
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förening en 
 

 

Svenskt Nätverk för 
Systemsäkehet, SNSS, är 
en ideell förening som 
startade sin verksamhet i 
mitten på 90-talet. 
Föreningens syfte är att sprida 
och öka kunskapen om, och 
intresset för, systemsäkerhet. Informationsfolder 
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SNSS 
 

 

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet, 
SNSS, är en ideell förening vars 
medlemmar är personer i Sverige med 
intresse för systemsäkerhet. Syftet är 
främst kunskapsspridning på våra 
medlemsmöten samt att etablera och 
utveckla kontakter. 
 
Området Systemsäkerhet är 
tvärvetenskapligt och föreningens 
medlemmar representerar många olika 
specialistområden inom teknik, 
beteendevetenskap, juridik och 
verksamhetsledning. 
 
Systemsäkerhet är egenskapen hos ett 
system att inte orsaka skada på person, 
egendom eller miljö. 
 

Risk, eller olycksrisk, avser skada på 
person, egendom och miljö och är en 
kombination av sannolikheten för en 
olycka sammanvägd med dess 
konsekvenser. 
 
Systemsäkerhetsverksamhet är det arbete 
som syftar till att identifiera och kvantifiera 
risker i ett system samt att reducera eller 
helst eliminera dessa. Det handlar både om 
att förebygga att oönskade händelser 
inträffar och att begränsa skadan om de 
ändå inträffar. 
 

 

 

 
 

Som medlem i SNSS får Du möjlighet att 
delta i de aktiviteter som föreningen 
anordnar. Du får också tillgång till ett 
nätverk med personer som arbetar med 
systemsäkerhet. 

 

SNSS anordnar två konferenser per år 
med föredrag och studiebesök. Under 
årens lopp har vi ordnat möten inom vitt 
skilda branscher och belyst utmaningar av 
många olika slag inom bland annat 
kärnkrafts-, järnvägs-, försvars- och 
sjukvårdsområdena. 

 
 
Så här blir Du medlem 
 

 

Om Du vill bli medlem i vår förening för 
att fördjupa Dina kunskaper och Ditt 
intresse för systemsäkerhet och utbyta 
erfarenheter, skickar Du en 
medlemsansökan till kassören med 
kontaktuppgifter och en kort beskrivning 
av dina arbetsuppgifter och/eller din 
forskningsinriktning. Kontaktuppgifter till 
ordförande och kassör finns på hemsidan. 

 

Medlemskap beviljas den som är villig att 
stödja föreningens syften. Antagen medlem 
betalar en årsavgift som bekräftar 
medlemskapet. 

 

 

 

 

 

 

Mer infor mation 
 

 

Läs mer om SNSS, föreningens stadgar och    
om systemsäkerhet på vår hemsida: 
http://www.snss.nu. Där hittar Du också 

information från de aktiviteter som vi 
genomfört och vad vi närmast planerar. 

Här finns en medlemsförteckning, som är 
utformad så att den ska underlätta 

informella kontakter med andra som 
arbetar med systemsäkerhet. 


