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Sammanfattning 
 

Bakgrund Det finns särskilda organisationer som lyckas hantera risk på ett så framgångsrikt 

sätt att de nästan håller sig felfria, trots att de dagligen möts av risk för olyckor. Dessa 

organisationer ges vanligtvis benämningen High Reliability Organizations (HRO). Medan det 

oftast förekommande exemplet är ett kärnkraftverk är de varierande typerna på de 

organisationer som kan platsa i kategorin många. 

 

Syfte Syftet med uppsatsen är att beskriva säkerhetskultur och teorier om HRO samt hur 

dessa förhåller sig i praktiken inom en organisation. 

 

Genomförande Denna kvalitativa studie använder sig utav influenser från etnografi i sin 

metod. Det etnografiska angreppssättet valdes på grund av studiens område och dess 

kulturella kontext. 

 

Resultat Studiens resultat identifierar ett antal element och placerar dem i fyra teman. Dessa 

teman bedöms överensstämma eller inte överensstämma med relevanta befintliga teorier. 

Medan resultaten i stort överensstämmer passar inte frågan om rutinbaserat arbete in på 

ledande teorier om HRO. Ett försök till en alternativ förklaring föreslående en balans mellan 

rutiner och mindfulness görs. 

 

Nyckelord HRO, High Reliability Organization, Säkerhetskultur, Säkerhet, Etnografi 
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Abstract 
 

Background There are certain organizations that manage to handle risk in such a successful 

way that they almost stay error-free, in spite of the fact that they daily face the risks of 

accidents. These organizations are usually given the name High Reliability Organizations 

(HRO). While the most common example is that of a nuclear plant the variety of what 

organizations can fit into the category is extensive.  

 

Purpose The purpose of this study is to describe safety culture and theories about HRO and 

how these can be found in practise within an organization 

 

Execution This qualitative research uses influences of ethnography in its method. The 

ethnographical approach was picked due to the field of the study and the cultural context in 

which it is set.   

 

Results The results of the study identify a number of elements sorted into four themes. These 

themes are deemed compatible or non-compatible with relevant existing theories. While most 

of the results match, the issue of routine-based work is not coherent with leading theories of 

HRO. An effort in making an alternative explanation proposing a balance between routines 

and mindfulness is taken on the subject. 

 

Keywords HRO, High Reliability Organization, Safety culture, Safety, Ethnography 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Två av säkerhetssystemen slogs ut, hade det varit alla fyra kunde vi ha haft en härdsmälta. 

Sommaren 2006 blev Sveriges befolkning snabbt medveten om hur ett mindre fel i en 

organisation kan få förödande konsekvenser. (Fredén & Nordenberg, 2006) Händelsen vi 

refererar till är Forsmarksincidenten den 25 juli 2006. (Almqvist, 2006) En ännu nyligare 

händelse skedde i april 2007. En incident på en byggarbetsplats i Norrköping resulterade i att 

en person klämdes fast i en grävmaskin och avled av de skador som han fick. (Scherlund, 

2007) Denna händelse uppmärksammades inte lika mycket som det som inträffade ca två 

veckor senare. Den 17 april skedde den till det datumet största, av media kallad, 

skolskjutningen på universitetet Virginia Tech i USA. Dödssiffran slutade på 33 personer. 

(Svahn & Pehrson, 2007) 

 

Ovanstående tre exempel handlar om incidenter inom en organisation eller på en arbetsplats. 

Det som skiljer dessa händelser åt är hur samhället reagerar på dem. Det värsta scenariot av 

en incident inom en organisation är så förödande att samhället inte kan acceptera att det 

händer.1 Detta kan appliceras på händelsen i Virginia. Det samma gäller även på Forsmark 

där det svenska samhället inte kan acceptera att en olycka, som en härdsmälta, händer. 

Däremot är fallet med byggarbetare annorlunda. Tragedin är självklart stor då en person dog, 

men genomslagskraften i samhället och medias bevakning är betydligt mindre. 

 

Ett kärnkraftverk är en organisation där ett litet misstag kan få förödande konsekvenser 

(Weick & Sutcliffe, 2001). I fallet med Forsmark slogs strömmen av på fel sätt. (Fredén & 

Nordenberg, 2006) Även på en byggarbetsplats kan små misstag ge större konsekvenser, dock 

är ett sådant kausalitetssamband svagare. Oftast har olyckor på byggarbetsplatser större 

bakomliggande orsaker och små incidenter får sällan stora konsekvenser. I fallet Virginia är 

konsekvenssambandet näst intill ickeexisterande. Det är inte bara ett misstag som gör 

                                                 
1 Thomas Carlsson föreståndare Nammo Vingåkersverken AB, intervju den 17 april 2007 
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incidenten utan en lång sekvens av uppbyggande orsaker, exempelvis psykologiska aspekter 

och liberala vapenlagar.  

 

Inom vissa organisationer är risken för olyckor så stor att samhället har högre förväntningar 

på att inget ska inträffa. Det är inte svårt att tänka sig att riskerna skulle bli högre om 

Forsmark saknade säkerhetstänkande. Utan någon form av säkerhetssystem skulle inte 

verksamheten kunna drivas alls i praktiken. Även på byggarbetsplatser finns det förväntningar 

på att risker finns, de flesta individer är medvetna om att ett byggarbete är en relativt riskfylld 

plats. Personer som vistas där använder hjälm och det finns säkerhetsföreskrifter. Dock är 

risknivån inte i samma klass som ett kärnkraftverk. I fallet Virginia kunde ingen förvänta att 

det som hände skulle inträffa just där, varje annan plats har lika liten sannolikhet att bli 

olycksplats.  Samhällets krav på personsäkerheten på en sådan arbetsplats är därför inte lika 

höga. 

 

Vi har tagit upp tre aspekter som kan anses vara incitament till bättre säkerhetstänkande:  

 

• Värsta scenariot är så förödande att samhället ej kan acceptera att det inträffar  

• En liten incident kan ha förödande konsekvenser 

• Risken är så stor att samhället har högre förväntningar på att inget ska inträffa 

 

De tidigare redovisade exemplen kan appliceras olika på dessa aspekter. Vissa exempel passar 

bättre in på vissa aspekter än vad andra gör.  Det finns med andra ord organisationer, företag 

och arbetsplatser som ter sig kulturellt olika. Vi använde just ordet ”kulturellt” eftersom vi 

diskuterat hur samhället tolkar säkerheten, inte säkerhet som ett tekniskt begrepp. 

 

Hur skiljer sig då dessa typer av företag?  Rent intuitivt känns kärnkraftverket som ”en klass 

för sig” vad gäller säkerhet. Ordet kärnkraftverk i sig ger förväntningar på säkerheten. Till 

skillnad från de andra exemplen så täcker exemplet om Forsmark in alla tre aspekter. De två 

andra exemplen, Virginiafallet och byggolyckan, täcker endast vissa delar av de tre 

aspekterna och inte heller alla tre samtidigt. Fallet med Forsmark är med andra ord 

annorlunda. Det finns olika teorier om organisationer i speciella miljöer i vilka det 

förekommer incidenter som kan leda till olyckor, som till varje pris måste undvikas. Dessa 

organisationer lever under ständig press av samhället och sig själva att vara näst intill felfria. 

Forsmark kan ses som denna typ av organisation, ett specialfall, vilket i 
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organisationsteoretiska termer kallas för High Reliability Organization (HRO) (Roberts, 

1990). 

 

1.2 Problematisering 

 

Det finns organisationer som lever under förhållanden som innebär att de konstant utsätts för 

det oväntade. I organisationernas miljö finns hela tiden en stor risk för att olyckor kan 

inträffa. Dessa organisationer måste hantera detta på bästa möjliga sätt. Vi har genom tidigare 

ytliga resonemang närmat oss en förståelse för ett fåtal element som kan anses vara 

kännetecken för en HRO. Dessa element förklarar dock inte hur en sådan organisation 

fungerar i praktiken. För att få denna insikt behöver vi komma närmare ett företag som 

figurerar i den miljö vi tidigare beskrivit, det vill säga där det oväntade ständigt existerar och 

risker samt olyckor är en faktor som bör räknas med. Vi söker således en organisation med en 

hög grad av fokus på säkerhet. 

 

Vad är säkerhetskultur? Är det ett fenomen eller ett koncept? Om det är ett fenomen uppstår 

det spontant, men är det ett koncept så följer det att det är planerat och att en bakomliggande 

tanke finns. Enligt Nationalencyklopedin (2007-05-03) benämns ett koncept som något 

uttänkt. Vilken omfattning har kulturen i ett säkerhetsföretag, hur många kilo säkerhetskultur 

finns det? Vilka element ingår i en säkerhetskultur och hur kan det avgöras om de är 

relevanta? För att elementen ska vara relevanta måste de gå att koppla till säkerhetskulturen i 

stort genom att säga hur de påverkar densamma. Hur påverkar säkerhetskulturen 

organisationens praktiska verksamhet då denna är en HRO?  

 

Vad är egentligen HRO? Weick & Sutcliffe (2001:89, egen översättning) skriver att 

”överlevnaden av HROs beror på tillförlitliga prestationer under förhållanden innebärande 

ständig risk för överraskningar”. Denna typ av organisation existerar i en miljö där 

påfrestningarna är stora. Trots detta har de färre olyckor än vad som skulle kunna förväntas. 

(Weick & Sutcliffe, 2001) Vad gör då att andelen olyckor är oväntat liten? Om svaret är en 

ständig medvetenhet om det som kan hända så är detta kopplat till en speciell säkerhetskultur. 

HRO är således ett kulturfenomen och kan därför studeras som ett kulturfenomen. 
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Det finns inom teorin sparsamt med empiriska studier om säkerhetskultur. Det finns heller 

inte många studier som ser HRO som ett kulturfenomen. Det är inom detta område vi avser att 

bidra till teorin i och med vår studie. Ämnet är intressant ur en företagsekonomisk synvinkel 

då en väl fungerande säkerhetskultur kan rädda liv och undvika person- och materielskador. 

Detta är intressant rent kostnadsmässigt för företaget men det är även oundvikligt att se det 

humanitära värdet. 

 

För att kunna utreda HRO och säkerhetskultur krävs, vilket tidigare konstaterats, ett 

studieobjekt. Ett objekt som existerar i nämnda miljö och som har de egenskaper som en HRO 

har enligt teorierna. Dessa egenskaper har den organisation vi väljer att studera. 

 

• Vad består säkerhetskulturen av i en organisation i en miljö fylld av det oväntade? 

• Vilka egenskaper av HRO kan i praktiken upptäckas i ett studieobjekt?  

• Hur kan de slutsatser vi drar utifrån praktiken tillföra något till teorin? 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva säkerhetskultur och teorier om HRO samt hur dessa 

förhåller sig i praktiken inom en organisation. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Inom teoriområdet för HRO och säkerhetskultur finns ett flertal innebörder av ordet säkerhet. 

Detta beror på att det inom engelskan finns ett flertal olika benämningar av säkerhet medan 

det på svenska endast finns ett ord, ”säkerhet”. Vi kommer att studera Nammo 

Vingåkersverken AB utifrån synsättet att säkerhet har betydelsen safety, med vilket vi avser 

personsäkerhet. Vi avgränsar oss från andra översättningar av ordet säkerhet som exempelvis 

reliability och security, vilka enligt oss står för driftsäkerhet och inbrottssäkerhet. 
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1.5 Disposition 

 

Vi har i detta kapitel gett läsaren en bakgrund till studien, introducerat HRO och 

säkerhetskultur samt diskuterat problemställningar och slutligen presenterat syftet. Som 

avslutning på detta kapitel väljer vi att presentera vårt studieobjekt. Detta för att läsaren ska 

ha en bild av organisationen vi kommer att studera inför vår redogörelse av metodval. I 

metodkapitlet förklaras hur vi gått till väga i vår studie, det vill säga hur upplägget för 

insamling och bearbetning av information sett ut. Detta kapitel kommer tidigt i uppsatsen för 

att läsaren ska ha en förståelse för hur studien genomförts. I kapitlet därefter presenteras de 

teorier och referenser som vi avser att använda oss av i vår analys av empirin. Följande 

kapitel innehåller empiribeskrivning och analys.  

 

Att vi inte särskiljer empiri och analys är ett aktivt val. Då studien i stora drag går ut på att 

hitta kulturella yttringar och tolka dem i ett större perspektiv har vi valt att sammanlägga 

dessa. En empiri i ett eget kapitel skulle ha varit en lång lista över många observationer vilka 

vi senare hade varit tvungna att repetera i analysen. En sådan dispositionsuppdelning skulle ha 

hindrat oss från att presentera en översiktlig text och empirikapitlet hade haft samma innehåll 

som delar av analysen utan att innehålla någon ytterligare information. Dessutom ingår det i 

vår metod att tolkningar kommer nära observationsögonblicket vilket gör att analys och 

empiri inte på ett meningsfullt sätt kan särskiljas. Efter kapitlet med empiri och analys följer 

resultat och utfall vilket innehåller det viktigaste ur analysen. I samband med detta kapitel 

presenteras även reflektioner över utfallet av analysen, vilket är centralt i vår kvalitativa 

metod. I och med detta kategoriseras utfallet i olika teman för att hjälpa oss att komma till 

våra slutsatser som återfinns sist i uppsatsen.  

 

1.6 Företagspresentation 

 

För att kunna erhålla empirisk data till vår studie av säkerhetskultur och HRO har vi valt en 

organisation som studieobjekt. Vårt studieobjekt är Nammo Vingåkersverken AB (NVAB), 

ett företag som arbetar med destruktion av militära sprängämnen och ammunition (Nammo 

Vingåkersverken AB, 2006).  
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NVAB ingår i koncernen Nammo Group med moderbolaget Nammo A/S, som bland annat är 

en ledande utvecklare och tillverkare av ammunitions- och missilsystem. Organisationen är 

stor inom miljövänliga demilitariseringstjänster. Det är inom denna division av koncernen 

som NVABs verksamhet ligger. Företaget har utvecklat metoder och processer för att skilja 

explosivt material från militära produkter. De har även utvecklat utrustningen som används 

vid dessa processer. (www.nammo.com, 2007-04-19) 

 

Under kalenderåret 2005 hade NVAB en omsättning på 113 MSEK. (Nammo 

Vingåkersverken AB, 2006) Företaget har i dagsläget 50 anställda. Organisationen består av 

en VD, tre föreståndare, tolv tjänstemän, var och en med sina egna arbetsuppgifter inom 

administrationen, samt 34 medarbetare. (Nammo Vingåkersverken AB, 2007) 

 

NVAB har endast en stor kund i Försvarsmakten, denna statliga organisation köper 

destruktionstjänsten av företaget, vilket innebär att de använder sig av NVAB för att 

oskadliggöra sin militära materiel. De produkter som företaget destruerar och återvinner 

materialet från resulterar i nya produkter som sedan säljs vidare för att i slutändan användas 

till civila ändamål. En stor del av verksamheten på företaget sker manuellt genom handarbete 

och arbetet influeras starkt av det höga säkerhetskravet som denna typ av verksamhet har.2

 

Verksamhetens uppbyggnad lutar sig mot och kontrolleras av ett antal lagar och förordningar. 

Dessa är i första hand miljöbalk (1998:808), lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva 

varor och Sevesodirektivet.3 Sevesodirektivet är ett EU-direktiv som handlar om att 

förebygga och begränsa följderna av omfattande kemikalieolyckor (www.srv.se, 2007-04-19). 

 

                                                 
2 Thomas Carlsson föreståndare Nammo Vingåkersverken AB, intervju den 17 april 2007. 
3 Thomas Carlsson föreståndare Nammo Vingåkersverken AB, intervju den 17 april 2007 
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2 Metod 
 

2.1 Val av företag 

 

Efter det att vi valt ämnesområde var det första som föll oss i åtanke ett kärnkraftverk. Vi 

hade tänkt kontakta Forsmark, men då de vid den tiden var väldigt exponerade i media insåg 

vi att vi inte skulle få den insyn i organisationen som vår studie skulle kräva. Vi valde istället 

att kontakta Svenska Räddningsverket (SRV) för alternativa passande organisationer. De i sin 

tur presenterade vårt uppsatsämne för NVAB vilka var intresserade av ett samarbete.  

 

Anledningen till att vi trodde att NVAB var en lämplig organisation att studera var att de 

förvarar och destruerar explosiver, vilket är ett samlingsnamn för flera typer av explosiva 

objekt och ämnen. I likhet med kärnkraftverk försöker de med alla medel undvika oväntade 

händelser som kan resultera i olyckor och incidenter. Denna organisation använder sig inte av 

explosiver i den meningen att det finns en avsikt att explosion ska inträffa. Detta till skillnad 

från en organisation, exempelvis bergsprängningsverksamhet, som använder dem för dess 

ändamål, det vill säga medveten sprängning. Trots detta så ingår mer än hantering i NVABs 

verksamhet, man monterar ner och destruerar explosiverna, således borde risken vara större 

än vid enbart förvaring.  

