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Sammanfattning 
På det svenska kraftverket används ett avvikelse- och ärendehanteringssystem vid namn 
AvÄrS, som syftar till att man på ett enkelt och strukturerat sätt ska kunna ta tillvara på och 
ha kontroll över alla ärenden, erfarenheter och avvikelser. Detta för att få igång den så viktiga 
erfarenhetsåterföringen som syftar till att lära av gamla erfarenheter och på så sätt spara 
resurser och öka säkerheten. Dock fungerar detta inte i den mån det var tänkt utan AvÄrS har 
stött på motstånd i organisationen. För att identifiera varför denna situation uppstått utfördes 
först en förstudie med syfte att försöka lokalisera problemområden och skapa en 
kunskapsgrund inför de kommande intervjuerna. Därefter utfördes 18 st. semi-strukturerade 
intervjuer. Genom analysmetoden Grounded theory genererades därefter nio begrepp; 
Utbildningsmöjligheter, Ledningens påverkan, Arbetsbelastning, Ansvarsfördelning, 
Gränssnitt, Funktionernas användbarhet, Sökfunktionen, Dokumentation och Övrigt. Dessa 
begrepp delades sedan in i två överordnade kategorier, organisationsbrister och 
funktionsproblematik, vilka beskriver olika problemområden som av användarna upplevdes 
ligga bakom problematiken med AvÄrS.  
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1 Inledning 

1.1 Erfarenhetsåterföring på ett svenskt kärnkraftverk 
På det svenska kraftverket1 pågår ständigt ett omfattande arbete som syftar till att få igång och 
underhålla den viktiga erfarenhetsåterföringen. Genom att på ett strukturerat sätt ta tillvara på 
alla erfarenheter i form av avvikelser, utredningar och åtgärder kan man dra stora lärdomar 
inför framtida verksamhet samt spara resurser. Till exempel kan man undvika att göra om 
gamla misstag och förutspå nya problem genom att studera trender och se var det finns 
potentiella risker. Erfarenhetsåterföringen är en mycket stor och betydelsefull del av 
kärnkraftverkets säkerhetskultur och mycket av säkerhetsarbetet hänger på att denna process 
fungerar som den skall. Med detta vill jag inte säga att företagets säkerhetsarbete är i dåligt 
skick, tvärtom, det kan däremot bli bättre. Dessutom finns det krav från myndigheterna om att 
det skall finnas en fungerande erfarenhetsåterföringsprocess. 

I dagsläget använder sig företaget av ett datasystem som heter AvÄrS, vilket står för 
avvikelse och ärendehanteringssystem. Detta system är framtaget internt på företaget efter att 
Statens Kärnkrafts Inspektion (SKI) numera Strålskyddsmyndigheten (SSM) ställt krav på att 
kärnkraftverkets alla ärenden skall följas upp på ett systematiskt och strukturerat sätt. Man 
valde att även lägga in erfarenhetsåterföringsbiten i samma system, vilket innefattar 
avvikelser och erfarenheter. AvÄrS är alltså ett system för Ärenden, Avvikelser och 
Erfarenheter. 

Den här studien fokuserar på varför AvÄrS inte används i den utsträckningen som det är 
tänkt. Syftet med AvÄrS var från början att fungera som en stor databas över företagets alla 
avvikelser, erfarenheter och ärenden där man snabbt och lätt skulle kunna hitta det man sökte, 
se trender och orsaker samt ha möjlighet att följa upp åtgärder och behandla ärenden och 
avvikelser på ett strukturerat sätt.  

Som det ser ut idag används AvÄrS i mycket varierad grad och inte i närheten av vad som 
krävs för att erfarenhetsåterföringen skall kunna utnyttjas fullt. Detta leder till att den viktiga 
erfarenhetsåterföringsprocessen inte fungerar optimalt. AvÄrS har stött på ett stort motstånd i 
organisationen vars upphov det finns många tänkbara anledningar till. Avdelningarna på 
kärnkraftverket är medvetna om problemet med AvÄrS och har märkt att anledningarna till 
problemen kan ligga på en bred skala av Människa-, Teknik- och Organisationsfaktorer 
(MTO-faktorer). Det är här denna studie kommer in då företaget ombett mig att kartlägga 
dessa faktorer. 

Målet är att utföra en undersökning som på bredden tar sig an frågan varför dagens situation 
uppstått, dvs. att AvÄrS inte används på ett optimalt sätt. Detta genom att se till både 
organisatoriska frågor som berör användarnas attityder gentemot systemet, ledningens 
implicita och explicita signaler, införingsprocessen av systemet och andra möjliga orsaker, 

                                                 
1 Namnet på företaget i fråga benämns alltid som det svenska kärnkraftverket, alternativt kärnkraftverket. 
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men också genom att se till själva systemet genom att granska gränssnitt och funktioner ur ett 
användbarhetsperspektiv.  

Observera att när ordet systemet omnämns så refererar det till AvÄrS. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att utvärdera varför AvÄrS inte används i den mån det skall. För att 
detta skall vara möjligt bör två frågeställningar utredas. 1) Vad är det som utgör hinder för 
användarna att använda AvÄrS? 2) Hur ser dagens situation ut och varför har den uppstått? 
Genom att besvara dessa två frågeställningar kan den centrala frågeställningen besvaras, dvs. 
varför AvÄrS inte används. 

Det bakomliggande syftet är att ärendehanteringen och erfarenhetsåterföringen på det svenska 
kärnkraftverket skall bli bättre. Den färdiga rapporten kommer att fungera som underlag för 
det framtida beslutet om AvÄrS framtid. Om studien visar att AvÄrS inte stödjer den 
erfarenhetsåterföringsprocess som skall finnas så kommer företaget förmodligen välja mellan 
att antingen ersätta det med ett nytt system eller att ta tillvara på det man har och satsa på en 
nödvändig utveckling. Visar det sig att de problem som finns idag är helt eller delvis en 
konsekvens av införingsprocessen och/eller av organisatoriska hinder, så kommer rapporten 
stödja framtida införingsprocesser av nya datasystem, så att man undviker att upprepa samma 
misstag igen. Viktigt att understryka är att rekommendationerna från denna studie angående 
AvÄrS framtid är helt och hållet avgränsade från ekonomiska aspekter och andra resurser, 
regler och beslut. 

1.2 Avgränsningar 
Ett kärnkraftverk är en mycket stor och komplex organisation där det arbetar en mängd olika 
yrkeskategorier med skiftande arbetsmetoder och kompetenser. Att kartlägga och beskriva 
hela denna organisation skulle förmodligen ta för stora proportioner i förhållande till syftet 
med studien. Istället valde jag att se till så att så många tänkbara användare av systemet som 
möjligt representerades i studien utan att nödvändigtvis beskriva var i organisationen de 
arbetade och vad för arbetsuppgifter de hade.  

På grund av tidsramen för projektet kunde inte alla tekniska funktioner i systemet undersökas 
utan istället valdes ett fåtal ut som stickprover. Studiens mål var inte att kartlägga alla 
funktioner som kan uppfattas som problematiska utan snarare att lyfta fram några exempel för 
att eventuellt belysa att problem existerar och visa hur de kan yttra sig.  
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2 AvÄrS 
AvÄrS är resultatet av det krav som dåvarande SKI (Statens strålskyddsmyndighet), numera 
SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) ställde angående att det saknades ett övergripande system 
för kontroll och uppföljning av företagets alla ärenden. I flera år var detta krav något som det 
talades om inofficiellt innan företaget, år 2003, mottog ett brev och i detta brev kunde man 
läsa följande: 

”Utarbeta ett system för att på ett systematiskt sätt följa upp alla avvikelser och brister inom 
hela den kärntekniska verksamheten.” (Darwin, Åtgärdsprogram för komplettering av 
kvalitetsledningssystem vid kärnkraftverket, 1746228)2 

Samtidigt ställdes frågor på företaget om systematisk erfarenhetsåterföring. I början av år 
2000 h ett beslut av ledningen om att ett avvikelsehanteringssystem skulle införas som tog 
hand om både ärendehanteringsbiten och erfarenhetsåterföringsbiten. Man valde att skapa ett 
nytt system inom företaget och en grupp tillsattes för att driva den frågan och ta fram ett 
program som motsvarade den arbetsprocess som man ville införa. Fyra år senare, dvs. 2004, 
presenterades AvÄrS, Avvikelse och ärendehanteringssystem för organisationen, redo att 
användas. 

2.1 Vad är AvÄrS 

AvÄrS är ett stödsystem som håller reda på alla inkommande/uppkomna ärenden och 
avvikelser. Syftet med systemet är att ärenden, avvikelser och erfarenheter endast skall 
behandlas en gång, samt att alla frågor av dignitet skall ha en ägare och behandlas 
strukturerat. Det skall finnas möjlighet att söka, spåra och följa upp olika typer av frågor på 
ett enkelt sätt, genom kategorisering och gemensamma beteckningar. (Darwin, 
Förvaltningshandbok, 1856108) 

Systembeskrivning: AvÄrS är ett dynamiskt system, vilket innebär att det finns möjlighet att 
göra ändringar och lägga till nya AvÄrS-typer, fält och kategorier. Systemet är byggt med en 
medveten stor öppenhet vilket generellt sett innebär att ”alla skall kunna göra allting”. 
Begränsningarna skall ligga i rutiner, arbetssätt och behörighet, inte i IT-systemet.  

Teknisk plattform: AvÄrS öppnas från Insidan, som är företagets intranätplattform, och är 
en interagerad del av detta dvs. följer samma gränssnitt. AvÄrS öppnas i en INFRAME, dvs. i 
samma fönster, men är ur ett tekniskt perspektiv fristående och ligger på en fristående server.  

Behörighet: Vad gäller behörighet till systemet så krävs det att man tillhör den generella AD-
gruppen vilket innefattar alla anställda på företaget och alltså de som har behörighet till 
Insidan. För detta krävs endast att man kan logga in på en dator och alltså ingen speciell 
inloggning för AvÄrS utan systemet känner av vem som är inloggad på datorn.  

Med denna behörighet följer att man kan utföra sökningar, öppna och titta, skapa, acceptera/ta 
över AvÄrS-typer som ej har status avslutad, redigera attribut i AvÄrS-objekt där personen är 

                                                 
2 De referenser som börjar med Darwin och avslutas med en sifferkombination, som den ovan, är dokument 
hämtade från företagets interna dokumenthanteringssystem och återfinns längst ner i referenslistan. 
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ansvarig i innehavande roll, göra dagboksanteckningar samt avsluta AvÄrS-objekt där 
personen är ansvarig i avslutande roll. Undantag sker för behörighetsstyrda AvÄrS-typer och 
objekt.  

Administration: Administration av behörigheter sköts av Funktionsansvarig för systemet. 
Administrationsbehörighet i systemet har systemförvaltare, Systemägare, Funktionsansvarig 
samt ev. ställföreträdare.  

Endast administratörer kan öppna avslutade AvÄrS-objekt vilket bör ske i samförstånd med 
den person som skall bli ansvarig. Anledning och vem som tar över ansvaret skall 
dokumenteras i dagboken. Administratörer har även möjlighet att ändra befintliga attribut 
men detta skall ske enligt en uppsättning regler.  

Tilldelningsgrupper: Att ingå i en tilldelningsgrupp innebär att man ingår i den mailgrupp 
som får mail när tilldelning av ett AvÄrS-objekt till berörd grupp sker. Detta innebär inte att 
man automatiskt får behörighet till de AvÄrS-typer som tilldelas. (Darwin; Beskrivning av 
IT-system och regler för användande av detta, 1895225) 

2.2 Administrationsroller 
Förvaltningen bakom AvÄrS är organiserat på följande sätt (se nedan), och kan läsas om i 
Förvaltningshandboken, (Darwin, 1856108). 

Processägare: Ansvarar för den övergripande processen, vilket innebär det övergripande 
ansvaret för att AvÄrS används och fungerar som det ska. Detta genom att samordna de 
resurser, roller och besluts som behövs för att driva AvÄrS verksamhet. (Darwin, 1856108) 

Delprocessägare: Ansvarar för funktionalitet och efterlevnad i respektive delprocess. Den 
bistår och rapporterar till processägaren. (Darwin, 1856108) 

Systemägare: Har det övergripande och yttersta ansvar för IT-systemet samt utser och 
resurssäkrar förvaltningsorganisationen tillsammans med IS/IT-verksamheten (Darwin, 
1856108).  

Denna beskrivning är dock något diffus eftersom det yttersta ansvaret för att systemet ska 
fungera inte möjliggörs för denna roll. Den här personen har t.ex. inte hand om någon budget 
till resurssäkring som det uppges i beskrivningen.  

Informationsägare: Varje verksamhet ansvarar för sina delar av inlagd information. 
(Darwin, 1856108) 

Funktionsansvarig: Ansvarar för funktionalitet och användbarhet i IT-systemet. Har till sin 
hjälp nyckelanvändare. Initierar eventuell nyutveckling/vidareutveckling i samråd med 
processansvarig. Funktionsansvarig upprätthåller nyckelanvändarnätverket samt 
dokumentation. (Darwin, 1856108) 

Denna roll har i dagsläget det största ansvaret och störst arbetsbelastning. 
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Administratör: Administratör är en behörighetsnivå i IT-systemet som har behörighet att 
lägga till och ta bort personer i behörighetsgrupper (olika intressegrupper som kräver särskild 
behörighet). Personen kan ta bort, dvs. ”dölja”, felaktiga AvÄrS-objekt och har möjlighet att 
korrigera attribut och importera från andra system till AvÄrS. (Darwin, 1856108) 

Nyckelanvändare: Om man som användare behöver hjälp i arbetet eller har frågor så finns 
två typer av hjälp att få. Antingen kontaktar man Helpdesk som hanterar allmänna frågor och 
kan koppla personen vidare, eller så kontaktar man en nyckelanvändare. Dessa utses av 
systemägaren och har en viktig roll i processen som består i att kunna stötta sina medarbetare 
i frågor kring process och IT-stöd, samt även hjälpa till vid framtagande av stödjande 
dokument. De ska dessutom finnas som stöd vid utveckling, tester och utbildning. (Darwin, 
1856108) 

Användare: Är de aktörer som använder AvÄrS (Darwin, 1856108).  

Rollerna ovan ger intrycket av ett kraftfullt och välorganiserad systemansvar, men efter 
kontroll med systemägare och funktionsansvarig så kan det konstateras att detta inte fungerar 
som avsett.  

2.3 Struktur 
Det finns tre olika typer av AvÄrS-objekt, Ärende, Avvikelser och Erfarenheter, vilka delas in 
i mer specifika underobjekt (se punkterna 2.3.1, 2.3.2 och 2.3.3).  

 

Figur 1. Val av AvÄrS-typer och undertyper i AvÄrS, (Darwin, AvÄrS Användarhandledning – Sök inkl. utökad 
sökfunktion, 1892326). 

Bilden ovan (Figur 1.) visar hur de olika AvÄrS-typerna struktureras i AvÄrS. Så här ser det 
ut när man väljer vilken typ av objekt man vill titta på. Värt att notera är att trots att det finns 
tre olika AvÄrS-typer så delar man i den första kolumnen upp flikarna vilket ger intryck av att 
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Externa erfarenheter och Interna erfarenheter är två olika typer, detta trots att upplägget 
teoretiskt sett är detsamma vad gäller Ärenden. Att ta bort uppdelningen av erfarenheter i 
första steget för att istället göra den i det andra steget (den andra kolumnen) borde skapa 
bättre förutsättningar för att förstå de olika AvÄrS-typernas struktur. 

2.3.1 Ärenden  

Ett ärende beskrivs per definition som följande: 

”Ärenden genererade från störningar i det cykliska arbetet såsom; myndighetskrav, 
uppkomna problem, krav från ägare, krav från ledning, erfarenheter och avvikelser.”  

För att definieras som ärende krävs det dessutom att det finns en adressering till någon 
organisatorisk avdelning, enhet eller grupp. (Darwin, AvÄrS Användarhandledning – Sök 
inkl. utökad sökfunktion, 1892326) 

Ärenden i AvÄrS delas in i Interna och Externa ärenden där ett externt ärende definieras som 
”Ett brev, fax, e-mail eller telefonsamtal som inkommer till företagsgruppens bolag och som 
kräver/förväntas en åtgärd av organisationen.” (Darwin, Beskrivning av 
ärendehanteringsprocessen, 1787508). Ett internt ärende kommer istället från det egna 
företaget och kan med andra ord förklaras som en åtgärd som berör mer än den interna 
gruppen och som kan inkomma från alla möjliga håll inom organisationen. Det kan t.ex. 
komma ifrån en avvikelse som hanterats i AvÄrS där beslut tagits om att en åtgärd skall 
utföras. Åtgärden läggs då in i AvÄrS igen som ett Ärende. 

2.3.2 Avvikelser 
Avvikelser delas in i sex olika typer av objekt, Kvalitets Revisioner (QR), MTO Utredningar 
(MTO), Risk Observationer (RIO), Rondanmärkning, Arbetsskador Tillbud (AST), 
Rapporterbara Omständigheter (RO). Dessa olika typer av avvikelser har alla gemensamt att 
de representerar en uppkommen situation som i varierad grad på något sätt stört det cykliska 
arbetet och som utgör ett hot mot verksamhetens säkerhet, hur litet hot det än må vara. Om 
avvikelsen bedöms kräva en åtgärd leder den till ett ärende, dvs. något som kräver en åtgärd 
och som adresseras vidare till någon inom organisationen. Dock kommer inte alla avvikelser 
tillbaka som ärenden utan oftast resulterar de enbart i en inrapportering som registreras och 
kategoriseras och slutligen blir till en rapport. 

2.3.3 Erfarenheter 
Erfarenheter definieras som: 

”En nyhet för den som upplever händelsen, och som bedöms beröra fler än den egna 
gruppen.”. (Beskrivning av externa och interna erfarenhetsåterföringsprocessen, 1883021)  

De delas in i Externa erfarenheter och Interna erfarenheter men båda hanteras på exakt samma 
sätt där det enda som skiljer dem åt är källan var från de kommer. Definitionen på en Intern 
erfarenhet lyder: 
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”Erfarenhet som genererats ur en händelse som inträffat inom företagsgruppen och som inte 
omhändertas i annat forum”.  

Samma definition gäller för Externa erfarenheter med undantaget att händelsen inträffat 
utanför anläggningen. (Darwin, Beskrivning av externa och interna 
erfarenhetsåterföringsprocessen, 1883021) 

Nedan i Figur 2, visas en mer överskådlig bild över hur AvÄrS-typerna struktureras i 
förhållande till varandra. Detta för att underlätta förståelsen för hur de hänger samman. 

Figur 2. Struktur AvÄrS-objekt. Bilden är något inaktuell då strukturen har uppdaterats, men helheten är den 
samma. Observera att MTO’s som skall finnas under Avvikelse, saknas i bilden. (Darwin, AvÄrS erfarenheter, 
presentationsmaterial, 1890945) 
 

2.4 Processbeskrivning 
Bakom de tre AvÄrS-typerna finns varsin process som står för det faktiska utförandet och 
handlandet av AvÄrS-typen. Genom att studera dessa processer, som oftast exemplifieras med 
hjälp av ett flöde och som nås via Insidan, får man en inblick i själva arbetsprocessen. Där kan 
man se vilka arbetsmoment AvÄrS-typen innefattar, från det att man skapar t.ex. ett ärende, 
till dess att det är formellt avslutat.  



 

Processerna gestaltas även i systemet 
upp i applikationen och som visar 
under punkten 2.5 nedan. Processerna ser olika ut för varje 
Ärendehanteringen då den är mer omfattande och komplex
erfarenhetsprocesserna, vilket 

2.4.1 Ärendehanteringsprocessen
Denna process är som sagt något längre
processbeskrivning är till för att
ärenden, veta var de befinner sig i flödet och vem som har det operativa o
ansvaret för dem. Syftet med ärendehanterings
åtgärderna tas om hand inom utsatt tid, ge stöd för prioritering och planering, säkra 
spårbarhet, kunna se handlingsgång på ärendet samt möjliggöra kategorisering av avvikelser.
Processbeskrivningen för ärenden nås precis som de andra via Insidan.

 

Figur 3. AvÄrS processbeskrivning över ärendehanteringen

I Figur 3 ser man hur arbetsprocessen
av de fyra alternativen, Externt (ej från företaget), Erfarenheter, Avvikelse eller Internt (från 
företaget).  

2.4.2 Roller i ärendeprocessen
I Darwindokumentet ”Beskrivning av ärendehanteringsprocessen” (
man läsa om de olika Rollerna i flödet för ärenden. 
ansvarsområden och arbetsmoment. För varje ärende
övertas och genomföras (vilket gäller för alla AvÄrS
den som har den aktiva rollen 
vidare till nästa roll som godkänt
Generellt för alla roller är att vem som helst kan ta på sig vilken roll som helst och om man så 
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systemet i form av ett arbetsflöde som är lokaliserat 
och som visar var i processen man befinner sig. Flödet beskriv

Processerna ser olika ut för varje AvÄrS-typ men s
Ärendehanteringen då den är mer omfattande och komplexare än avvikelse

vilket beskrivs nedan.  

