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Sammanfattning

Den här rapporten är resultatet av en fallstudie gjord vid Jernbaneverket i
syfte att se hur lärande fr̊an avvikelse g̊ar till, vilka metoder eller verktyg som
används i organisationen.Utifr̊an detta avs̊ags att formulera ett förslag p̊a en
form av verktygsl̊ada med metoder som kan användas i hela verksamheten.
Studien bygger p̊a 12 semistrukturerade intervjuer genomförda med anställda
inom Bane-, Trafikk- och Utbyggingsdivisjonen i Jernbaneverket under v̊aren
2010.

Utifr̊an intervjuerna har sex stycken förändringsförslag formulerats i syfte att
förbättra lärande fr̊an avvikelser inom Jernbaneverket, förslagen fokuseras
kring nedanst̊aende punkter.

• Att i större utsträckning används ljud och bild för att illustrera avvikelser
vid möten

• Uppmärksamma egna erfarenheter av avvikelser för att sprida lärande

• Uppmärksamma andra organisationers arbetssätt kring lärande fr̊an
avvikelser för att hitta nya vinklingar till det egna lärande

• Göra studiebesök i den egna och andra organisationer

• Återuppliva redan lösta problem

Nyckelord : Organisatoriskt lärande, säkerhetskultur, avvikelser, olyckor
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Under arbetet med den här uppsatsen och studien som den föreg̊atts av har
jag haft förm̊anen att träffa och arbeta med en mängd fantastiska människor.
Utan hjälp och stöd fr̊an dessa hade rapporten inte hade varit vad den är
idag.

Jag vill därför rikta ett stort tack till alla informanter som ställt upp p̊a
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rapporten.

Jag vill ocks̊a tacka Jernbaneverket för möjligheten att skriva mitt examens-
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Definitioner

Barriär Den definition av barriär som används i den här rapporten bygger
p̊a Erik Hollnagels dito:

”A barrier is something that stops, or is intended to stop,
the passage of something or someone, usually in a physical
sense” ([15], s. 5)

En barriär är s̊aledes n̊agonting som hindrar eller syftar till att hindra
n̊agonting fr̊an att uppst̊a. Barriärer kan vara av fysisk eller icke-fysisk
form.

System Det är ocks̊a Hollnagels definition av system som används i rappor-
ten, nämligen den att ett system utgörs av avsiktligt ordnade delar (ex.
komponenter, personer, funktioner eller subsystem) som är bidragande
för att uppn̊a m̊al:

”The deliberate arrangement of parts (e.g., components,
people, functions, subsystems) that is instrumental in achie-
ving specified and required goals” ([15], s. 6)

Systemperspektiv I den här rapporten används Perrows [33] definition för
att beskriva systemperpektiv. Detta innebär att system beskrivs utifr̊an
mänskliga (M), tekniska (T) och organisatoriska (O) faktorer som h̊alls
i schack med hjälp av barriärer.
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1.5 Målgrupp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2 Teoretiskt ramverk 12
2.1 Olyckor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.1.1 Olycksbegreppet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1.2 Olycksmodeller och olycksutredningar . . . . . . . . . . 15

Sekventiella olycksmodeller . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Epidemiologiska olycksmodeller . . . . . . . . . . . . . 19
Systemiska olycksmodeller . . . . . . . . . . . . . . . . 20
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Kapitel 1

Inledning

Vad är säkerhet i ett komplext system? Fr̊anvaro av olyckor? Fr̊anvaro av
incidenter? Fr̊anvaro av förh̊allanden som potentiellt kan leda till avvikelser?
P̊a papperet kan säkerhet l̊ata som en relativt enkel ekvation: Eliminera alla
risker och förhindra att fel kan uppst̊a. I verkligheten handlar säkerhet om
betydligt fler faktorer med stor komplexitet i samspelet mellan dem. En viktig
faktor när det kommer till avvikelser och olyckor är hur de kan användas
för att skapa kunskap och lärande. Den viktigaste läxan när det kommer till
lärande är att säkerhet är n̊agonting som skapas och som organisationer m̊aste
arbeta aktivt med att beh̊alla [9]. I ett system fungerar människan som det
adaptiva elementet. Det är människan som skapar säkerhet p̊a alla niv̊aer.
Om organisationer kan n̊a den först̊aelsen kan många olyckor undvikas och
lärdomar dras.