 

2.2 Kvalitativ metod 

 

Forskning om säkerhetskultur likställer vi med forskning om kultur. Inom kulturbegreppet rör 

sig termer som tankar, uppfattningar, handlingar, beteenden, värderingar, normer och andra 

icke kvantifierbara ord. Att forska kring detta handlar enligt oss till stor del om att tolka 

observationer. Då uppsatsens syfte är att beskriva säkerhetskultur lämpar sig inte en 

kvantitativ metod. Detta då en kvantitativ metod generellt handlar om att numeriskt 

kvantifiera objekt och händelser (Sverke, 2004). 

 

Alternativet till en kvantitativ metod blev vårt val, vi kom med andra ord att använda oss av 

en kvalitativ metod i vår studie. En kvalitativ metod används för att få en djupare förståelse 
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om forskningsobjektet och dess område (Björklund & Paulsson, 2003). Gustavsson 

(2004:212) beskriver kvalitativ metods kännetecken som ”– att ta vara på all komplexitet och 

olika tolkningar i människors samspel.” En kvalitativ ansats föll således naturligt för vår 

studie. 

 

2.3 Fallstudie 

 

Vår studie följer strukturen av en fallstudie. Gummesson (2004:116) menar att fallstudie 

”innebär att [ett eller flera] fall från verkliga livet används som empiriskt underlag för 

forskning”. I enlighet med det som Gummesson (2004) menar är en fallstudie handlar vår 

studie om att vi hämtat hela vår empiri från en enda organisation och använt den som 

underlag för vår forskning. Gummesson (2004) fortsätter med att säga att fallstudier kan göras 

både kvalitativt och kvantitativt eller med en kombination av båda. Som framgått tidigare 

kommer vi att göra en kvalitativ studie. 

 

Patton (2002) belyser problematiken att en fallstudie kan ses som både en metod [method] 

och ett angreppssätt [approach]. Vi väljer att se begreppet som ett angreppssätt och får stöd 

till detta av Patton (2002) som menar att en fallstudie ofta består av flera olika metoder och 

därför inte kan ses som en metod i sig. 

 

2.4 Etnografi 

 

2.4.1 Etnografins bakgrund 

 

Kulturstudier som studier inom säkerhetskultur går till stor del ut på att fånga upp 

kulturmedlemmarnas tankar och handlingar. I Alvesson & Sköldberg (1994) definieras 

etnografi som ”konsten och vetenskapen om att beskriva en grupp eller en kultur”. 

(Fetterman, 1989:11 i Alvesson & Sköldberg, 1994:109)  

 

Alvesson & Sköldberg (1994) har uppfattningen att etnografistudier vanligtvis kopplas till 

antropologi. Typstudien är en forskare som spenderar en längre tid i en främmande kultur och 
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där försöker fånga upp alla aspekter av kulturen samt försöker se saker ur kulturens synsätt. 

De menar vidare att en central del i etnografiska studier är att forskaren har varit på plats i 

kulturen. Efter att vi hade valt NVAB som studieobjekt insåg vi att ett besök på plats var det 

viktigaste i det initiala skedet. Vi ville se med egna ögon, uppleva organisationen i dess egen 

miljö och så att säga andas deras krut.  

 

2.4.2 Etnografi och kontext 

 

Ofta bedrivs klassiska etnografiska studier under ett helt år under vilket forskaren försöker få 

en bild av alla aspekter av det studerade objektet ända ner till de grundläggande värderingar 

som medlemmarna delar. Dock om det som ska studeras utgörs av en subkultur, mindre 

organisation eller företag lämpar sig en kortare studie. Detta är under förutsättning att 

forskaren har en bra uppfattning om studieobjektet eller delar den allmänna kulturella 

kontexten. (Alvesson & Sköldberg, 1994) 

 

I vårt fall är NVAB ett företag i Sverige, något som vi genom våra tidigare studier har insikt 

om. Detta samt faktumet att vi talar samma språk, bor i samma samhälle och tittar på samma 

tv-program som studieobjektets medlemmar, gör att vi kan isolera det som ska undersökas på 

så sätt att studien kan genomföras under en kortare tid. Det handlar om att eliminera allt som 

inte är de kulturella yttringar som ska studeras, i vårt fall ska vi endast undersöka 

säkerhetskulturen. Det är med andra ord oviktigt för vår studie att få kunskap om 

medlemmarnas liv utanför kulturen. Den kulturella kontexten är det vitala vid diskussion om 

tidsaspekten av en etnografisk studie, inte medlemmarnas antal. En etnografisk studie av en 

infödingsstam i Amazonas kan också, precis som NVAB, ha ungefär 50 medlemmar, men 

tidsåtgången i en sådan studie skulle ändock vara mer omfattande. Vi kan utifrån denna 

diskussion konstatera att den kulturella kontexten är betydligt annorlunda i vårt fall. 

 

Inom kvalitativ vetenskap anges förekomsten av en stor mängd olika etnografiska 

inriktningar. Nya etnografiska metoder utvecklas ständigt när behovet av en ny ansats 

uppkommer. (Patton, 2002) Vi har valt att inte göra vår metod så specifik i det avseendet. Vi 

har inte lagt upp vår studie som en berättelse med skönlitterära influenser, vi kan därför inte 

påstå att vi utfört en narrativ etnografistudie (Alvesson & Berg, 1994). Inte heller kom en, vad 

Patton (2002) kallar, semiotisk etnografistudie att bli aktuell. Detta då vi inte exklusivt 
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intresserade oss för symboler och deras betydelse i organisationskulturen, även om det är ett 

av elementen i studien. Vi ville inte binda oss vid en metod som är så snäv att den begränsar 

vår studie. Låt oss istället ta fasta på att vår metod använde sig utav inspiration av etnografin.   

 

2.4.3 Etnografi och tolkning 

 

Etnografiska studier kommer direkt fram till tolkningen av det observerade, vi menar att 

tolkningen görs redan i datainsamlingsstadiet. Detta i jämförelse med en kvantitativ studie 

vilka mer inriktar sig på insamlingen av objektiv data i stora mängder och i ett senare skede 

eventuellt tolkar den samma. Vad gäller etnografiska studier, som är en form av kvalitativ 

studie, är data redan tolkad, stadiet innan med endast insamling finns inte. Alvesson & 

Sköldberg (1994) menar att det i kvalitativa studier överlag inte existerar tolkningsfri neutral 

fakta. Till skillnad från kvantitativ forskning kan man inte i kvalitativ forskning gå från den 

faktiska verkligheten till ett forskningsresultat på något sätt utan att gå genom tolkning. Det 

finns på så vis inget sätt att mellanlanda i någon slags objektiv data redo att tolkas, vilket 

många menar kan ske i kvantitativ forskning. ”[Tolkning] innebär att alla, såväl triviala som 

icke-triviala, referenser till empirin är tolkningsresultat (Alvesson & Sköldberg, 1994:12). 

 

För att kunna genomföra en etnografisk studie krävs att forskaren ser med öppna ögon. 

Alvesson & Sköldberg (1994:110) kallar detta ”ett öppet sinnelag” och menar att det krävs 

”personlig involvering”. Enligt oss är tanken med etnografiska studier att ingen information 

ska försummas, därav sker tolkningen direkt och studien utförs på plats. Detta medför 

naturligtvis att etnografisk metod, precis som all kvalitativ metod, till stor del handlar om 

subjektiv behandling av det som vetenskapas fram. Detta ska ej ses som en nackdel eller 

begränsning utan som en del av tanken bakom metoden. Kvalitetssäkrandet genomförs med 

hjälp av ett reflektivt förhållningssätt snarare än en forskaroberoende stämpel på de data som 

erhålls (Alvesson & Sköldberg, 1994). Alvesson & Sköldberg (1994:12) menar att det är 

”genom den systematiska reflektionen på flera olika nivåer som tolkandet kan uppnå en 

kvalitet vilket gör att empirisk forskning kan få ett värde”. Vi är av den åsikten, då vi studerar 

kultur, att etnografi är den bästa metoden. 

 

I etnografiska studier arbetar forskaren, vilket vi tidigare nämnt, med ett öppet sinne. Vår 

åsikt är att detta inte ska tolkas som att den kvalitativa forskaren kan påbörja sin studie utan 
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någon teoretisk bakgrund om ämnet som ska studeras. Eller för den delen utan idéer om vilka 

resultat som kan tänkas framkomma. Om vi återigen jämför med en kvantitativ studie: den 

kvantitativa forskaren väljer ett forskningsområde och urval baserat på sin referensram och 

sina teorier om vilket forskningsresultat som kan komma att hittas. När den kvantitativa 

forskaren sen påbörjar sitt insamlande av data måste den vara helt objektiv och befriad från 

förutfattade meningar om vad den ska finna. Det är detta teorioberoende och tolkningsfria 

insamlande av data som är den kvantitativa forskarens knäckfråga och det som står som grund 

i mätningen av studiens kvalitet. Den kvalitativa forskaren å andra sidan kan inte anlända på 

sin forskningsplats med målet att ta in alla intryck och att uppfatta allt, i detta fall kommer 

den inte att erhålla den relevanta informationen. Istället måste den kvalitativa forskaren hela 

tiden ha sin teoretiska ryggsäck med sig på sin resa och låta den leda denne in på de relevanta 

spåren. (Alvesson & Sköldberg, 1994, Stenberg, 1999) 

 

2.4.4 Deduktiv riktning 

 

I vår studie har vi haft med oss de teorier om HRO som vi innan studiens början läst in oss på. 

Vi har även haft med oss teorier angående organisationskultur samt typexempel på fenomen 

som kan anses höra till det området. Vi har också burit på bilder av hur ett destruktionsföretag 

kan tänkas fungera. När vi letat efter observationsmöjligheter har vi sökt oss till sådant som 

kan knytas till exempel ur tidigare lästa teorier. I de fall vi letat efter en företeelse och inte 

hittat några spår som kan knytas till den har vi ifrågasatt avsaknaden av den och avsaknadens 

betydelse. Vi har således även reflekterat över de fenomen vi inte hittat. När vi hittat fenomen 

som verkar överensstämma med de tidigare lästa teorierna har vi reflekterat över dess 

relevans för vår studie. Vi har i skrifter om HRO fått beskrivningar av en viss företeelse som 

författarna knutit till sina teorier om HRO. Väl på NVAB har vi aktivt letat efter denna 

företeelse. När vi hittat den, spår av den eller handlingar som kan tolkas som tecken på 

företeelsens existens har vi reflekterat över dess relevans, det vill säga är detta samma ting 

som författaren beskrev i teorin. Utifrån denna diskussion kan vi säga att vi har haft ett 

deduktivt förhållningssätt i studien (Björklund & Paulsson, 2003). 
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2.5 Observationer och intervjuer 

 

2.5.1 Observationer 

 

Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) finns det ett flertal olika metoder vid etnografiska 

studier, exempelvis observationer i naturliga situationer, studier av artefakter samt intervjuer 

av olika slag. Gummesson (2004) delar upp begreppet observationer i två delar. Direkta 

observationer innebär att forskaren endast observerar och registrerar det som sker. Medan 

deltagande observationer går ut på att forskaren själv är deltagare i studieobjektets 

verksamhet. Vi har i vår studie använt oss av direkta observationer samt individuella 

intervjuer. Att i en studie använda sig av flera olika metoder benämner Björklund & Paulsson 

(2003) som triangulering. Metoden innebär att samma fenomen studeras ur olika perspektiv, 

det vill säga att flera metoder används för uppnå samma syfte. Detta för att säkerställa att den 

data som insamlats är tillförlitlig. 

 

Det är i vårt fall dock felaktigt att påstå att triangulering är den enda anledningen till att vi 

valde just de två metoderna. Om det hade varit fallet förutsätter det att båda dessa metoder är 

tillräckliga för studien var och en för sig; att besöka undersökningsplatsen med uppfattningen 

att med enbart observationer respektive enbart intervjuer genomföra studien. Vi var av den 

åsikten att vi behövde båda metoderna för att kunna få in tillräckligt med material till vår 

studie. Valet att begränsa oss till två metoder beror på att vi ansåg det tillräckligt, fler metoder 

hade inte gett bättre datainsamling. Ur trianguleringssynpunkt hade det varit svårt att hitta tre 

likvärdiga metoder där samtliga tre får samma vikt i studien. Att till vår studie finna ännu en 

metod med samma relevans som de två använda gick inte. Att komplettera studien med en 

enkätundersökning, vilket för övrigt är en kvantitativ metod, skulle inte ge något då den inte 

passar in i sammanhanget. Att vi valde direkta observationer istället för deltagande beror på 

praktiska skäl, det var för oss inte möjligt att deltaga i verksamheten hos vårt studieobjekt. 

 

2.5.2 Intervjuer 

 

När vi valde intervjupersoner ville vi fånga alla delar av verksamheten, från personer med 

specialuppgifter till medarbetare i produktionen samt de som dirigerar arbetet. Valet blev fyra 
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medarbetare ur produktionen, varav två arbetade med destruktion och de andra två med 

produktion. Vi valde även en föreståndare och en beredare, vilken skulle representera 

individen med specialuppgifter inom organisationen. Fortsatt valde vi även två personer som 

arbetar inom administrationen. Sammanlagt blev det åtta intervjupersoner, varav två kvinnor. 

Detta för att täcka in genusperspektivet i företaget vars medarbetare övervägande består av 

män. Centralt för valet av de åtta intervjupersonerna var också att vi ville ha spridning vad 

gäller ålder samt anställningstid. Utifrån dessa kriterier bad vi vår kontaktperson på NVAB att 

välja ut intervjupersoner.  

 

I konstruktionen av intervjuerna använde vi oss av litteratur inom området. Vi upprättade 

intervjumallar i enlighet med Gustavssons (2004) sätt att intervjuplanera. Intervjumallen 

innehöll frågor samt ämnesområden vilka skulle beröras under intervjun. Vad gäller upplägget 

av intervjun relaterade vi till Stenbergs (2001) metod om att börja intervjun med enklare 

frågor för att senare gå på djupet med mer komplexa frågeställningar och slutligen avsluta 

intervjun med återigen lätta frågor. Det bör dock påpekas att vi i våra intervjuer inte tagit 

hänsyn till vissa intervjuaspekter som beskrivs i litteratur angående intervjuteknik, speciellt 

aspekter om neutral intervjumiljö samt prevention från störande moment. Då vi, som tidigare 

nämnts, inte ska göra en strikt objektiv och upprepbar studie är dessa faktorer mindre 

relevanta. Om det skulle ha påverkat resultatet av intervjuerna på något sätt skulle vi ha 

behandlat det i tolkningen av resultatet. Intervjupersonerna fick även en tid innan intervjun 

erhålla information om vad studien och intervjun skulle behandla, detta i enlighet med 

Stenbergs (2001) rekommendationer.  

 

Intervjuerna genomfördes individuellt för att ge intervjupersonen störst möjlighet till att 

lämna utförliga svar. Dessutom för att ge oss möjlighet till att ha en stor uppmärksamhet till 

intervjupersonen, detta i jämförelse med gruppintervjuer där uppmärksamheten delas av flera. 

Vid genomförandet av intervjuerna använde vi oss av bandinspelning samt förde 

anteckningar. Denna metod valde vi då vi anser att det är den tillförlitligaste metoden samt att 

vi i efterhand skulle kunna gå tillbaka och bearbeta materialet.  

 

Det finns olika sätt att se på intervjupersoner beroende på metodik. Ett sätt är att se personen 

som en informatör i ett visst ämne. Detta lämpar sig bättre när det handlar om sakintervjuer, 

det vill säga mer praktiskt inriktade ämnen. I en etnografiskt kvalitativ studie där området är 

kultur passar det bättre att se personen som en representant för den studerade kulturen. Med 
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detta i åtanke kommer aspekter som hur personen svarar på frågor mer än vad personen 

svarar på frågor in. Intervjupersonernas känslomässiga reaktioner och beteenden 

uppmärksammas genom hela intervjun. (Kvale, 1997) Som exempel på detta hade vi i våra 

intervjuer en specifik fråga där svaret egentligen var irrelevant, men där reaktionen på frågan 

var det viktiga. Frågan var i själva verket ett verktyg inom kvalitativ metod som går ut på att 

medvetet bryta mot normerna i en kultur endast för att se medlemmens reaktion (Patton, 

2002). 

 

Efter intervjuerna har bandinspelningarna lyssnats igenom och verifiering av 

intervjuanteckningar har gjorts. Dock har allt material inte transkriberats då anteckningarna 

visat sig vara tillräckligt utförliga. Istället har utvalda delar transkriberats för att kunna 

användas för att återge citat korrekt. Citaten som återfinns i empirin är språkligt granskade för 

att tydliggöra intervjupersonens åsikt. 