2.4.1 Ärendehanteringsprocessen 
något längre, dvs. fler steg, och mer komplex än övriga. 

är till för att stödja användaren i hanteringen av och för att 
befinner sig i flödet och vem som har det operativa och övergripande 

ärendehanteringsprocessen är att utgöra ett stöd för att 
tas om hand inom utsatt tid, ge stöd för prioritering och planering, säkra 

rbarhet, kunna se handlingsgång på ärendet samt möjliggöra kategorisering av avvikelser.
en för ärenden nås precis som de andra via Insidan. 

över ärendehanteringen. (Processbeskrivning nås via Insidan)

processen för ärenden ser ut. Ett ärende kan härstamma från något 
av de fyra alternativen, Externt (ej från företaget), Erfarenheter, Avvikelse eller Internt (från 

i ärendeprocessen 
”Beskrivning av ärendehanteringsprocessen” (Darwin, 

man läsa om de olika Rollerna i flödet för ärenden. Rollerna symboliserar olika 
ansvarsområden och arbetsmoment. För varje ärende som behandlas i AvÄrS

(vilket gäller för alla AvÄrS-typer). Ansvaret för ärendet ligger på 
den som har den aktiva rollen och upphör först när momentet avslutats och 

godkänt tilldelningen, eller till dess att ärendet är formellt avslut
Generellt för alla roller är att vem som helst kan ta på sig vilken roll som helst och om man så 

som är lokaliserat vågrät högst 
var i processen man befinner sig. Flödet beskrivs närmare 

men sticker ut för 
än avvikelse- och 

och mer komplex än övriga. Denna 
för att ha kontroll på 

ch övergripande 
utgöra ett stöd för att 

tas om hand inom utsatt tid, ge stöd för prioritering och planering, säkra 
rbarhet, kunna se handlingsgång på ärendet samt möjliggöra kategorisering av avvikelser. 

 

(Processbeskrivning nås via Insidan) 

för ärenden ser ut. Ett ärende kan härstamma från något 
av de fyra alternativen, Externt (ej från företaget), Erfarenheter, Avvikelse eller Internt (från 

Darwin, 1787508) kan 
Rollerna symboliserar olika 

AvÄrS ska alla roller 
. Ansvaret för ärendet ligger på 

 ärendet skickats 
ller till dess att ärendet är formellt avslutat. 

Generellt för alla roller är att vem som helst kan ta på sig vilken roll som helst och om man så 
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vill kan en och samma person ta på sig alla rollerna. Dock kan man inte påverka ärendet när 
man väl skickat det vidare till någon annan och denne har accepterat det.  

Inläggare  

Inläggarens uppgifter består av tre olika moment: Söka, Skapa och Tilldela.  

Söka innebär att man kontrollerar att exakt samma ärende inte redan finns inlagd i AvÄrS för 
att förhindra dubbelregistrering. 

Skapa innebär att man registrerar ett nytt ärende genom att fylla i nödvändiga uppgifter och 
beskriva ärendet.  

Tilldela innebär att man utser en ägare enligt formella regler. Inläggaren har ansvar för att 
ärendet till dess att ärendeägaren bekräftar sitt ägarskap.   

Ärendeägare 

Ärendeägarens uppgifter består av att Konfirmera ägarskap, Utse beredare, Bedöma handlagt 
ärende samt att Formalisera avslut. 

Konfirmera ägarskap betyder att man accepterar ägaransvaret som innebär det yttersta 
ansvaret för att ärendet blir slutfört. Inläggaren frigörs därmed från allt vidare ansvar. Ägaren 
förtydligar och formulerar om ärendet vid behov. 

Utse beredare innebär att ägaren kontaktar en lämplig person för beredning av ärendet. 
Ägaren upplyser beredaren om ärendets omfattning och art och vad den förväntas göra. 

Bedöma handlagt och granskat ärende innebär att läsa och värdera ärendet samt eventuellt 
lämna kommentarer för andra att läsa om ärendet.  

Formalisera avslut är det allra sista momentet som utförs genom att godkänna ärendet och 
den gångna processen. Intressenter delges och återkoppling sker till alla som arbetat med 
ärendet. 

Beredare  

Beredarens uppgifter består av att Bereda ärendet samt Granska handlagt ärende. 

Bereda ärendet innebär att ärendet är mottaget och klart för beredning. Här kompletteras 
ärendet med mer information och beredaren för en dialog med en tänkbar handläggare som 
den tilldelar handläggarrollen. 

Granska handlagt ärende handlar om att ärendet som handlagts granskas och eventuellt 
kompletteras innan ärendet skickas tillbaka till ägaren för godkännande och formellt avslut. 

Handläggare  

Handläggarens uppgifter består av att Acceptera och Handlägga.  



 

Acceptera ärende innebär att ärendet som beretts mottags och accepteras för handläggning.

Handlägga ärende innebär att ärendet handläggs enligt rutinerna för den specifika 
ärendetypen.  

2.4.3 Flödesschema 
Processerna beskrivs som tidigare nämnts 
momenten som skall gås igenom i tur och ordning. 
Erfarenheter. I figur 4 nedan får man följa förloppet för en E
sett detsamma för alla typer av 
från Ärenden som innebär fler 

Figur 4. Flödesschema över en erfarenhet i 
kvalitetsrevisioner, 1881598) 

De två bilderna nedan i Figur 5
mindre detaljerade sätt att gestalta
beskrivning. 
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innebär att ärendet som beretts mottags och accepteras för handläggning.

innebär att ärendet handläggs enligt rutinerna för den specifika 

som tidigare nämnts oftast i form av ett flöde som representerar de olika 
som skall gås igenom i tur och ordning. Både för Ärenden, Avvikelse

får man följa förloppet för en Erfarenhet, men flödet är i stort 
typer av Avvikelser och Erfarenheter men skiljer sig däremot 

innebär fler och mer detaljerade moment (se Figur 5). 

. Flödesschema över en erfarenhet i AvÄrS. (Darwin, Användarhandledning avvikelsehanterings 

i Figur 5 beskriver hur flödet för ärenden ser ut. Det finns mer eller 
gestalta detta på och exemplet nedan är en mindre detaljerad 

innebär att ärendet som beretts mottags och accepteras för handläggning. 

innebär att ärendet handläggs enligt rutinerna för den specifika 

orm av ett flöde som representerar de olika 
vvikelser och 

men flödet är i stort 
sig däremot en hel del 

 

Användarhandledning avvikelsehanterings 

Det finns mer eller 
detta på och exemplet nedan är en mindre detaljerad 
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Figur 5. Flödesschema över ärendehanteringsprocessen.(Darwin, Beskrivning av ärendehanteringsprocessen, 
Bilaga, 1787508)   
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3 Teori 

3.1 Säkerhetskultur  
Säkerhetskultur är ett nytt kunskapsområde som i likhet med andra nya kunskapsdomäner 
förknippas med stora osäkerheter vad gäller definitionen gentemot andra mer traditionella 
discipliner. Begreppet säkerhetskultur avspeglar behovet av att tänka på risk och säkerhet ur 
ett annorlunda perspektiv än vad som tidigare omfattades av traditionella synsätt. Detta 
hänger samman med att de sociotekniska system som vi skapar blir allt mer komplexa, vilket 
medför både fördelar och nackdelar. Riskerna blir fler och större och likaså möjligheterna till 
nya innovativa lösningar och som en följd av detta krävs det att man vidgar ramarna för att 
förstå risker och säkerhet. (Rollenhagen, 2005) 

”Begrepp som representerar komplexa helheter kan utgöra praktiska verktyg 
för att nå vissa syften men också ge upphov till övergeneraliseringar och 
kamouflera viktiga nyanser. Utveckling drivs inte sällan av analytiskt 
tänkande – en typ av tänkande där man delar upp tillvaron i mindre delar och 
försöker förstå de olika delarnas egenskaper och relationer till varandra. ” 
(Andersson och Rollenhagen (2003), i Rollenhagen, s 22, 2005) 

Stycket ovan belyser både behovet som finns och problemen som följer med dagens 
säkerhetskulturbegrepp. Den litteratur som finns idag om säkerhetskultur är dessutom mycket 
osammanhängande, primitiv och dåligt definierad (Guldenmund, 2000). För att få vägledning 
och djupare insikter måste man dock precisera vad man menar då man talar om 
säkerhetskultur men också om liknande begrepp så som system och kultur. I den här 
uppsatsen används ordet systemet som en synonym för AvÄrS, som är ett tekniskt system. 

Ord som system, systemtänkande och kultur är abstrakta begrepp med en tvetydig natur. 
Somliga tycker att användandet av dem är positivt eftersom de försöker fånga och 
representera överordnade förhållanden och principer etc. Andra tycker att de skapar en alltför 
abstrakt bild som innefattar nästan vad som helst och som då blir oanvändbara och 
meningslösa. En invändning mot det senare argumentet är att dessa ord vuxit fram som ett 
svar på behovet av ett språk för att kunna tala om, analysera och förstå komplexa helheter av 
diverse slag. Av den anledningen tenderar också begreppen att bli aningen abstrakta. 
Rollenhagen (2005) poängterar att användandet av dessa begrepp inte är helt problemfritt. 
Man bör inte sätta likhetstecken mellan system och helheter, utan istället vara medveten om 
att det finns olika typer av systemtänkande som alla har sina specifika ambitioner och 
innebörder. På samma sätt kan säkerhetskulturer ha olika innebörder beroende på vilken 
domän eller vilket företag som åsyftas och detta bör man vara väl medveten om. 
(Rollenhagen, 2005)  

Ordet kultur i sig har ingen riktig definition utan får mening först i sitt sammanhang. 
Begreppet används inom vetenskaper så som t.ex. psykologi, ekonomi, historia och 
litteraturvetenskap och tycks försöka fånga delade värderingar, attityder, tankesätt, ritualer, 
ideologier, myter, symboler mm. Rollenhagen (1997) påpekar att trots varierade perspektiv 
och föreställningar om vad begreppet kultur innefattar så är de flesta överens om att det är 



13 
 

relaterat till historia och tradition, att det kräver tolkning och att kultur är meningsfullt för att 
diskutera gemensamma föreställningar, beteenden och attityder samt att kultur står för något 
som är större än summan av sina delar. (Rollenhagen, 1997) 

3.1.1 Att definiera säkerhetskultur 
Försöka att definiera begreppet säkerhetskultur har gjorts av en mängd olika forskare, och 
dessa definitioner kan i viss grad variera sinsemellan, men många är trots allt snarlika. För att 
exemplifiera detta kan några olika definitioner, hämtade från Guldenmunds artikel från 2000 
(s. 228-229), nämnas (observera att översättningarna är mina):  

Zohars definition från 1980: ”En summering av uppfattningar som anställda på ett företag 
delar med varandra angående deras arbetsmiljö”.  

Williamson et al. från 1997: ”Säkerhetskultur är en summering av koncept som beskriver 
säkerhetsetiken i en organisation eller arbetsplats som reflekteras i de anställdas antaganden 
eller tro om säkerhet”. 

Brown och Holmes från 1986: ” En uppsättning uppfattningar eller antaganden som innehas 
av en individ och/eller en grupp angående en specifik enhet”.  

Cooper och Phillips definition från 1994: ”Säkerhetskultur handlar om de delade 
uppfattningar och antaganden som arbetare har gällande säkerhet på deras arbetsplats”. 

Berendes från 1996: ”Det kollektiva mentala programmet om säkerhet som delas av en grupp 
av organisationsmedlemmar”.  

Cox och Cox från 1991: ”Säkerhetskultur reflekterar attityder, antaganden (beliefs), 
uppfattningar (perceptions) och värderingar som anställda delar i relation till säkerhet”.  

Dessa definitioner belyser vilka faktorer som enligt den rådande litteraturen anses vara 
väsentliga för begreppet säkerhetskultur. Dessa sammanfattas enligt följande tabell: 

Tabell 1. Sammanfattning av karaktäristiska faktorer för säkerhetskultur.  

Av organisationen/anställda på 
företaget delade: 

Gällande: 

Antaganden (beliefs) Arbetsmiljön 

Attityder En specifik enhet 

Koncept Säkerhet på arbetsplatsen 

Uppfattningar (perceptions) Säkerhetsetik 

Värderingar Säkerhetskultur 
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3.1.2 Praktiskt tillämpning av säkerhetskultur 
Rollenhagen (2005) menar att säkerhetskultur bör ses i relation till två andra analytiska 
kategorier, struktur och individ. Struktur syftar till olika typer av institutionella arrangemang 
som avser att hantera säkerhet. Individ syftar till aktören dvs. de enskilda individernas attityd, 
värderingar, kunskap och beteenden. I kulturbegreppet är individaspekten endast intressant ur 
ett grupperspektiv där man ser på grupper av individer över tid samt de mönster av beteenden, 
attityder etc. som grupper har gemensamt.  

För att förhindra olyckor och förebygga säkerhet anser Flin, et al. (2000), att man bör 
fokusera på att mäta säkerhetskultur. Detta bör göras genom att mäta indikatorer till 
avvikelser på ett förebyggande sätt, till skillnad från att som förr endast mäta retrospektiv data 
från konsekvenser av avvikelser. Man vill alltså skifta fokus från feedback till feedforward 
(Falbruch och Wilpert, 1999). Genom att göra detta minskar kraven på att behöva vänta tills 
det sker en avvikelse i systemet för att först då kunna mäta den och vidta åtgärder. Detta 
skiftande i fokus kommer från en medvetenhet om att organisatoriska och mänskliga faktorer 
dvs. MTO-faktorer (människa-, teknik- och organisationsfaktorer, eng. human factors) är de 
vanligaste orsakerna bakom olyckor snarare än enbart tekniska fel som förr ansågs vara den 
primära bakomliggande faktorn till olyckor. Speciellt inom kärnkraftsindustrin läggs stor vikt 
vid de organisatoriska faktorerna och genom olika nationella bestämmelser uppmanas 
branschen att fastställa och bedöma sin säkerhetskultur. (Flin, et al. 2000) 

För att kunna studera och rannsaka sin säkerhetskultur kan man enligt Guldenmund (2000) 
försöka urskilja tre nivåer av säkerhetskulturen. De är 1) grundantaganden, 2) formella 
värderingar, såsom t.ex. attityder, och 3) artefakter. Dessa tre nivåer är vad de flesta forskare 
om säkerhetskultur kommit överens om är relevant i säkerhetskulturssammanhang. 
Grundantaganden utgör själva kärnan i säkerhetskulturen men behöver inte nödvändigtvis 
handla om säkerhet, även om det anses bra ifall de gör det. De handlar om de implicita 
antaganden som guidar beteende och som talar om för medlemmar av grupper hur de ska 
bedöma, tänka om och känna för saker och ting. Dessa grundantaganden skall vara så 
inpräntade i ens sätt att vara, att man tar dem för givet, och inte mycket variation ska kunna 
finnas inom samma kultur (Guldenmund, 2000). Formella värderingar handlar om hur man 
uttrycker de grundläggande värderingarna i form av attityder och förhållningssätt. Det handlar 
om hur man pratar om och förhåller sig till faktorer som har med säkerheten och 
arbetskulturen att göra. Artefakter är den sista nivån som representeras av de hjälpmedel som 
användes för att hantera säkerhetsfaktorer så som t.ex. kommunikationsmedel, mjukvaror för 
produktion och administration eller fysiska skydd. I en studie av Guldenmund från 2000, drar 
han slutsatserna att säkerhetskultur är en bra alternativ prestationsindikator för säkerheten på 
ett företag, och att det är mycket viktigt att ta hänsyn till de grundläggande antagandena, 
attityderna och artefakterna som råder inom säkerhetskulturen.  

En liknelse Rollenhagen (1997) gör är att jämföra kultur med ett gränssnitt, dels mellan 
individer, dels mellan individer och strukturer. Gränssnittet översätter och transformerar 
information från strukturer, informationssystem etc. för att skapa mening och förståelse för 
individerna. För att ett sådant gränssnitt ska kunna skapas krävs det att man tar både 
människan och teknologin i beaktning men även de organisatoriska och strukturella 
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kontexterna som omger individerna och strukturerna. Gränssnittet kan även ses ur ett 
självständigt perspektiv, frånskilt individen och strukturen. 

I likhet med att det finns dåligt utformade människa-maskingränssnitt så finns det dåligt 
utformade säkerhetskulturer. Det kan t.ex. handla om att information är otydlig, att det saknas 
återkoppling eller att kontrollmöjligheter är bristfälliga. I flera avseenden kan man enligt 
Rollenhagen (1997) använda samma typ av logik som man använder då man analyserar ett 
människa-maskin gränssnitt för att skapa förståelse av en säkerhetskultur. I människa-
maskingränssnitt är språk och symboler av mycket stor roll för att effektivisera dialogen 
mellan människan och teknologin. På samma sätt är språk och symboler avgörande för hur 
säkerhetskulturer utvecklas. Vad man säger, hur man säger det och vem som säger vad, 
påverkar attityder gentemot, hantering av och förståelse för begreppet säkerhetskultur. Viktigt 
är att skilja mellan om man använder begreppet som en metafor för något eller om man 
använder det på ett operationaliserbart plan och då avgränsa och definiera vad det är man 
pratar om för att undvika mångtydighet.  

Enligt Rollenhagen (1997) finns det två olika modeller för hur man ser på säkerhetskultur. En 
där kulturen har en mer överordnad funktion som direkt eller indirekt påverkar alla de andra 
variablerna (Figur 6) och en där kulturen är en variabel bland andra (Figur 7). Om man väljer 
att betrakta kultur som en bakomliggande faktor så antar man att det finns kulturfaktorer 
bakom alla variabler i ett system t.ex. att teknikens utformning beror på attityder, värderingar 
och historik etc. Detta ger mycket lite utrymme för att försöka påverka eftersom alla faktorer 
beror på den omgivande kulturen vilket tar lång tid att förändra. Väljer man det andra 
alternativet, att se kultur som en variabel bland andra så antar man att kultur kan styras och 
ändras på samma sätt som de andra variablerna. Detta innebär ofta att sätta upp normer och att 
försöka ändra beteenden. Båda modellerna är relevanta beroende på vad man vill 
åstadkomma. Ser man kulturen som en variabel bland andra så är syftet förmodligen att 
påverka kulturen och använda den på ett mer operationellt sätt. Om man å andra sidan ser 
kulturen som ett överordnat begrepp vill man förmodligen analysera hur ett fenomen 
uppkommit för att på så sätt försöka förstå orsakerna bakom. I denna studie är den första 
modellen (Figur 6) mest relevant eftersom den syftar till att analysera en befintlig situation för 
att finna de bakomliggande orsakerna. Vill man sedan utnyttja den framkomna informationen 
till att ändra på situationen kan man tillämpa den andra modellen (Figur 7). Då antar man att 
kultur faktiskt kan påverkas. 

 



 

Figur 6. Kultur som bakgrundsfaktor
att betrakta kulturbegreppet (Rollenhagen, 1997).

Figur 7. Kultur som en variabel bland andra
olika sätt att betrakta kulturbegreppet (Rollenhagen, 1997).

3.1.3 Ledningens roll för säkerhetskulturen
”Forskning visar att ledningens 
förändra kultur. Genom att ledningen öppet och ärligt visar att de bry
människorna i organisationen skapas i allmänhet god förutsättning för en 
stark identitet och gruppkänsla i ett företag som baseras på öppenhet och 
ärlighet.”  (Rollenhagen

Att ledningen har en stark påverkan på säkerhetskultur
en mycket intressant faktor att undersöka i 
och hur agerar man? Tar man till sig

Männi
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Kultur som bakgrundsfaktor (ur ett MTO-perspektiv). Referens baserad på Rollenhagens två olika sätt 
att betrakta kulturbegreppet (Rollenhagen, 1997). 

Kultur som en variabel bland andra (ur ett MTO-perspektiv). Referens baserad på Rollenhagens t
olika sätt att betrakta kulturbegreppet (Rollenhagen, 1997). 

s roll för säkerhetskulturen 
Forskning visar att ledningens symboliska betydelse är en stor möjlighet att 

förändra kultur. Genom att ledningen öppet och ärligt visar att de bry
människorna i organisationen skapas i allmänhet god förutsättning för en 
stark identitet och gruppkänsla i ett företag som baseras på öppenhet och 

Rollenhagen, s. 166, 1997) 

Att ledningen har en stark påverkan på säkerhetskultur, inkluderat de anställdas 
att undersöka i den här studien. Vad säger ledningen om AvÄrS 

Tar man till sig de anställdas synpunkter?  

Säkerhetskultur

Människa

Organisa-
tion

Teknik

Säkerhetskultur

Teknik

Organisation

Männi-
ska

 

Referens baserad på Rollenhagens två olika sätt 

 

Referens baserad på Rollenhagens två 

möjlighet att 
förändra kultur. Genom att ledningen öppet och ärligt visar att de bryr sig om 
människorna i organisationen skapas i allmänhet god förutsättning för en 
stark identitet och gruppkänsla i ett företag som baseras på öppenhet och 

de anställdas attityder, är 
n. Vad säger ledningen om AvÄrS 
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3.2 Människa-teknik-organisation (MTO) 
Sambandet mellan människa, teknik och organisation är något som är mycket viktigt att ha 
kunskap om då man pratar om säkerhetsarbete så som t.ex. att förebygga olyckor. Den 
engelska benämningen för samma sak är ”human factors”. 