I januari 2000 kolliderade ett t̊ag fr̊an Trondheim med 75 passagerare om-
bord med ett lokalt̊ag fr̊an Hamar med 10 passagerare ombord vid Åsta p̊a
Rør̊asbanen. En explosionsartad brand uppstod och 16 människor miste livet
[36]. Olycksutredningen konstaterade att olyckan uppst̊att till följd av flera
faktorer. De orsaker som ans̊ags direkt v̊allande till olyckan kunde antingen
kopplas till fel p̊a infrastrukturen, fel p̊a materiel eller mänskliga felhandlingar.
Kommissionen som utredde olyckan föreslog sammanfattningsvis att en mer
proaktiv ställning till säkerhet var nödvändig och att en s̊adan borde antas
omg̊aende vad gäller hantering av risk i verksamhet vid järnvägen. Detta,
menar kommissionen, förutsätter att styrningssystemet som används baseras
p̊a riskmedvetenhet och anser att NSB och Jernbaneverket ska genomföra

1



Inledning 2

åtgärder för att säkerställa en fullvärdig säkerhetsstyrning [36].

Drygt 10 år efter Åsta-olyckan, i mars 2010, kom 16 godsvagnar inneh̊allande
tomma containrar i rullning fr̊an Alnabru station [13]. Vagnarna passerade
förbi flera stationer innan de slutligen, vid en hastighet av 130 km/timme,
kolliderade med containerterminalen i Oslo hamn varvid de stannar. Olyckan
resulterade i tre omkomna personer, fyra allvarligt skadade personer och
åtskillig skada p̊a byggnader, bilar och infrastruktur. Den första analysen
av olyckan menar att en utlösande faktor var oklar kommunikation mellan
t̊agexpeditören vid Alnabru station och skiftledare [13]. Hur dessa oklarheter
kunde uppst̊a kan förklaras av en mängd faktorer, bland annat svagheter i
hur kommunikation ska föras mellan dessa parter och brister i risk- och säker-
hetsstyrningen som medfört minskade säkerhetsmarginaler för den aktuella
stationen.

T̊agtrafik är statistiskt ett säkert och p̊alitligt sätt att resa men följderna av
en t̊agolycka kan bli katastrofala, vilket illustreras av ovan nämnda exempel
[36]. Jernbaneverket, som är den norska motsvarigheten till svenska Banverket,
fungerar som förvaltningsorgan åt norska staten. Dess huvudsakliga uppgifter
ligger i att planera, projektera och bygga infrastruktur vilket görs genom
tillhandah̊allning av ett säkert och effektivt transportsystem. Jernbaneverket
ska ocks̊a bidra till utveckling och underh̊all av järnvägsnätet; inklusive
stationer och terminaler samt ha en övergripande kontroll av t̊agtrafik, bland
annat genom planering av tidtabeller. Allt detta arbete görs med tanken p̊a
hög säkerhet ständigt i bakhuvudet.

”En tilstand hvor Jernbaneverket kontinuerlig tilstreber over-
sikt, kontroll og styring i forhold til mulige hendelser som kan føre
til skade p̊a eller tap av menneskeliv, ytre miljø eller materiell”
([19], s. 5)

Citatet ovan är ett utdrag ut Jernbaneverkets säkerhetshandbok. Säkerhet
beskrivs där som ett tillst̊and där Jernbaneverket har kontinuerlig översikt
och kontroll över möjliga incidenter som kan inträffa som kan bringa skada
eller död till människoliv, miljö eller materiell.

Trots att olyckor alltid har varit en del av människans värld riskerar vi att
under de kommande åren (̊artionden/̊arhundraden) möta fler större högrisk1

situationer och olyckor till följd av den ökade teknologiska komplexiteten i v̊art

1Författarens egen tolkning av det engelska begreppet high-risk.



