl kan styres. 

Barrierer. 

Som omtalt tidligere er et de midler, man bruger for at forhindre 

uheldige hændelser i at udløse en egentlig ulykke (Top Event) at 

opbygge barrierer, som opfanger de udløsende kræfter inden ulykke. 

Hosstående figur viser sådanne barrierer mellem grundårsag og Top 

Event. De udløsende kræfter er symboliseret ved pile mod Top 

Event, og Barriererne er symboliseret ved de sorte felter: Sådanne 

barrierer kan være utrolig mange ting, da det rent faktisk er alt det, 

som bruges for at sikre, at der ikke fremkaldes ulykker i forbindelse 

med vedligeholdsaktiviteter. Eksempler på sådanne barrierer kunne 

være: 

• udvælgelse, 

• oplæring og efteruddannelse, 

• planlægning af arbejdet, 

• arbejdssedler, 

• sikkerhedsbeklædning, 

• mærkesedler og huskesedler, 

• overdragelsesprocedurer ved skift, 

• skiltning og aflåsninger, 

• blændflanger, 

• systemer for tilladelse til at sætte arbejde i gang, 

• styring af menneskelige ressourcer, 

• tilladelser og certificering, 



• afslutningskontrol og fuldførelsessedler, 

• teknisk og kontrol eftersyn, 

• procedurer, manualer, regler og regulativer, 

• disciplinære procedurer, 

• måling af H2S, O2, CO2, Radioaktivitet mv. 

• fyldning af rum med inaktive gasser i tilfælde af eksplosionsfare. 

 

Som figuren viser, arbejder man ofte med to slags barrierer. Den ene type er som nævnt nogle, der skulle hindre, 

at et Top Event finder sted. Den anden type skal virke, hvis det alligevel skulle ske. Disse barrierers funktion er at 

begrænse en evt. skade, som eksempler på sådanne kan nævnes: 

• brandslukningssystemer med skum, vandtåge, CO2 mv., 

• drængrave omkring olietanke, 

• beskyttelsesmure mod beboede områder, 

• varslingssystemer til evakuering af personer ved farlige Event. 
 