 

2.5.3 Styrning av intervjuer 

 

När vi gjort strukturen på våra intervjufrågor har vi inte i första hand koncentrerat oss på att 

de ska var så neutralt utformade som möjligt. Våra frågor är utformade så att de på ett 

kvalitativt sätt ska kunna ge oss mesta möjliga underlag till vår studie. Från att frågan är ställd 

till att svaret har getts ska man kunna hitta data på flera olika nivåer, det vill säga vad 

personen svarade, hur personen svarade, hur den resonerade sig fram till svaret etcetera. Vid 

en naiv och kvantitativ första anblick kan flera av frågorna uppfattas ledande i viss mån. 

Kvale (1997) menar att det lämpar sig särskilt att, i den kvalitativa forskningsintervju, 

använda sig av just ledande frågor. Detta först och främst för att testa tillförlitligheten i svaren 

som erhålls.  

 

Betrakta en av våra frågor: ”Tror du att man skulle kunna utforma arbetet så att rutinerna blir 

lättare eller inte behövs alls?” Vid en första anblick låter det som att vi försöker påverka 

intervjupersonen att svara positivt på frågan. Jämför med en alternativ fråga: ”Tror du att man 

skulle kunna utforma arbetet så att rutinerna blir fler och mer omfattande?” I grund och botten 

är frågan den samma, men kan anses ledande i en annan riktning. Oavsett vilket svar frågan 

har gett har vi i svaret tolkat in att frågan i sig var ledande. Nu var vår tanke bakom frågans 

utformning att data skulle kunna hämtas från resonemanget, motiveringarna och speciellt 
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följdfrågorna som frågan ledde till. Kvale (1997:146) menar att det genom ett kvalitativt 

perspektiv går att resonera så att det viktiga inte är om frågorna är ledande eller inte ledande 

utan hur de kan ”leda i relevanta riktningar och skapa ny, vederhäftig och intressant kunskap”. 

 

2.6 Analysförfarande 

 

Analysen har utgjorts av tolkningar av empirin i den mening att vi tolkat det vi observerat och 

det som framkommit under intervjuerna. Viktigt att påpeka är att tolkning är något som sker 

ögonblickligen i observationstillfället. Vår metod innebär att tolkningsfri data inte existerar.  

 

Utfallet av analysen har resulterat i ett flertal viktiga punkter vilka vi kategoriserat efter fyra 

olika teman. Ändamålet med kategoriseringen är att ge struktur, vi förväntar oss inte att detta 

ska bidraga med något mer än en bättre översiktlighet. Temaindelningen är gjord på så sätt att 

de delats in efter empirisk samhörighet och teoretisk relevans. Med detta menas att empiriska 

fenomen vilka rent intuitivt hör ihop har placerats i samma tema. Resterande punkter utan 

empirisk samhörighet har kategoriserats utifrån teoretisk relevans. Till grund för temana 

ligger de teorier som behandlas i uppsatsen då fenomenen går att härröra till samma teorier 

även om de inte har en empirisk relation. 

 

Efter kategoriseringen har varje tema ställts mot befintliga teorier. Vi har letat efter 

överensstämmelse och bristande överensstämmelse mellan teori och empiri och där frånvaro 

av överensstämmelse funnits har vi ifrågasatt om det rör sig om motsägelser av teorier. Under 

hela processen har reflektion haft stor betydelse. Reflektion är tolkning och ifrågasättande av 

våra egna tolkningar, detta sker för att säkerställa kvaliteten i arbetet. Varje tema har efter 

jämförelsen mynnat ut i en slutsats. 

 

2.7 Kvalitet och metodkritik 

 

Då vi valde en kvalitativ metod kom kvalitetskraven på studien att först och främst beröra 

validitet. Begreppet handlar om i fall forskningen har träffat det avsedda målet, det vill säga 

om studien mätt det som verkligen avses mätas. (Gummesson, 2004) I vår studie utgick vi 

med en metod rekommenderad för studier av kulturella fenomen. Vi letade efter fenomen av 
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kulturell karaktär vilka överensstämmer med förslag på fenomen enligt litteratur inom 

området. De exempel vi fann i våra observationer överensstämmer med litteraturen och är 

kopplingsbara till en kulturell kontext. I och med detta anser vi att studien har mätt det som 

från början avsågs mätas. Andra kvalitetssäkringsbegrepp som brukar diskuteras i dessa 

sammanhang är generaliserbarhet samt reliabilitet (Gummesson, 2004). 

 

Generaliserbarhet är hur resultatet kan appliceras på liknande fall (Gummesson, 2004), vilket 

i vår kontext innebär organisationer i snarlika branscher och verksamheter. Ur denna 

synpunkt finns en viss substans vad gäller vår uppsats. Alla tankar i vår studie kan inte 

generaliseras, dock kan många ha betydelse i liknande fall.  

 

Reliabilitet är återupprepningsbarheten av studien, här menas möjligheten för någon annan att 

genomföra samma studie och få ett liknande resultat (Gummesson, 2004). Vår åsikt är att 

detta är mer tillämpningsbart på kvantitativa studier. Anledningen till detta är att när en studie 

med kvalitativ ansats genomförts är resultatet som erhålls redan färdigtolkat. För att en 

återupprepad studie ska ge samma resultat måste de som studerar se exakt det som vi sett samt 

tolka det på precis samma sätt som vi gjort. Dessutom uppkommer en uppsjö faktorer som 

tidpunkt, sinnesstämning och andra små variationer vilka spelar in i sammanhanget på sådant 

sätt att satsningen blir meningslös. Kvale (1997) skriver att det inom kvalitativa studier ofta 

väljs att byta ut begreppet reliabilitet mot det mer vardagsspråkliga begreppet tillförlitlighet. 

Detta handlar om att utföra studien på rätt sätt. 

 

Enligt Björklund & Paulsson (2003:59) definieras objektivitet som ”i vilken utsträckning 

värderingar påverkar studien”. Då vår studie har en etnografisk ansats med tolkningar som ett 

centralt arbetssätt får objektivitetskriteriet mindre betydelse. Detta då våra tolkningar 

påverkas av de värderingar vi har som personer. Vi har tidigare redogjort för reflektion och 

hur viktig den är för kvalitetssäkring. Vi vill återigen påpeka att det är reflektion som i första 

hand ger kvalitetssäkring på en kvalitativ studie (Alvesson & Sköldberg, 1994). Det är 

redogörelsen för själva reflektionen, det vill säga författarens utförliga beskrivning av dennes 

reflektion, som ger läsaren möjlighet att göra egna bedömningar av tolkningarna och på så 

sätt säkras kvaliteten. 

 

Metodkritik handlar också om att hitta svagheter i studien. Exempel som vi skulle kunna ge är 

att vi inte har det vokabulär som används inom modern demilverksamhet, vi har begränsad 
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erfarenhet av etnografiska studier samt att synen på oss från NVABs sida skulle kunna vara 

att vi är akademiker som inte känner till verkligheten i näringslivet. Inga av dessa ser vi dock 

som speciellt påtagliga i vår studie.  

 

I intervjuverksamhet existerar alltid begreppet intervjuareffekten. Definitionen på densamma 

är enligt Nationalencyklopedin (2007-05-04) ”den eventuella snedvridning av svaren vid en 

intervjuundersökning som beror på intervjuarens person”. På grund av den etnografiska studie 

vi gör ser vi inte intervjupersonerna som informatörer i ett visst ämne utan som medlemmar i 

kulturen vi ämnar undersöka, detta betyder att intervjuareffekten får mindre betydelse så 

länge vi är medvetna om dess existens. Om vi ställer en ledande fråga och är medvetna om att 

den är just detta och vi i vårt etnografiska sammanhang är mer intresserade av hur personen 

svarar än vad den svarar kan det finnas tillfällen då den ledande frågan ger mer information 

till vår studie än vad en strikt neutral fråga skulle ha gett.  

 

Vi har i vår studie använt oss av en organisation som i och för sig inte har en övervägande del 

sekretessbelagd information, dock har NVAB precis som vilket företag som helst uppgifter 

som är konfidentiella. På grund av detta har vi bett om att få en referensgrupp från 

organisationen som har till uppgift att läsa igenom uppsatsen innan publicering. Detta för att 

säkerställa att ingen sekretessbelagd information blir offentlig. Vi anser även att denna 

genomläsning kan få ännu en positiv effekt då eventuella sakfel vad gäller 

företagsinformation elimineras. 
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3 Referensram 
 

3.1 Organisationskultur 

 

3.1.1 Vad är organisationskultur? 

 

Intresset för kultur och ämnet i en mer specifik form som organisationskultur har likt de flesta 

forskningsämnen vuxit under årens lopp. När koncept som företagskultur och 

organisationssymbolism introducerades inom organisationskulturen på 1970-talet kunde den 

stora påverkan, vilken den kom att ge på organisationsforskningen, inte förutspås. Intresset 

för organisationskultur ökade och flera orsaker kan ses till varför ämnet fick så stor 

uppmärksamhet. (Alvesson & Berg, 1992) Som exempel kan japanska företags stora 

framgångar på marknaden anges. Japan tog ledningen på den internationella marknaden 

genom bland annat biltillverkning och elektronikindustri. Landet hade utan någon större 

tillgång på naturresurser och energitillgångar lyckats bygga upp ett industriellt imperium. Det 

som anses ha spelat en avgörande roll i dessa framgångar är just företagskulturen inom landet. 

(Morgan, 1997) 

 

Vad är då organisationskultur och hur definieras termen? Enligt Alvesson & Berg (1992) 

finns ett flertal olika definitioner och benämningar på vad begreppet egentligen innebär. Detta 

beror på hur man väljer att se på begreppet, det vill säga vad man väger in i ordet. 

Kulturkonceptet kan anses bestå av två olika delar. Dessa har olika betydelse och kan även ses 

som att de är delvis motsägande. Första innebörden av kultur är att den ses som en 

stabiliserande faktor, vilken har till uppgift att sortera verkligheten åt organisationen. Med 

andra ord bidrar kulturen till organisationens gemensamma regelverk. Ur en annan vinkel ses 

kulturen som en framåtdrivande faktor vad gäller utveckling. Med dessa båda innebörder av 

kultur konstateras att ordet både kan ses som en definition på organisationens karaktär och 

sammansättning samtidigt som det är en beskrivning av hur organisationen utvecklas och 

förändras över tiden. 
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Många författare inom området hävdar att organisationskultur är relaterat till begrepp som 

värderingar, normer, tro och prioriteringar vilka finns inom en organisation och delas av 

medlemmarna av den samma. (Alvesson & Berg, 1992) Ett exempel på detta är Kilmann et 

al.s (1985:5 i Alvesson & Berg, 1992:97, egen översättning) definition av kultur: ”de 

gemensamma filosofierna, ideologierna, värderingarna, antagandena, uppfattningarna, 

förväntningarna, attityderna och normerna vilka binder samman en grupp.” Hatch (2002) 

visar också på definitioner där kultur ses som det komplexa, bestående av bland annat 

kunskap, moral och sedvanor, som en organisationsmedlem skaffar sig. Trots alla dessa 

gemensamma uppfattningar och värderingar är det viktigt att komma ihåg att en kultur inte 

bara är beroende av likheter och samhörighet utan även av mångfald.  

 

Kultur kan även ses som fenomenet vilket håller samman organisationen när den utsätts för 

påfrestningar. Här menas hur medlemmarna utifrån kulturen agerar när de inom 

organisationen ställs inför krav och förväntningar. (Alvesson & Berg, 1992) Detta kan 

exemplifieras av följande citat vilket är en definition av begreppet organisationskultur:  

 

”ett mönster av delade grundläggande antaganden vilka en grupp lärde sig när de 
löste sina problem med yttre anpassning och intern integrering, vilket har fungerat 
tillräckligt bra för att anses gångbart och därmed läras ut till nya medlemmar som 
det korrekta sättet att uppfatta, tänka och känna i relation till de problemen.” 
   (Schein, 2004:17, egen översättning) 

 

Enligt Hatch (2002) bör det även reflekteras över att även om medlemmar i en kultur deltar i 

och bidrar till kulturen, är bidragen som de ger individuella och erfarenheterna bakom likaså. 

Vi ser här tecken på hur individen i sig själv påverkar organisationskulturens utformning. 

 

Efter detta försök till att bringa lite klarhet i vad organisationskultur är samt hur det kan 

definieras, blir nästa fråga hur detta fenomen på bästa sätt kan studeras. Enligt Alvesson & 

Berg (1992) är uppfattningen bland forskare inom området att djupgående studier är att 

föredra. Med djupstudier menas studier där forskaren kommer nära undersökningsobjektet. 

Närheten anses vara av största vikt vid denna typ av studier. Exempel på lämpliga metoder att 

använda sig av vid insamlande av data är deltagande observationer under en avsevärd tid samt 

djupintervjuer. Författarna påpekar även att detta arbetssätt ställer höga krav på forskaren 

både i form av avsatt tid till studien samt tillträde till det studerade objektet. 
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3.1.2 Var finns organisationskultur? 

 

Enligt Alvesson & Berg (1992) väljer många författare att beskriva organisationskultur i 

termer av organisationens karaktär, dess personlighet eller dess identitet. Med andra ord 

använder sig dessa av ordet organisationskultur vid beskrivning av organisationen som en 

helhet. Det går dock inte att ta för givet att det endast finns en enhetlig kultur inom en 

organisation. Många författare förespråkar motsatsen och menar att det till och med är 

ovanligt att en organisation endast har en identifierad kultur. Det är fullt möjligt att det inom 

en organisation existerar ett flertal överlappande kulturer exempelvis på olika hierarkiska 

nivåer och inom olika avdelningar.  

 

Andra teoretiker menar att det inom en organisationskultur kan förekomma olika subkulturer. 

Dessa kan definieras genom olika metoder. Ett tillvägagångssätt att göra detta på är att 

relatera subkulturen till organisationens övergripande kultur, det vill säga den generella kultur 

som råder. Bakgrunden till definitionen av subkulturen bli då om den står bakom eller strider 

mot den generella kulturen, alternativt om de båda förekommer sida vid sida. Det kan också 

konstateras att subkulturer som står bakom den övergripande kulturen stärker densamma samt 

att motstridande subkulturer ifrågasätter den generella kulturen. Till skillnad mot dessa två 

har de subkulturer som samexisterar med den övergripande kulturen sina egna värderingar 

parallellt med den. (Hatch, 2002) Som ett bidrag till denna diskussion beskriver Alvesson 

(2002) i sin tur subkulturer som grupper vilka utvecklat egna sätt att se på omvärlden. Dessa 

grupper utmanar ofta organisationskulturen vilket i sig framhäver organisationens mångfald. 

Hatch (2002) beskriver även ett annat sätt att se på subkulturer. Med denna metod skiljer man 

på subkulturerna med bland annat hierarkisk nivå och arbetsgrupp som underlag. Vid 

hierarkiska subkulturer ligger fokus på skillnader mellan exempelvis chefer och medarbetare. 

Subkulturer på grund av arbetsgrupp uppkommer där arbetsuppgifternas specialitet för 

människorna närmare varandra i form av kravet på samarbete. Dessa typer av subkulturer 

återfinns ofta i projektgrupper och mindre enheter. 

 

Hatch (2002) anger även två förklaringar till hur dessa subkulturer uppkommer. En anledning 

stöds av teori om interpersonell attraktion, fenomenet innebär att individer har en benägenhet 

att dras till liknande individer. Med andra ord väljer personer omedvetet att umgås med andra 

som de själva anser liknar dem. Dessa personer kommer också att söka sig till samma arbeten, 
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vilket kan appliceras på tidigare teori om subkulturer inom samma hierarkiska nivåer och 

arbetsgrupper. Den ytterligare förklaringen bygger på samspelet mellan organisationens 

medlemmar. Detta samspel bidrar till att olika grupperingar, subkulturer, med stark 

gemenskap bildas. Följande citat från Alvesson & Berg (1992) beskriver de tankar som de har 

om ett flertal kulturer inom en organisation: 

 

”[Man] får inte ta förgivet att organisationen har en enhetlig kultur, snarare inse 
att det simultant kan existera en mängd av överlappande kulturer på olika nivåer 
och inom olika sektorer i organisationen.” 
   (Alvesson & Berg, 1992:63, egen översättning) 

 

Det kan i alla organisationer även finnas värdesystem av olika slag, vilka också kan vara 

konkurrerande. Dessa värdesystem kan enligt Morgan (1997:137, egen översättning) orsaka 

en ”mosaik av organisatoriska verkligheter” istället för att skapa en enhetlig företagskultur. 