Inledning 3

samhälle. För att kunna först̊a och hantera riskerna i det moderna samhället
krävs en först̊aelse över b̊ade teknologin och människans del, men inte minst
behövs en först̊aelse för hur komplexitet p̊averkar organisationer. Synen p̊a
olyckor och säkerhetstänkande har förändrats en del genom åren, fr̊an ett
inledande fokus p̊a olyckor som orsakade av slumpen till en systemsyn med
flera p̊averkansfaktorer via tekniska, mänskliga och organisatoriska faktorer
[42].

Under 2009 gjordes mer än 57 miljoner persontransporter längs det nors-
ka järnvägsnätet. En siffra som väntas öka även kommande år [20]. Utöver
persontransporterna fraktades inte mindre än 25 miljoner ton gods p̊a järnvä-
garna. Trots god säkerhetsmedvetenhet hos transportörer och andra aktörer
vid dessa transporter sker ändock avvikelser vilka är ständigt aktuella hos
norska Jernbaneverket.

Förväntningarna p̊a Jernbaneverket är m̊anga och kraven är höga fr̊an b̊ade
myndigheter, anställda och kunder när det gäller att bedriva en säker verk-
samhet där resor och transporter kan ske utan risk för oönskade händelser.
Sp̊arbunden trafik är i likhet med andra delar av transportsamhället en tek-
niskt och organisatoriskt avancerat system. Jernbaneverket arbetar aktivt
med att minimera risken för uppkomst av oönskade händelser och att om
en händelse inträffar kunna hantera denna. Jernbaneverket eftersträvar att
ha en nollvision för dödade och skadade i samband med t̊agtrafiken. Under
2009 formulerade Samferdseldepartementet en kravplan för att möta uppn̊a
nollvisionen. Fr̊an och med 2010 ska det genomsnittliga antalet skadade och
dödade minskas med 4,5 % per år.

Den här rapporten är resultatet av en fallstudie gjord vid Jernbaneverket i
syfte att se hur lärande fr̊an avvikelser och oönskade händelser g̊ar till i olika
delar av organisationen. Studien studerar vilka metoder eller verktyg som
används inom organisationen. Utifr̊an dessa har ett förslag med tydliga och
generella metoder för lärande fr̊an avvikelser formulerats. Denna ”verktygsl̊ada”
med metoder ska kunna användas i hela verksamheten. Studien bygger p̊a 12
intervjuer genomförda med anställda inom Bane-, Trafikk- och Utbyggings-
divisjonen i Jernbaneverket under v̊aren 2010. Studien har handletts av tv̊a
företagshandledare fr̊an Jernbaneverket och en handledare fr̊an universitetet.



Inledning 4

1.1 Bakgrund

Jernbaneverket är den norska motsvarigheten till svenska Banverket. Dess
huvudsakliga uppgifter ligger i att planera, projektera och bygga infrastruktur
vilket görs genom tillhandah̊allning av ett säkert och effektivt transportsystem,
bidra till utveckling och underh̊all av järnvägsnätet; inklusive stationer och
terminaler samt att ha en övergripande kontroll av t̊agtrafik bland annat
genom planering tidtabeller.

1.1.1 Jernbaneverkets organisation

Jernbaneverket bildades 1996 ur d̊avarande NSB (Norges Statsbaner) med
syfte att ansvara för infrastrukturen i det norska järnvägsnätet. Ur NSB kom
även NSB BA som genom diverse dotterbolag ansvarar för trafik och transport
p̊a järnvägen. Tillsammans med Kystverket, Statens Vegvesen och Avinor
utgör Jernbaneverket stommen för transporter i Norge. Samtliga myndigheter
ligger under Samferdselsdepartementet som i sin tur svarar till Regeringen
och Stortinget.

Nedanst̊aende bild visar organisationsschemat för Jernbaneverket. Fokus för
denna studie ligger i de tre divisionerna: Utbyggingsdivisjonen, Banedivi-
sjonen och Trafikkdivisjonen samt den del av Banedivisjonen som hanterar
drift. Under bane- och trafikkdivisjonerna finns omr̊adesuppdelningen Øst,
Vest och Nord. Den syftar till den geografiska uppdelning som finns inom
Jernbaneverket där varje omr̊ade är ansvarar för den lokala infrastrukturen.