Genom analys av stora olyckor från olika domäner, så som transport, energiproduktion och 
kemi, har man sett att de alla kan härledas tillbaka till samma typer av rotproblem. Det rör sig 
om en kombination av faktorer från mänskligt felhandlande, brister i erfarenhetsåterföring, 
tekniska brister, konstruktionsfel, brister i kvalitetssystem och bristande säkerhetskulturer etc. 
(Rollenhagen, 1997). Även mindre arbetsolyckor har detta gemensamt. För att förebygga 
olyckor krävs det att man hämtar kunskap från många olika kunskapsområden och att man 
börjar med att analysera oss själva och vår verklighetsuppfattning. Alla uppfattar vi vår 
omgivning på olika sätt beroende på faktorer som utbildning, kunskap, traditioner och 
erfarenheter etc. och denna uppfattning påverkar hur vi uppfattar risker och hur vi tolkar 
orsakerna bakom dem. En person med beteendevetenskaplig bakgrund ser med stor 
sannolikhet mer psykologiska faktorer som orsaker till riskerna än en person med teknisk 
bakgrund som istället identifierar de faktorer med tekniska grunder. Alla olika perspektiv på 
risk och säkerhet är nödvändiga och dessa kompetenser måste finnas då man arbetar med att 
förebygga säkerhet. Ett sätt att effektivt lösa problem är att först göra en tydlig 
problemformulering (Rollenhagen, 1997). Det är precis vad den här studien syftar till, dvs. att 
identifiera problemen och dess orsaker, sedan är det upp till organisationen att åtgärda dem. 

Genom att integrera säkerhetskulturbegreppet i MTO-perspektivet kan ett antal 
frågeställningar uppstå, förutsatt att man utgår från att kultur kan ses som en bakgrundsfaktor 
som påverkar människan, tekniken och organisationen (Figur 6). Den första frågan är vilka 
grundantaganden och föreställningar styrde utformningen av ett visst tekniskt och 
administrativt system? Detta är intressant för att få information både om risker, där ny 
information kan yttra sig i ljuset av ny kunskap, och ge vägledning vid ändringar i tekniska 
och administrativa system. Den andra frågan är vilka grundantaganden olika människor och 
grupper i en organisation har om andra grupper. Man antar att dessa personer har mentala 
scheman som kan vara påverkade av historier eller hörsägen om andra individer eller grupper 
vilket påverkar hur man ser på dem och på verkligheten. Att uppmärksamma folk om 
problemen med dessa scheman skapar ett medvetande och insiktsfullhet som kan hjälpa till att 
överbygga dessa hinder för att kunna uppnå en gemensam säkerhetskultur. (Rollenhagen, 
1997) 

Kulturbegreppet kan även användas för att bilda en förståelse t.ex. för hur individuellt 
ansvarstagande påverkar människor på en arbetsplats. Vilka föreställningar råder angående 
individens möjlighet att själv fatta sina beslut och handlingar? Vilka förutfattade meningar 
finns det om individens skuld eller ansvar för en händelse? Det är viktigt att analysera dessa 
frågor för att resultaten ger mer eller mindre goda förutsättningar till att använda olika 
säkerhetsstrategier på ett effektivt sätt. (Rollenhagen, 1997) 
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3.2.1 Systemperspektiv i MTO 
Ett sätt att se på MTO är genom ett såkallat systemperspektiv. Att inta en systemsyn av 
säkerheten innebär att se systemet som en helhet där både människa, teknik och organisation 
(MTO) spelar väsentliga roller för att få förståelse för systemet.  

”Detta helhetsperspektiv betonar människa och organisation med samma kraft 
som tekniken i sig, Intresset är främst på relationer mellan delsystemen 
människa, teknik och organisation snarare än på delsystemen i sig själva”. 
(Rollenhagen, s 14, 1997) 

Systemperspektivet innebär att helheten är större än summan av delarna och Woods (2003) 
menar att det enda sättet att förstå en agents agerande är i relation till den miljön den verkar i 
och samtidigt kan en arbetsmiljö endast förstås i relation till det den kräver av och tillåter 
agenten. Miljön och agenten är ömsesidigt beroende av varandra vilket innebär att om den ena 
ändras måste den andra anpassas därefter. Detta innebär att om man verkligen vill förstå hur 
en agent agerar så måste man inta ett systemperspektiv. 

Att skapa ett systemperspektiv på säkerhet på sin arbetsplats är däremot inte det lättaste 
eftersom vi människor gärna håller oss till det vi kan och våra kunskapsrevir är djupt 
inpräntade. Vi tycks även ha problem med att hantera komplexa system med många 
komponenter som påverkar och påverkas av varandra. När det blir för komplext och 
ogenomskinligt (dvs. att man inte ser eller förstår vad som sker bortom användargränssnittet) 
väcks ett behov av en överordnad struktur, en tankestuktur, för att analysera säkerheten. För 
att anlägga ett systemperspektiv krävs det att man börjar med att påverka de attityder och 
perspektiv som råder på arbetsplatsen och skifta fokus från antingen människan, tekniken eller 
organisationen till att handla om en helhetssyn där faktorerna är ömsesidigt beroende av 
varandra. Detta är mycket väsentligt för att förstå komplexiteten i systemet. Nästa steg kan 
vara att fördjupa sig i den teoretiskt kunskap som finns om psykologi, sociologi, human-
factors och ergonomi, men även utnyttja den vardagskunskap vi har om människan. 
(Rollenhagen, 1997) 

3.3 Avvikelserapportering 
Att rapportera avvikelser i form av olyckor, incidenter och nära missar, kan förebygga och 
förhindra att olyckor inträffar genom att organisationen lär sig av sina misstag (Sanne, 2006). 
Trots detta är det många avvikelser inom olika branscher som förblir orapporterade. En 
anledning till detta är att dessa avvikelserapporteringsverktyg sällan är tillräckligt 
interagerade i de anställdas arbetsrutiner eller i deras arbetskultur och verkar heller inte ligga i 
deras arbetsmässiga intresse (Sanne, 2006). För att avvikelserapportering ska fungera krävs 
det att enligt Sanne (2006) att de anställda själva får ta ansvar för sin rapportering, att de vet 
hur och varför det skall göras samt att de får feedback på sitt arbete. 

I en artikel från 2002 undersökte Chris Johnson från University of Glasgow hur två 
pionjärsystem för avvikelserapportering hanterar problem som uppstår. De två framgångsrika 
avvikelserapporteringssystemen man tittade på är FAA´s (the Federal aviation 
Administration) Aviation Safety Repoting System (ASRS) och FDA´s (The US Food and 
Drug´s Administrations) MedWatch vilka båda lett till att man etablerat liknande nationella 
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och internationella scheman för avvikelserapportering. Dessa möjliggör för individer och 
grupper att rapportera sina säkerhetsangelägenheter på ett förtroligt eller anonymt sätt. Som 
en följd av den storskalighet som systemen besitter har två olika problem uppstått vilka båda 
systemen råkat ut för. Det är dels svårigheter med hur man ska hantera de stora mängder 
information som dagligen inkommer och dels de interna skillnaderna i hur man formulerar 
sig, dvs. kvaliteten på informationen som ofta är präglad av den interna organisationens 
rutiner och företagskultur. Resultaten av det sistnämnda problemet blir att användarna 
rapporterar in olika uppgifter vilket leder till att man inte lyckas identifiera de gemensamma 
problemen, vilket i sin tur innebär stor fara för denna typ av säkerhetsarbete. Det förstnämna 
problemet hanteras med hjälp av olika typer av mjukvaror, vilket inte är av vidare intresse för 
den här studien. Det andra problemet hanteras med hjälp av att begränsa antalet 
ifyllnadsalternativ och använda sig av fritextrutor. Men också av datorbaserade 
intervjutekniker som guidar användaren till att minnas vad som hänt och hur man skall fylla i 
sina rapporter. (Johnsson, 2002) 

I en annan studie av Van der Schaaf och Kanse (2003) identifierade man fem kategorier av 
orsaker till att de anställda på en kemianläggning valde att inte rapportera in avvikelser. Dessa 
var 1) Att man ansåg att det inte fanns någonting att lära från incidenten/avvikelsen (no 
learning), 2) Att avvikelsen inte innebar någon riktig risk utan snarare handlade om att man 
förbisett någonting dvs. att avvikelsen inte går att tillämpa och är irrelevant (not applicable), 
3) Att man upptäckt och förhindrat avvikelsen i tid och att den därför aldrig innebar någon 
risk (recovery), 4) Att man ansåg att avvikelsen inte hade några kvarvarande konsekvenser för 
företaget eller för andra (no remaining consequences), 5) Annat (other). Av dessa var nummer 
två och fyra de mest förekommande (Van der Schaaf och Kanse, 2003). Dessa resultat tyder 
på att man inte skall lägga för mycket beslutsansvar på anställda och att man på förhand bör 
ha utstakade och detaljerade bestämmelser för vad som skall rapporteras och inte.  

Om man tittar på hur ett system som MedWatch är uppbyggt ser man att det inte är särskilt 
komplext. MedWatch som är ett nationellt incidentrapporteringssystem där hälsovården kan 
rapportera in incidenter där olika hälsoartefakter varit inblandade. MedWatch består av ett 
antal kategorier som underlättar för både ifyllandet, att skapa ett index över data och för den 
statistiska analysen. Dessa kategorier består av information om särskilda artefakter som var 
involverade vid incidenten och produktens serienummer, men också information om var det 
ägde rum. Sedan finns ett fritextområde där man med egna ord ska beskriva vad som skett, 
hur det upptäcktes och vilka åtgärder man vidtagit. Systemet är konfidentiellt men inte 
anonymt, vilket möjliggör för administratörerna att kontakta inläggaren om något är 
ofullständigt ifyllt eller om man har ytterligare frågor om vad som skett. Dock kan ingen 
utomstående se vem som rapporterat in avvikelsen. (Johnsson, 2002) 

Framgången för ett avvikelserapporteringssystem hänger på att det skall locka användare att 
rapportera, vilket i sin tur hänger på att användarna får feedback om att det som de rapporterar 
in ger resultat och få bekräftat att deras insats är värdefull och uppskattad. Människor 
rapporterar bara om de tror att deras bidrag kommer till användning. Det har delvis också att 
göra med att systemet är konfidentiellt, för om man känner sig säker att rapportera utan risk 
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för att själv hängas ut pga. eventuella misstag så är sannolikheten mycket större att man 
rapporterar. (Johnson, 2002) 

Fördelarna med att ha ett nationellt system är att de olika instanserna, som i MedWatch´s fall 
är sjukhus, kan jämföra data med varandra och på så sätt få enkel tillgång till andras 
erfarenheter och dra lärdom från dem varpå de själva får en chans att undvika att upprepa 
samma misstag. En fara med nationella system är att om individuella incidenter inom den 
interna organisationen isoleras från andra organisationer så kan man se incidenten endast som 
ett internt fel och inte se att det är ett vanligt förekommande fel. Lokala system har däremot 
fördelen att operatörer direkt kan följa upp det som rapporteras in men också att de själva kan 
kontrollera systemen eller miljöerna i fråga (Busse och Johnsson, 1999). Även den egna 
företagskulturen kan underlätta själva förmedlandet för operatörerna vad gäller hur man 
kommunicerar det inträffade. Inberäknat argumenten för och mot ovan så lutar det i dagsläget 
mot att de nationella och internationella avvikelsesystemen blir allt vanligare i relation till de 
lokala. (Johnsson, 2002) 
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4 Metod 
Den metod som valdes för studien var semi-strukturerade intervjuer. Detta är en kvalitativ 
intervjumetod som används vid kvalitativ forskning (Bryman, 2002). Målet var att fånga 
användarnas erfarenheter, synpunkter och kunskap om AvÄrS samt att se huruvida det fanns 
belägg för de åsikter och rykten som figurerar på kärnkraftverket. Därför valdes en kvalitativ 
metod eftersom de till skillnad från kvantitativa metoder försöker fånga intervjudeltagarens 
subjektiva uppfattning och ståndpunkt i stället för att fokusera på forskarens intressen 
(Bryman, 2002). I kvantitativ forskning är metoden väl strukturerad för att säkerställa 
reliabiliteten och validiteten när det gäller mätning av viktiga begrepp. I kvalitativ forskning 
är metoden mindre strukturerad och mer flexibel för att kunna anpassas efter hur forskningen 
utvecklas i takt med intervjudeltagarens svar (Bryman, 2002). Intervjuerna skedde under en 
tidrymd på tre veckor på kärnkraftverket. Därefter transkriberades resultaten innan de 
analyserades. Den analysmetod som valdes var Grounded theory som är en kvalitativ 
analysmetod och bygger på ett iterativt synsätt där insamling av data och analys av data sker 
parallellt i ett samspel med varandra. Detta innebar bl.a. att intervjufrågorna anpassades och 
skiftades allt efter att data samlades in.  

För att kunna ställa relevanta intervjufrågor gjordes först en förstudie som syftade till att ringa 
in problemområdet/problemområdena. Detta gjordes dels genom inledande litteraturstudier 
om AvÄrS och om säkerhetskultur, dels genom diskussioner och brainstorming tillsammans 
med användare av AvÄrS, personer ansvariga för AvÄrS och handledare. Diskussionerna och 
brainstormingen ägde rum i olika kontexter, ibland mellan fyra ögon, ibland med flera 
personer närvarande. De genomfördes både före studien påbörjades, i inledningsfasen men 
även senare under studiens gång. Även närvaro vid ett antal personalmöten där AvÄrS 
diskuterats bidrog till en djupare förståelse för hur AvÄrS bemöts och hur man diskuterar 
kring systemet, vilket även tidigare arbetserfarenhet från företaget bidrog till då jag både 
arbetat med AvÄrS och diskuterat systemet med andra anställda runt fikabordet. De 
framkomna punkterna som redovisas i resultatdelens första del är alla potentiella 
upphovskällor till dagens situation och ligger till grund för både intervjufrågorna och vidare 
teoribildning. 

Skillnaden mellan en strukturerad intervju (som är en kvantitativ intervjumetod) och 
ostrukturerad intervju (som är en kvalitativ intervjumetod) är att i den ostrukturerade intervjun 
är intresset riktat mot intervjudeltagarens ståndpunkt, medan en strukturerad intervju mer 
fokuserar på forskarens intressen (Bryman, 2002). I kvantitativa undersökningar är metoden 
väl strukturerad för att få fram väl strukturerad data med optimal reliabilitet och validitet, och 
forskaren har oftast en tydligt formulerad uppsättning frågor som skall ställas. I kvalitativa 
undersökningar är metoden inte lika strikt utan forskaren fokuserar snarare på att få fram 
intervjudeltagarens personliga erfarenheter och åsikter genom t.ex. en ostrukturerad intervju 
som mer påminner om ett samtal. I en ostrukturerad intervju låter man intervjudeltagaren röra 
sig ganska fritt och på så sätt ge den utrymme att själv uttrycka vad den tycker är viktigt och 
relevant. En fråga följs ofta upp av följdfrågor som bygger på vad deltagaren sagt. En semi-
strukturerad intervju är en kvalitativ metod som ligger någonstans mitt emellan strukturerade 
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och ostrukturerade intervjuer. I en semi-strukturerad intervju använder intervjuledaren en 
intervjuguide som är en relativt färdig uppsättning frågor eller teman som hon vill ta upp med 
intervjudeltagaren. Frågorna formuleras på ett sådant sätt att deltagaren får stor frihet att 
utforma svaren som han eller hon vill och få följdfrågor ställda till sig som inte nödvändigtvis 
finns med i guiden. Frågorna behöver heller inte komma i någon specifik ordning även om de 
i flesta fall ställs i den ursprungliga ordningen. (Bryman, 2002) 

4.1 Urval 
Ett första urval av deltagare gjordes genom vad Repstad (1999) kallar snöbollsprincipen, 
vilken innebär att informanter rekommenderar andra informanter. De informanter som 
rekommenderade andra informanter var personer som påträffades under förstudien. Av de 
namn som framkom gjordes ett andra urval baserat på en önskan om att få en så bred 
spridning av användare som möjligt gällande var i organisationen de arbetade, vilka AvÄrS-
typer de kom i kontakt med då de arbetade med systemet samt att genusfördelningen 
tillgodosågs så gott det gick. Av de utvalda individerna skapades fyra användargrupper med 
syfte att tillgodose att deltagarna hade olika AvÄrS-vanor för att få en så bred spridning som 
möjligt. Dessa användargrupper presenteras närmare i stycket 4.2 Deltagare. Ett krav för att få 
vara med var att man någon gång varit i kontakt med AvÄrS, även om de inte använde 
systemet i dagsläget, detta för att kunna bidra med sin kunskap eller brist på kunskap om 
AvÄrS. En person som aldrig varit i kontakt med AvÄrS har förmodligen ingenting där att 
göra rent arbetsuppgiftsmässigt, och har därför inte heller någon kunskap att bidra med. 

4.2 Deltagare 
För intervjuerna valdes tillslut 18 st. anställda vilka representerade fyra olika typer av 
användare. Det var expertanvändare som innefattar personer som arbetar regelbundet med 
systemet eller som har gjort det förut och som besitter en djupare kunskap. Det var även 
normalanvändare som representerar den vanligast förekommande användaren och deras 
kunskap. Denna grupp var svår att definiera eftersom det kunde skilja mycket mellan olika 
normalanvändares kunskaper. Den tredje gruppen bestod av nybörjare som inte jobbat särskilt 
länge eller mycket med systemet och som representerar en grupp som har en ytligare kunskap. 
Den fjärde gruppen bestod av sällananvändare och ickeanvändare som kunde vara personer 
som tidigare kommit i kontakt med systemet men som nu gjorde det mycket sällan eller 
aldrig. Antingen pga. att de tagit ett aktivt beslut att inte använda systemet eller pga. att deras 
arbetsuppgifter skiftat. Målet var att ur de namn som framkommit genom snöbollsprincipen 
(Repstad, 1999) hitta ungefär lika många användare ur alla fyra grupper för att säkerställa en 
spridning bland de kunskaper som finns på företaget och innefattar personer från såväl 
ledningen som från de lägre positionerna. Vad gäller de olika användargrupperna så kan man 
inte dra några större slutsatser utifrån vilka yrkesroller eller position i företaget deltagarna i en 
viss grupp hade, då kunskapsspridningen var mycket bred oavsett position. 

Det viktigaste var dock inte att deltagarna på pricken motsvarade någon av användartyperna, 
utan snarare att de representerar en bred spridning på användandet av och kunskaperna om 
AvÄrS så att så många olika perspektiv som möjligt identifierades.  
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4.3 Procedur 
En timme avsattes för varje intervju men tenderade ofta att dra över något på tiden. Intervjun 
hölls på deltagarens kontor och de enda närvarande var intervjuaren och deltagaren. Dörren 
stängdes för att säkerställa en lugn och ostörd miljö. Ännu en fördel med att utföra 
intervjuerna på deltagarnas arbetsplats är att det kan vara lättare att minnas vad man brukar 
göra när man arbetar och komma in i sina vanliga tankebanor om man befinner sig i sin 
naturliga arbetsmiljö. Samtidigt kan man få stöd från tillgängliga relevanta artefakter som kan 
användas vid förtydliganden eller klargöranden under intervjuns gång (J. Preece et al., 2002). 
I detta fall användes AvÄrS-applikation vid flertalet tillfällen både som stöd för minnet och 
för att prova sig fram. Deltagaren hade tidigare informerats om vad intervjun gick ut på och 
vad studiens syfte var. På plats fick de även ett formulär med samma information 
kompletterad med information om hur intervjun skulle gå till och en förfrågan om det gick bra 
att spela in intervjun med mp3spelare. De fick även veta att deras namn skulle avidentifieras i 
rapporten samt att de när som helst kunde avbryta intervjun om de så önskade. De fick sedan 
skriva under formuläret för att verifiera att de tagit del av informationen. Intervjuledaren 
antecknade kontinuerligt under hela intervjun. När intervjun var klar stängdes mp3-spelaren 
av och deltagaren tillfrågades om de hade något att tillägga eller några funderingar som de 
ville ha svar på.  

Somliga frågor var formulerade på ett sådant sätt att det skulle framgå hur mycket de visste 
om både systemet och om företeelser runtomkring. Visade det sig att de inte hade någon 
kunskap så informerades de om hur det låg till efter att de själva spekulerat färdigt gällande 
frågan. Detta både för att stimulera deras tankar och för att väcka deras intresse för systemet, 
och för avvikelserapportering, men också för att det var information som jag ansåg att de 
borde ha för att underlätta sina arbetsuppgifter. 

Vid frågor som handlade om gränssnitt och funktioner fick deltagaren antingen titta på 
utskrifter över de aktuella funktionerna eller också sitta framför en datorskärm så att den 
tillsammans med intervjuledaren kunde se och prova sig fram.  