Många faktorer påverkar denna kulturella mosaik bland annat kön, språk och etnisk bakgrund, 

men även faktorer som religion, vänskapsgrupper och yrkesutbildning. Beroende på 

utbildning uppfattar individer ofta verkligheten olika, filosofier och referensramar skiljer sig 

människorna emellan. Det dagliga samarbetet kan även påverkas av olika normer och 

beteendemönster vilka orsakas av etniska grupper och vänskapsgrupper. (Morgan, 1997) 

 

Kulturella uppdelningar kan även uppstå när individerna i organisationen inte är lika lojala. 

Olika lojalitet visar sig hur engagerad individen är i organisationen samt hur mycket ansvar 

individen tar för den samma. Som exempel kan ges människor vilka sätter organisationens 

värderingar och normer åt sidan för att utveckla egna, vilka avser gynna deras personliga mål, 

exempelvis karriärmässigt. (Morgan, 1997) 

 

3.1.3 Olika perspektiv att se på organisationskultur 

 

Alvesson & Berg (1992) beskriver ett antal olika perspektiv vilka kan användas vid studier av 

organisationskultur. Dessa kan hänföras till någon av fyra olika definierade konventioner. 

Dessa konventioner ska ses som de övergripande huvuddragen medan de särskilda 

perspektiven representerar det mer specifika inom varje huvudgrupp. Till hjälp för 

redogörelsen av varje enskilt perspektiv relateras de till något eller några av nio utvalda 
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element. Elementen, vilka är vanligt förekommande termer inom organisationskultur, är 

följande: 

 

♦ Normer 

♦ Attityder 

♦ Värderingar 

♦ Känslor 

♦ Tänkande 

♦ Menande 

♦ Antaganden 

♦ Fantasier 

♦ Symboler 

 

Vi kommer inte att redogöra för alla perspektiv i detta avsnitt, inte heller de övergripande 

konventionerna, utan istället koncentrera oss på de perspektiv vilka är av betydelse för vår 

studie. Alvesson & Bergs (1992) första perspektiv som kommer att beskrivas benämns 

corporate culture. Detta kännetecknas av betoningen på kultur som ett undersystem 

samexisterande med andra sorters undersystem, exempelvis sociala och tekniska. Kulturen ses 

inte som ett fenomen eller ett koncept skapat av teoretiker utan som något vilket kan 

avgränsas. Ofta relateras kulturen till företagets strategi och struktur på så sätt att alla dessa 

komponenter behövs för företagets överlevnad samt möjlighet att nå framgång. Detta påpekas 

speciellt om kulturen i fråga är värdefull och svår att ta efter. Corporate culture berör alla de 

nio elementen, om än i liten utsträckning. 

 

Ett annat perspektiv benämns organizational culture as a symbol system. Organisationen 

beskrivs som en enhet innehållande mer eller mindre uppenbara symboler. Dessa symboler 

och även förekommande symbolsystem delas av individerna i organisationen och binder dem 

samman. Perspektivet karaktäriseras just av betoningen på symbolernas funktion i relation till 

organisationen som helhet. Fenomen inom organisationen, som exempel kan ges handlingar 

och uttalanden, uttrycker en vidare och djupare mening än vad som är uppenbart. Här är 

företeelser som myter, historier, ritualer och andra materiella symboler betydelsefulla. Utav 

de nio, tidigare nämnda, elementen berör detta perspektiv självklart elementet symboler, men 

även menande och känslor behandlas då organisationens dimension är av väsentligt intresse. 

(Alvesson & Berg, 1992) 
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Den vanligaste beskrivningen av ideologi är en uppsättning värderingar och uppfattningar om 

hur den sociala världen är och hur den ska fungera. Ideologin fastställer exempelvis om en 

individs agerande är rätt och på så sätt uppmanas alla medlemmar till ett speciellt uppförande. 

Ideologin indikerar vad som är rätt och fel samt förnuftigt och bra. Ett flertal aspekter 

framhävs ofta vid beskrivning av begreppet ideologi. Bland annat att ideologin omfattas av en 

viss grupp individer, att den består av en strukturerad uppsättning av bland annat normer och 

ideal samt att den, vilket tidigare framhållits, uppmanar vissa uppföranden och förbindelser. 

(Alvesson & Berg, 1992)  

 

Det sista perspektivet vi kommer att redogöra för benämns enligt Alvesson & Berg (1992) för 

corporate ideology och karaktäriseras av stabila och beständiga värderingar vilka har en 

organiserande funktion. Perspektivet innebär även bland annat värderingar om hur företagets 

affärer ska genomföras, det intressanta är hur alla dessa värderingar går ihop med företagets 

ageranden. De mest dominanta ideologierna inom ett företag kan anses utgöra grunden till hur 

företagets ideologi kommer att utformas. Sett till de nio elementen berör detta perspektiv 

elementen normer, värderingar och antaganden. Stor fokus ligger även på ideal och 

uppfattningar och även attityder har stor vikt. 

 

3.1.4 Säkerhetskultur 

 

Vi har tidigare redogjort för hur begreppet organisationskultur kan definieras. Med hjälp av 

denna kunskap kan begreppet säkerhetskultur förstås. Clarke (1999) menar att säkerhetskultur 

kan ses som en undergrupp till organisationskultur. Skillnaden mot organisationskultur i stort 

är att värderingarna i denna kultur är speciellt inriktade mot säkerhet och hälsa. Kulturen i ett 

företag påverkas av hur ledningen uppträder, det vill säga bland annat hur det leder arbetet, 

belönar personalen och beter sig under stress. Den uppfattning personalen får av ledningens 

attityd och beteende i samband med säkerhet och personalens eget välbefinnande kommer att 

medverka till hur personalen själva ser på säkerhet samt hur deras säkerhetsbeteende kommer 

att vara. Personalens beteende kommer i sin tur att representera företagets agerande vad gäller 

säkerhet. 

 

Säkerhetskultur kan ses utifrån två synsätt, direkt och indirekt inflytande. Här menas att 

ledningens attityd och agerande har ett direkt inflytande på personalens beteende. Detta till 
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skillnad mot exempelvis utbildning inom säkerhet vilket endast har ett indirekt inflytande. Det 

finns studier som tyder på att ledningens goda attityd påverkar företagets 

säkerhetsprestationer positivt. I motsats till detta kan en ledning utan intresse för 

säkerhetstänkande påverka företaget negativt. Ett exempel på detta är när ledningen sätter 

produktionen och då även lönsamheten i första hand före personalens säkerhet. (Clarke, 1999) 

 

Även om det står klart att existensen av en säkerhetskultur är positiv för ett företag kan 

problemet ligga i hur man skapar denna kultur. Det föreslås dock att uppmuntran till egna 

tolkningar, unikt agerande och improvisation kan bidra till att uppnå ett säkert agerande. För 

att detta ska vara möjligt krävs öppenhet, tillit och ömsesidig förståelse inom organisationen, 

inte bara bland personalen utan även mellan personal och ledning. (Clarke, 1999) Clarke 

(1999) skriver att: 

 

”En positiv säkerhetskultur bör karaktäriseras av kommunikation grundad på 
ömsesidigt förtroende, på delade uppfattningar om betydelsen av säkerhet och på 
tillit till effektiviteten av förebyggande medel.” 
   (Clarke, 1999:186, egen översättning) 

 

Vilket redan framgår kommer säkerhetskulturen att bero på ett flertal faktorer, där bland annat 

ledningens kommunikationsförmåga och insikt, på alla hierarkiska nivåer i organisationen, 

om att säkerhet är viktigt kan nämnas. Ett bra säkerhetsklimat kännetecknas därför av att alla 

inom organisationen har samma attityd till säkerhet samt samma uppfattning av betydelsen av 

densamma. (Clarke, 1999) 

 

Avslutningsvis kan det sägas att även om ledningens positiva syn på säkerhet är av stor 

betydelse för säkerhetskulturen kan man inte räkna med att den kommer att spridas på ett par 

sekunder ut i organisationen. Arbetet tar tid och processen att bearbeta och utveckla 

säkerhetskulturen ska därför inte ses som ett enskilt arbete utan som en del av arbetet med 

organisationskulturen i stort. (Clarke, 1999) 

 

Vi har ovan beskrivit begreppet säkerhetskultur samt presenterat hur denna speciella kultur 

kan uppstå och påverkas. Dessa uppgifter visar till stor del hur man kan se på säkerhetskultur 

samt hur den bör se ut och fungera, det saknas dock i viss utsträckning empiriska studier som 

stärker teorierna. Det finns, inom teoriområdet säkerhetskultur, med andra ord få studier 

utförda. Detta styrks av Stenberg (2007:1) som anser att det ”behövs ökad teoretisk 
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fördjupning av begreppet”. Det finns dock alltid undantag, ett är Vaughans (1996) studie av 

Challenger-katastrofen, där det redogörs för orsaker till hur och varför organisationskultur 

består. Vi vill i detta stycke göra läsaren medveten om de begränsningar som förekommer vad 

gäller referenser inom ämnesområdet. 

 

3.2 High Reliability Organizations 

 

3.2.1 Vad är HRO? 

 

Vi har tidigare konstaterat att det finns företag vilkas struktur såväl som kultur är anpassad för 

att klara av miljöer som är fyllda med risk. Det är svårt att direkt definiera vad en High 

Reliability Organization (HRO) är. Det är kanske mer centralt att prata om HRO som en bild 

av de egenskaper, den struktur och den kultur vissa företag har gemensamt. Weick & Sutcliffe 

(2001) närmar sig denna bild genom att statuera de krav som finns på organisationen: 

 

”Överlevnaden av HROs beror på tillförlitliga prestationer under förhållanden 
innebärande ständig risk för överraskningar. Dessa organisationer särskiljer sig 
just för att de låter färre oväntade händelser förstoras upp till kriser” 

(Weick & Sutcliffe, 2001:89, egen översättning) 
 

Citatet innehåller två viktiga aspekter. Den första är att organisationerna opererar i en 

riskfylld miljö där det oväntade figurerar. Den andra är att de låter få händelser växa till större 

problem och det är på grund av detta som de utmärker sig från andra organisationer. (Weick 

& Sutcliffe, 2001) 

 

Weick & Sutcliffe (2001:89, egen översättning) fortsätter sedan med att säga att ”folk inom 

HRO är precis som folk inom andra organisationer i den mening att de inte vet i förhand vad 

som kommer att gå fel”. Detta uttalande är förstås svårt att ifrågasätta, men ändå verkar 

sådana organisationer hitta vägar att hantera de potentiella farorna. Det är dessa så kallade 

metoder, som egentligen är ett betydligt bredare spektrum av faktorer som sträcker sig från 

praktiska arbetssätt till kulturella värderingar och normer, som gör att en HRO skiljer sig från 

andra organisationer. Detta är dock något som är svårt för teorierna att fånga upp. Antagandet 

att det inte skulle skilja något organisationsteoretiskt mellan en HRO och en vanlig 
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organisation är en utgångspunkt i forskning om HRO. (Weick & Sutcliffe, 2001) Roberts 

(1990) kallar detta en nollhypotes och framhåller den samtida forskningens oförmåga att 

förklara HRO djupare på grund av att den var utformad att beskriva mer konventionella 

verksamheter. ”Dagsaktuella organisationsteorier är i egentlig mening teorier om trial and 

error-inriktade, feltoleranta, lågtillförlitlighets-organisationer”. (Roberts, 1990:160-161, egen 

översättning) 

 

Weick & Sutcliffe (2001) försöker beskriva den tidigare nämnda skillnaden mellan HROs och 

andra organisationer. De inleder sina resonemang med en uppsättning observationer och först 

ut är konstaterandet att ”dessa organisationer (…) tänker och agerar annorlunda”. (Weick & 

Sutcliffe, 2001:xiii, egen översättning) Utsagan kan tyckas vara ganska självklar och inte 

speciellt utmanande, men precis som Roberts (1990) menar de på att det finns fler 

dimensioner i frågan än vad mycket av den tidigare forskningen, som varit mestadels inriktad 

på att finna strukturella skillnader i organisationerna, lyckats fånga upp. Weick & Sutcliffe 

(2001:3, egen översättning) förkastar dock absolut inte att strukturen fortfarande är av 

betydelse då ”de [HROs] organiserar sig själva på sådant sätt att de är bättre på att upptäcka 

det oväntade när det uppstår och stoppa dess händelseförlopp”. 

 

Vidare konstaterar Weick & Sutcliffe (2001:3, egen översättning) att en HRO ”arbetar under 

(väldigt) påfrestande förhållanden hela tiden och trots detta lyckas med att ha färre än sin 

beskärda del av olyckor”. Perrow (1999) beskriver två typer av olyckor: normal accidents och 

system accidents. De första handlar om incidenter och olyckor som, trots att det naturligtvis är 

slumpmässigt påtvingade, i sig själva inte kan orsaka att ett system bryter ihop. Det finns 

oftast skyddssystem som hanterar sådana incidenter. Dock kan de under vissa omständigheter, 

till exempel att flera inträffar samtidigt, få allvarliga följder. Från de tidigare nämnda skiljs 

system accidents, då dessa av sin natur drabbar olika delar av systemet. 

 

En konsekvens av Weick & Sutcliffes (2001) iakttagelser är att den observerbara 

olycksfrekvensen i egentlig mening ej går att koppla till HRO-begreppet. En viss organisation 

kan ha dagliga potentiella händelser som den hela tiden måste värja sig från, precis som att ett 

kärnkraftverk har varit helt besparat från incidenter hela företagets historia. Organisationens 

”beskärda del” är alltid relativt dess verksamhet samt dess skydd mot inträffade händelser. 

Avgörande för vad HRO kan bidra med är inte utfallet minskade olyckor, rent 

frekvensmässigt. Det går inte att säga att ett företag är mer lämpligt att klassas som en HRO 
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om de upplever färre incidenter. Inte heller att en över tiden minskning i sådana orsakar detta. 

Huruvida organisationen passar in i ramen är mer en fråga om dess inställning till säkerhet. 

Bidraget ligger med andra ord på input-sidan. (Weick & Sutcliffe, 2001) 

 

Vi anser att ordet säkerhet är i svenska språket lite ambivalent. Görs jämförelser med 

engelskans vokabulär finns det ingen entydig översättning. Den översättning som vi först och 

främst koncentrerar oss på är safety, som kanske egentligen bäst kan preciseras som svenska 

ordet ”personsäkerhet”. Nästa fullt legitima översättning som finns nära till hands är engelska 

ordet security. Denna översättning av ordet behandlar extern säkerhet, det vill säga skydd mot 

intrång etcetera. Det kan också kopplas till driftsäkerhet i system, med engelska ordet 

reliability. Alla dessa fall av säkerhet är relevanta till olika grad när det kommer till HRO, 

men vi kommer att koncentrera oss på de aspekter som berör personsäkerhet, safety.  

 

Med hög säkerhet vill man minska risken för att någonting inträffar, till exempel incidenter 

och olyckor. Detta medan en inträffad händelse är något slumpmässigt. En hög säkerhet kan 

alltså hindra att någonting skulle ha inträffat som inte nödvändigtvis skulle ha inträffat ändå. 

Att begreppet är sammankopplat med potentiella händelser gör säkerhet något svårt att greppa 

och beskriva men kanske främst att iaktta. Detta beror på att säkerhet ”är en dynamisk icke-

händelse [dynamic non-event]”. Det vill säga att det enda sättet att iaktta den är att se att 

något annat, som dessutom är slumpmässigt, inte händer. (Weick & Sutcliffe, 2001) 

 

Weick & Sutcliffe (2001:32, egen översättning) menar också att säkerhet ”inte går att spara”. 

När det uppnåtts en viss nivå av säkerhet går det inte att vara nöjd och luta sig tillbaka. Lika 

stor arbetsinsatts krävs för att kontinuerligt upprätthålla den. Utifrån detta resonemang 

kommer vi in på mindfulness som egentligen är den centrala faktorn i safety och vad 

författarna menar är det som skiljer vanliga organisationer från HRO: 
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”Vi tillskriver framgången hos HROs att hantera det oväntade deras beslutade 
insats att agera mindfully. (…) När vi benämner denna inställning mindful, menar 
vi att HROs strävar efter att uppehålla ett underliggande sätt av mental 
funktionalitet som är präglat av kontinuerlig uppdatering och fördjupning av allt 
ökande möjliga tolkningar av vad kontexten är, vilka problem som definierar den 
och vilka lösningar den innehåller. Den huvudsakliga skillnaden mellan HROs 
och andra organisationer i deras sätt att hantera det oväntade sker ofta i de 
tidigaste stegen, när det oväntade möjligt ger ifrån sig endast svaga signaler. (…) 
Mindfulness anammar möjligheten av viktig betydelse i svaga signaler och ge 
stark respons på dessa.” 