Inledning 5

Figur 1.1: Organisationsschema Jernbaneverket [21]

Järnvägsnätet i Norge sträcker sig fr̊an Kristiansand i söder till Narvik i norr.
Nedanst̊aende karta visar de bansträckningar som finns och som Jernbanever-
ket ansvarar för vad gäller drift, utbyggning och underh̊all.
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Figur 1.2: Bansträckningar i Norge [21]
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Banedivisjonen

Banedivisjonen best̊ar av en central enhet och tre geografiskt placerade
omr̊adesenheter: baneomr̊ade øst, vest och nord. Vart och ett av dessa har
det dagliga ansvaret för de bansträckningar som finns inom omr̊adet.

Omr̊ade Øst ansvarar för större delen av sp̊arnätet i Østlandsomr̊adet som
inneh̊aller länen Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Møre- och
Romsdal, Buskerud, Vestfold och Telemark. Totalt finns 19 bansträckningar
inom baneomr̊ade øst.

Omr̊ade Vest ansvarar för sp̊arnätet i Hordaland, Sogn og Fjordane, Rogaland,
Aust- Agder, Vest- Agder, delar av Telemark, Buskerud og Oppland.

Baneomr̊ade vest innefattar sex bansträckningar. Omr̊ade Nord ansvarar för
sp̊arnätet i Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, delar av länen Hedmark
och Oppland. Här finns åtta bansträckningar.

Trafikkdivisjonen

Trafikkdivisjonen best̊ar av en central enhet som är placerad i Oslo och
åtta regionala trafikstyrningsenheter som är placerade i Oslo, Drammen,
Kristiansand, Stavanger, Bergen, Hamar, Trondheim og Narvik. Totalt finns
cirka 760 anställda i Trafikkdivisjonen. Trafikkdivisjonen har bland annat
ansvaret for den operativa trafikstyrningen, operativ planering av tidtabeller
samt överföring och leverans av omformad elektriskt energi till ägaren av
bananläggningen [20]. Förutom fjärrstyrning via ovan nämnda enheter finns i
Norge ocks̊a ett 70-tal stationer som är bemannade.

Utbyggingsdivisjonen

Jernbaneverkets utbyggingsdivisjon har byggherrerollen när det kommer till att
projektera och genomföra utbyggning av järnvägsnätet. Divisionen ansvarar
för allt fr̊an att detaljplanera kommande projekt till slutlig genomförande av
färdig anläggning.
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Drift

Enheten som sköter drift och underh̊all av Jernbaneverkets infrastruktur är
en del av Banedivisjonen. Drift och underh̊all av infrastrukturen innefattar
bland annat renh̊allning och snöröjning p̊a stationer och andra offentliga
utrymmen i anslutning till t̊ag eller t̊agomr̊aden, snöröjning p̊a sp̊ar och
sp̊aromr̊aden, teknisk och administrativ stöd samt planering. Även i de fall där
Jernbaneverket inte själv äger stationer och stationsomr̊aden är det en viktig
syssla i driftsorganisationen att underh̊alla stationer och stationsomr̊aden.

1.1.2 Förändringsarbete i Jernbaneverket

Under 2009 genomförde Jernbaneverket ett omfattade utvecklingsarbete i
syfte säkerställa att avvikelser i verksamheten behandlas p̊a ett korrekt och
strukturerat sätt [20]. Detta i sin tur syftar till att öka säkerhetsmedvetenheten
hos samtliga anställda i organisationen för att l̊angsiktigt minska antalet
avvikelser. Baserat p̊a detta utvecklingsarbete har en ny strategi införts
och nya huvudsakliga mål satts upp. De nya huvudmålen utgör stommen
i verksamheten och det är i linje med dessa som samtliga avdelningar ska
utveckla och planera sina interna mål. De nya huvudmålen riktar sig mot
följande tre fokusomr̊aden:

1. Säkerhet, punktlighet och nöjdhet hos kunder

2. Produktivitet och kvalitet

3. Kompetens och kultur

Det första fokusomr̊adet innefattar kundens förväntningar och krav p̊a Jern-
baneverket. De övriga tv̊a fokusomr̊adena inkluderar de medel och metoder
som ska användas för att möta kraven och förväntningarna fr̊an omr̊ade 1.