4.4 Grounded theory 
Något som ofta skiljer kvalitativa data från kvantitativa data är att analysen av kvantitativa 
data alltid görs efter det att all data är insamlad (Bryman, 2002). Eftersom data i denna studie 
är kvalitativ valdes en analysmetod som är anpassad efter just kvalitativ data. Den 
analysmetod som användes var ”Grounded theory” (Glaser och Strauss, 1967) som enligt 
Bryman (2002) är en av de absolut vanligaste synsätten för analys av kvalitativ data. Det är en 
generell analysmetod och innebär att det på ett iterativt sätt finns ett samspel mellan insamling 
och analys av data. Mycket kortfattat kan man sammanfatta Grounded theory som ett synsätt 
som tillåter att forskaren grundar teorin på insamlad data. Men Grounded theory är mer 
omfattande än så och innefattar tekniker för hur detta skall gå till. I sin beskrivning av 
Grounded theory skiljer Alan Bryman (2002) mellan redskap för och resultat från Grounded 
theory.  

Några av de redskap han nämner är teoretiskt urval, kodning, teoretisk mättnad och 
kontinuerliga jämförelser.  
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Teoretiskt urval är en datainsamling som syftar till att generera teori. Forskaren samlar in data 
samtidigt som den kodas och analyseras och tar därefter beslut om vilken data som skall 
samlas in därnäst och var den skall insamlas ifrån (Glaser och Strauss, 1967). Det handlar om 
en kontinuerlig process och inte ett speciellt stadium. I detta fall kan det teoretiska urvalet 
styrkas dels genom den första problemformuleringen som på ett liknande sätt genererades ur 
samtal med olika inblandade personer tills det att en tillfredställande bild hade etablerats. Dels 
genom att intervjuerna kontinuerligt utvecklades genom att vissa frågor valdes bort baserat på 
tidigare framkommen information och nya frågor tillkom. Samtidigt ändrades min uppfattning 
om vissa saker och fick således konsekvenser för fortsatt teoribildning.  

Kodning utgör en av de viktigaste processerna i Grounded theory och är den process 
varigenom data bryts ner i dess beståndsdelar och organiseras, och som sätter igång strax efter 
det att datainsamlingen inletts (Bryman, 2002). Kodningen är den genomgång man gör av 
anteckningar, utskrifter eller ljud- och videoinspelningar och sätter namn eller etiketter på det 
som verkar vara teoretiskt eller praktiskt relevant. Det är en prövande process där data 
ständigt förändras och omvärderas och data ses som tänkbara indikatorer till ett visst fenomen 
eller begrepp och dessa indikatorer jämförs ideligen mot varandra för att avgöra vilka begrepp 
de passar bäst in på (Bryman, 2002). Strauss och Corbin (1998) skiljer mellan tre olika nivåer 
av kodning: öppen kodning, axial kodning och selektiv kodning. I denna studie användes 
öppen kodning som är den första nivån av kodning och syftar till att bryta ner, studera, 
jämföra, konceptualisera och kategorisera data. Detta formuleras sedan till begrepp som 
därefter grupperas och omformuleras till kategorier. De andra nivåerna av kodning är mer 
djupgående, men bedömdes inte tillföra något extra för den här studien och de önskvärda 
resultaten. Kodningen gick till så att alla inspelade intervjuer transkriberades och 
kompletterades med noteringar från anteckningarna. Ur detta resulterade begrepp och 
kategorier som presenteras nedan under rubriken Analysresultat.  

Teoretisk mättnad innebär två olika faser i Grounded theory processen. Dels kodningen av 
data då man nått den punkt där det inte tjänar något till att fortsätta se hur väl data passar in på 
begrepp och kategorier. Dels insamlingen av data, då man når den punkt där ny data inte 
längre ger ny information. Antalet intervjuer i den här studien baserades på en ursprunglig 
uppskattning om att 20-25 st. skulle vara lagom, men efter 18 st. intervjuer uppnåddes en 
teoretisk mättnad och därför avgjordes det att det fick räcka. 

Kontinuerliga jämförelser är en fas som enligt Glaser och Strauss (1967) anses vara mycket 
viktig men tenderar att vara något underförstådd då den inte får något utrymme i senare 
litteratur. Det handlar om en process där man upprätthåller ett nära samband mellan insamling 
av data och konceptualisering/teoribildning, för att på så sätt försäkra korrespondensen till 
begreppen och kategorierna. Det gäller för forskaren att ständigt jämföra indikationer från 
insamlad data så att även kategorierna bearbetas och kan utvecklas (Bryman, 2002). Detta 
gjordes både under intervjuerna och efteråt. I intervjuerna genom att anpassa frågorna efter 
framkommen data och på så sätt forma begreppen och kategorierna, och i senare moment 
genom att matcha intervjusvaren till de olika kategorierna.  
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Resultat från Grounded theory består av de begrepp och kategorier som kommer från det 
synsätt som Grounded theory står för. Begrepp är de etiketter som sätts på konkreta 
företeelser. De är byggstenar som teorin bygger på. Kategorier består av begrepp som 
bearbetats i den mån att det anses representera en företeelse i verkligheten. En kategori kan 
bestå av två eller flera begrepp. Man kan även dra det ännu längre och försöka identifiera 
egenskaper, hypoteser och så smånig om en övergripande teori, men i den här studien var 
detta inte målet dvs. att finna en allomfattande och holistisk teori som förklarar varför AvÄrS 
inte används, utan målet var snarare att identifiera de källor till problem som finns för att på 
så sätt upplysa beslutsfattarna om dem. Vill man knyta ihop allting och förklara relationer 
mellan alla problemkällorna så bör man förmodligen inta ett djupare organisatoriskt 
perspektiv som representerar det specifika företaget. Detta hade varit en intressant aspekt men 
tyvärr inte inom ramen för denna studie då det hade krävts mer resurser. Det finns även 
mycket kritik riktat speciellt mot de senare stegen i Grounded theory som exempelvis lyfter 
fram svårigheterna med att alltid generera en generell teori. Man rör sig ofta med en stor 
mängd begrepp och det är svårt att se vilken teori som egentligen formuleras (Bryman, 2002). 
De teorier som i sådana fall skapas blir ändå sällan representativa för något annat än de 
specifika sociala företeelser som undersökts och inte mer generella företeelser (Bryman, 
2002). 
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5 Resultat 
I detta stycke följer först resultaten från förstudien och därefter från intervjuerna. Resultaten 
från förstudien presenteras indelade i punkter, och resultaten från intervjuerna presenteras i 
form av begrepp i en tämligen ren form. Tillsammans med dessa begrepp medföljer många 
exempel hämtade direkt från det transkriberade materialet. I kapitel 6 redovisas den djupare 
analysen med indelning i kategorier av resultaten 

5.1 Resultat från förstudien 
Förstudiens resultat presenteras i form av nio punkter som alla beskriver olika områden som 
anses vara problematiska och vara potentiella upphovskällor till att AvÄrS inte används. 
Uppgifterna i punkterna är baserade individers åsikter, funderingar och kunskaper, såväl som 
mina egna uppfattningar, och alltså inte på etablerad fakta. 

1. Bristfällig utbildning och förståelse för systemet – Utbildningar i AvÄrS gavs för flera 
år sedan men idag finns det ingen officiell utbildning för de som känner behov av att 
friska upp minnet eller om man är ny inför AvÄrS, vilket i sin tur kan ha att göra med 
att det varken finns något utbildningsmaterial eller krav på detta. Saknaden av en 
AvÄrS-utbildning leder till att personalen inte vet om de möjligheter som systemet 
besitter eller vad syftet med systemet är. En förklaring till detta är att det från början 
var tänkt att AvÄrS skulle vara så pass intuitivt och självinstruerande att utbildning 
och handböcker inte skulle behövas. Så är dock inte fallet. 

2. Negativ attityd gentemot systemet – Det finns flera möjliga anledningar till detta. 
Exempelvis att det råder en allmän negativitet till att rapportera 
(rapporteringskulturen). Den negativa attityden kommer mycket troligt delvis från de 
hinder man stötte på i början av AvÄrS dagar. När systemet infördes förekom det 
åtskilliga buggar vilket sänkte acceptansnivån betydligt. Dessa buggar är idag 
åtgärdade men förekommer fortfarande i dagligt konversation om AvÄrS vilket 
innebär att man använder dem för att kritisera systemet. Den negativa attityden 
kommer troligtvis även från ledningens dubbla budskap om att systemet är viktigt och 
skall användas, men att de själva valt bort att använda systemet (se nästa punkt). Ännu 
en tänkbar anledning till denna negativa inställning är en motvilja att ta systemet till 
sig. Det kan uppfattas vara svårhanterligt och man vet inte varför man skall använda 
det, dvs. vad man får ut av det.  

3. Ledningens indirekta budskap eller brist på budskap – Ett flertal personer i ledningen 
använder inte AvÄrS trots att de tagit beslut om att AvÄrS ska finnas och att det ska 
användas. Vilka signaler ger det? Är detta ett budskap lämpligt från en företagsledning 
som mer eller mindre utgör rollen som förebild samt sätter normer för resten av 
företaget? Dessutom hör man sällan något positivt om systemet eller något officiellt 
över huvud taget. Det finns brister bakom lanseringen och stödet av systemet.  

4. Är det fel kompetens som utför arbetet? – Denna punkt handlar om ansvarsfördelning 
av arbetsuppgifter. När AvÄrS infördes var VDs ambition att alla skulle vara delaktiga 
i så mycket som möjligt, vilket innebar att man strävade efter att alla skulle vara med 
och använda AvÄrS. Detta kan vara problematiskt eftersom alla har olika 
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förutsättningar. Det handlar om skiftande kompetens och den divergerande 
periodiciteten av användning som kan vara alltifrån dagligen till endast någon gång 
per år. Stödjer systemet att alla skall kunna använda det även om det bara är ytterst 
sällan? Även vilken plats i organisationen man arbetar på kan avgöra hur kompetent 
man är på att rapportera in via dator samt hur mycket kunskap man har om varför man 
ska göra det. 

5. Alternativa system används istället för AvÄrS – På flera platser i organisationen 
använder man andra system istället för AvÄrS och det är okej. Det finns inga påföljder 
då man struntar i att arbeta med AvÄrS utan det är allmänt accepterat beteende. Något 
som bekräftas av att det finns flera (upp emot 10-15 st.) alternativa system som man 
använder istället för AvÄrS. Det är ofta enkla system som fanns före AvÄrS som 
Darwin, Access databas, Excel samt gamla arkiv och register som används på den 
egna avdelningen och ofta hanterar endast den specifika del som man arbetar med, 
tillskillnad från AvÄrS som är mycket omfångsrikt och komplext. En stor brist med 
detta är att arbetet med att dokumentera avvikelser och hantera ärenden varken bidrar 
till någon trendning eller till någon för hela företaget gemensam helhetssyn över 
avvikelser, utan istället sköter varje avdelning eller block sitt. Även den 
dokumentation som görs i AvÄrS och den statistik som kommer från trendningen blir 
missvisande eftersom data är ofullständig. 

6. Bristfälligt gränssnitt – Har grafisk design fått högre prioritet än funktionaliteten och 
hur kan det i så fall förekomma? Detta med tanke på att gränssnittet är anpassat efter 
det gränssnitt som företagets intranät, Insidan, har vilket kan tänkas ligga bakom en 
hel del begränsningar. Även deras dokumenthanteringssystem, Darwin, har vart med 
och påverkat funktionaliteten då man t.ex. efterliknat arkivfunktionen som innebär att 
man checkar in och ut olika versioner av ett dokument. Detta känns kanske inte 
relevant i AvÄrS eftersom det inte är ett arkiv på samma sätt. Det synes att man låtit 
gamla vanor och rutiner styra mycket av AvÄrS utformning utan att ta hänsyn till att 
systemet inte direkt har något med dessa system att göra och kanske inte är optimalt. 

7. Funktionsmässiga hinder – Stödjer AvÄrS funktioner dess syfte och de krav som 
systemet skall uppfylla? Något som man påtalat saknas är en rapportgenerator som 
automatiskt kan generera diagram så att man kan se trender, vilket är ett av de 
grundläggande syftena med AvÄrS. Det saknas också en tillfredställande 
utskriftshantering. Idag måste man exportera data till Excel och där själv utforma den 
statistik man vill visa vilket inte fungerar optimalt utan både kan och bör bli bättre. En 
annan funktion som inte fungerar på bästa sätt är kategoriseringsverktyget som idag 
anses vara för komplicerat av många. Även den långa och komplicerade 
rolluppdelningen i arbetsflödet, främst gällande ärendehanteringen, kan ifrågasättas. 
Ärenden har en tendens att stanna upp i genomförandefasen vilket kan ha och göra 
med att rollerna som skall intas är tidskrävande och hindrar processen från att flyta på 
smidigt. Sökfunktionen är ytterligare en funktion som upplevs krånglig och opålitlig. 
Man vet aldrig om det resultat man fått är att lita på. 

8. Dokumentation om AvÄrS - Det finns gott om dokumentation i Darwin om alla 
tänkbara aspekter av AvÄrS men är denna information lättillgänglig och enkel att 
orientera sig i så att den verkligen underlättar arbetet? Går det snabbt och lätt att hitta 
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det man söker utan att ha ett specifikt Darwinnummer eller en titel? Och är den 
skriven på ett lättbegripligt sätt eller inklämd i tjocka dokument?  

9. AvÄrS-typernas relevans - En annan relevant fråga är huruvida alla AvÄrS-typer bör 
finnas kvar? De motsvarar nämligen den gamla rutinen och är instoppade utan 
omskrivningar eller anpassning. Detta behöver inte nödvändigtvis innebära något 
dåligt utan kan medföra både bra och dåliga aspekter. En potentiell negativ aspekt är 
dock att en av AvÄrS-typerna, Ärenden, skiljer sig tydligt från de andra. Ärenden har 
egentligen inte med erfarenhetsåterföring att göra utan avviker relativt mycket i både 
hantering och syfte. Likaså kan man fundera över huruvida externa och interna 
erfarenheter är en onödig uppdelning eftersom även avvikelser tillslut blir 
erfarenheter. Är inte allting erfarenheter?  
Ett annat problem är att samma roller finns båda i Ärenden och Avvikelser men 
innebär olika arbetsuppgifter trots samma namn, vilket kan vara förvirrande. Det är 
inte många som ser helheten av systemet utan bara den lilla del man själv arbetar med. 
Att slå ihop och förändra detta kommer förändra många års rutinarbete/processer på 
företaget, vilket är stort! 

5.2 Resultat från intervjuerna 
I detta avsnitt följer en genomgång, punkt för punkt, av vad som framkom av de 18 
intervjuerna. Punkterna är baserade på de problemområden som framkom ur förstudien och 
litteraturstudierna, men genererades också under intervjuernas gång. Intervjufrågorna hittas 
längst bak i rapporten, under Bilagor. Några punkter valdes bort och andra tillkom som följd 
av en iterativ arbetsprocess. Begreppen från tidigare kapitel får ligga som utgångspunkt för 
presentationen även i detta kapitel, även om den djupare analysen presenteras först i nästa 
kapitel. Detta för att underlätta överskådligheten av resultaten. Begreppen är 
utbildningsmöjligheter, ledningens påverkan, arbetsbelastning, ansvarsfördelning, gränssnitt, 
funktionernas användbarhet, sökfunktionen, dokumentation samt ett begrepp som heter övrigt.  

De resultat som presenteras i detta avsnitt är ”råa” på så sätt att de visas i en så okonstlad form 
som möjligt där den enda analys som gjorts av dem är att strukturera dem under olika 
begrepp. Att presentera de råa resultat utan att först presentera analysen av dem gjordes av 
den anledningen att försöka bevaka företagets intresse om att ringa in potentiella 
problemområden för vad som upplevs ligga bakom problemen som AvÄrS stött på. Genom 
att presentera råa resultat kan företaget själva bilda sig en uppfattning och använda dem till 
sina egna analyser om så önskas. Som med all kvalitativ dataanalys så kan resultaten tolkas på 
olika sätt beroende på vad forskaren väljer att lyfta fram och fokusera på, vilket gör att 
slutsatserna förmodligen skulle kunna se något annorlunda ut om någon annan utförde 
analysen, utan att för den skull vara oriktig. 

Eftersom intervjuerna var kvalitativa och frågorna utvecklades och ändrade karaktär 
allteftersom de fortgick så finns det inte alltid 18 svar på alla frågor utan man svarade på det 
som intervjun ledde in på och det som tiden tillät. Då det står att X antal personer svarade på 
ett vissts sätt på en fråga så betyder inte detta att resterande svarade på ett motsatt sätt. Det 
kan vara så att det inte kom på tal i de andra intervjuerna eller att man angav ett tredje eller 
fjärde alternativ.  
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För att värna om deltagarnas anonymitet presenteras inte några resultat i förhållande till 
grupptillhörighet då man lättare kan räkna ut vilken individ som sa vad. Detta gäller främst 
för de anställda på företaget eftersom de flesta här känner till varandra och inte sällan vilken 
ungefärlig ståndpunkt man har i olika frågor. 

5.2.1 Utbildningsmöjligheter 
Vad gäller utbildning var syftet att få reda på hur det har fungerat med utbildning i AvÄrS och 
vad användarna tyckte om den. Är man nöjd eller vill man ha mer utbildning och hur bör den i 
sådana fall gå till? Alternativt att få reda på om man inte blivit erbjuden utbildning och om 
man var intresserad av att gå om det erbjöds. 

På frågorna om personen fått någon utbildning i AvÄrS, när den i sådana fall ägde rum och 
om man ansåg att den var tillräcklig, svarade15 av 18 att de antingen hade gått en utbildning 
eller varit med och hållit i den. De tre som inte gått någon utbildning var alla anställda efter 
införandet av AvÄrS. 

Utbildningarna ägde rum för fyra-fem år sedan när systemet höll på att införas och bestod av 
ett tillfälle på 2-3 timmar per potentiell användare. Sju av de 15 som gick utbildningen har 
problem att minnas hur den gick till och vad den innehöll. 

Kvaliteten på utbildningarna var varierande. Av de som gått utbildning beskriver vissa att de 
fått sitta ner vid en dator och prova sig fram, medan andra fick titta på en 
overheadpresentation. Sju av de 15 som gått utbildningen uttrycker att de var nöjda med 
utbildningen. Sju personer var inte nöjda med den vilket i de flesta fall berodde på att de inte 
tyckte att den var tillräckligt omfattande eller att den kom för tidigt i processen. Detta menar 
man gjorde att man hann glömma bort utbildningen innan det var dags att börja använda 
AvÄrS. Några har påpekat att systemet kändes bristfälligt och att det inte fungerade, vilket 
innebar att man redan då fick en något kritisk inställning till systemet.  

”Det stora problemet var att AvÄrS inte fungerade, så vi fick utbildningen långt innan 
det kunde användas. Det var ett problem eftersom man hann glömma.” (Utdrag 1 ur 
intervju 2) 

”Redan då såg man brister i systemet och det kändes inte färdigt. Buggar gjorde att 
förtroendet försvann.” (Utdrag 1 ur intervju 15) 

”Jag tror att de som gick utbildningen inte tog allting till sig ordentligt, utan fick en 
känsla av att det handlade om generell information som inte var riktad direkt till dem. 
De visste inte att de skulle börja jobba med AvÄrS sen.” (Utdrag 1 ur intervju 7) 

På frågan om man var intresserad av mer utbildning, svarade åtta personer att man var 
intresserad och nio svarade att man inte var intresserad. Exempel på anledning till varför man 
var skeptisk till mer utbildning var att man tyckte att systemet var för krångligt och att det inte 
var lönt eftersom det knappt används. Några var less på systemet och ville ha så lite med det 
att göra som möjligt.  
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”Det var ju meningen att det inte skulle behövas någon utbildning eftersom det skulle 
vara så pass enkelt. Så jag tror ändå att systemet idag är för komplicerat.” (Utdrag 1 ur 
intervju 9) 

Något som tydligt framgick var att man ville få reda på om det var lönt med utbildning eller 
inte innan man satsade på det. Av de 18 tillfrågade svarade åtta personer spontant att 
ledningen först borde ta ett beslut om AvÄrS ska användas eller inte innan man satsar på 
utbildning.  

”Utbildning gör ju nytta om man sen utnyttjar systemet.” (Utdrag 2 ur intervju 2) 

”Innan det är lönt att satsa på utbildning måste det prioriteras och tillsättas resurser.” 
(Utdrag 1 ur intervju 11) 

”Jag tror inte att man kan utbilda bort bristerna, men tvingas jag använda systemet så 
vill jag naturligtvis ha utbildning. Det krävs ett beslut först.” (Utdrag 1 ur intervju 15) 

Av de som först sa nej till mer utbildning kunde de flesta tänka sig att gå om det visade sig att 
de fick ut något av det, vilket för dem handlade om just ifall det beslutades att det skulle 
användas eller inte.  

Av de som ställde sig positiva till utbildning framkom förslag på att AvÄrS borde vara en 
standardutbildning som ingick i den utbildning som alla nyanställda får.  

5.2.2 Ledningens påverkan 
Under begreppet ledningen var målet att få reda på om den översta ledningen sänder ut något 
budskap om AvÄrS och hur man då uppfattar detta budskap. Vad hör man från ledningen och 
hur förmedlas det i sådana fall? En viktig fråga var om man upplever att AvÄrS är prioriterat. 
En annan om man tycker att ledningens budskap stämmer överens med hur man agerar. Även 
att ta reda på vad man vet angående beslut tagna om AvÄrS.  