(Weick & Sutcliffe, 2001:3-4, egen översättning) 
 

Med avseende på mindfulness intar Weick & Sutcliffe (2001) en kritisk ställning till 

rutinbaserade upplägg inom organisationer. De menar att göra något rutinbaserat tar bort det 

enskilda tänkandet från arbetet och gör den som utövar rutinerna till en robot vilket bidrar 

negativt till mindfulness. De skriver att: 

 

“…så självklart som det kan låta tenderar de som satsar i planer, 
standardförfaranden, protokoll, recept och rutiner att satsa mer på mindlessness än 
mindfulness.”  

(Weick & Sutcliffe, 2001:81, egen översättning) 
 

3.2.2 Kännetecken för mindfulness 

 

Weick & Sutcliffe (2001) statuerar fem kännetecken [hallmarks] för mindfulness inom HRO. 

Dessa är: 

 

♦ Preoccupation with failure 

♦ Reluctance to simplify 

♦ Sensitivity to operations 

♦ Commitment to resilience 

♦ Deference to expertise 

 

Preoccupation with Failure skulle på svenska kunna skrivas som att hålla fokus på misstagen. 

Precis som mycket av annat relaterat till högsäkerhetskultur låter detta lite som främmande 

tänkande i en värld av ledarskapsutveckling och frammåttänkande. De flesta andra råd går i 

stil med: haka inte upp dig på gamla misstag, gör bättre nästa gång istället. I den enklaste 

bemärkelsen går begreppet ut på att det redan inträffade är det enda egentliga spåret av det 
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oväntade, vars väsen stor del av tiden går åt att veta så mycket som möjligt om. Det praktiska 

rådet som ges från förhållningssättet syftar till att belöna medlemmar i organisationen som 

vågar rapportera avvikelser. Rapportkulturen måste vara en öppen och uppriktig 

rapporteringskultur [candid reporting culture]. (Weick & Sutcliffe, 2001) 

 

Som ett sätt att effektivisera sitt tänkande anser Weick & Sutcliffe (2001) att synen på att nätt 

och jämnt lyckas måste revideras. Ett fall där en organisation upplever att något de genomfört 

varit nära ett icke lyckosamt utfall, måste detta istället klassas som ett nära misslyckande och 

sedan kunna granskas tillsammans med organisationens övriga misslyckanden. Författarna 

väljer att genomföra detta genom att byta den engelska termen close call till termen near miss. 

 

Weick & Sutcliffes (2001) nästa kännetecken benämns Reluctance to simplify. För att kunna 

upprätthålla en informerad kultur krävs att ingen information, som senare kan visa sig vara av 

yttersta vikt, sorteras bort. Weick & Sutcliffe (2001:35, egen översättning) menar att 

människan ”[vi] söker aktivt efter bevis som överensstämmer med våra förväntningar och 

undviker bevis som motsäger dem”. HROs arbetar aktivt med att motarbeta detta beteende.  

 

Det finns enligt oss flera bakomliggande anledningar till att människan vill förenkla 

tolkningar. Tidseffektivisering är en av dessa. När det kommer till HRO, såväl som 

säkerhetskultur i allmänhet, är den enklaste vägen oftast den mest riskabla och minst 

önskvärda. Roberts (1990) menar att det är när riskfyllda organisationer väljer genvägar som 

de flesta katastroferna inträffar. 

 

Förutom tidsfaktorn är framgång också en faktor som bidrar till ett enkelspåring tänkande. 

Weick & Sutcliffe (2001) menar att med framgång tenderar de involverade tillskriva sig 

själva orsaken till detta, snarare än att det skulle handla om tur. Detsamma gäller för 

organisationer. Med framgång ökar medarbetarnas tilltro till sina egna egenskaper och 

metoder, tilltron till att dessa klarar av att hantera alla problem i verksamheten.   

 

Sensitivity to operations relateras bland annat till en HROs tidigare diskuterade förmåga att 

uppmärksamma hot tidigt i händelseförloppet. Känsligheten [sensitivity] sätts i centrum för 

organisationen och det är inte på konferensrummens whiteboardtavlor som mindfulness 

uppstår, utan i verksamheten. Weick & Sutcliffe (2001) skriver att verksamheten regerar 

[operations is king]. Därför är det viktigt att personer med ledande roller inom en organisation 
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försöker hålla en nära relation till verksamheten, men att besluten i organisationen också 

måste kunna flyttas närmare verksamheten när en nödvändighet för detta uppstår. Författarna 

kallar det att flytta makten till ”sensorn närmast problemet” (Weick & Sutcliffe, 2001:75, 

egen översättning) Detta är även starkt förknippat med det sista kännetecken, Deference to 

expertise, vilket vi återkommer till senare. 

 

Även om en stor del av arbetet inom en HRO går ut på ren prevention av olyckor, är frågan 

om hur väl organisationen hanterar att olyckor faktiskt händer lika central. Nästa kännetecken 

Commitment to resilience handlar om detta. Tankegången låter förmodligen främmande för en 

läsare som har ett kärnkraftverk i åtanke.  Men från att ett fel uppstår i en sådan organisation 

till att en större olycka inträffar är ett händelseförlopp, inte en direkt händelse (Weick & 

Sutcliffe, 2001) och Perrow (1999) menar att en enstaka normal olycka inte ska kunna leda till 

något katastrofalt. Weick & Sutcliffe (2001:14, egen översättning) skriver att ”motståndskraft 

är en kombination av att hålla felen små och improvisera runt dem för att hålla systemet 

fungerande”.  

 

Det sista särdrag som Weick & Sutcliffe (2001) tar upp är Deference to expertise. När 

nödsituationer uppstår behöver själva beslutsfattandet flytta sig i organisationen till de 

människor som äger den största kunskapen om det som håller på att hända. Författarna skriver 

att det handlar om att tillåta expertisen i organisationen att ta ledarskapsrollen. Roberts (1990) 

benämner det som att invertera pyramiden och påpekar att det kanske framför allt handlar om 

en vetorätt som de längst ner i hierarkin besitter.  

 
Weick & Sutcliffe (2001) skriver också om att en HRO kan besitta tre typer av tidsperspektiv, 

var och en av dem kopplat till beslutsfattandet. Under normaltid sker de viktigaste besluten på 

central nivå, på hög-tempotid lägre ner i organisationen och vid nödtillfällen på lägsta nivå, av 

dem som arbetar allra närmast det som inträffar. Medlemmar i en HRO måste kunna se 

tydliga signaler på vilket tidsperspektiv de befinner sig i för att beslutsfattandet ska kunna gå 

snabbt. 
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4 Empiri och analys 
 

4.1 Säkerhetsmiljö 

 

Det finns många metoder att studera organisationskultur. Den kan studeras genom observation 

av hur organisationens byggnader och fasader ser ut. (Schein, 2004) Exempelvis kan banker 

förväntas ha en pampig byggnad, detta för att utomstående ska få förtroende för 

organisationen. När vi ser på vårt studieobjekt betyder byggnadernas utseende något annat, 

här ser vi ett praktiskt exempel på säkerhetsplanering. I planeringen av området är 

huvudpoängen byggnadernas placeringar, detta utifrån hur mycket sprängämnen som ska 

förvaras i dem. Mängden är sedan avgörande för säkerhetsavståndet till nästa byggnad. Varje 

byggnads läge, konstruktion, material, fönstrens riktning etcetera baseras på vilket typ av 

arbete som ska utföras och främst vilken mängd sprängämne som ska hanteras i byggnaden. 

Detta är strikt förankrat i lagar och förordningar4. Den uppfattning vi fått efter vår tid på 

företaget är att en kärnpunkt i regelverk gällande sprängämnen är dess vikt, bland annat finns 

en skala för hur vikten på olika sprängämnen beräknas. Ett sätt att öka den bestämda max-

vikten per byggnad är att avgränsa ämnena inom byggnaden med sandsäckar och 

vattencisterner. Dessa skulle vid en eventuell explosion minska sprängverkan. 

 

Områdets utformning är även konstruerat så att det består av ett inre samt ett yttre 

säkerhetsområde. Förutom byggnadernas utseende och placering så spelar även 

säkerhetsavstånden en roll för området i sin helhet. NVABs verksamhetsområde är en mindre 

geografisk del av det inre säkerhetsområdet. Här får inga civila byggnader finnas. Runt det 

inre säkerhetsområdet finns ett yttre vilket innefattar ytterligare areal. I det yttre 

säkerhetsområdet existerar civila byggnader, främst ett fåtal gårdar vilka funnits där sen innan 

säkerhetsområdena uppkom. Idag får dock inga nybyggnationer göras.  

 

De flesta av de byggnader vi hittills diskuterat används till bearbetning, paketering eller 

förvaring. Utöver dessa finns bland annat en kontorsbyggnad, ett skjutfält och en brännplats. 

Skjutfältet är det ställe där eventuella avfyrningar av materiel får göras, denna plats används 

                                                 
4 Thomas Carlsson föreståndare Nammo Vingåkersverken AB, e-post den 28 maj 2007 
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numera dock i liten utsträckning. På brännplatsen eldas de material upp som inte kan 

återvinnas. Mestadels handlar det om reneldning av återvunnet skrotmaterial, med reneldning 

menas att man med eld rengör metallmaterial från eventuella rester av sprängämne. På 

brännplatsen arbetar en person som är specialutbildad inom miljöhantering. 

 

Överallt på området gäller ett antal övergripande regler. Bland annat får inga mobiltelefoner 

användas och ingen eldning/rökning får heller äga rum. Rökning får endast förekomma i för 

det ändamålet tillägnade skjul. En annan notering är att tändstickor inte heller får figurera 

någon annanstans, dessa ska finnas i skjulen. Värmearbeten, exempelvis svetsning, måste 

godkännas av en föreståndare innan arbetet kan påbörjas.  

 

Alla byggnader där det förekommer verksamhet har nödduschar samt en telefon och, i 

samband med denna, klara instruktioner med skyddsåtgärder vid olyckor. Telefonen sitter på 

utsidan av byggnaden då inga föremål som inte är förknippade med verksamheten får 

förekomma inne i byggnaden. 

 

Säkerhetstänkandet är påtagligt inom flera delar av organisationens miljö, till exempel är 

området där verksamheten finns inhägnat. Ännu ett exempel är att arbetet läggs ner vid åska. 

De säkerhetsområden som existerar utanför inhägnaderna tyder även de på säkerhetstänkande. 

Man ser med andra ord inte bara till de personer som finns i den exakta närheten utan även till 

de i omgivningen. 

 

4.2 Organisationen 

 

NVAB har som många andra organisationer ett flertal olika avdelningar, bland annat 

administration och produktion. Vi intresserar oss för den praktiska verksamheten och dess 

säkerhetstänkande och väljer därför att presentera tre funktioner inom organisationen. Dessa 

är medarbetarna i produktionen, beredarna och föreståndarna. 
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4.2.1 Medarbetare i produktionen 

 

För att kunna börja arbeta som medarbetare i produktionen på NVAB krävs ingen speciell 

skolning. All utbildning som behövs för att klara av arbetet sker inom organisationen. En 

medarbetare arbetar antingen inom demilverksamheten eller i produktionen, vilken 

förekommer i mindre skala. Arbete är till stor del manuellt, maskiner förekommer endast när 

handkraften inte räcker till eller när det ur säkerhetssynpunkt blir för riskfyllt. Så som vi ser 

det är bunkrar ett exempel på detta. Dessa används vid demontering av objekt vilka anses ha 

en större risk än andra. Medarbetarnas arbete kontrolleras till stor del av rutiner. Det finns få 

möjligheter till variation och improvisation är något vi anser inte existerar i arbetet. 

 

I våra intervjuer ställde vi en fråga angående vad en medarbetare kan om explosiver. Vi hade 

inte förväntat oss endast ett svar på frågan utan ville mer se deras självbild gällande kunskap. 

En medarbetare valde att svara med en, enligt oss, väldigt kärnfullt sammanfattning av vilka 

objekt och ämnen som personen hanterar som den ansåg farligast. De flesta valde dock att ge 

en mer övergripande gradering av deras kunskap, från väldigt lite till att de kunde det som 

behövs för arbetet. Vi tolkar detta som att medarbetarna inte besitter tillräckligt med 

ämneskunskap för att kunna fatta beslut i krissituationer. Detta på grund av att de som mest 

har kunskaper som räcker för deras arbete och krissituationer ligger utöver det. Det är med 

andra ord inte medarbetarna som är de personerna Weick & Sutcliffe (2001) benämner som 

sensorerna närmast problemen, vilka ska stå redo att fatta beslut vid en krissituation.  

 

Medarbetarna har möjlighet att gå utbildningar, både interna och externa. Bland annat har ett 

flertal deltagit i en KY-utbildning med inriktning på sprängämneskunskap. Vi har i 

intervjuerna ställt frågor om vilka utbildningar de gått för att se hur utbildningsnivån är i 

dagsläget. Vi tror att kunskapsnivån begränsar möjligheterna till att arbeta friare och med mer 

självständigt tänkande. 

 

Rotation och växling av arbetsuppgifter kan ske på flera olika sätt, dock görs detta i 

varierande utsträckning. Det finns hinder som begränsar möjligheterna till att hålla ett 

frekvent rotationsmönster på hela arbetsplatsen. Dels finns ett motstånd till rotation hos en del 

av medarbetarna, vissa är nöjda med det de gör och med tanken på att veta att de ska göra 

detta en tid framöver. Det kan även finnas praktiska hinder som begränsar möjligheterna till 
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att byta medarbetare på vissa arbetsuppgifter. Som exempel på detta kan medarbetaren med 

specialutbildning på brännplatsen anges. 

 

Det har i intervjuerna framkommit att flera medarbetare vill ha mer rotation än den som redan 

förekommer. En anledning till detta är att man vill ha en ombytlighet av uppgifter så man inte 

fastnar i en speciell uppgift, vilket kan resultera i att den behandlas för slentrianmässigt, vi 

återkommer till detta senare. En annan fråga vi ställt i intervjuerna är vilka arbetsuppgifter 

som föredras och varför. Vi ville med denna fråga utröna om medarbetarna har sin egen 

säkerhet i tankarna vid val av arbete. Svaret var inte entydigt, vissa hade inga preferenser, 

medan andra hade preferenser som inte direkt hade med säkerhet att göra, exempelvis angavs 

ergonomiska skäl. Det förekom också fall där medarbetare gjorde aktiva val utifrån sin egen 

säkerhet. Vi har tolkat svaren som att de flesta är medvetna om de olika risker som de olika 

arbetsuppgifterna innebär, men att arbeta med riskfyllda objekt är något som ingår i jobbet. Vi 

ser att det i kulturen finns en viss yrkesstolthet inbakad. En stolthet i att kunna hantera den 

psykologiska pressen som kommer från arbetet med att hantera riskfyllda objekt. Alla 

medarbetare är medvetna om att de arbetar på en riskfylld arbetsplats och många är inte sena 

med att påpeka faktumet att vem som helst inte klarar av att göra detta. Vi har även uppfattat 

det som att medarbetarna inte vill arbeta tillsammans med någon som går runt med ständig 

rädsla. Bland annat ges ett exempel på en medarbetare som slutade efter en kortare tid då han 

inte stod ut med pressen att ständigt vara omgiven av explosiver.  

 

4.2.2 Beredare 

 

Medarbetarnas uppfattning är att beredarna kan allt och de har även förväntningar på att 

beredarna ska kunna allt. I detta fall innebär ordet allt kunskap om explosiver. För att bli 

beredare krävs först och främst erfarenhet och personlig lämplighet. Det är återigen inte något 

krav på utbildning utan tyngdpunkten ligger på de två tidigare nämnda kriterierna. 

Grundtanken med beredarens arbete är att de ska förbereda de demonteringsjobb som ska 

utföras av medarbetarna. Den kortaste förklaringen på vad en beredare gör är att den plockar 

isär det första objektet och därefter skriver en instruktion på hur detta, det vill säga 

demoleringen, kan ske på bästa sätt.  
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Det första en beredare gör är att ta reda på information om objektet i fråga. Det här momentet 

är nu för tiden lättare då mycket information finns att tillgå på Internet samt att det inom 

branschen finns en öppenhet att dela med sig av information, detta då alla arbetar med 

säkerhet. Nästa steg är att utifrån den insamlade informationen montera isär objektet. Detta 

arbete baseras till största del på beredarens erfarenhet och kunskap. Improvisation är en stor 

del då få rutiner förekommer. När beredaren demonterat objektet skriver den en 

arbetsinstruktion för hur arbetet ska ske på säkraste sätt. Med denna instruktion bifogas även 

en riskanalys av varje arbetsmoment där det framgår var de riskfyllda momenten finns, hur 

stor risken är samt vad som kan gå fel. Beredarens arbete slutar inte då arbetsinstruktionen är 

klar. De har även till uppgift att förbereda arbetsplatsen, det vill säga konstruera arbetsmiljön 

där arbetet ska utföras. I detta kan även ingå att designa de verktyg och maskiner som ska 

användas. Många av maskinerna konstruerar företaget själva. Detta tolkar vi som ett 

helhetstänkande beträffande säkerhet.  