Det överordnade målet med den nya avvikelsehanteringsprocessen är att i
framtiden ha färre allvarliga avvikelser. Jernbaneverket har en framtidsvision
för 2040 som innefattar en ökning vad gäller b̊ade gods- och persontransport
med t̊ag, mer punktliga t̊ag och kortare restider. Ytterligare m̊al är att t̊aget
ska konkurrera mer med flyget än vad som görs i dagsläget samt att t̊aget ska
utgöra ett fullgott komplement till övrig kollektivtrafik för att minska trafik-
belastningen. Genom den nya avvikelsehanteringsprocessen och det arbetssätt



Inledning 9

som den medför efterstävar Jernbaneverket att samtliga medarbetare ska ha
en klar och tydlig först̊aelse av hur avvikelsehantering skall genomföras [20].
Detta ska medföra att Jernbaneverket effektivt kan förebygga och hantera
oönskade händelser i hela organisationen. Den nya avvikelsehanteringspro-
cessen är uppbyggd för att p̊a ett enhetlig och intuitivt sätt kunna följas
av samtliga medarbetare. Den ska ta vara p̊a de avvikelseanmälningar som
görs för att kunna säkerställa att tillräckligt god dokumentation finns för att
hantera avvikelsen p̊a ett tillfredsställande sätt samtidigt som ett effektivt
lärande skapas [20]. En viktig del av avvikelsehanteringsprocessen är att lära
fr̊an de avvikelser som framkommer och att lärandet sprids p̊a flera niv̊aer i
organisationer.

1.2 Syfte, fr̊ageställningar och nytta

Mot ovanst̊aende bakgrund, och främst fokusomr̊ade 1, syftade studien till att
hitta de metoder, verktyg och andra former av tänkbara hjälpmedel som finns
för lärande fr̊an avvikelser och avvikelsehantering inom Jernbaneverket samt
att utifr̊an dessa sammanställa ett tydligt och generaliserat förslag p̊a en mer
konkret, systematisk och gemensam metodik för lärande fr̊an avvikelser och
avvikelsehantering.

Mer specificerat är syftet med denna studie tudelat: (1) att studera hur
lärandeprocessen fr̊an avvikelsehantering g̊ar till inom Jernbaneverket samt
vilka eventuella metoder, hjälpmedel och verktyg som finns för detta samt att
förankra detta i teorier aktuella för ämnet och (2) att studera organisatoriskt
lärande. De b̊ada syftena knyts samman genom studien och resulterar i ett
förslag p̊a en ”verktygsl̊ada” inneh̊allande metoder och tillvägag̊angssätt som
Jernbaneverket fortsättningsvis kan använda för att förmedla information och
skapa uppmärksamhet och p̊a s̊a sätt f̊a bättre aktivt lärande av avvikelser.

Studiens fr̊ageställningar är s̊aledes:

1. Hur sker lärande fr̊an avvikelser inom Jernbaneverket?

2. Hur fungerar avvikelsehanteringsprocessen inom Jernbaneverket?

3. Vilka metoder, hjälpmedel och verktyg används inom Jernbaneverket
för att lära fr̊an avvikelser?
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Studien har även en tudelad nytta: (1) den praktiska nytta som antas f̊as
genom att skapa rekommendationer rörande hur Jernbaneverket, p̊a kort och
l̊ang sikt, kan dra lärdom av den information och kunskap som genereras
genom avvikelserapportering samt eftersträvar att Jernbaneverket f̊ar en
lärandeprocess som är lika för hela organisationen och (2) den vetenskaplig
nytta f̊as genom den fallstudie som görs av lärande fr̊an avvikelsehantering
inom Jernbaneverket vilken utgör ett empiriskt bidrag till forskningen d̊a
resultatet till viss del g̊ar att generalisera till andra delar av transportsektorn.