Det framkom att de flesta tillfrågade saknade ett tydligt budskap. Några pratade om det 
budskap som sändes ut när AvÄrS var nytt som löd ungefär; ”nu har vi ett nytt system och det 
ska användas”. Men därefter har det varit tyst och numera hör man sällan någonting alls om 
AvÄrS från ledningen. 13 av 18 tillfrågade sa att de inte hör någonting alls från ledningen 
idag.  

”I början sa man mycket men sen dess är det tyst. Budskap finns inte och det händer 
ingenting.” (Utdrag 1 ur intervju 17) 

”Man har hört att det ska finnas och användas, men det känns som ett dubbelt budskap 
för det ska finnas men det får inte ta tid och det prioriteras inte. Men man hör inte så 
mycket.” (Utdrag 1 ur intervju 8) 

Om det kommer ut någon information om AvÄrS så är det via Insidan som är den allmänna 
nyhetsportalen på företaget och då är det sällan eller aldrig från ledningen. Det visar sig efter 
sökning på Insidan att under år 2008 förekom endast två nyheter om AvÄrS.  
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Tio personer menade att om man hört något från ledningen så är det sällan officiellt och alltid 
negativt. Det handlar då om att personer i ledningen tycker att systemet är krångligt och har 
avsagt sig allt som har med systemet att göra. Fem tillfrågade berättar att några personer ur 
ledningen valt att inte använda systemet, vilket de uppfattar som ett mycket negativt budskap.  

”Man hörde från vissa i ledningen att det var så krångligt och svårt att de inte tänkte 
använda det. Vilket givetvis var en signal att om inte högste chefen använder så varför 
ska jag då använda? Man gör ju som ledningen gör och inte som de säger. Precis som 
barnuppfostran.” (Utdrag 3 ur intervju 2) 

”När det var nytt sa ledningen att de inte ville använda AvÄrS, vilket gjorde att 
motivationen till att använda det försvann i organisationen.” (Utdrag 1 ur intervju 6) 

Vad gäller prioritet så svarar hela 15 av 18 att de inte tycker att AvÄrS är prioriterat. 
Resterande tre personer menar att det finns vissa delar som prioriteras eller vissa avdelningar 
som prioriterar. 

”Nej det fungerar ju inte som det är tänkt och det finns mycket som hade kunnat göras 
bättre om det bara hade prioriterats.” (Utdrag 1 ur intervju 5) 

”Inte ens funktionsansvarig har tid att prioritera det.” (Utdrag 2 ur intervju 11) 

”Det är oerhört frustrerande att inte organisationen möjliggör att det fungerar som det 
är tänkt. Systemet tycker jag är jättebra men det är i återkopplingsfasen som handlar 
om att man lär sig och tar till sig det man kommit fram till som inte fungerar.” (Utdrag 
2 ur intervju 7) 

Vad gäller om ledningens budskap stämmer överens med hur man agerar så svarade 14 
personer av 14 nej, det tycker man inte att det gör. Av dessa hänvisar sju personer till att det 
inte finns något budskap att tala om. Två personer påpekar att budskapet på sätt och vis 
stämmer överens med hur man agerar eftersom det inte finns något budskap och ingenting 
händer.  

”Absolut inte. Om det hade gjort det så hade ju alla chefer på alla nivåer prioriterat 
detta. VD borde visa sig mer på Insidan och visa mer engagemang i frågan.” (Utdrag 3 
ur intervju 7) 

”Nej det gör det inte men å andra sidan har inte ledningen haft något budskap de 
senaste åren. Man måste besluta om det ska användas eller inte och i så fall tillsätta 
resurser.” (Utdrag 1 ur intervju 16) 

”Jag uppfattar inte att det finns något budskap alls.” (Utdrag 2 ur intervju 17) 

Av resterande 14 personer menar sex stycken att de uppfattar det som dubbla budskap. De 
flesta hänvisar till budskapet som sändes ut i början av AvÄrS:s existens, men några menar att 
det finns ett par personer som idag försöker prioritera AvÄrS men att det inte händer så 
mycket.  
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”Ja det kan ju bli lite dubbla budskap, å ena sidan säger man att det ska användas, å 
andra sidan tycker man att det är dåligt, så dubbelt blir det ju.” (Utdrag 1 ur intervju 
10) 

”RQ (avdelningen för kvalitet och säkerhet) driver till vissa delar dessa frågor men i 
stort så prioriteras det inte och därför finns det inte så mycket budskap att prata om.” 
(Utdrag 4 ur intervju 2) 

Vad gäller beslut svarar 10 av 16 att de inte vet någonting om några beslut.  

”Jag har inte hört något om några beslut. Inte mer än vad som sades från första 
början.” (Utdrag 2 ur intervju 16) 

”Nej men jag har ju inte hört att vi inte ska använda det. Undrar hur de som nyanställts 
efter att systemet sjösattes får information AvÄrS?” (Utdrag 1 ur intervju 13) 

Fem personer berättar att de vet om att det finns ett beslut om att en funktion ska användas, 
vilken funktion det är varierar mellan svaren.  

”Nej jag vet ingenting. Bara att vi ska lägga in RO-rubriken. Inget mer krävs vad jag 
vet.” (Utdrag 2 ur intervju 14) 

”Bara att ärenden ska rapporteras in. RO är inget måste” (Utdrag 2 ur intervju 9) 

 ”Ja att det ska användas, inget mer.” (Utdrag 2 ur intervju 5) 

5.2.3 Arbetsbelastning 
Vad gäller begreppet arbetsbelastning så var målet att ta reda på hur man arbetar med AvÄrS 
och om man kanske varit för optimistisk i sin strävan efter att vem som helst ska kunna göra 
vad som helst. Är det kanske så att det är fel kompetens som utför jobbet?  

På frågan om hur man uppfattar sin egen kompetens och om man kände sig säker i systemet 
svarade 10 av 18 att deras kunskap var begränsad till sin egen uppgift. Av dem kände sig tre 
begränsade när de arbetade och sex kände att de var nöjda med sin kunskap och antagligen 
skulle kunna klara av mer om de verkligen försökte.  

”Min kunskap är klart begränsad till det jag gör och jag känner mig lite osäker på det 
jag gör. När arbetsbelastningen stiger så har man inte tid att arbeta med AvÄrS.” 
(Utdrag 2 ur intervju 8) 

”Jag kan systemet utifrån min uppgift. Det finns säkert många parametrar som jag inte 
kan men dem har jag inget behov av.”(Utdrag 3 ur intervju 5) 

5 av 18 personer sa att de inte hade några som helst problem med systemet utan kunde hantera 
det till fullo medan 3 av 18 kände att de knappt kunde systemet alls. 

”Jag kan systemet till fullo. Jag arbetar inte med hela men jag vet hur det funkar och 
jag kan tanken med systemet.” (Utdrag 3 ur intervju 7) 

”Jag kan inte säga att jag kan systemet. Jag behöver mer. Jag klarar mig knaggligt men 
jag skulle vilja ha mer kött på benen.” (Utdrag 1 ur intervju 4) 
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På frågan vad man tror om andras kunskap svarade 11 personer av 17 att de inte trodde att 
andra klarade av mer än sin uppgift, varav fyra uttryckte att de förmodligen knappt klarade av 
den. 

”Andra har absolut inte koll på systemet utöver sin uppgift.” (Utdrag 5 ur intervju 2) 

”Jag tror knappt andra kan sin egen del. Väldigt få kan allt. Folk gör saker halvdant. 
Jag tror att det handlar om att man redan har så mycket att göra så att man använder 
det som en liten undanflykt för att slippa arbeta med det, fast det egentligen handlar om 
att man inte vill. Man har redan fullt schema.” (Utdrag 4 ur intervju 7) 

”Tyvärr tror jag inte att de behärskar systemet. Det går oftast knaggligt för flertalet 
men så finns det vissa undantag.” (Utdrag 2 ur intervju 4) 

Endast en person tror att det finns många som kan systemet bra. Fem personer är tveksamma 
och säger sig antingen inte ha någon uppfattning eller så tror de att det är väldigt blandat. 

På frågan om man tycker att det räcker med begränsad kunskap eller om man anser att full 
kunskap om systemet är bättre svarade majoriteten, närmare bestämt 16 personer, att 
begränsad kunskap är tillräcklig så länge man kan de funktioner man ska använda, vet vad 
som händer sen och vad syftet med det hela är. Sen att det skall finnas expertanvändare 
tillgängliga om man stöter på problem eller något som ligger utanför det egna området är 
något som flera personer önskar.   

”Man kanske inte behöver kunna allt men alla nyanställda borde få en grundutbildning 
i det viktigaste.” (Utdrag 3 ur intervju 8) 

”Andra ska bara behöva kunna sin del och fråga nyckelanvändarna eller experterna 
när det behövs. Det borde finnas fler som kan allt som man kan få hjälp av. Det borde 
vara en uttalad grupp på 15-20 personer.” (Utdrag 5 ur intervju 7) 

”Man behöver inte ha full kunskap om systemet men ett gemensamt sätt att arbeta på 
och veta varför man gör det man gör.” (Utdrag 3 ur intervju 16) 

De flesta ställer sig positiva till mer kunskap om systemet men några är negativa till att det 
skulle ge något och syftar på att det inte är lönt eftersom systemet borde bli bättre först och att 
man väntar på att det ska tas ett beslut om dess framtid innan man tar tag i kunskapsbiten.  

”Tror att mer kunskap skulle hjälpa och underlätta mycket. Man måste veta om syftet 
med systemet. Transparensen är dålig så man behöver veta vad som egentligen sker.” 
(Utdrag 1 ur intervju 18) 

”Ja absolut. Jag skulle vilja att förståelsen för systemet ökade, alltså att viljan att 
rapportera in ska förändras och man ska få en känsla för att det är viktigt att 
rapportera in. Om man känner sig trygg i AvÄrS så är chansen att man ska rapportera 
in större än då man känner sig osäker. Kunskap gör ju att man får in även de små 
sakerna.” (Utdrag 2 ur intervju 6) 
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”Ja mer kunskap är bra om det behövs, dvs. om det sedan används. Hon syftar på att 
man idag inte behöver använda systemet om man inte vill och att hon väntar på ett 
beslut från ledningen om det ska satsas på eller inte.” (Utdrag 1 ur intervju 1) 

”Det finns alltid saker att vinna på att ha mer kunskap, men i det här fallet så tror jag 
faktiskt inte det. Jag tror att det har fått en för dålig start och är för impopulärt hos 
många så det behövs nog en omstart. Det måste ju vara enkelt för användarna.” 
(Utdrag 4 ur intervju 16) 

En fråga som ställdes gällde om intervjudeltagaren trodde att den själv skulle kunna få en 
förändrad syn på systemet om den hade mer kunskap. 8 av 14 trodde att det var fullt möjligt 
medan 6 av 14 inte trodde det. 

”Ja absolut. Jag hade nog varit mindre frustrerad över min egen förmåga. Jag hade ju 
kunnat arbeta effektivare för nu är det ju fram med handledningarna och titta stup i ett. 
Man vill ju inte belasta nyckelanvändarna för ofta.” (Utdrag 3 ur intervju 4) 

”Det är möjligt att jag skulle få en ny syn om jag visste mer. Dock inte om sökbiten, den 
är kass. Men jag skulle vilja veta mer om trendning och analyser. Det skulle jag vilja få 
ut.” (Utdrag 2 ur intervju 10) 

”Jag tror inte att jag skulle få en ny syn på systemet om jag visste mer. Syftet hjälper 
inte om systemet är dåligt.” (Utdrag 3 ur intervju 14) 

”Inte för mig men för andra vore det nog bra. Mer kunskap är bra om det inte är på 
bekostnad av något annat så som det lätt kan bli om man tillsätter utbildning. Annat 
prioriteras bort.” (Utdrag 3 ur intervju 9) 

5.2.4 Ansvarsfördelning 
Vad gäller ansvarsfördelning så var syftet att ta reda på om man vet hur ansvaret för AvÄrS är 
fördelat, dvs. hur insatt och intresserad man är i vad som händer runt AvÄrS. Även om man 
hade något förslag på hur det borde vara eller om man tycker att fungerar bra som det är idag.  

Av 18 svaranden hade sju personer full koll på AvÄrS ledande roller. Fyra personer hade 
ingen aning och sju personer kunde räkna upp en person i ledande roll.  

På frågan hur man tycker att organisationen runt AvÄrS borde vara var svaren mycket 
varierade. Det vanligaste svaret (från nio personer) var att man tyckte att översta ledningen 
skulle ha det yttersta ansvaret och det näst vanligaste (från fyra personer) var att man tyckte 
att det borde vara RQ (avdelningen för kvalitet och säkerhet) som har ansvaret. Även driften, 
RQH och som det är idag finns som alternativ. Att ledningen prioriterar AvÄrS och ger de 
rätta befogenheterna till de som har det administrativa ansvaret anses som mycket viktigt.  

”Det borde vara prioriterat från ledningen och de som har ansvaret bör få 
befogenheter att påverka och ta beslut.” (Utdrag 2 ur intervju 1) 

”Ledningen måste ställa krav på att man använder systemet, för det kan inte 
systemägaren göra. Ledningen måste backa upp dem.” (Utdrag 6 ur intervju 2) 
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Vad gäller själva organisationen runt ansvarsfördelningen så pratar sex personer om att det 
borde vara en uttalad grupp som arbetar mycket med AvÄrS och som har rätt befogenheter 
och de rätta resurserna att prioritera utveckling och underhåll av det. Flertalet personer pratar 
också om att det borde finnas fler nyckelanvändare eller liknande som stödjer användarna i 
användandet. 

”Jag tycker att det ska finnas en grupp som har ansvaret för AvÄrS och som jobbar 
mycket med att göra det mer synligt för alla. Det vore bra med experter ute i 
organisationen som tillhör en grupp och som är synliga och finns där som stöd för 
användarna.” (Utdrag 1 ur intervju 3) 

”Jag skulle vilja ha en förvaltningsgrupp som ansvarar för utvecklingen för processen 
och ser till att det vidarehålls. En grupp är alltid större än summan av de enskilda 
individerna.”Ledningen borde äga systemet och förvalta ägarskapet till en 
förvaltningsgrupp.” (Utdrag 2 ur intervju 18) 

Flera personer talar också om hur viktigt det är att systemets status höjs. 

”Det är viktigt att det är en person på en hög position som har ansvaret för AvÄrS för 
att höja statusen. Man talar ju om att det inte har någon status nu.” (Utdrag 3 ur 
intervju 18) 

På frågan om man tycker att det fungerar som det är idag svarade 12 av 16 personer att det 
inte gör det. Två personer trodde att det var på väg att fungera och två personer tycker att 
vissa delar fungerar.  

”Det fungerar inte men det är inte AvÄrS fel utan det skulle säkert fungera i rätt 
händer. Det är konstigt att det ska behöva ta sådan lång tid för uppdateringar. Det 
borde ske löpande så fort man stöter på problemet, inte lång tid efteråt.” (Utdrag 3 ur 
intervju 11) 

”Jag tycker inte det fungerar idag. Det är för mycket tillikauppgifter.” (Utdrag 4 ur 
intervju 18) 

”Det är svårt att säga. Jag upplever att det inte händer så mycket. Man måste fokusera 
och prioritera bättre för att få ihop det. Det blir ju inte bättre än de resurser man 
tillsätter.” (Utdrag 3 ur intervju 10) 

”Nej det prioriteras inte. Jag tycker faktiskt lite synd om funktionsansvarig som sitter i 
den sitsen.” (Utdrag 6 ur intervju 7) 

5.2.5 Gränssnitt 
Vad gäller gränssnittet så var målet att fånga användarnas uppfattning om hur de tycker att det 
ser ut och vad man tycker att gränssnittet förmedlar. Är gränssnittet möjligtvis en orsak till att 
man tycker att det är svårt och krångligt? Men även ta reda på om det finns något som är 
särskilt positivt eller negativt, som stör eller underlättar.  

På den första frågan som var vad man tycker om gränssnittet, gavs en stor variation av svar 
där de flesta handlade om vad som var fel och hur det kunde bli bättre. 15 av 18 var kritiska 
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till det medan endast två personer inte såg några brister i det. 3 av de 15 som var negativt 
inställda hade ändå något gott att säga om gränssnittet men såg även flera brister. 

”Jag är inte nöjd med hur det ser ut. Vissa funktioner är helt okej men långt ifrån alla, 
t.ex. sök. Det där med att checka in och ut känns inte logiskt. Tanken var ju att det 
skulle likna Darwin men det har inte blivit användarvänligt. Man måste ta fram ett 
gränssnitt som är anpassat efter användarna och den kompetensen tror jag inte att de 
hade på den tiden. Det känns som att man inte utnyttjat en proffsig leverantör för 
framtagningen. Det ser ju lite amatörmässigt ut.” (Utdrag 7 ur intervju 2) 

”Det är lite plottrigt, jag skulle vilja ha det enklare. Det viktigaste är att det är enkelt 
att använda, användarvänligt och lättillgängligt. Det tycker jag inte att det är idag.” 
(Utdrag 4 ur intervju 4) 

”Det ser ju lite stenåldersaktigt ut. Konstigt för det är ju ett ganska nytt system och det 
ser ju inte bättre ut än de gamla accessdatabaserna man använde förr i tiden. Det är 
verkligen inget snyggt gränssnitt och det är ju inte precis självinstruerande.” (Utdrag 2 
ur intervju 13) 

Bland de saker som ansågs bra nämndes RO-blanketten, snabblänken från insidan till RIO och 
att det är enkelt.  

Bland de saker som ansågs sämre nämndes att det är svårt för sällananvändare eftersom det 
inte är självinstruerande, att det ser fult, tråkigt och omodernt ut, att flikarna är otydliga, att 
det är mycket text som gör att det blir smått och plottrigt och svårt att orientera sig samt att 
textförklaringarna är otydliga. Även flödet, sökfunktionen, tänket med favoriterna och hur 
listor och utskrifter ser ut, mm.  

På frågan om man minns hur det gick första gångerna man arbetade med AvÄrS svarade 12 
personer att de antingen stötte på problem eller fick ett negativt intryck. 2 personer minns inte 
hur det gick och för 2 personer var det inga problem alls. 

”Den första gången jag jobbade med AvÄrS fastnade jag på sökfunktionen.” (Utdrag 2 
ur intervju 3) 

”Jag blev lite frustrerad. Jag hade en bild över hur tycker att det borde ha blivit men 
som inte uppfyllts av systemet, så jag blev besviken. Jag kände att det fanns glidningar 
mellan hur tänket gick och hur utfallet blev. Jag tycker ju att de här biljettsystemen som 
man söker på internet och som var förebilden har en betydligt trevligare layout.” 
(Utdrag 8 ur intervju 2) 

5.2.6 Funktionernas användbarhet 
Under begreppet funktionernas användbarhet låg användarnas kunskaper och hantering av 
funktionerna i fokus. Kan man skillnaderna mellan de olika AvÄrS-typerna och tycker man 
att de är begripliga? Tycker man att syftet med AvÄrS stöds av funktionerna och vad anser 
man om ärendeflödet?  
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På frågan om man kan skillnaderna mellan AvÄrS-typerna svarade de flesta att man inte hade 
stenkoll på alla men att däremot kände man igen dem när de visades på papper framför dem 
och kunde lista ut vad de stod för. 5 av 17 hade inga problem alls. 6 av 17 kunde dem ganska 
bra med något eller några undantag. Resterande sex personer hade mycket dålig eller ingen 
koll på vad de står för eller vad skillnaderna mellan dem är. 

”Jag kan alla AvÄrS-typerna och tycker de är bra.” (Utdrag 4 ur intervju 9) 

”Jag kan de som jag kommer i kontakt med, men jag kan inte säga vad som står i 
användarhandledningen om resten.” (Utdrag 5 ur intervju 4) 

”Skillnaderna mellan typerna kan jag inte riktigt. Jag kan avvikelser men tycker det är 
konstigt att man delar upp erfarenheter i två.” (Utdrag 5 ur intervju 16) 

Om namnen på AvÄrS-typerna indikerar vad de står för och om man tycker att de är bra, 
svarade 5 av 15 att man tyckte att de var bra. Fyra personer tyckte att de var OK men inte helt 
klockrena och fem personer tyckte inte att namnen var informativa. 

”Jag tycker generellt att AvÄrS-typerna är bra. För mig är de logiska. Det blir ju en 
form av företagsspråk som man använder.” (Utdrag 9 ur intervju 2) 

”Namnen kanske inte är så begripliga men de är OK. De talar ju inte precis om vad det 
betyder.” (Utdrag 6 ur intervju 16) 

”Det är en sak jag tycker är lite konstig. En RO är ju en avvikelse men det är ju 
egentligen en erfarenhet som vi sprider så jag är lite tveksam till att de ligger som 
avvikelser. Likadant med RIOs. Man kanske skulle se över dem? Det är ju inte självklart 
om man inte jobbat på företaget i 20 år och är inmatad med dessa begrepp. Ärenden 
låter för mig väldigt luddigt. För mig är alla ärenden. Det är lite otydligt.” (Utdrag 6 ur 
intervju 4) 

Frågan om huruvida man tycker att funktionerna stödjer systemets syfte svarade 4 av 18 att 
man tyckte det. Dock kom alla dessa svar med ett undantag som handlade om att det fungerar 
om man kan systemet eller med undantag av RO-hanteringen eller liknande.  