 

Det framgår av intervjusvaren att beredarna ses som experter inom organisationen, de anses 

veta mest samt förväntas även veta mest. En av Weick & Sutcliffes (2001) karaktäriseringar 

av mindfulness är som tidigare nämnt deference to expertise. Vi tolkar arbetsrollerna som vi 

ser dem att det är beredarnas funktion som står för den expertisen inom organisationen. Det är 

beredarna tillsammans med föreståndarna, vilka vi återkommer till senare, som 

säkerhetstänkandet i organisationen lutar sig mot. Det är till beredarna som medarbetarna kan 

komma med frågor och synpunkter angående rutinerna. Det är dock föreståndarna som har 

den centrala beslutsfattande rollen.  

 

Det finns dock undantag till tidigare beskrivning, dessa kan kopplas till Weick & Sutcliffes 

(2001) teorier om olika tidsperspektiv. De menar att en organisation kan befinna sig i 

normaltid, hög-tempotid och nödläge. Ju närmare organisationen kommer ett nödläge desto 

längre ner i hierarkin flyttas beslutsfattarmakten. Under normaltid fattas besluten på central 

nivå, i formell mening av föreståndarna själva men ännu oftare på möten där besluten 

förankras mer i organisationen. Vid nödtillfällen har alla medarbetare rätt att stoppa arbetet. 

Detta innebär att medarbetarna vid en incident eller vid en känsla av att något är fel har 

rättigheten att stoppa arbetet och lämna arbetsplatsen. Detta är ett bevis på att 

beslutsfattarmakten flyttas ner i organisationen vid nödläge, just på grund av att man befinner 

sig i detta tidsperspektiv. Från ögonblicket då stoppet är gjort befinner sig organisationen inte 
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längre i tidsperspektivet nödläge och beslutsfattarmakten går tillbaka till sitt normala stadium, 

det är nu endast föreståndarna som får starta upp arbetet igen.  

 

Även Roberts (1990) pratar om att vända på den hierarkiska pyramiden. Med det menar hon, 

precis som Weick och Sutcliffe (2001), att besluten fattas på lägsta nivån i organisationen. 

Hon påpekar dock att det oftast då handlar om en vetorätt. Detta resonemang stämmer perfekt 

in i vårt fall då medarbetarna har rätt att stoppa arbetet men inte rätt att ändra rutinerna. Vi ser 

denna rättighet som en vetohandling. 

 

4.2.3 Föreståndare 

 

En föreståndare kan ses som en verksamhetschef. De har ansvaret för säkerheten inom 

organisationen. Det är även de som har kontakten med myndigheterna samt ser till att lagar 

och regler efterföljs. Det är föreståndarna som får godkänna arbetsinstruktioner och de är 

också de enda som får starta upp ett arbete, både från början samt efter ett stopp. 

Organisationen förväntar sig att de ska ha en god kunskap om verksamhetsområdet och 

explosiver. Vidare anser organisationen, vilket framkommit i intervjuerna, att föreståndarna 

har erfarenhet av verksamheten, har kunskap om explosiver och är personligt lämpliga att ha 

den befattningen. 

 

Det är föreståndarna som driver säkerhetsfrågorna inom organisationen. Ett tydligt 

engagemang i säkerhetsfrågor kan enligt Clarkes (1999) teorier påverka medarbetarna och 

säkerhetskulturen positivt. Det sätt att se på säkerhet som ledningen har kommer att anammas 

av medarbetarna. I intervjuerna har det framkommit att medarbetarna anser att föreståndarna 

ska ha de bästa kunskaperna, speciellt vad gäller säkerhet. Det här har vi kopplat till 

organisationens egen syn på sin kunskap; kan inte föreståndarna säkerhet kan inte heller 

organisationen det.  

 

Föreståndarna tillsammans med beredarna och andra inom organisationen träffas veckovis för 

att diskutera säkerhetsfrågor. Där sätts alltid säkerheten i första hand före till exempel 

produktionseffektivitet. Detta kopplar vi till Clarke (1999) som menar att om man sätter 

personalens säkerhet före produktionen kommer det att påverka säkerhetskulturen positivt.  
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Spridning av kunskap om säkerhet inom branschen är viktig. Precis som att beredarna måste 

kunna kontakta branschorganisationer för att få information om ett speciellt objekt delar även 

de som arbetar med säkerhet inom branschen med sig av sina erfarenheter och sin kunskap. 

Kontakten med detta nätverk har oftast föreståndarna. De delar med sig av erfarenheter för att 

kunna förebygga olyckor. Detta ser vi också som ett tecken på att branschen som helhet sätter 

säkerheten i första hand. 

 

4.3 Rutiner och arbetsmetoder 

 

4.3.1 Genvägar och säkerhet 

 

Säkerhet och effektivitet går inte alltid hand i hand. Säkerhet är ett engagemang, en kostnad i 

både tid och arbetsinsats. Att genomföra något på det säkraste sättet kan ibland kosta mer än 

att genomföra något på det enklaste sättet. Exempelvis kan arbetsinstruktioner behöva 

konstrueras så att de innebär ett annorlunda moment för att höja säkerheten, men att detta 

moment tar längre tid och är krångligare och på så sätt kostar mer i arbetstid och 

effektivitetskapacitet. Detta arbetssätt kan även bli nödvändigt att genomföra för att kunna 

höja säkerheten då människan av sin natur ofta väljer att ta den kortaste vägen. En beredare 

säger: 

 

”Släpper man tyglar för mycket så hittar man på massa saker. Människan är ju till 
naturen att man vill utföra jobbet så bra som möjligt och så snabbt som möjligt 
och det snabbaste möjligt är inte alltid den bästa vägen när det gäller vapen.” 5

 

Vi finner stöd till detta resonemang i Roberts (1990) tankar kring redundancy. Med begreppet 

menar hon den ständiga repetitionen av moment i arbetsmetoden. Detta kan exemplifieras 

med att två personer genomför samma moment i en process eller att ett identiskt test 

genomförs vid två olika tidpunkter i samma process. Detta menar Roberts (1990) är något 

som man inte kan tumma på när det gäller säkerhet. Det är när farliga [hazardous] 

organisationer tar genvägar, som att till exempel inte använda sig av redundancy, som 

katastrofer inträffar. Författaren påpekar också att säkerhetsorienterade processer går emot 

produktionsorienterade processer när det gäller HRO. Kärnpunkten i diskussionen är att 
                                                 
5 Hans Nylund beredare Nammo Vingåkersverken AB, intervju den 27 april 2007 
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säkerhetsplanerande kan gå emot allt vad företagsekonomi innebär. Vi ser inte 

säkerhetsfaktorer som vare sig produktionsmaximerande eller vinstmaximerande för 

organisationen, utan som ett uppmanande till att göra processer krångligare för säkerhetens 

skull.  

 

4.3.2 Uppmärksamhet och magkänsla i arbetet 

 

Vi har tidigare diskuterat begreppet mindfulness, vilket är Weick & Sutcliffes (2001) förslag 

på vad som skiljer en HRO från en annan organisation. Begreppet är väldigt brett och 

innefattar allt från organisationens struktur till dess djupaste värderingar. Om man vill 

konkretisera begreppet och ta ner det på individnivå samt ge det en praktisk användning kan 

man prata om magkänsla, gedigen perceptionsförmåga för faror eller en uppmärksamhet när 

det gäller det oväntade. I våra intervjuer har det framkommit att denna konkretisering, 

magkänslan, existerar inom organisationen. Ett flertal intervjupersoner har pratat om denna 

känsla och hur viktigt det är att man lyssnar på den. Andra menar att alla bör ha denna känsla: 

 

”Den känslan ska ju finnas hos alla som jobbar här, man får ju inte blunda för vad 
man håller på med” 6

 

Stöd för magkänslans betydelse hittar vi även hos Weick & Sutcliffe (2001) vilka resonerar 

kring detta i en studie om hangarfartyg och stridsflygplan. Vi tolkar författarna på så sätt att 

mindfulness finns på individnivå inom denna typ av organisation, till exempel i form av 

personlig magkänsla.  

 

En faktor när det kommer till magkänsla är erfarenhet. Vi tolkar intervjudiskussionerna på så 

sätt att erfarenhet är en bidragande faktor till uppkomsten av en väl fungerande magkänsla. 

Förutom erfarenhet är respekten för arbetet också en faktor. Det finns en balansgång mellan 

att vara tillräckligt rädd så att det finns en respekt för arbetet och att samtidigt vara så rädd att 

rädslan hindrar personen i dess arbete. En medarbetare säger: 

 

”Om man skulle springa omkring och vara rädd för allting då får man ju söka sig 
nåt annat arbete”7

                                                 
6 Conny Eriksson medarbetare Nammo Vingåkersverken AB, intervju den 27 april 2007 
7 Conny Eriksson medarbetare Nammo Vingåkersverken AB, intervju den 27 april 2007 
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I samband med citatet måste man även ha i åtanke att avsaknaden av respekt för arbetet i sig, 

det vill säga motsatsen, kan medföra att magkänslan inte existerar. 

 

Människan upptäcker inte ett hot med hjälp av ett sjätte sinne. Det är alltid ett av våra vanliga 

fem sinnen som uppfattar något avvikande. Weick & Sutcliffe (2001) menar att det oftast 

handlar om att titta på detaljer som inte överstämmer med de förväntningar som finns. Vilka 

detaljer ska observeras i arbetet på NVAB? Detta är en fråga vi ställt i våra intervjuer. Svaren 

vi fått har av förklarliga skäl skilt sig beroende på personens arbetsuppgifter. Självklara saker 

som att det brinner eller ryker är faktorer som bör uppmärksammas. Även missljud i maskiner 

och lokaler samt objekt som ser annorlunda ut eller avviker från det förväntade utseendet har 

påpekats av intervjupersonerna. Ännu ett exempel på vad medarbetarna tittar efter är risken 

för att det kan förekomma skarpladdade detaljer i hanteringen av skrotdetaljer. Vid arbete 

med sprängämnen med lös konsistens eller i form av flingor måste medarbetaren vara 

uppmärksam på att det inte bildas ansamlingar i maskinen eller lokalen. För att förhindra 

denna sista risk har NVAB rutiner som innebär städning av alla lokaler och maskiner var 6-8 

vecka. En av medarbetarna påpekade också att ju mindre delarna är desto farligare brukar de 

vara i den här branschen.  

 

Alla medarbetare inom organisationen vi studerat har rätten att då de känner sig hotade 

avsluta arbetet och gå från platsen. I och med detta har medarbetarna getts en livlina och en 

garanti att de inte kan, av arbetet, tvingas till en situation som är farofylld för dem. Detta 

anser vi är ett levande och kraftfullt exempel på hur mindfulness får en formellt viktig roll 

inom organisationen.  

 

4.3.3 Strikta rutiner 

 

När vi först kom i kontakt med NVAB fick vi veta att det var ett företag som under 1990-talet 

haft en längre period under vilken de var drabbade av olyckor och incidenter. Sedan dess har 

situationen förbättrats avsevärt. Detta har främst berott på myndigheternas ökade krav på 

organisationen att förbättra förhållandena, men även organisationens egen vilja till det 

samma. En av medarbetarna uppger att situationen på den tiden var ohållbar, då fanns inga 

rutiner och arbetsinstruktionerna skrevs till och med ibland i efterhand. Medarbetaren känner 

att situationen idag är en helt annan, organisationen har ett helt annat säkerhetstänkande. En 
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annan medarbetare menar att rutinerna behövs då man innan de fanns tog genvägar i arbete, 

detta tolkar vi som att arbetet i sig var mer riskfyllt. 

 

NVAB idag förhåller sig med väldigt mycket rutiner, en medarbetare menar att 99 % av 

arbetet styrs av rutiner. Det är inte bara rutiner organisationen konstruerat själva. Mycket av 

de regler som de måste ta hänsyn till styrs av lagar och förordningar. Trots detta konstruerar 

de själva de arbetsrutiner som används i det dagliga arbetet. Rutinernas ryggrad är den pärm 

som finns på varje arbetsstation. Pärmen innehåller bland annat arbetsinstruktion, riskanalys, 

ändringsbegäransblankett och störnings- och avvikelserapport. Alla rutiner som berör det 

arbete som ska utföras på arbetsplatsen ska finnas i pärmen, det vill säga exempelvis hur 

arbetet ska gå till, vilka riskmoment som förekommer samt vilka verktyg som får användas. 

Ingen medarbetare ska behöva leta efter information angående arbetet någon annanstans än i 

just pärmen. 

 

Organisationens medlemmar är överens om att rutiner behövs i arbetet. Medarbetarna litar på 

beredarnas kompetens att göra rutinerna så säkra som möjligt. Vi upptäckte, efter att ha ställt 

ett flertal frågor angående om rutinerna kan minskas, att det i vissa fall ansågs tabu att 

ifrågasätta rutinerna. Detta tolkar vi som att det finns en stark auktoritetstilltro till rutinarbetet. 

Rutinerna i sig får ett symboliskt värde i organisationskulturen.  

 

Det fanns dock enstaka tankar bland intervjupersonerna om att rutinerna tar bort 

medarbetarens eget tänkande. Detta bekräftas även av Weick & Sutcliffe (2001) som är 

väldigt kritiska till all sorts rutinarbete. De menar att satsningar på rutinarbete är satsningar i 

mindlessness. Hur kan då detta fungera? Vi har på ena sidan Weick & Sutcliffes (2001) 

teorier vilka både känns logiska och lättförståliga och på andra sidan har vi vad alla NVABs 

medlemmar säger, att man inte kan leva utan rutiner. Vi har här en konflikt, en HRO-mässig 

tankenöt.  

 

Problemet kan benas upp genom att resonera på tre sätt. Vi anser att det existerar en skillnad 

mellan teori och praktik. Vi ser inte att en organisation skulle fungera i praktiken utan några 

rutiner överhuvudtaget. Ponera att NVAB rent hypotetiskt endast skulle ha medarbetare med 

beredarkompetens, det vill säga allas kompetens skulle vara likvärdig den idag kunnigaste 

beredaren. Skulle man då kunna driva verksamheten fullständigt utan rutiner?  Vi tror att det 

skulle uppkomma rutiner i alla fall, delvis för att slippa uppfinna hjulet varje gång. Säkerheten 
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skulle heller inte öka utan rutinerna. Weick & Sutcliffes (2001) kritik mot rutiner håller med 

andra ord inte fullt ut i den praktiska verkligheten. 

 

Om rutiner finns för att hindra att olyckor händer, det vill säga preventivt menade rutiner, blir 

onekligen effekten av dem att olyckorna minskar. Kostnaden som betalas för detta är en ökad 

mindlessness, det vill säga när olyckorna ändå händer är vi mindre förberedda på dem. Om vi 

på det här sättet lyckas förhindra 99 potentiella olyckor av 100 är bidraget rutinerna ger ändå 

för avgörande för att bortse ifrån. 

 

När de rutiner som ska förhindra olyckor inte räcker och olyckan händer kan det finnas rutiner 

för att hantera att de tidigare preventiva rutinerna misslyckats. Detta är ett av Weick & 

Sutcliffes (2001) karaktäristiska drag av mindfulness, commitment to recilense. Exempel på 

detta är de riskanalyser som NVAB gör. Dessa tar upp de potentiella olyckor som kan inträffa 

samt anger åtgärder till de samma. Detta har visat sig stämma i samband med en olycka på 

NVAB, när incidenten uppstod fanns en åtgärdsplan som minskade skadan.  

 

Som slutsats av diskussionen kan vi säga att värdet av att ha rutiner är ofrånkomligt. Det 

handlar om att i praktiken dubbelgardera sig genom att hitta en mindfulness att komplettera 

sitt rutinupplägg med. Detta gäller enligt vår mening på NVAB. 

 

4.3.4 Felrapportering 

 

En central diskussion gällande mindfulness är att medlemmar i organisationen är villiga att 

rapportera fel och avvikelser. Detta är något som vi redan diskuterat i och med Weick & 

Sutcliffes (2001) begrepp preoccupation with failure. Dessa händelser kan ses som near 

misses enligt teorierna. Författarna menar att near misses är gratislektioner i mindfulness. 

Medarbetarna får inte känna att de riskerar något eller känna sig illa till mods när de 

rapporterar ett eget misstag.  Det här bygger på ett frivilligt och öppet rapporteringssystem. 