1.3 Avgränsningar

Fokusomr̊ade för studien inkluderar följande delar av Jernbaneverket: Ba-
nedivisjonen, Trafikkdivisjonen och Utbyggingsdivisjonen samt enheten vid
Banedivisjonen som hanterar drift och underh̊all av järnvägen. Anställda vid
dessa fyra enheter har därmed agerat respondenter vid intervjuerna.

Storlek och omfattning av datainsamling har anpassats till studiens tidstill-
g̊ang. Det antal intervjuer som genomförts anses tillfredställande med avseende
p̊a studiens storlek men lämnar rum för fler och djupare vid en eventuell
vidareutveckling av studien.

Författaren har valt att i möjligaste mån använda sig av originalspr̊ak vad
gäller citat, utdrag och anföringar. Detta motiveras dels med att det är mer
relevant för läsaren att ha tillg̊ang till dessa paragrafer p̊a det spr̊ak som de
faktiskt används och dels för att det skapar en mer enhetlig text i rapporten.
Vidare anser författaren att skillnaden mellan det norska och svenska spr̊aket
är s̊a pass liten att läsare med svenska som modersm̊al utan större sv̊arighet
först̊ar texter p̊a norska utan behov av översättning.

1.4 Struktur

Kapitel 1 Inledning Här presenteras bakgrund och inledning till studien.

Kapitel 2 Teoretiskt ramverk I kapitlet avhandlas det teoretiska ramver-
ket rörande för studien relevanta ämnesomr̊aden: olyckor, barriärer,
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olycksmodeller och olycksutredningar, säkerhetskultur och organisa-
tionsteori och lärande inom organisationer.

Kapitel 3 Metod Det tredje kapitlet behandlar studiens metod och utfö-
rande. I kapitel tre presenteras ocks̊a de intervjuer som ligger till grund
för studiens resultat.

Kapitel 4 Resultat och Analys I kapitel fyra presenteras resultat och
analyser av intervjuerna som studien bygger p̊a.

Kapitel 5 Diskussion Kapitel fem inneh̊aller diskussioner av metod, tillvä-
gag̊angssätt och resultat.

Kapitel 6 Slutsats Rapportens sista kapitel inneh̊aller slutsatser och re-
kommendationer som kommit ur studien.

1.5 Målgrupp

Rapporten riktar sig främst mot ledning och anställda vid Jernbaneverket men
även forskare, anställda inom liknande branscher eller med intresse av lärande
fr̊an avvikelser. Även studenter inom kognitions- eller beteendevetenskap kan
finna den nyttig och användbar.



Kapitel 2

Teoretiskt ramverk

Nedan ges en beskrivning av teorier aktuella för studien. Först ges en introduk-
tion till olyckor, olycksmodeller och olycksutredningar. Därefter presenteras
säkerhetskultur, Normal Accident Theory och High Reliability Organizations.
Kapitlet avslutas med presentation av organisatoriskt lärande och teorier
kring detta.

2.1 Olyckor

Olyckor är oundvikliga, oavsett hur förberedd och förutsägande en organi-
sation är. Att först̊a och analysera olyckor är en väsentlig del av en god
säkerhetsmedvetenhet och processen kring att förhindra olyckor [8]. Det här
avsnittet presenterar och redogör för teorier kring uppkomst av olyckor och
olyckmodeller samt begrepp som är relevanta för först̊aelsen av dessa.

2.1.1 Olycksbegreppet

Begreppet olycka är sv̊ardefinierat d̊a det kan beskriva många olika typer
och niv̊aer av händelser. P̊a engelska finns uttrycken Accident, Incident och
Disaster som samtliga beskriver olyckor av olika sv̊arighetsgrad [39]. En olycka
innefattar dels den händelse som inträffar men ocks̊a efterföljande effekter
[15]. Om händelsen förhindras fr̊an att inträffa avstyrs även följderna. Aven

12
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[2] menar att en olycka avser en oönskad händelse som medför förlust av liv,
personskada, stora miljöskador eller stora ekonomiska förluster. Hollnagel [15]
anser att en olycka är kort, snabb och oväntad samt att utkomsten av den
är oönskad. Olyckan måste ocks̊a direkt eller indirekt vara ett resultat av
mänsklig aktivitet, till skillnad fr̊an händelser v̊allade av naturliga orsaker s̊a
som jordbävningar. En nästan-olycka 1 avses, likt olycka, en oönskad händelse
där inga personer dödas eller skadas och där endast små övriga skador och
förluster uppst̊ar. En nästan-olycka är en händelse som hade kunnat bli en
olycka vid andra omständigheter [2].