”Ja det tycker jag nog, problemet ligger i uppföljningen, dvs. att man inte får ut något.” 
(Utdrag 4 ur intervju 5) 

”Ja men det krävs att det används på rätt sätt.” (Utdrag 3 ur intervju 13) 

Nio personer svarade att man inte tyckte att systemet motsvarade syftet och en återkommande 
uppfattning var att det berodde delvis på att sökfunktionen inte fungerade på ett bra sätt.  

”Nej det tycker jag inte och till stor del tycker jag det beror på sökfunktionen. Det är 
genom den man får tag på den statistik man vill åt och nu kan man inte ta lärdom från 
det som finns. Då når man inte det sista steget i Deminghjulet (återkoppling). Det borde 
vara lätt att lösa. Det handlar ju om datorer och det är 2008. Sätt in en programmerare 
och lös det!” (Utdrag 7 ur intervju 7) 
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”Om man tittar på ärendehanteringen så är det ju inte så komplext som vi har lyckats 
göra det med AvÄrS. Så vi följer ju inte upp allting så som syftet med systemet var. Så 
nej jag känner inte att vi har det stödet som vi skulle behöva.” (Utdrag 10 ur intervju 2) 

”Nä det tycker jag inte. Nästan alla andra system som jag har arbetat med så har jag 
förstått gränssnittet och förstått vad som händer bakom. Det gör jag inte riktigt med 
AvÄrS och jag kan inte säga vad det beror på. Förstår du det?” (Utdrag 3 ur intervju 6) 

Fem personer var tveksamma och gav argument både för och emot. 

”Syftet stöds inte fullt ut av funktionerna. Eller ja det gör de säkert. Syftet var att skapa 
ordning och reda och det har man gjort.” (Utdrag 5 ur intervju 18) 

Vad gäller ärendeflödet som såg ut att vara en möjlig orsak till att många tycker att systemet 
är svårhanterat, visar det sig att de flesta har problem med det och tycker att det är krångligt, 
närmare bestämt 11 av 17 är kritiska till flödet. Man klagade också på att det tar onödigt lång 
tid och att ärendena är lätta att tappa bort eftersom man inte vet var det befinner sig efter att 
man har skickat det vidare.  

”Man får inget bra flöde eftersom man har för dålig kontakt mellan de olika 
instanserna som flyter emellan. Det stoppas upp hela tiden. Man orkar inte.” (Utdrag 7 
ur intervju 16) 

”Nej det funkar inte. Jag kan inte sätta tummen på varför men processen funkar inte 
bra idag. Återkoppling till inläggare till exempel. Det tar för lång tid också. Jag har 
haft problem med ärenden som jag aldrig blivit av med. Ett ärende har jag haft 
liggandes hos en person i över ett år och ingenting händer fast jag och många andra 
har mailat honom och försökt få honom att ta över. Jag får ju påminnelser helat tiden.” 
(Utdrag 5 ur intervju 5) 

”Det är ju vansinnigt, tänk att man inte kan ta genvägar så att den som skapar själv kan 
avsluta. Ett onödigt knappande för att få ett avslut och samtidigt då att du måste gå 
genom inläggare, beredare, handläggare, det gör ju att man inte gör vågen av glädje 
precis. Folk har inte koll på detta så det är därför som det ligger så många oavslutade 
ärenden.” (Utdrag 11 ur intervju 2) 

Sex personer tycker att flödet är både bra och dåligt. Man ser fördelarna med att ha det på 
detta sätt och har själva inga problem men ser att det inte fungerar som det ska pga. att 
användarna inte vet hur man ska göra.  

”Det stoppar upp proceduren. Skicka vidare tar tid vilket är dåligt, men man vet vad det 
befinner sig, vilket är bra. Hon säger dock att det är lätt att tappa bort ett ärende om 
man skickar vidare det så kan det ta väldigt lång tid innan man får tillbaka det eller tills 
någon tar tag i det. Det är lätt att glömma och skjuta upp. Vore bra med en påminnelse 
som skickades till mottagaren.” (Utdrag 3 ur intervju 3) 
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”Jag förstår det men jag förstår också att andra inte förstår det. Ärendehanteringen är 
extrem och det är massor med personer och steg. Man förstår inte vilken roll man själv 
har i detta om man inte fått rigorös information om vad det handlar om.” (Utdrag 8 ur 
intervju 7) 

En person skickar iväg två ärenden medan jag är där, som den har fått tilldelat till sig. 
Personen frågar mig hur man gör och jag pekar på tilldela knappen som den aldrig använt 
förut. 

 ”Jag brukar bara skicka ett mail till någon som jag vill ska ta över det utan att 
någonsin öppna AvÄrS.” (Utdrag 3 ur intervju 1) 

En annan fråga som kom upp under intervjuernas gång var hur man uppfattar det faktum att 
AvÄrS-applikation nås via en länk på Insidan. Tanken bakom frågan var att det kan verka 
missvisande att AvÄrS har så stark koppling till en nätbaserad sida trots att AvÄrS är en 
applikation som inte har något med insidan eller internet att göra. Andra applikationer så som 
arkivsystemet Darwin öppnas som ett vanligt program från startmenyn. Det visade sig att 
detta inte var något som man lagt någon större vikt på utan uppfattades bland flera som 
positivt eftersom det leder till lättillgänglighet. Detta eftersom intranätets startsida är en sida 
som de flesta besöker ofta och som på default är inställd som startsida för internet. Även 
andra viktiga länkar finns att hitta här. Några tyckte dock att det var lite konstig att AvÄrS 
öppnas från insidan, speciellt att länken är placerad långt ner till höger på sidan i en till synes 
ostrukturerad lista med andra länkar i plottrigt typsnitt. 

”Ja det har jag väl inget problem med men det har ju både sina för- och nackdelar. 
Man inser ju att det är en enskild applikation utan tror att det är en del av Insidan. Men 
att det är enhetligt förenklar ju. Sen att det ligger långt ner till höger på sidan ger ju 
också ett budskap.” (Utdrag 3 ur intervju 17) 

”Det är kanske lite konstigt med länken från insidan speciellt att det är en så liten länk 
som ligger i en lång obegriplig lista av andra länkar.” (Utdrag 4 ur intervju 8) 

5.2.7 Sökfunktionen 
Under studiens gång framgick det att användarna hade särskilda problem med sökfunktionen, 
varför denna valdes ut som en fallstudie för att exemplifiera hur problem med en specifik 
funktion kan se ut. Målet var också att ta reda på vad som ansågs vara dåligt respektive bra 
med den, för att kunna komma med konstruktiv information om hur den kan förbättras om 
man tar beslutet att satsa på en utveckling av systemet. 

Första frågan handlade om hur mycket man använder sökfunktionen. Detta var intressant för 
att få reda på hur väsentlig den är för arbetet och hur man hanterar den. Av 17 personer 
svarade nio att de använder den flera gånger dagligen eller ofta (några gånger i veckan). Åtta 
personer av 17 svarade att de aldrig använder den eller mycket sällan. 

På frågan vad man tycker om sökfunktionen blev svaren mycket varierande. 17 av 17 hade ett 
eller flera klagomål, oftast flera. Bland klagomålen nämndes flera gånger att man inte kunde 
lita på sina sökresultat utan att det krävs att man vet ungefär hur många resultat det ska handla 
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om för att avgöra om det verkar rimligt eller inte. Detta hänger ihop med ett annat klagomål 
som handlar om att man måste ha mycket kunskap för att kunna söka.  

”Den är jobbig och knölig och lätt att virra bort sig i. Det bygger ju idag på att man vet 
vad man letar efter och ungefär hur många utfall det bör finnas, annars har man ingen 
chans att veta om det är rätt utfall eller inte. Man kan inte lita på sina sökresultat.” 
(Utdrag 12 ur intervju 2) 

”Det är ju mycket stora variationer i hur man skriver t.ex. titlar. Det måste ju bli 
standardiserat annars vet man ju inte vad man ska söka efter.” (Utdrag 6 ur intervju 18) 

Utseendet och resultaten från sökningen var också något som återkom. 

”Den är inte intuitiv precis. Länge sen jag sökte nu så jag måste läsa på först.” (Utdrag 
5 ur intervju 8) 

”Om jag vill söka på 3ans och 4ans RO så måste jag gå in och leta på alla som kommer 
upp i listan och det är ju hur många som helst. Det är egentligen hela layouten, den är 
så plottrig.” (Utdrag 7 ur intervju 4) 

”Det är svårt att urskilja informationen i sökresultaten. Det ser så fult ut!” (Utdrag 4 ur 
intervju 13) 

”Rutorna bland sökresultaten är en gåta. Om man sorterar där så sorteras de enligt 
någon konstig ordning som jag inte förstår och dessutom bara på den sidan som är 
öppen, inte alla resultat. Sökfunktionen är inte bra.” (Utdrag 4 ur intervju 17) 

Något annat som uppfattas som mycket negativt är att de attributen som man kan söka efter är 
ointressanta och man skulle hellre vilja kunna få ut annan information än den som är möjlig. 

”Jag skulle gärna vilja söka på system- eller komponentnivå. Har man inte skrivit 
systemnamnet i titeln så kan man inte söka på det. Och om jag vill kolla hur ofta 
pumpar medverkar i avvikelser så kan jag inte göra det.” (Utdrag 8 ur intervju 4) 

”Datum hämtas från fel tagg, dvs. från inlägg och inte från när det hände, vilket inte är 
det mest intressanta. Det borde gå att söka på fler attribut. De attribut som man kan 
söka på är i de flesta fall helt ointressanta för mig. Jag vill komma åt annan 
information.” (Utdrag 9 ur intervju 7) 

”Man kan ju inte söka på Darwin nummer vilket hade varit mycket smidigt.” (Utdrag 13 
ur intervju 2) 

Flera gånger satte vi oss och sökte tillsammans. Många gånger blev det fel varpå ingen av oss 
kunde lista ut vad det berodde på. 

”Den måste bli bättre. Han testar att söka men får inte fram så många som han 
förväntar sig. Han säger sig kunna använda sökfunktionen bra men använder så få 
datafält som möjligt. Frustration väcks då det blir fel om och om igen och varje ny 
sökning måste fyllas i på nytt.” (Beskrivning samt utdrag 4 ur intervju 11) 
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”Han testar och får inte fram någonting. Han funderar över alternativen men ingen av 
oss förstår vad som ligger bakom felet. Det är ju bara att försöka tills det blir rätt utan 
att få någon information om vad man gör fel.” (Beskrivning samt utdrag 4 ur intervju 
14) 

En fråga som ställs rör de generella villkoren och huruvida man använder dem och förstår vad 
de syftar på. 15 av 17 använder dem aldrig och ber man dem gissa på vad det är som syftas på 
då man ska fylla i de olika sökfälten, gissar i stor sett alla fel på alla attribut utom titel. Två 
personer använder något av de generella villkoren. 

”Jag använder inte de generella villkoren. Fattar inte varför de finns där. Dem skulle vi 
nog lika gärna kunna ta bort. Han förstår dem inte över huvud taget och tycker att de är 
helt oväsentliga. Är det någon som använder detta?” (Beskrivning samt utdrag 6 ur 
intervju 5) 

”De är mycket svårtolkade. Han gissar men gissar fel. Men hur viktigt är det 
egentligen? Det borde ju gå att göra mycket enklare. Det finns ju annan information 
som är mycket mer intressant än de fälten som står där. T.ex. namn och nummer eller 
var det skedde. Dessa fält borde ändras så andra faktorer blir sökbara.” (Beskrivning 
samt utdrag 4 ur intervju10) 

Jag använder inte de generella villkoren. Titel kan han. Ansvarig tror han är den 
person som lägger in (fel). Utförande organisation och ägande organisation, är det 
samma sak?” (Beskrivning samt utdrag 5 ur intervju 11) 

Av de problem som pekas ut som har med de generella villkoren att göra nämns återigen att 
det är fel attribut och inte de som man är intresserade av, att man saknar att kunna söka efter 
en ROs Darwinnummer och de stora variationerna i titelskrivandet. 

”De är inte bra. Titel är ju ganska meningslös eftersom man sällan vet vad de heter 
eftersom det inte finns något standardiserat sätt att skriva dem på, det finns lika många 
sätt att skriva titel på som det finns anställda på företaget.” (Utdrag 10 ur intervju 7) 

”Utförande organisation finns bara i ärendehanteringsbiten men inte i avvikelsebiten 
där det heter ägande organisation, så därför är det missvisande. Många av attributen i 
de generella villkoren heter för avvikelsedelen och ärendedelen. Man kan heller inte 
söka på person.” (Utdrag 11 ur intervju 7) 

En annan fråga handlade om välj typ-knappen och statusfältet som är två vanliga källor till att 
det blir fel. Av 15 personer så upplever sig fyra inte ha några problem med dessa fält medan 
nio har problem. Två personer säger sig ha haft problem med dem men har nu lärt sig.  

”Det är helt ologiskt, ett onödigt steg som hindrar många från att förstå var som blir 
fel. Men tanken bakom är ju bra, att man ska kunna välja flera stycken, men det lyckas 
ju inte. Man har misslyckats med välj typ.” (Utdrag 14 ur intervju 2) 
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”Det händer ju att jag glömmer att klicka på välj typ. Vilket konfirmeras när han testar. 
Han glömmer också att ändra status till ”alla” istället för ”pågående ”som är default. 
(Beskrivning samt utdrag 4 ur intervju 6)” 

”Hade problem med den förr men har lärt mig nu. Det händer ändå att knappen glöms 
ibland.” (Utdrag 4 ur intervju 3) 

5.2.8 Dokumentation 
Dokumentationen kring ett komplext system bör vara lättförståelig och lättillgänglig och 
syftet med det här begreppet var att ta reda på om den är det i det här fallet. För att göra detta 
ombads intervjudeltagarna att berätta om de letat efter dokumentation och vad de i så fall 
tyckte om den.  

Det visar sig att användarhandledningarna sällan används. De flesta som har letat har hittat det 
de sökt efter även om några påpekat att det inte var helt enkelt att hitta eller att veta vad det 
var man var ute efter. Alla har dock inte lyckats hitta det de var ute efter trots att de trott sig 
veta var de skulle leta någonstans.  

”Jag letade efter en användarhandledning för sökfunktionen. Jag hittade inte den på 
första stället men tog sen en annan väg och hittade den tillslut.” (Utdrag 5 ur intervju 
10) 

”Hon har sökt men visste inte vad skulle leta efter. Vi går in på Insidan tillsammans och 
hon testar att se vad som finns. – Oj detta var inte lätt. Det ser lite rörigt ut. Inte alls 
användarvänligt men själva dokumentationen ser ju bra ut”.(Beskrivning samt utdrag 5 
ur intervju 3) 

De flesta som läst igenom en handledning tycker att kvaliteten är bra. Något undantag finns 
dock där man menar att informationen är inaktuell, inte komplett och irrelevant.  

”Jag har inte letat men fått ett dokument tilldelat till mig. Den var ok.” (Utdrag 5 ur 
intervju 14) 

”Han vet att man ska gå genom Insidan men tycker att det är svårt att veta vad man ska 
leta efter. Tar fram ett dokument som han fått och säger att den ser bra ut men har inte 
läst igenom den. Den ser bättre ut än systemet” (Beskrivning samt utdrag 1 ur intervju 
12) 

5.2.9 Övrigt 
Under det här begreppet samlades de resterande punkterna som framkom av intervjuerna och 
som inte direkt hade med något annat att göra. Fokus här låg på att ta reda på hur man pratar 
om AvÄrS och om det går några rykten om det, men också att fånga användarens personliga 
inställning till systemet.  

En fråga var om man tycker att det snackas mycket om AvÄrS och vad det i sådana fall är 
man hör? Sex personer säger att de aldrig hör någonting om AvÄrS. Fyra personer säger att 
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det snackas en del och att det är positivt medan nio personer säger att om det snackas så är det 
alltid på ett negativt sätt.  

”Nej det snackas sällan men om det gör det så är det alltid något negativt. Det behöver 
verkligen ett lyft statusmässigt. Ta bort den negativa stämpel och skapa en positiv 
atmosfär runt det.” (Utdrag 6 ur intervju 8) 

”Det stönas mycket men nu har det varit tyst ett tag. Om något så negativt. Historien 
har mycket med det att göra. Man är starkt påverkad av ett antal negativa händelser 
som fått i alla fall mig att tappa sugen.” (Utdrag 8 ur intervju 16) 

”Ja och hittills har jag inte hört något positivt vilket sprider en negativ klang. Det har 
fått oförtjänt mycket skit. Man vill ha snabba åtgärder och det får man inte, vilket leder 
till besvikelse.” (Utdrag 7 ur intervju 5) 

”Nej aldrig. Det tigs ihjäl.” (Utdrag 6 ur intervju 14) 

”Ja det pratas en del. Jag hör inte så mycket längre här på avdelningen om att det är 
ett dåligt system eller att det är komplicerat att skriva i utan faktum är att man vill se 
vad som händer med sina avvikelser, man vill få återkoppling och man vill ha 
information om det man själv stoppat in. Fokus har skiftat från att kritisera systemet till 
att vilja ha mer information om det, för nu förstår man hur man gör och vill se vad som 
händer.” (Utdrag 12 ur intervju 7) 

En annan fråga som ställdes var vad man själv tycker om AvÄrS och svaren blev mycket 
varierande. 11 personer av 18 hade både positivt och negativt att säga om systemet. Många sa 
att de gillar själva systemet och tror att det har potential om man bara tar tag i det och tillsätter 
de rätta resurserna.  

”Det har inga större fel egentligen, förutom flödet och sökfunktionen. Bara man 
begriper det så går det väl an. Det har nog fått lite felfokus. Det har ju varit mycket 
fokus på det administrativa, dvs. vilket företag det tillhör och inte så mycket på det 
praktiska.” (Utdrag 6 ur intervju 10) 

”Jag tycker jättebra om AvÄrS och jag tror verkligen på syftet med det om man bara 
tillåter organisationen att göra det. Man måste heltidsanställa personer som jobbar 
med detta som får befogenheter och som har möjligheter att ta hand om systemet. 
Möjligheterna finns med det tillåts inte i dagens organisation.” (Utdrag 13 ur intervju 
7) 

Fem personer ställde sig helt negativa till systemet och menade att det inte levde upp till 
förväntningarna. Två personer var helt neutrala och brydde sig inte ifall det var AvÄrS eller 
något annat system som fyllde behovet.  

”Jag tycker att det är för användarovänligt och svårt att hitta det man letar efter. Söka 
går ju inte och man får dåliga utskrifter.” (Utdrag 5 ur intervju 13) 
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”Jag tror att det kan fungera om det får acceptans hos användarna.” (Utdrag 2 ur 
intervju 15) 

”Behovet av systemet är berättigat och nödvändigt, men det blev för stor. Dessutom 
stödjer inte verktyget arbetet för oss här på avdelningen. Vi ser AvÄrS som ett svart hål. 
Det diskuteras inte vad som ska komma ut, man bara stoppar in en massa data och får 
inte se något resultat.” (Utdrag 7 ur intervju 14) 

Nästa fråga som kom upp handlade om huruvida användarna hade några önskemål om AvÄrS 
framtid. Vill man satsa på AvÄrS så att det får en uppgradering eller vill man ha ett annat, 
inte nödvändigtvis nytt system, men ändå en nystart? Det visar sig att 7 av16 helst ser att man 
utvecklar det som finns. Sju personer ställer sig neutrala i frågan och menar att de inte har rätt 
kunskap att ta ställning till det eller att det beror på vad kostnaden blir. Två personer vill att 
man satsar på ett nytt system. 

”Jag tycker att vi ska satsa på det vi har. Nytt är inte alltid lösningen utan kommer med 
nya problem.” (Utdrag 5 ur intervju 9) 

”Helt klart utveckla. Förändringar tar tid och vi måste ge det några år innan vi kan 
avsluta det. Ge det en ärlig chans, 4-5 år och se om det fungerar.” (Utdrag 7 ur intervju 
18) 

”Ja det beror ju på vad det kommer att kosta. Risken finns ju också att den negativa 
attityd som finns stannar kvar och följer även det nya systemet. Men det handlar 
egentligen om att ändra attityder.” (Utdrag 9 ur intervju 4) 

”Man bör satsa på utbildning så att man vet vad man får ut av systemet. Sen om det är 
det gamla eller ett nytt system spelar ingen roll.” (Utdrag 6 ur intervju 3) 

”Jag tror att ett nytt system skulle vara en fördel, som en nystart som förmedlar att man 
lyssnar på den allmänna opinionen.” (Utdrag 15 ur intervju 2) 

Till sist ombads intervjudeltagarna att nämna en bra respektive dålig sak med AvÄrS. Bland 
de bra sakerna fanns själva syftet med systemet men också den systematiska spårbarheten på 
alla ärenden och avvikelser. Att det finns möjlighet att söka, se trender och statistik över 
avvikelser, att det skapar en överblick och att det är ett enhetligt system över hela 
organisationen. Också tillgängligheten, de möjligheter som systemet erbjuder och att man får 
uppsyn över sina egna och andras ärenden. 