 

På grund av att allt detta är så centralt i teorier kring HRO är det självklart något vi letat efter i 

vår studie. Här ska erkännas att det är svårt att finna material om detta. Av alla vi intervjuat är 

åsikten att det är självklart att fel och brister ska rapporteras. Alla menar att de inte drar sig 

för att påpeka fel och brister och de flesta att de inte är rädda för att erkänna när de själva 
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gjort fel. Enda indikationen på att det skulle kunna förhålla sig på ett annat sätt är när en av 

medarbetarna säger att den hellre rapporterar fel till beredaren än föreståndaren. Detta för att 

den ser beredarna som prestigelösa, de är inte dömande och ser påpekanden som positiv 

respons.  Det här tolkar vi som att det ändå kan anas ett visst motstånd till att rapportera fel. 

Om det finns problem med felrapportering på ett sådant sätt är det ett problem för 

mindfulness-tänkandet i organisationen. Vi anser att detta är viktiga element i ett HRO-

tänkande. Intervjuer är dock inte det mest optimala sätt att undersöka detta. Ska man ta 

undersöka hur ett rapporteringssystem fungerar i praktiken behövs en djupare studie med en 

annan metod. 

 

4.4 Olyckor 

 

4.4.1 En organisation som lever med olyckor 

 

Inget kan vara 100-procentigt säkert. Det går aldrig att förutsätta att något ska hända på ett 

visst sätt, precis som det med 100 procent säkerhet i efterhand inte går att uppge orsaken till 

vad som hände. Att ha en organisation i en riskfylld miljö innebär en stor del osäkerhet. Hur 

säker en organisation än är kommer det att hända olyckor. Ett sätt att se på dessa olyckor är 

att det alltid är den mänskliga faktorn som är den bakomliggande orsaken. Detta tankesätt har 

även en föreståndare på NVAB som menar att även om en maskin orsakar en olycka så är det 

människan bakom maskinen som utgör den mänskliga faktorn. Alla som arbetar på NVAB, 

precis som många andra vilka arbetar inom en riskfylld organisation, är medvetna om att det 

är en farlig plats och att olyckor kommer att ske. En av medarbetarna utvecklar sin syn på 

olyckorna så här: 

 

”Det är nog bra [att olyckor händer], sånt får man ju inte glömma, sånt som har 
hänt. (…) Även om man har det här säkerhetstänkandet kring det vi jobbar med så 
förstärks ju den inbyggnaden [av något] ytterligare av tanken på att man vet om 
det som har hänt tidigare också. Man har ju med sig historien i bakhuvudet hela 
tiden. Det gör ju inte att man tullar på säkerheten mer, utan snarare tvärtom.”8

 

                                                 
8 Conny Eriksson medarbetare Nammo Vingåkersverken AB, intervju den 27 april 2007 
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Utifrån den uppfattningen vi fått under intervjuerna tolkar vi det som att de anställda på 

NVAB har en relation till de olyckor som skett. De anser att olyckor inte är något som ska 

glömmas bort utan något som ska finnas med i tankarna i arbetet.  

 

Det kan nu konstateras att det förekommer olyckor på NVAB, men vad är det för typ av 

olyckor? Vilka olyckor kan vi förvänta oss, det vill säga vad är det oväntade som kan ske? 

Skillnaden mellan olyckor i den här organisationen i jämförelse med olyckor bland annat 

inom andra industrier och byggarbetsplatser är magnituden. Det som skiljer är att olyckorna 

på NVAB har en katastrofisk potential. De konsekvenser som blir kan vara förödande. En av 

beredarna menar att ”konsekvenserna är för stora i de här grejerna.”9 En annan infallsvinkel 

som en föreståndare påpekar är att dessa olyckor, inte accepteras av samhället på grund av att 

deras omfattning är så stora. 

 

4.4.2 Olyckshistorier 

 

Vi har i intervjuerna ställt frågor angående olyckor som hänt tidigare på NVAB. De incidenter 

som förekommit är bland annat att en medarbetare fick permanenta invalidiserande skador, 

när en primärladdning sprängdes i hans hand. Andra olyckor som skett är när två personer 

fick svåra brännskador efter en deflagration, vilket är en explosionsartad brand. En tredje 

olycka som nämndes är när en sjömina exploderade, den olyckan resulterade dock inte i några 

personskador. I samtliga intervjuer angavs den första av de nämnda olyckorna på frågan om 

vad det värsta de hört hänt på arbetsplatsen är. I jämförelse med den olyckan, som alla 

nämnde, kan sägas att den näst mest angivna endast nämndes utav två av intervjupersonerna.  

 

Det har i intervjuerna framgått att flera av dessa historier är välkända i hela organisationen. 

Olyckorna kommer eventuella nyanställda till känna och det pratas om dem med jämna 

mellanrum. Vi menar att dessa incidenter fungerar som berättelser i organisationskulturen på 

NVAB. Berättelserna ser vi som det vilket organisationsteorin klassar som element inom 

kultur. Precis som organisationskulturer till exempel kan ha hjältar och artefakter, har NVAB 

sina berättelser som ligger till grund för organisationskulturen. En förälder lär sitt barn att inte 

gå in i skogen på kvällen genom att berätta skrämmande spökhistorier. På samma sätt håller 

organisationskulturen, genom nämnda berättelser, NVABs medarbetare medvetna om att det 
                                                 
9 Hans Nylund beredare Nammo Vingåkersverken AB, intervju den 27 april 2007 
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är väldigt riskfyllda objekt de arbetar med. Berättelserna inger medarbetarna med en liten 

mängd rädsla, vilket vi tidigare har konstaterat är en viktig faktor i medarbetarnas 

förhållningssätt till risk. En av medarbetarna uttrycker sig så här: 

 

”Ibland så är det bra att det händer saker, bara det inte blir personskador, så att vi 
själva vaknar upp för man går här med skygglappar och glömmer bort vad man 
egentligen håller på med. (…) Man ska inte säga att det är bra att det händer 
någonting, men ibland så vaknar det till en”10

 

4.4.3 Gratislektioner 

 

En annan åsikt som framkom under en intervju är att en av föreståndarna inte blir skrämd av 

olyckorna på grund av att den anser sig ha kunskapen och insikten om vad som orsakade dem. 

Vi tolkar detta som att den ser olyckorna som ett sätt att lära. När så stor vetskap som möjligt 

behövs om det oväntade krävs det att alla lektioner som erbjuds tas till vara på. En incident 

eller olycka som sker, vare sig den är en katastrof eller en situation som klaras av att rädda, är 

ändå det enda uttrycket av det okända som går att observera. En olycka är således ett 

lärotillfälle.  

 

Det finns självklart medvetet introducerande sätt att lära sig saker, ett sådant sätt är 

verkansdemonstrationer. Detta innebär att medvetet detonera explosivt materiel i studiesyfte. 

Det har i intervjuerna framkommit att medarbetarna på NVAB efterfrågar fler 

verkansdemonstrationer samt att detta kommer att genomföras inom en snar framtid.  

 

Weick & Sutcliffe (2001) menar att olyckor i själva verket är gratislektioner för en HRO 

precis som medvetna verkansdemonstationer. Det behövs dock inte en fullständig olycka för 

att ta lärdom. Dessa författare introducerar ett fenomen de kallar near miss, vilket innebär att 

även förhindrade olyckor ska ses som ett haveri. I våra intervjuer har vi fått två incidenter 

återberättade för oss vilka vi anser kan klassas in under Weick & Sutcliffes (2001) term. Den 

ena handlar om att en missil trillade omkull på grund av ouppmärksamhet på att den lastpall 

på vilken den stod var trasig. I fall nummer två berättar en medarbetare att den fastnade med 

skjortärmen i en maskin och tvingades trycka på nödstopp. Vad som är anmärkningsvärt över 

båda fallen är att när de återberättades gjordes det i en entusiastisk anda. Medarbetarna som 

                                                 
10 Christer Eriksson medarbetare Nammo Vingåkersverken AB, intervju den 26 april 2007 
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upplevt händelserna hade gått därifrån med en positiv känsla. Vi tolkar detta som att de tagit 

lärdom av händelserna. 

 

4.4.4 Ansvar och risk 

 

Vi valde att i slutet av våra intervjuer lägga in en provokation. Vi ställde en fråga angående 

om det förekom att anställda medvetet bryter mor reglerna för skoj skull för eget 

underhållningsvärde, det vill säga om någon handskats med explosiverna på ett sådant sätt 

som inte är tillåtet. Denna fråga var delvis menad att provocera fram en reaktion. Vi använde 

oss av ett etnografiskt verktyg, vi bröt mot kulturens normer och värderingar för att få fram 

data.  

 

Vi hade önskat oss större reaktion på frågan än vad vi erhöll. Trots detta fanns ett 

genomgående inslag i svaren vi fick. Även om alla svarade på olika sätt var ett talesätt 

återkommande i nästan samtliga intervjuer. Uppfattningen var att den person som gör något 

sådant hör hemma ”utanför grindarna”. 

 

Vi ser detta som att det i organisationen finns ett inprogrammerat synsätt som går ut på att det 

finns två typer av människor, de som hör hemma innanför grindarna och de som ska vara 

utanför. Organisationen har på så sätt en syn på att de som arbetar på NVAB ska vara 

ansvarsfulla personer som inte sätter säkerheten på spel. Denna syn finner vi också stämma 

överens med sättet att leda företaget. En av föreståndarna påpekade att de inte vill ha 

äventyrslystna individer inom organisationen. 

 

Vi anser att det finns två faktorer vilka förklarar varför organisationsmedlemmarnas åsikter är 

så dömande i denna fråga. Den första faktorn är att man som medarbetare inte vill arbeta 

tillsammans med någon som kan agera på ett oansvarigt sätt. Om en sådan person sätter sin 

egen säkerhet på spel för så banala saker som underhållning så kan den även sätta den andra 

medarbetarens säkerhet i fara. Den andra faktorn är en rättvisfaktor. Det har tidigare 

poängterats att det inom en HRO bör finnas en öppen och uppriktig rapporteringskultur. Dock 

ska inte detta likställas med att inga bestraffningar utfärdas överhuvudtaget. Weick & 

Sutcliffe (2001:131, egen översättning) menar att ”en välinformerande kultur även är en 
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rättvis kultur”. En organisation som inte bestraffar oacceptabla handlingar förlorar på sätt och 

vis sin trovärdighet i organisationsmedlemmarnas ögon.   

 

Vilken av de båda faktorerna som spelar mest roll i den här typen av situation kan vara olika 

från fall till fall, det vill säga en person kan sätta rättvisefaktor i första hand medan en annan 

ser den andra faktorn som viktigare.  Vill vi nu hävda att vi här lyckats identifiera en av 

organisationens grundläggande värderingar, att organisationsmedlemmarnas ansvarstänkande 

är ett av de mest centrala kraven inom organisationen. 
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5 Utfall av analys och reflektion 
 

Vi har i vår analys identifierat ett flertal element, fenomen och iakttagelser vilka vi väljer att 

kategorisera i fyra teman. Detta för att vi ska kunna ställa dessa teman mot befintliga teorier 

och dra slutsatser utifrån dem. 

 

5.1 Självbilden och synen på de andra organisationsmedlemmarna 

 

Medlemmarna i organisationen har en bild av sig själva som bygger på att de arbetar på en 

riskabel arbetsplats. Det handlar om en yrkesstolthet som ger organisationen värderingar om 

att man inte ska vara rädd för att kunna arbeta där. Kravet att inte vara rädd är både ett krav 

mot medarbetaren själv och de den arbetar tillsammans med. 

 

Organisationen har också en syn på föreståndarna vilka sätter standarden för hur man ska se 

på säkerhet, det vill säga vilken vikt som ska läggas vid den. Om föreståndarna sätter 

säkerheten i första hand kommer organisationen att göra detsamma. Vi har sett tecken på att 

förhållandena på NVAB stämmer in på den här synen. 

 

Vi har också stött på värderingar i kulturen som anammar ett ansvarstagande hos 

medlemmarna. Att vara ansvarstagande ses som en av de viktigaste egenskaperna hos 

medlemmarna i organisationen och att handla oansvarigt är ett av de största brotten mot 

kulturen. Ett exempel på ett brott mot detta är att medvetet hantera explosiver ansvarslöst. 

 

Delarna om yrkesstoltheten respektive ansvarstagandet går att koppla till det 

organisationskulturteoretiska begreppet värderingar. Clarke (1999) menar att säkerhetskultur 

består av värderingar vilka är speciellt inriktade mot säkerhet och hälsa och mycket riktigt är 

värderingarna i vår empiri inriktade på just detta. Den delen rörande föreståndarna som 

säkerhetsförebilder kan också kopplas till Clarke (1999) som direkt uttrycker att då ledarna 

inom en organisation framstår som förebilder inom säkerhet påverkar detta organisationens 

medlemmar och bidrar på så sätt till en ökad säkerhet.  
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Det går att ifrågasätta om det diskuterade ger något ytterligare bidrag till teorier kring HRO, 

vi menar att detta istället ger bidrag till hur säkerhetskultur kan studeras empiriskt. Detta då 

det finns få empiriska studier kring säkerhet som utgår från ett kulturperspektiv. Vi anser att 

praktiken i detta fall stämmer överens med den teori som trots allt finns inom området. 

 

5.2 Historier och deras betydelser 

 

En aspekt vi hittat är hur kulturen använder sig av historier som budskapsförmedlingsverktyg. 

Historierna handlar om olyckor som hänt och bär budskapet om att deras verksamhet är 

riskfylld och att det inte går att vara oaktsam i sitt arbete. 

 

Dessa historier fungerar också som skräckhistorier. De gör att medlemmarna i organisationen 

blir influerade av en viss rädsla. Rädslan finns för att upprätthålla en respekt för arbetet och 

dess risk. Ett annat ord att beskriva det är magkänsla och i våra intervjuer är detta en term 

som vid flera tillfällen kommit på tal. Det här är en aspekt av vad i teorin kallas mindfulness, 

men utgör bara en del av det. Vi har sett många tecken på att magkänsla finns på vårt 

studieobjekt, för vilket det därmed existerar mindfulness. 

 

Detta tema är dubbelt till sin natur. Detta för att det dels kan kopplas till kulturaspekter då 

organisationen lever med sina berättelser som en del av de kulturella fenomen som den består 

av. Med samma resonemang kan man med Clarkes (1999) hjälp bygga in detta i den mer 

specifika säkerhetskulturen, som en säkerhetsbyggande faktor.  

 

Den andra sidan av temats natur är direkt hänförbart till det Weick & Sutcliffe (2001) kallar 

mindfulness. Vi har tidigare dragit kopplingen att dessa historier ger en viss ingivelse av 

rädsla i medlemmarna av organisationen. Denna rädsla förstärker bilderna av vad som kan 

hända och med klarare bilder blir medlemmarna mer uppmärksamma på förloppen som kan 

leda till det rädslan handlar om, det vill säga olyckor. Detta menar vi ger upphov till en större 

mindfulness. Således har vi genom att använda oss av två skilda teorier kopplat historierna till 

en ökad säkerhetskultur. 

 

 54



5.3 Mindfulness och dess kännetecken 

 

Synen på olyckor förknippas i teorin med ett kännetecken på mindfulness som benämns 

preoccupation with failure. Centralt i denna kategori är också att en HROs 

rapporteringssystem för olyckor, incidenter, misstag och fel grundar sig på en öppen och 

uppriktig inställning. Vi sluter oss till att detta system finns på vårt studieobjekt då vi inte 

kunnat hitta tecken som tyder på något annat. 

 

En annan aspekt på mindfulness är förhållandet till incidenter och olyckor. Trots de negativa 

värdena som olyckor har så ses de också till viss del med positiva ögon, detta för att man kan 

lära sig av dem och de håller medlemmarna och därmed organisationen med en viss nivå av 

mindfulness. Precis som i tidigare stycke kan vi koppla detta resonemang till kännetecknet 

preoccupation with failure. 

 

Vidare är beredarnas roll i organisationen att vara experterna. Det är deras sakkunskap som 

organisationen förlitar sig på vid skapandet av rutiner. I teorin förknippas detta med en aspekt 

av mindfulness kallad deference to expertice. 

 

Ett annat tillfälle när mindfulness visar sig är i medarbetarnas vetorätt. När ett nödtillfälle 

uppstår ger organisationen, rent formellt, medarbetarna en vetorätt i form av att kunna stoppa 

arbetet. I teorin förknippar man detta med ett drag av mindfulness benämnt, sensitivity to 

operations. Överlag har medarbetarna en relativt begränsad kunskap om arbetets art vilket gör 

att man måste lägga upp arbetet efter väldigt strikta rutiner. Weick & Sutcliffe (2001) 

opponerar sig starkt mot rutinstyrning av HRO-verksamheter, medan vi tolkar Roberts (1990) 

på så sätt att hon är mer accepterande av rutinstyrning. Vi menar att verkligheten är mer 

komplex än vad Weick & Sutcliffes (2001) teorier tar hänsyn till och att rutinerna behövs. 