Den s̊a kallade isbergsmetaforen som syftar till att toppen som syns ovan
vattenytan kanske inte alltid är hela isberget, istället kan vattnet dölja ett
större isberg, är ett sätt att beskriva oyckor och dess orsaker. Heinrich (enligt
Roos et al, 1980 [32]) var troligen en av de första att använda isbergsmetaforen.
Han ämnade att, med hjälp av isbergsmetaforen, bland annat beskriva hur
större delen av de indirekta kostnaderna för organisatoriska olyckor ligger
dolda i organisationen likt basen p̊a ett isberg.

1Författarens översättning fr̊an det engelska begreppet ”Near miss”. Anledning till
att nästan-olycka används istället för, det kanske mer etablerade, tillbud är att undvika
missförst̊and d̊a ”tilbud” p̊a norska betyder erbjudande eller rea.
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Figur 2.1: Isbergsmetaforen efter Heinrich [32]

Perrow [33] beskriver olyckor utifr̊an vad han kallar systemperspektiv: olyckor
som uppst̊ar i komplexa system. Han särskiljer systemolyckor fr̊an s̊a kallade
komponentolyckor. En systemolycka är enligt Perrow ett oväntat resultat
av flera fel medan det i en komponentolycka är en enskild komponent ger
upphov till olyckan. Den enda skillnaden mellan en systemolycka och en
komponentolycka är att den ena g̊ar att förutsäga och den andra inte g̊ar
att förutsäga. Kring detta baserar Perrow [33] sin Normal Accident Theory
vilken bygger p̊a att en s̊a kallad systemsyn används för att definiera olyckor.
Med systemsynen menar Perrow att en olycka är en följd av en brist i ett
subsystem, eller systemet som helhet, vilken skadar mer än en enhet. Genom
att göra s̊a skadar den även p̊ag̊aende eller framtida processer. Perrow föresl̊ar
att systemet ska delas upp i fyra niv̊aer. Händelser p̊a tredje eller fjärde
niv̊an ska kallas olyckor medan händelser p̊a första eller andra niv̊an ska
kallas incidenter. En olycka representerar s̊aledes mer allvarliga händelser
medan incidenter, i likhet med Avens [2] nästan-olyckor, innebär en mindre
allvarlig händelse. I tillägg till olyckor och incidenter använder Perrow [33]
även systemolycka som begrepp för att beskriva olyckor med multipla orsaker
som inträffar i skilda delar av systemet eller dess subsystem. Han menar dock
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att vissa olyckor är oundvikliga p̊a grund av systemets komplexa uppbyggnad.

För att särskilja p̊a var inom komplexa system olyckor inträffar kan begreppen
Sharp End (den skarpa änden) och Blunt End (den trubbiga änden) användas
[41]. Begreppen beskriver var i verksamheten risker kan uppkomma och
hur skuldbördan kring dessa kan läggas. För olyckor i den skarpa änden
av verksamheten anses den orsakande faktorn finnas p̊a individniv̊a medan
olyckor i den trubbiga änden tillskrivs hela organisationen som en separat
enhet.

Inget system är själv ansvarig för sig egen design och underh̊all. Det är
människan som designar, bygger och underh̊aller komplexa system [35]. Därför
blir den mänskliga faktorn ofta, och ibland felaktigt, tillskriven skulden för
upp till 90 procent av olyckor över olika domäner [35], [51].