Bland de dåliga sakerna fanns sökfunktionen, flödet, användarovänligheten, gränssnittet, 
brister i hur man fyller i data och i vilka attribut som finns, att det ofta slutar att fungera och 
att det är svårarbetat, att det innebär dubbeljobb genom att både fylla i AvÄrS och Darwin, att 
det inte har något stöd hos ledningen, ingen acceptans hos användarna och att det cirkulerar 
rykten. Att man inte kan söka på person eller Darwinnummer, att det är fult, krångligt, saknar 
genomskinlighet och att det dagligen genererar en negativ attityd hos användarna.  
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6 Analys 
För att kunna tolka och förstå svaren från en semi-strukturerad intervju på rätt sätt är det 
viktigt att ha kännedom om deltagarnas arbetsmiljö (Bryman 2002), vilket i detta fall kan 
styrkas av att jag har arbetat två somrar på kärnkraftverket och kommit i kontakt med 
arbetsklimatet och den arbetsmentalitet som råder där. Detta underlättade min roll som 
intervjuledare då jag kände till det interna företagsspråket och anläggningarna samt hade 
bekantat mig med företagskulturen. Både min tolkningsförmåga och förmåga att ställa 
relevanta följdfrågor gynnades av detta. Den analysmetod som valdes var Grounded theory 
och som presenterades i metodavsnittet. 

6.1 Analysresultat 
Den här delen presenterar kategorierna och begreppen som resulterade från analysen av 
intervjuresultaten. Tidigare i resultatdelen introducerades begreppen för att underlätta 
överskådligheten och här tillkommer en sammanfattning av dem. Först presenteras den ena av 
de två kategorierna, Organisationsbrister, tillsammans med sina tillhörande begrepp och 
därefter kommer den andra kategorin, Systemproblematik, med tillhörande begrepp. Båda 
kategorierna innehåller fem begrepp vardera. Kategorierna representerar överordnade klasser 
av problemområden. Begreppen speglar användarnas beteende och attityder i relation till olika 
företeelser i AvÄrS. 

Uppmärksammas här bör det faktum att det rör sig om identifierade problemområden vilket 
leder till att systemets positiva aspekter hamnar i skymundan. Det finns mycket som är bra 
med AvÄrS men syftet med systemet var att belysa vad som utgör hinder för användarna att 
använda systemet. 

6.2 Organisationsbrister 
Under kategorin organisationsbrister finns begreppen utbildningsmöjligheter, ledningens 
påverkan, arbetsbelastning, ansvarsfördelning och övrigt (som dessutom återkommer i 
systembrister). Vad som sammanlänkar alla dessa begrepp är att de dels är resultat av 
organisationsbrister, dels att de med tillsatta åtgärder och resurser på organisationssidan kan 
dämpas eller utplånas. 

Vad Organisationsbrister i grund och botten handlar om är att AvÄrS inte prioriteras 
tillräckligt och på grund av det saknas resurser, befogenheter och engagemang för att 
underhålla, utveckla och lansera systemet. Det är ingen som tar på sig ansvaret för systemet 
eftersom det inte finns några resurser avsatta för detta. Att systemägare och funktionsansvarig 
som är de som har det formella ansvaret för systemet, varken har några befogenheter eller 
tillräckligt med resurser inte bara underminerar systemets position, det tär även på de personer 
som jobbar för att AvÄrS ska fungera. Vilket kan styrkas av två avhoppade 
funktionsansvariga och en avhoppad processägare/systemägare sedan systemet infördes 2004. 
Dessutom sänder man ut tydliga signaler till organisationen och användarna att AvÄrS saknar 
status och inte är så viktigt. Systemets status behöver höjas och intresse för det väckas. Man 
måste även prioritera för att underlätta användarnas arbetssituation genom att ge klara besked, 
informera och utbilda, samt stå för bra förebilder.  
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Begreppen nedan tydliggör och exemplifierar de organisatoriska bristerna:  

6.2.1 Utbildningsmöjligheter 
Nästan alla tillfrågade har fått utbildning i AvÄrS vilket är något som upplevs positivt. 
Utbildningen gavs tidigt när systemet var nytt och kanske inte till 100 % dugligt. Detta satte 
spår hos vissa av användarna som redan då fick ett negativt intryck av att systemet var 
krångligt och inte fungerade pga. buggar. Att man inte minns så mycket från utbildningen 
verkar inte bekymra alla. Kunskaperna om systemet är mycket varierande och i de flesta fall 
undermåliga. Något som uppmärksammades under intervjuernas gång var att många av de 
användare som på förhand klassats som tänkbara expertanvändare i själva verket inte 
motsvarade de kunskaper som förväntats. Detta var något som generellt stämde in på de flesta 
oavsett vilken användargrupp man tillhörde (både vad gäller experter, normalanvändare, 
nybörjare och sällananvändare), dvs. att kunskaperna var något lägre än förväntat. Undantag 
finns. Det finns en önskan om ytterligare utbildning men först vill man veta om det är lönt 
besväret eller inte, dvs. om systemet har någon framtid eller ej. Man vill inte lägga sin dyrbara 
tid på ännu en utbildning om man sedan knappt får nytta av den.  

6.2.2 Ledningens påverkan 
Vad gäller ledningens starka påverkan på säkerhetskulturen kan man fråga sig om man inte 
har misslyckats med sitt budskap. Att ledningens budskap angående AvÄrS upplevs som 
negativt eller icke existerande kan med stöd av Rollenhagens argument om ledningens 
påverkan på säkerhetskultur, klassas som en direkt orsak, alternativt bidragande orsak till att 
dagens situation uppstått. Flera personer i ledningen på företaget använder dessutom inte 
själva AvÄrS men insisterar ändå på att systemet skall finnas och brukas av de anställda för 
att stödja erfarenhetsåterföringen som är en mycket viktig del av säkerhetsarbetet. Detta 
upplevs som dubbla budskap, när man säger en sak och gör en annan, och detta beteende 
avspeglar sig hos användarna. Att det skapar irritation och en dålig attityd hos användarna är 
inte konstigt med tanke på att ledningen har en mycket stark påverkan på arbetsklimatet och 
de anställdas attityder. Även tystnaden runt systemet är talande. Inga offentliga budskap eller 
nyheter når ut vilket leder till att man inte tar det på allvar, prioriterar bort det och så 
småningom glömmer. Att AvÄrS saknar prioritet är något som man är överens om.  

Genomgående i intervjuresultaten finns en önskan om att ledningen ska fatta beslut om 
AvÄrS framtid och att de ska visa initiativ och ta frågan på allvar. Detta är något som 
användarna går och väntar på och undertiden som de väntar har de en bra och befogad 
anledning att ignorera AvÄrS och att inte göra mer än absolut nödvändigt. I dagsläget är 
AvÄrS något som man inte pratar om. Att man ska arbeta med AvÄrS tycks snarare vara 
underförstått då ingen rent ut säger att det ska göras och det finns ingen (med fåtalet 
undantag) som lanserar systemet och påtalar hur viktigt det är att det används, varför man ska 
ta det på allvar och vad man kan vinna på att det fungerar. 

6.2.3 Arbetsbelastning 
Överlag så är man nöjd med den kunskap man har trots att den är knapp och i allmänhet bara 
sträcker sig till den del man arbetar med. Man har inte tid och motivation till att lägga ner 
större engagemang än man redan gör eftersom det ofta rör sig om tillikauppgifter (en 
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tillikauppgift är en uppgift som inte hör till ens ursprungliga arbetsuppgifter utan tillkommer 
utan att man för den skull får extra resurser eller betalt för det). Om andras kunskap har man 
inte mycket förhoppningar utan tror att den är för begränsad. Ibland till och med så begränsad 
att de knappt klarar av sina egna arbetsuppgifter. Dock är begränsad kunskap det man föredrar 
och ser inte att full kunskap om hela systemet är nödvändigt för att utföra sitt arbete. Däremot 
behöver man kunna syftet med systemet och med det arbete man utför. Stöter man på problem 
vill man ha enkel tillgång till nyckelanvändare eller experter som kan hjälpa till när det 
behövs.  

Inte många har en helhetssyn över vad som händer i systemet och varför. Ett systemperspektiv 
är inget som existerar hos majoriteten av användarna utan man rapporterar det man ska utan 
att få någon feedback. Man saknar därför den viktiga återkopplingsfasen om vad som blir av 
det man stoppar in i systemet och därför upplevs systemet som ”ett svart hål”. 

6.2.4 Ansvarsfördelning 
Vad gäller ansvaret (förvaltningen) för AvÄrS så verkar det vara tämligen osynligt ute i 
organisationen eftersom inte många vet hur ansvaret är fördelat och hur man arbetar med 
underhåll och utveckling (vilket inte är underligt med tanke på att det görs ytterst lite). Detta 
tyder på att det allmänna intresset för AvÄrS är lågt. Undantag finns men det skulle delvis 
lika gärna kunna vara en konsekvens av att det nyligen skedde en omstrukturering av 
ledningen för AvÄrS eller att flera av intervjudeltagarna är mer insatta i de kretsarna än en 
genomsnittsanställd på företaget. Expertanvändarna vet mer än de övriga användargrupperna. 
Man vet överlag väldigt lite om vad som sker med AvÄrS och man hör nästan aldrig om 
några beslut om man inte själv är med och fattar dem. I stort sett alla är överens om att det 
inte fungerar så som det styrs idag. Att prioritet saknas är uppenbart och de som har ansvaret 
idag får inte de rätta resurserna och befogenheterna för att kunna utföra det arbete som krävs. 
Detta uppfattar användarna och i och med det uppstår en berättigad bortprioritering även hos 
dem. AvÄrS har ingen status och därför är det enkelt att prioritera bort det. 

6.2.5 Övrigt 
Det finns en önskan om att satsa på systemet istället för att byta till ett annat. Man vill ge 
systemet en ärlig chans genom en satsning för att se hur det klarar sig innan man förkastar det. 
Många gillar systemet och tror att det har potential om man bara prioriterar det och tillsätter 
det rätta resurserna.  

Vad gäller rykten och prat om AvÄrS så råder det delade meningar om det. Vissa säger att de 
inte hör någonting alls medan majoriteten säger att det snackas en hel del och oftast är det i en 
negativ mening. Några få säger att de hör mestadels positivt om AvÄrS, men att det den 
negativa attityden som är dominerande råder det inget tvivel om. Denna breda variation av 
svar kan bero på vilken plats eller avdelning i organisationen man arbetar på då vissa kretsar 
arbetar mer och närmare mot systemet och andra mindre.  

På vissa ställen i organisationen verkar det dock ha tagit en vändning och man har börjat prata 
på ett positivt sätt om systemet. Enligt de som arbetar där har man börjat intressera sig för 
systemets möjligheter och fokus har skiftat från att kritisera det till att vilja ha mer 
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information om det. Man förstår nu systemet på att annat sätt än tidigare och vill därmed se 
vad som händer med det man stoppar in, dvs. få återkoppling. 

6.3 Systemproblematik 
Under kategorin systemproblematik finns begreppen gränssnitt, funktionernas användbarhet, 
sökfunktionen, dokumentation samt övrigt. Systemproblematik sammanfattar vad de olika 
begreppen har gemensamt, närmare bestämt brister i själva utformningen av systemet, dvs. 
gränssnitt, funktioner och tillgänglighet till dokumentation. Att det råder användbarhetsbrister 
är påtagligt och målet om att systemet skulle vara lika enkelt och intuitivt att hantera som att 
betala en räkning på internet har utan tvekan misslyckats, vilket man måste inse för att kunna 
gå vidare och finna de rätta lösningarna. 

6.3.1 Gränssnitt 
Med gränssnitt åsyftas utseendet, strukturen och tillgängligheten på systemet och dess 
funktioner. Gränssnittet upplevs negativt vilket är en stor påverkande faktor till att man 
upplever systemet som krångligt, användarovänlig och omodernt. Adjektiv som smått, 
plottrigt, fult och tråkigt förekommer på flera ställen i intervjuresultaten. Det saknas en 
intuitiv känsla av hur man skall orientera sig i systemet och det är svårt att få en överblick av 
dess struktur, vilket särkilt sällananvändare och nybörjare uttrycker. Konkreta 
gränssnittsproblemområden som nämns är att flikarna är otydliga, för mycket text samt att 
textförklaringarna är otydliga. Även flödets utseende, sökfunktionen, tänket med favoriterna 
och hur listor och utskrifter ser ut. Trots allt detta verkar det inte som att många ser det som 
ett stort problem, förmodligen därför att man blivit van vid att ha det på det sättet och i vanan 
ligger en trygghet, men det kan även bero på att man ser de organisatoriska och praktiska 
hindren som mer väsentliga. 

En fråga som ställdes var hur man uppfattar det faktum att man når AvÄrS applikation via en 
länk på Insidan. Det visade sig dock att detta inte var något som man lagt någon större vikt på 
utan uppfattades mest positivt eftersom man ansåg att det leder till bättre tillgänglighet. 

6.3.2 Funktionernas användbarhet 
En viktig fråga rörande funktionerna var om man anser att funktionerna stödjer syftet med 
systemet, vilket en klar majoritet inte tyckte att de gjorde. Funktionerna ansågs generellt sett 
vara för krångliga och speciellt i fokus låg sökfunktionen som är en av de viktigaste 
komponenterna för systemet. En annan funktion som man ogillar är ärendeflödet som anses 
vara för långt och oflexibelt för att ärendehanteringen ska fungera bra och smidigt. Som det är 
nu tappar man lätt överblicken över ärendet när man skickar det vidare och man vet inte vad 
som händer med det, vilket gör att processen lätt stannar upp. 

Vad gäller namnen på de olika AvÄrS-typerna så verkar de inte bidra till något större problem 
i sig utan det handlar snarare om att man behöver förtydliga vad AvÄrS handlar om och vad 
namnen står för. I dagsläget förekommer viss förvirring bland dessa begrepp vilket har med 
okunskap om dem att göra. Kanske är namnen inte optimala men de är ändå på företaget 
valetablerade begrepp som tycks fungera. Denna kunskap kan lätt läras ut på utbildning vilket 
förmodligen skulle ta bort all potentiell oreda angående begreppen. 
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6.3.3 Sökfunktionen 
Den funktion som fått mest kritik genom intervjuerna är sökfunktionen. Det är en funktion 
som används mycket av många men som väljs bort av somliga på grund av att den upplevs 
som opålitligt. Flera uttrycker att man inte kan lita på sina sökresultat utan att det krävs att 
man vet på ett ungefär hur många det ska röra sig om. Att söka kräver mycket kunskap dels 
om det man söker efter, dels om hur sökfunktionen fungerar vilket rent intuitionsmässigt är en 
gåta. Det saknas feedback på sökningarna och söker man fel finns det inget som indikerar att 
det blev fel eller varför. Efter varje sökning, oavsett om man får fram resultat eller ej, så 
nollställs sökmotorn och man måste fylla i attributen på nytt och kan inte gå tillbaka och se 
vad man fyllde i eller inte fyllde i gången innan.  

Majoriteten av de som använder sökfunktionen gör det på enklast möjliga sätt, dvs. utan att 
fylla i några extra attribut. De generella villkoren som består av valbara attribut, används 
ytters sällan och inte många vet vad de innebär och kan inte gissa sig till det. Även de attribut 
som man kan söka efter kritiserades då de ansågs vara irrelevanta och ointressanta och inte 
motsvara den information som man var mest intresserad av. 

Ett problem som blev uppenbart var de olika sätten att skriva titel på. Vet man inte på förhand 
vad de ärenden man söker efter heter så går det inte att gissa sig till och därför är detta fält 
(som är en del av de generella villkoren) meningslöst. Johnson (2002) talar om problematiken 
med interna skillnader i hur man formulerar sig, dvs. att kvaliteten på informationen varierar 
och blir svårtolkad vilket kan leda till att användarna rapporterar in olika uppgifter, vilket i sin 
tur leder till att man inte lyckas identifiera de gemensamma problemen och som i detta fall att 
man inte får tag på den information man är söker. 

6.3.4 Dokumentation 
En viktig faktor för att ett system ska klassas som användbart är att det finns lättillgänglig och 
lättförståelig användarhandledning. Speciellt som i det här fallet då systemet är komplext, 
kunskaperna och hur ofta man arbetar med systemet är varierande och utbildning en 
engångsföreteelse som ägde rum för flera år sedan. Det visar sig dock att dokumentationen 
(dvs. användarhandledningar) sällan används trots att systemet anses komplext och 
svårhanterat. De som ändå har letat efter dokumentation tycks ha hittat det som de letat efter, 
även om det inte alltid var enkelt. Överlag så är man nöjd med kvaliteten på dem. 

6.3.5 Övrigt 
För att nämna några konkreta ting som användarna gillar och inte gillar med AvÄrS så 
ombads de att nämna en bra respektive dålig sak med AvÄrS. Bland de bra sakerna nämndes 
själva syftet med systemet men också spårbarheten på alla ärenden och avvikelser. Att det 
finns möjlighet att söka, se trender och statistik, att det skapar en överblick och att det är ett 
enhetligt system över hela organisationen. Bland de dåliga sakerna fanns sökfunktionen, 
flödet, användarovänligheten, gränssnittet, brister i hur man fyller i data och i vilka attribut 
som finns, att det ofta slutar att fungera och att det är svårarbetat, att det innebär dubbeljobb 
genom att man tvingas fylla i samma uppgifter i både AvÄrS och Darwin, samt att det inte har 
någon backup hos ledningen och ingen acceptans hos användarna.   
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7 Diskussion och slutsatser 
Detta avslutande kapitel inleds med en genomgång och diskussion av de resulterande 
kategorierna tillsammans med förslag på hur man kan komma till rätta med problemen. 
Därefter diskuteras själva genomförandet av studien i ett avsnitt som heter Genomförande. 
Efter det diskuteras möjliga tillämpningar av resultaten och tillsist presenteras slutsatserna 
från studien.  

7.1 Analysdiskussion 
Målet med studien var att identifiera de tänkbara problemområdena som ligger bakom att 
situationen med AvÄrS uppstått. Detta gjordes genom litteraturstudier, förstudie och 
intervjuer med användarna av systemet. Genom att använda analysmetoden Grounded theory 
på intervjuresultaten framkom sedan två kategorier av problemområden som båda innehåller 
fem begrepp vardera. Nedan följer en diskussion om, samt ett förtydligande av de båda 
kategorierna. Här återfinns även återkoppling till relevant teori samt tips på åtgärder av de 
problem som påvisats. 

7.1.1 Organisationsbrister 
Vad gäller kategorin Organisationsbrister och de begrepp som den inbegriper så speglar dessa 
brister en spricka i företagets säkerhetskultur, eftersom AvÄrS är en del av säkerhetskulturen. 
Rollenhagen (1997) skulle kalla bristerna inom AvÄrS för en dåligt utformad säkerhetskultur, 
även om det inte handlar om hela säkerhetskulturen utan endast en del av den, dvs. en delvis 
bristande säkerhetskultur. Bristerna handlar både om att information är otydlig, vilket den är 
på flera olika plan, t.ex. informationen runt vad som gäller och vad som sker med systemet 
men också informationen i själva systemet i form av dåligt utformade hjälptexter till 
gränssnittet, men också att det saknas återkoppling, dvs. att användarna saknar feedback på 
det arbete som de utför i AvÄrS. AvÄrS är ett viktigt element för företagets säkerhetskultur i 
det avseendet att det hantera risker och olyckor. Vill man påverka företagskulturen, precis 
som i den här studien, bör man först och främst se kulturen som en variabel bland andra 
(Figur 7), tillskillnad från att se kulturen som ett överordnat begrepp (Figur 6). Man bör 
därefter se över inte bara själva systemet AvÄrS, utan även hur man pratar om saker och ting 
som har med säkerhetskultur och AvÄrS att göra. På samma sätt som att språk och symboler 
är av mycket stor roll för att effektivisera dialogen mellan människan och teknologin i ett 
människa-maskingränssnitt, så är språk och symboler avgörande för hur säkerhetskulturer 
utvecklas. Vad man säger, hur man säger det och vem som säger vad, påverkar attityder 
gentemot, hantering av och förståelse för begreppet säkerhetskultur (Rollenhagen, 1997). 
Historier och hörsägen påverkar hur man tänker om andra grupper såväl som om verkligheten. 
Att uppmärksamma folk om problemen som dessa mentala scheman kan leda till skapar ett 
medvetande och en insiktsfullhet som hjälper att överbygga dessa hinder för att kunna uppnå 
en gemensam säkerhetskultur (Rollenhagen, 1997). Det är alltså lika viktigt att prata i en 
positiv anda om AvÄrS som att utföra mer konkreta åtgärder som att t.ex. tillsätta resurser i 
form av att avsätta tid för användarna att arbeta med systemet. Genom att utbilda personalen 
och ge dem tydliga riktlinjer om vad som gäller, så bör även deras förutfattade meningar om 
vad andra gör och inte gör, samt vad andra klarar av och inte, minska. 
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För att kunna förstå, utnyttja, påverka och förändra begreppet kultur i företagssammanhang, 
så gäller det att inse att kultur är relaterat till företagets historia och tradition, att det kräver 
tolkning utifrån den kontext som råder på företaget och att kultur är meningsfullt för att 
diskutera gemensamma föreställningar, beteenden och attityder samt att kultur står för något 
som är större än summan av sina delar. (Rollenhagen, 1997) 

Man bör som Guldenmund (2000) förespråkar, fokusera på att försöka lokalisera och påverka 
de grundantaganden som råder om både AvÄrS, säkerhetsfrågor och annat, men också de 
formella värderingarna, såsom attityder och antaganden. I de olika definitionerna av 
säkerhetskultur i teoridelen lyfts faktorer som gemensamma värderingar, attityder, antaganden 
och uppfattningar fram, vilka mer eller mindre är liktydiga med vad Guldenmund talar om 
och ger en god riktning för vad säkerhetskultur är och hur man kan påverka den. 