 

Detta tema är, vilket redan framkommit, direkt hänförbart till de kännetecken som finns på 

mindfulness, Vi kan därför konstatera att detta tema stämmer väl överens med de teorier som 

finns angående HRO vilka presenteras av Weick & Sutcliffe (2001). 
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5.4 Rutinerna och arbetssättet  

 

Vårt studieobjekt, NVAB, har en starkt rutininriktad metod och denna stöds av medlemmarna 

i organisationen som sätter stor tilltro till rutinerna. De tillskrivs värden som nästan gör att de 

får en auktoritetsstatus. Det kan ses som att medlemmarna sätter dem på en piedestal. 

Förhållningen till rutiner har i empirin visat sig vara helt befogad. Detta då olyckorna rent 

statistiskt har minskat sedan organisationen ökat rutinerna. 

 

Som vi sett i vår studie finns det organisationer som lever i en riskfylld miljö med 

förhållanden som innebär ständig osäkerhet och där incidenter och olyckor när som helst kan 

inträffa. Trots detta klarar de sig med, till situationen sett, relativt få olyckor. Detta medan de 

har en omfattande fokus på rutiner. Teoretikerna Weick & Sutcliffe (2001) avråder starkt till 

en för stor fokus på rutiner och menar att detta skulle leda till att organisationen blir oaktsam 

och förlorar det som de benämner som mindfulness. I och med detta går deras teori emot 

dessa organisationers arbetssätt. Dock har inte alla teoretiker inom HRO samma inställning i 

denna fråga. Roberts (1990) tar inte specifikt upp rutiner som ett ämne utan menar att 

redundancy är avgörande för en HROs fortlevnad. Vi menar att redundancy är en form av 

rutin då det handlar om att på ett i förväg bestämt sätt kontinuerligt upprepa ett test för att på 

så sätt påvisa att allt är väl. Vi tolkar Roberts (1990) på så sätt att vi finner ett visst stöd till 

rutiners existens i hennes teorier. Oavsett om vi har stöd av teoretiker eller inte är vi tvingade 

att konstatera att rutiner trots allt fungerar. Vi ser detta i vårt studieobjekt då antalet incidenter 

och olyckor föll markant vid införandet av rutiner.  

 

Ett starkt rutinbaserat arbetssätt går inte ihop med en hög grad av mindfulness detta då de 

tillsammans inte kan fungera fullt ut. I en verksamhet som till 100 % består av rutiner finns 

ingen plats för mindfulness och trots alla rutiner kan en olycka ändå ske då organisationen 

inte är uppmärksam. Som motsats menar vi att en inriktning på endast mindfulness och utan 

några rutiner alls skulle ge den mänskliga faktorn en för avgörande roll, vilket skulle innebära 

att olyckor inträffar. Vi är av den åsikten att alla organisationer, som behöver ett 

säkerhetstänkande till viss grad, måste ha både mindfulness och rutiner. Detta kan presenteras 

i form av en metafor, vilken är en gungbräda. Den ena sidan av gungbrädan vägs ner av 

rutiner, föreskrifter och formaliserat tänkande medan det på andra sidan finns eget tänkande, 

magkänsla och improvisation. Om en sida väger för tungt kommer gungbrädan att tippa och 

 56



därmed kan organisationen komma att stjälpa, det vill säga situationen blir ohållbar. Vad detta 

innebär för organisationen är dock individuellt, detta precis som hur balansen på gungbrädan 

ska vara. För vissa organisationer lämpar sig en liten övervikt åt ena hållet bättre, exempelvis 

att lägga en större vikt vid rutiner. Detta medan andra organisationer klarar sig bättre genom 

att undvika mycket rutinbaserat arbete. I båda fallen handlar det om en balans av gungbrädan 

utan att för den skull ha exakt lika stora andelar på båda sidorna. Ett exempel hämtat ur vår 

empiri kan ses då NVAB tidigare hade få rutiner och därmed också ett flertal olyckor. När 

mer rutiner infördes kom organisationens gungbräda att få bättre balans. 

 

Att detta balansförhållande råder i praktiken är något vi sett genom vår studie, vid betraktande 

av en organisation kan man se mycket rutiner även där det finns ett starkt HRO-tänkande. 

Med ovanstående resonemang kan vi även konstatera att detta kan överensstämma med de 

tidigare behandlade teorierna. 
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6 Slutsatser 
 

Vi har i vår studie noterat att vår studerade säkerhetskultur i praktiken stämmer relativt bra 

överens med de teorier som finns på området. Detta gäller dels för teorier som berör 

säkerhetskultur som en undergrupp till organisationskultur och dels för teorier som direkt 

handlar om HRO.  

 

Dock finns ett område där vi finner motsägelser, detta är fokuseringen på rutiner. 

Organisationer kan i praktiken fungera med en stark inriktning på rutiner, detta medan teorier 

om HRO och då speciellt Weick & Sutcliffe (2001) menar att det skulle fungera hämmande 

för säkerhetskulturen. Vår åsikt är att dilemmat löses med en viss balans mellan rutiner och 

mindfulness där varje organisation hittar sin jämvikt. De båda sidorna är motvikter till 

varandra men praktiken kräver att båda sidorna existerar, detta för att organisationen ska 

överleva. 

 

Vi ser att det finns stora möjligheter till vidare forskning inom vårt studerade område och 

närliggande områden. Den tyngsta följdfrågan är hur organisationer ska agera för att uppnå 

den krävda balansen mellan rutiner och mindfulness. Detta kan genomföras genom att 

förflytta studien uppåt i organisationen och där studera frågan på en lednings- eller 

strateginivå. Vi ser detta som en vertikal utbyggnad av forskningsområdet. Som vi tidigare 

nämnt behöver forskningsområdet utvidgas. Detta kan ske genom studier av liknande 

organisationer på samma eller liknande sätt som vi genomfört vår studie.  På detta sätt skulle 

forskningsområdet utökas horisontellt.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Ordlista 

 

Orden i följande ordlista klargörs utifrån benämningar och förklaringar från 

Nationalencyklopedin. I de fall orden är organisations- eller branschrelaterade kommer 

förklaringarna från Nammo Vingåkersverken AB. 

 

Beredare 

Anställd på NVAB som ansvarar för och tar fram (bereder) arbetsinstruktioner till alla objekt 

som ska monteras isär. Beredaren är den som tar reda på information om objektet och i det 

första skedet monterar isär den samma för att se vilket sätt som är lämpligas. 

 

Deflagration 

Deflagration är en kemisk omsättning i ett explosivt ämne. Denna omsättning karaktäriseras 

av en reaktionszon vilken expanderar med lägre hastighet än ljudhastigheten i det explosiva 

ämnet. 

 

Demil 

Förkortning av ordet demilitarisering vilket betyder avmilitarisering. Termen används 

vanligen som beskrivning av ett geografiskt område där militära styrkor inte får finnas. Den 

mening termen har i uppsatsen är nedrustning. Med demil menas med andra ord nedmontering 

av försvarets vapen- och ammunitionslager 

 

Destruktion  

Kan översättas till systematisk och medveten förstörelse. Det betyder även tillintetgörande av 

farliga eller oönskade ämnen. 
 

Detonation 

Detonation är en explosion med en snabb tryckvåg vilken expanderar likformigt och snabbare 

än ljudhastigheten. 
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Explosiver 

Samlingsnamn för alla typer av explosiva objekt och ämnen som hanteras på NVAB. 

 

Föreståndare 

Anställd på NVAB som har det övergripande ansvaret på arbetsplatsen vad gäller 

produktionen. Föreståndaren är den enda som har beslutanderätt vid incidenter och olyckor 

samt vid återstart av arbete efter ett eventuellt driftstopp. 

 

Reneldning 

När ett objekt eldas (bränns) för att säkerställa att inga sprängämnesrester finns kvar.  

 

Verkansdemonstration 

Verkansdemonstration innebär att ett objekt används för att demonstrera dess funktion. 
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Bilaga 2: Brev till intervjupersonerna 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter vid Linköpings universitet som skriver en uppsats inom säkerhetskultur. Vi 

har fått äran att använda oss av Nammo Vingåkersverken AB som fallföretag att studera. Vår 

studie handlar om att beskriva säkerhetskulturen inom organisationen samt att se om företaget 

kan klassas som en högsäkerhetsorganisation enligt de teorier som finns. 

 

I vår metod för studien ingår det att intervjua ett flertal personer inom organisationen för att få 

en inblick i hur kulturen är och hur man ser på arbetet inom företaget. Vi skulle gärna vilja 

intervjua just dig. Det intervjun kommer att handla om är hur du ser på säkerhet och risk på 

din arbetsplats. Intervjuerna kommer att ske den 26/4 och 27/4 och de kommer att ta ca 30-45 

minuter. 

 

Vi hoppas att du kan ställa upp på en intervju och bidra till vår studie!  

 

Thomas Carlsson har en lista över de tider som intervjuerna kommer att hållas, vänligen 

meddela honom vilken tid som passar bäst för dig. 

 

Väl mött i slutet på veckan! 

 

 

Vänliga hälsningar 

Erik Damborg & Cecilia Wahlberg  
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Bilaga 3: Intervjuguide – föreståndare 

 

ARBETSUPPGIFTER 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Kan medarbetarna i produktionen påverka hur rotation sker? 

Har de arbetsuppgifter som de väljer i första hand? Varför tror du att de väljer dessa? 

Finns det några arbetsuppgifter som de inte föredrar? Hur tror du att det kommer det sig att de 

väljer bort just dessa arbetsuppgifter? 

Tänker du på din egen säkerhet i ditt arbete på företaget? 

 

TRYGGHET 

Känner du dig trygg på din arbetsplats? 

Vad gör du om du inte känner dig trygg när du utför ditt arbete? 

Har du någon gång lämnat platsen? 

Vilka signaler/händelser/känslor skulle få dig att lämna platsen?  

Vet du om någon anställd någon gång spräng något för skoj skull? Hur skulle du reagera om 

du visste att det hade hänt? 

 

RUTINER OCH ARBETSINSTRUKTIONER 

Hur mycket nedskrivna rutiner används det i medarbetarnas dagliga arbete? 

Tror du att medarbetarna litar på att arbetsinstruktionerna är perfekt utformade? Vad påpekar 

de i första hand? 

Tror du att man skulle kunna utforma arbetet så att rutinerna blir lättare eller inte behövs alls? 

Hur tror du att det skulle kunna gå till? 

  

KUNSKAPSNIVÅ 

Vad kan en föreståndare om explosiver? 

Har du fått någon utbildning från någon utanför organisationen angående ditt arbete? 

Vad kan en beredare? 

Vad gör en beredare eller föreståndare mer lämpad att fatta besluten vid en allvarlig händelse? 
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HISTORISKA HÄNDELSER 

Vad är det värsta som hänt dig? 

Vad är det värsta som du har hört hänt någon annan? 

Fick någon av dessa händelser dig att fundera på att byta arbete eller göra någon annan 

åtgärd? 

Pratas det om olyckor som hänt? Vad har detta för betydelse för dig? Hur känner du när det 

pratas om olyckor? Känner alla på företaget till dessa olyckor? 

 

LIKNANDE ARBETSPLATS 

Har du haft något annat liknande arbete tidigare? 

Vad är den största skillnaden mellan de båda arbetsplatserna vad gäller synen på 

personsäkerhet? 

Känner du att Nammo Vingåkersverken AB sätter din säkerhet i fokus mer än den tidigare 

arbetsgivaren? 
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Bilaga 4: Intervjuguide – kontorsanställd 

 

ARBETSUPPGIFTER 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Kan medarbetarna i produktionen påverka hur rotation sker? 

Har de arbetsuppgifter som de väljer i första hand? Varför tror du att de väljer dessa? 

Finns det några arbetsuppgifter som de inte föredrar? Hur tror du att det kommer det sig att de 

väljer bort just dessa arbetsuppgifter? 

Tänker du på din egen säkerhet i ditt arbete på företaget? 

 

TRYGGHET 

Känner du dig trygg på din arbetsplats? 

Vad gör du om du inte känner dig trygg när du utför ditt arbete? 

Har du någon gång lämnat platsen? 

Vilka signaler/händelser/känslor skulle få dig att lämna platsen? 

Vet du om någon anställd någon gång spräng något för skoj skull? Hur skulle du reagera om 

du visste att det hade hänt? 

 

RUTINER OCH ARBETSINSTRUKTIONER 

Hur mycket nedskrivna rutiner används det i medarbetarnas dagliga arbete? 

Tror du att medarbetarna litar på att arbetsinstruktionerna är perfekt utformade? 

Tror du att man skulle kunna utforma arbetet så att rutinerna blir lättare eller inte behövs alls? 

Hur tror du att det skulle kunna gå till? 

  

KUNSKAPSNIVÅ 

Vad kan du om explosiva varor, sprängämnen, ammunition, objekten ni arbetar med? 

Har du fått någon utbildning från någon utanför organisationen angående ditt arbete? 

Vad kan en beredare? 

Vad kan en föreståndare? 

Vad gör en beredare eller föreståndare mer lämpad att fatta besluten vid en allvarlig händelse 

i jämförelse med medarbetarna på platsen? 
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HISTORISKA HÄNDELSER 

Vad är det värsta som hänt dig? 

Vad är det värsta som du har hört hänt någon annan? 

Fick någon av dessa händelser dig att fundera på att byta arbete eller göra någon annan åtgärd 

(ex byta arbetsuppgifter, påverka arbetsplatsen) ? 

Pratas det om olyckor som hänt? Vad har detta för betydelse för dig? Hur känner du när det 

pratas om olyckor? Känner alla på företaget till dessa olyckor? 

 

LIKNANDE ARBETSPLATS 

Har du haft något annat liknande arbete tidigare? 

Vad är den största skillnaden mellan de båda arbetsplatserna vad gäller synen på 

personsäkerhet? 

Känner du att Nammo Vingåkersverken AB sätter din säkerhet i fokus mer än den tidigare 

arbetsgivaren? 
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Bilaga 5: Intervjuguide – medarbetare i produktionen 

 

ARBETSUPPGIFTER 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Byter ni arbetsuppgifter genom rotation eller liknande? 

Kan du påverka detta och i så fall hur? 

Har du önskemål om arbetsuppgifter, föredrar du vissa uppgifter framför andra? 

Vad är det i dessa arbetsuppgifter som gör att du väljer just de? 

Finns det några arbetsuppgifter som du inte föredrar?  

Hur kommer det sig att du väljer bort just de? 

Tänker du på din egen säkerhet vid val av arbetsuppgifter? 

 

TRYGGHET 

Känner du dig trygg på din arbetsplats? 

Vad gör du om du inte känner dig trygg när du utför ditt arbete? 

Har du någon gång lämnat platsen? 

Vilka signaler/händelser/känslor skulle få dig att lämna platsen?  

 

RUTINER OCH ARBETSINSTRUKTIONER 

Hur mycket nedskrivna rutiner används i det dagliga arbetet? 

Litar du på att arbetsinstruktionerna är perfekt utformade? Vad är det som gör att du litar/inte 

litar på dem? 

Har du någon gång hittat brister i instruktionerna? Vad gjorde du då? 

Tror du att man skulle kunna utforma arbetet så att rutinerna blir lättare eller inte behövs alls? 

Hur tror du att det skulle kunna gå till? 

  

KUNSKAPSNIVÅ 

Vad kan du om explosiva varor, sprängämnen, ammunition, objekten ni arbetar med? 

Har du fått någon utbildning från någon utanför organisationen angående ditt arbete? 

Vad kan en beredare? 

Vad kan en föreståndare? 

Vad gör en beredare eller föreståndare mer lämpad att fatta besluten vid en allvarlig händelse? 
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HISTORISKA HÄNDELSER 

Vad är det värsta som hänt dig? 

Vad är det värsta som du har hört hänt någon annan? 

Fick någon av dessa händelser dig att fundera på att byta arbete eller göra någon annan åtgärd 

(ex byta arbetsuppgifter, påverka arbetsplatsen) ? 

Pratas det om olyckor som hänt? Vad har detta för betydelse för dig? Hur känner du när det 

pratas om olyckor? Känner alla på företaget till dessa olyckor? 

 

LIKNANDE ARBETSPLATS 

Har du haft något annat industriarbete eller liknande arbete tidigare? 

Vad är den största skillnaden mellan de båda arbetsplatserna vad gäller synen på 

personsäkerhet? 

Känner du att Nammo Vingåkersverken AB sätter din säkerhet i fokus mer än den tidigare 

arbetsgivaren? 

 

Har du någon gång spräng något för skoj skull? Vet du om någon annan har gjort det? Hur 

skulle du reagera om du visste att det hade hänt? 
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