Vad gäller MTO-perspektivet så belyser detta vikten av att se på säkerhetskultur, risk och 
säkerhet ur många olika aspekter och att många olika kompetenser är nödvändiga då man 
arbetar med säkerhetskultur. Vad gäller åtgärder av bristerna i AvÄrS så är detta perspektiv 
relevant ur både lednings- och administrationssynpunkt, men också ur användarsynpunkt. 
Detta innebär att de grupper som har ansvar för det administrativa arbetet, inkluderat 
underhåll och utveckling bör vara sammansatt av personer med olika kompetenser, vilket i 
dagsläget inte verkar ha haft någon större prioritering. Bred kompetens finns men utnyttjas 
inte till fullo.  

De fem kategorier av orsaker till att man väljer att inte rapportera, som Van der Schaaf och 
Kanse (2003) identifierade (no learning, not applicable, recovery, no remaining consequences 
och other), bör kunna undvikas genom att inte lägga för mycket av beslutsansvaret av vad 
som skall rapporteras in och inte på användarna, vilket i sin tur handlar om att införa 
utstakade och tydliga bestämmelser för detta.  

7.1.2 Systemproblematik 
Vad gäller Systemproblematik så hänger detta starkt ihop med Organisationsbrister eftersom 
det saknas prioritet att ta hand om AvÄrS. Trots det valde jag att skapa en separat kategori för 
att understryka den problematik själva systemet innebär. 

Som det är idag så upplevs inte systemet som användarvänligt, och om det inte upplevs som 
användarvänligt av sina användare så kan man konstatera att det heller inte är det. För att 
någonting ska bli användbart måste man ta hänsyn till användarna, dvs. brukarna eller 
agenterna i systemet, såväl som den miljö de arbetar i (både den tekniska och 
organisatoriska). Som MTO-perspektivet förespråkar innebär det att om man verkligen vill 
förstå användaren så måste man inta ett systemperspektiv (Woods, 2003) som går ut på att 
miljön och användaren är ömsesidigt beroende av varandra vilket medför att om den ena 
ändras så måste den andra anpassas därefter. Resultaten från den här studien innebär ett steg i 
rätt riktning för att kunna skapa ett användbart system, detta i och med att användarnas 
synpunkter och upplevelser har fått högsta prioritet. 

Även då det handlar om systemproblematik så är grundantaganden och föreställningar viktiga 
att lokalisera. I detta fall handlar det om de grundantaganden och förställningar som styrde 
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utformningen av AvÄrS. Hur man tänkte när man skapade AvÄrS och varför det ser ut som 
det gör. Genom att lokalisera dessa grundantaganden kan man enligt Rollenhagen vinna 
kunskaper om eventuella risker som detta sätt att tänka innebär och som kan finnas i systemet, 
men det kan också ge vägledning vid eventuella ändringar i systemet.  

Skulle man vilja genomföra ändringar i systemet så kan man enligt Johnsons riktlinjer 
begränsa antalet ifyllnadsalternativ och använda sig av fritextrutor, men också använda sig av 
datorbaserade intervjutekniker som guidar användaren till att minnas vad som hänt och hur 
man skall fylla i sina rapporter. Först och främst bör man dock fatta ett beslut om huruvida 
komplexiteten i systemet är lämplig att behållas eller inte, vilket för ett system som AvÄrS 
kan innebära både för och nackdelar. Med komplexitet menas i detta fall den mängd av 
funktioner som systemet besitter, men även den form som funktionerna har samt 
ogenomskinligheten i gränssnittet. Tar man bort komplexiteten, vilket skulle kunna innebära 
att förenklar systemet och skalar bort eller slår ihop funktioner, så gynnas användarna, vilket 
Johnson (2002) förespråkar då han menar att avvikelsehanteringssystem bör vara simpla 
eftersom man vill locka en stor mängd olika användartyper att använda dem. Detta gör man 
t.ex. genom att begränsa antalet ifyllnadsalternativ och använda fritextrutor. Eller genom att 
studera hur andra framgångrika avvikelsehanteringssystem, såsom MedWatch, är uppbyggda. 
En negativ konsekvens av att ta bort komplexiteten från AvÄrS är att information försvinner, 
eftersom inte lika mycket data efterfrågas, vilket leder till att det blir mindre nyanserat. Vill 
man däremot behålla komplexiteten i systemet så bör man kanske ta andra faktorer i 
beräkning. Utbildning av personal blir då en oumbärlig faktor såväl som att designa systemet 
utefter användbarhetsprinciper.  

7.2 Genomförande 
Genomförandet av studien kan alltid, och bör, diskuteras huruvida den utförts på ett för 
forskningssyftet tillfredställande vis. Har man valt en relevant metod att undersöka fenomenet 
i fråga med? Kan man vara säker på att man mäter rätt parametrar och att man gör rätt 
tolkning av dem? Hur säker kan man vara på att resultaten går att överföra till en annan 
liknande studie? För att besvara dessa frågor kommer detta avsnitt tillägnas åt att diskutera 
metodval, reliabilitet, validiteten och generaliserbarhet. 

7.2.1 Metod 
AvÄrS är en mycket viktig komponent för företagets säkerhetskultur i den bemärkelsen att 
systemet är ett svar på hur man hanterar risker och olyckor ur ett både förebyggande och 
återkopplande perspektiv. Valet av att använda semi-strukturerade intervjuer som metod vid 
undersökande av säkerhetskultur kan styrkas av Rollenhagens diskussion (Rollenhagen, 1997) 
om att man bör se säkerhetskultur i relation till de två begreppen struktur och individ, där 
struktur i det här fallet innebär AvÄrS och de organisatoriska faktorerna som omger systemet, 
(en typ av institutionella arrangemang som avser att hantera säkerhet, Rollenhagen, 1997). 
Individ syftar till de aktörer som arbetar med AvÄrS på ett eller annat sätt. Detta lägger fokus 
på de enskilda individernas attityd, värderingar, kunskap och beteenden men också på de 
mönster av beteenden, attityder etc. som grupper har gemensamt. Semi-strukturerade 
intervjuerna lämpar sig mycket väl för denna typ av åtagande då intresset är riktat mot 
intervjudeltagaren och dennes individuella upplevelser snarare än på att besvara 
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intervjuledarens färdiga frågor. Semi-strukturerade intervjuer lämpar sig även för den typ av 
iterativt analysarbete som Grounded theory står för, i och med att man som forskare inte är 
låst till en färdig intervjumall. 

 

Vad gäller genomförandet av förstudien, som bestod av både informella intervjuer med 
anställda och handledare, närvaro på möten, litteraturstudier och arbetserfarenhet, så kan det 
diskuteras om dessa olika och vitt sprida sätt att insamla information på utgör den mest 
optimala metoden för att skapa sig en tillräcklig kunskapsgrund. Kanske hade en mer 
strukturerad metod med smalare fokus varit bättre för att erhålla djupare kunskap eller en 
annan typ av kunskap. Dock var målet med studien att utföra en undersökning som på 
bredden tog sig an frågeställningen, dvs. vad är det som utgör hinder för användarna att 
använda AvÄrS? Genom att tillämpa dessa olika tillvägagångssätt i förstudien täcks en 
bredare kunskapsdomän än vad som skulle kunna omfattas med endast ett tillvägagångssätt. 
Mycket bidrog även den tidigare arbetserfarenheten från kärnkraftverket, både vad gällde att 
välja mellan vilka informationskällor att vända sig till, samt att tolka den data som insamlades 
från dem. 

Själva genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna kan diskuteras huruvida fler eller 
andra intervjudeltagare hade resulterat i annorlunda intervjusvar? Detta är inte omöjligt men 
efter att ha tillämpat teoretisk mättnad genom Grounded theory så nöjde jag mig med antalet 
intervjudeltagare först efter att en teoretisk mättnad uppnåtts. Detta innebär att de svar som 
gavs efter en viss mängd intervjuer inte bidrog med någon ytterligare variation utan 
upprepade endast tidigare svar. 

7.2.2 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Reliabilitet innebär att en studie ska gå att replikera och att resultaten ska vara detsamma vid 
upprepade mätningar, oberoende av vem som utför dem. Av reliabilitet följer inte att man har 
validitet, som är ett mått på hur väl man mäter det som det avses att mäta. Däremot kan ett test 
eller en mätning inte ha högre validitet än reliabilitet. Ett valitt mått måste vara reliabelt, men 
det omvända gäller inte. 

Kvalitativa studier kritiseras ofta på grund av att dess resultat inte har lika hög replikerbarhet 
eller reliabilitet som kvantitativa studier. Anledningarna till det är att kvalitativa studier inte 
bygger på lika många analysenheter och för att det ofta är upp till forskaren att lyfta fram vad 
den anser vara relevant och intressant för studien. Detta innebär att det blir nästintill omöjligt 
för en annan forskare att replikera studien till hundra procent. För att studien skall ha god 
validitet krävs det att den också har hög reliabilitet. Den här studien har inte hög reliabilitet i 
samma mån som en kvantitativ studie och den har därför inte heller någon hög validitet, 
eftersom det är en kvalitativ ansats. Detta innebär inte att studien på något sätt har misslyckats 
eller skulle kunnat utföras bättre på annat sätt, utan snarare att kvalitativa studier har andra 
målsättningar än kvantitativa. Syftet med studien var varken att ta fram en vetenskaplig metod 
för andra att replikera eller att framställa resultat som går att generalisera till ett annat företag. 
Resultaten från den här studien, dvs. kategorierna och begreppen, baseras på den teori som 
ges i bakgrunden. Att dessa kategorier och begrepp är de enda tänkbara problemområdena 
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bakom att AvÄrS inte används i den utsträckning som det borde, går inte bevisa. Skulle en 
annan forskare utföra samma studie så skulle med säkerhet resultaten se något annorlunda ut. 
Kanske skulle vissa problem få större fokus och andra mindre eftersom en forskares slutsatser 
påverkas av dennes bakgrund och specifika kompetens. Däremot tror jag att resultaten är till 
stor nytta för det företag som efterfrågat dem och oavsett vilka problem som får mest fokus så 
är det uppenbart att användarna av AvÄrS inte är nöjda med hur det sköts och hur det har 
prioriterats, vilket borde vara en tillräcklig bekräftelse för att resultaten från den här studien är 
relevanta.  

Av ovan nämnd anledning kan det vara svårt att säga om resultaten går att generalisera till 
något annat företag eller någon annan liknande studie. Förmodligen inte i någon hög grad då 
resultaten är specifika för en särskild användargrupp på ett företag med ett 
avvikelsehanteringssystem som är internt utvecklat och alltså inte finns någon annanstans. 
Metoden och analysmetoden går däremot mycket väl att replikera då de bygger på 
väletablerade tekniker, så länge som man är medveten om vad det innebär att utföra en 
kvalitativ studie. 

7.3 Tillämpning 
Tillämpning av resultaten finns av ovan nämnd anledning internt inom företaget. 
Förhoppningarna är att man på företaget skall ta till sig och uppmärksamma de 
problemområden som belysts i denna studie. Genom att göra detta kan de skapa sig en bättre 
uppfattning både om vad som gick fel den här gången, vad som krävs för att ett 
avvikelsehanteringssystem skall fungera och vad användarna vill ha, allt för att antingen 
kunna vidta de rätta åtgärderna eller för att slippa göra om samma misstag vid ett eventuellt 
systembyte. Genom att skapa sig en uppfattning baserat på denna information kan det 
kommande beslutet om AvÄrS framtid bättre styrkas och motiveras. 

7.4 Slutsatser 
De kanske viktigaste lärdomarna från den här studien som i första hand bör adresseras är: 

Att kategorin organisationsbrister och de begrepp som den inbegriper speglar en spricka i 
företagets säkerhetskultur (Rollenhagen, 1997), i och med att AvÄrS är en del av 
säkerhetskulturen, bör först och främst ses i rätt proportioner. AvÄrS speglar endast en liten 
del av företagets säkerhetskultur, om än så viktig, men säkerhetskulturen i sin helhet är inget 
som den här studien kan uttala sig om. Sprickan berör endast avvikelsehanteringsdelen och 
det är hit man bör rikta sin uppmärksamhet för att försöka ta itu med den. En bra startpunkt 
kan vara att se till så att information blir tydlig. Både vad gäller informationen om vad som 
gäller och vad som försiggår med systemet, och informationen i själva systemet i (gränssnitt 
och hjälptexter), men också att ge användarna den viktiga återkopplingen på sitt arbete som de 
behöver. Det är även en god idé att börja med att lyssna på vad användarna, som är de som 
ska arbeta systemet, har att säga.  

Systemmässigt bör man fundera på om man vill behålla komplexiteten eller inte. Att behålla 
komplexiteten i ett system som AvÄrS kan innebära både för och nackdelar. Tar man tar bort 
komplexiteten så gynnas användarna vilket Johnson (2002) förespråkar då han menar att 
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avvikelsehanteringssystem bör vara simpla eftersom man vill locka en stor mängd olika 
användartyper att använda systemet. Detta hänger i sin tur på att användarna får feedback om 
att det som de rapporterar in ger resultat och få bekräftat att deras insats är värdefull och 
uppskattad. Som studien om avvikelserapportering (Johnson, 2002) klargjorde så krävs det, 
för att ett avvikelsehanteringssystem skall användas på ett framgångsrikt sätt, att det inte är 
för komplext samt att användarna ska lockas att använda det (Johnson, 2002). Det har delvis 
också att göra med att systemet är konfidentiellt, för om man känner sig säker att rapportera 
utan risk för att själv hängas ut pga. eventuella misstag, så är sannolikheten mycket större att 
man rapporterar (Johnson, 2002). Vill man däremot behålla komplexiteten bör man ta andra 
faktorer i beräkning. Utbildning av personal blir då en oumbärlig faktor såväl som att designa 
systemet utefter användbarhetsprinciper.  

För att påverka säkerhetskulturen bör man se till både M-, T- och O-faktorer. Exempel på 
mänskliga faktorer kan vara att arbeta för att användarnas intressen tillgodoses och visa att de 
är viktiga och att man lyssnar på dem. Även att ge dem resurser att arbeta med systemet i 
form av tid o kompetens mm. Tekniska faktorer kan vara att uppgradera systemet, och se över 
språk och symboler. Exempel på organisatoriska faktorer som bör ses över är hur man pratar 
om systemet och se till att göra det på ett positivt sätt, och även jobba för att det ska finnas bra 
förebilder för de anställda. Genom att vara tydliga med information och visa att systemet har 
hög prioritet kommer AvÄrS status att höjas. Slutligen så bör många olika kompetenser finnas 
representerade i AvÄrS både ur lednings- och administrationssynpunkt, för att tillgodose 
MTO-behoven. 

8 Återkoppling 
När studien presenterades på kärnkraftverkat ombads de närvarande att stanna kvar en stund 
efteråt och ge sina synpunkter på studien och speciellt på resultaten. Målet med detta moment 
var att se huruvida de kände igen de problemområden som studien identifierat, om de var helt 
nya för dem eller om de hade andra förväntningar. Närvarande på presentationen var 11 st. 
medarbetare varav flera på något sätt varit med under AvÄrS framtagande och införande eller 
suttit med i olika ansvargrupper. Några var vanliga användare. Den feedback som gavs var 
nästan uteslutande positiv. Några poängterade små faktafel (som senare korrigerades) men 
överlag så instämde gruppen med resultaten och kände igen de flesta av problemområdena. 
Några problemområden var nya för dem men kunde relateras till och frambringade ett 
igenkännande hos dem. Studien mottogs på ett mycket positivt sätt och företaget kände sig 
nöjda med den bild som studien målade upp och menade att de skulle få stor nytta av den. 
Någon uttryckte att man dagligen får bekräftelse på det som går att utläsa ur rapporten vad 
gäller hur AvÄrS hanteras och bemöts. Man menade även att man kände igen att många av 
besluten om AvÄrS görs halvhjärtat, dvs. att man tar besluten men lägger ingen kraft eller 
engagemang på att försöka följa dem. 

”Man beslutar i huvidet men inte i hjärtat”. (Utdrag 1 ur feedback) 
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Bilaga A. Intervjumall 
 

Snabb introduktion om vem jag är, syftet med intervjun och om slutrapporten. 
Informera dem om att de kommer avidentifieras i rapporten samt fråga om det går bra att 
spela in intervjun.  
 
Överrenskommelse och underskrift 
 
Namn 
Bakgrund i organisationen (år, tjänst) 
Erfarenhet av AvÄrS 

- Hur ofta använder du AvÄrS 
- Personlig relation till AvÄrS 

Kunskap om AvÄrS 
- Vad vet du om Syftet med AvÄrS? (övergripande syfte) 
- Vad använder du för funktioner?  
- Vad vet du om resterande funktioner?  

 
Utbildning  

- Om JA: Har du fått någon utbildning i AvÄrS?  
o Hur gick den till och vad tyckte du i så fall om den? Var den tillräcklig?  

- Om NEJ: Har du blivit erbjuden någon utbildning?  
o Vet du i fall det finns någon utbildning att få?  
o Skulle du vara intresserad av att gå en utbildning?  

 
Ledningen (om budskap och hur information nås ut) 

- Vad har du hört om AvÄrS från ledningen? (förmedlat budskap) Har några formella 
utskick figurerat? 

- Är AvÄrS något som du upplever är prioriterat?  
- Tycker du att ledningens budskap stämmer överrens med hur man agerar?  
- Vad vet du om beslut angående AvÄrS?  

o Finns det några krav på att det ska användas? 
 
Arbetsbelastning (är fel kompetens på fel ställe?) 

- Tycker du att du kan systemet eller är din kunskap begränsad till din 
uppgift/uppgifter?  

- Upplever du att andra som använder AvÄrS har koll på systemet, utöver sin uppgift? 
- Tror du att det finns något att vinna på att ha mer kunskap om systemet, och i så fall 

vad? 
- Borde alla som kan tänkas arbeta med AvÄrS ha full kunskap eller bör man begränsa 

den till en viss grupp användare?  



B 
 

- Tror du att du skulle få en annan syn på AvÄrS om du visste mer? 
 
Ansvar 

- Vet du vem som har ansvar för AvÄrS?  
- Vem tycker du borde ha det (ledningen, en grupp eller en person)?  
- Tycker du det funkar som det är idag?  

 
Gränssnitt (SCREENSHOTS) 

- Vad tycker du om gränssnittet? (rent allmänt)  
- Vad förmedlar det? (ser det professionellt ut?) 
- Minns du hur det gick första gångerna du arbetade med AvÄrS? Kändes det intuitivt 

att orientera sig? 
 

Sökfunktionen (Bild 1) 
- Har du någon gång använt sökfunktionen i AvÄrS och vad tycker du i så fall om den? 

(Gränssnittsmässigt och funktionsmässigt) 
- Vad tycker du om den förklarande texten till de fria textfälten? (visa bild 1 över 

sökfunktionen och ställa frågor om den) 
 
Funktioner (Bild 2) 

- Kan du skillnaden mellan alla AvÄrS-typer? (Ärende Avvikelse Erfarenhet) 
Visa bild 2 över strukturen av AvÄrS-typerna och fråga om det. 

- Tycker du att AvÄrS-typerna är begripliga? (indikerar namnen vad de står för?) 
- Förstår du syftet med AvÄrS (funktionsmässigt) och tycker du att funktionerna stödjer 

detta? (kanske för experter och normal) 
- Vad anser du om flödet? (Ett hinder eller en bra struktur?)  

o Skulle man vinna på att ha ett kortare flöde?  
 
Dokumentation 

- Har du någon gång letat efter dokumentation om AvÄrS och visste du i så fall var du 
skulle leta och vad du skulle leta efter? (tycker själv att det är svårt att veta var 
informationen man söker finns och vilket dokument man ska leta efter) 

o Hittade du det du letade efter?  
- Är dokumentationen lätt att förstå? (Användbar) 
- Saknas det något i dokumentationen? Vad? (t.ex. historik över utvecklingen och alla 

beslut)  
 
Övrigt  

- Snackas det mycket om AvÄrS? (rykten) 
- Vad tycker du om AvÄrS?  
- Utveckla det som finns eller börja om på nytt?  

o Ange 3 saker som bör finnas med 
o Ange 3 saker som ej bör finnas med 



C 
 

- Nämn något bra och något mindre bra med AvÄrS. 
 
Avsluta med en fri diskussion om de har något tillägga. (Om tid finns) 
 