2.1.2 Olycksmodeller och olycksutredningar

Att veta att eller hur n̊agonting kan g̊a fel är tyvärr inte samma sak som att
veta varför det kan g̊a fel. Varje olycka kan ha flera möjliga orsaker [51]. I
händelse att en olycka inträffar bör dessa orsaker eftersökas och utredas. Vid
olycksutredningar används oftast n̊agon form av olycksmodell, vilket är en
sorts ramverk för att studera och beskriva en olycka. Med hjälp av den kan
b̊ade inblandade och utomst̊aende diskutera och analysera olyckan utifr̊an en
gemensam begreppsvärld. Ett syfte med analys av en olycka är att finna de
händelser, villkor och förutsättningar som ledde fram till den slutliga utfallet
[15].

Olycksmodellen hjälper olycksutredare att identifiera inblandade faktorer och
sp̊ara vilka händelser som ledde fram till olyckan. Olycksmodeller och de
utredningar som följer dem har olika syften beroende p̊a vilken verksamhet
de skall användas i [15]. Kjellén [23] menar att olycksmodeller kan vara
olycksutredaren behjälplig vad gäller att skapa en mental bild av olyckan och
olycksförloppet. De är ocks̊a användbara för att p̊a ett korrekt sätt samla
in relevant data och värdera denna och utifr̊an utredningen göra korrekta
rekommendationer rörande åtgärder. Olycksmodeller används för att klargöra
b̊ade direkta och indirekta orsaker till olyckan. Det är ocks̊a vanligt att
använda olycksmodellerna och utredningarna för att finna de åtgärder som
hindrar liknande händelse fr̊an att inträffa i framtiden, alternativt att det
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”tack vare” olyckan är möjligt att minska omfattningen p̊a framtida olyckor
[35]. Resaon menar ocks̊a att för att f̊a en fullständig bild av olyckan bör
den studeras fr̊an s̊a många h̊all som möjligt. Under olycksanalysen bör
hänsyn tas till b̊ade mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer eftersom
dessa, enskilt eller tillsammans, kan vara bidragande orsaker till olyckan [15].
Reason [35] menar att olyckor och incidenter är möjliga att förebygga, men
enbart om det g̊ar att beskriva och först̊a olyckan eller incidentens komplexa
bakomliggande natur. D̊a konsekvenserna av en olycka, i de allra flesta fall,
är oacceptabla bör en omfattande utredning av olyckan genomföras i syfte
att lära fr̊an det som hänt och förhindra uppkomst av liknande händelser i
framtiden [46].

Kjellén [23] liknar olycksutredningen som skalandet av en lök: för varje lager
som skalas bort följer ett nytt därunder. De yttre lagren hanterar de direkta
tekniska orsakerna till en olycka medan de inre, och mer skyddade, lagren
representerar sätt som kunde ha förhindrat olyckan.

För att välja olycksmodell krävs en först̊aelse för vilken typ av olycka det
handlar om [35]. Reason menar att det finns tv̊a olika typer av olyckor: de som
innefattar individer och de som innefattar organisationer. Den förstnämnda
typen är betydligt vanligare och därmed ocks̊a fler till antalet. En olycka
som inträffar p̊a individuell niv̊a drabbar oftast endast den person som
fungerar som upphovsmakare och offer för olyckan. En olycka p̊a organisatorisk
basis innefattar multipla orsaker som kan befinna sig p̊a flera olika niv̊aer i
organisationen. Olyckor av organisatorisk karaktär inträffar mer sällan men är
d̊a av den omfattningen att de ofta beskrivs som katastrofala. Förutom antal
inblandade personer i olyckorna skiljer sig även individuella och organisatoriska
olyckor åt när det kommer till omfattning. För individen och dennes närmaste
omgivning kan olyckan komma att innebära en tragedi. Olyckan är dock
begränsad till en liten skara inblandade personer medan den organisatoriska
olyckan kan, utöver inblandade personer, i ett större perspektiv ocks̊a komma
att drabba flera oskyldiga människor, omkringliggande natur, resurser och
andra typer av tillg̊angar. Individuella olyckor oftast har ett unikt ytligt
mönster kan en djupare studie visa underliggande mönster som kan leda till
en ökad risk [28]. Marais et al menar vidare att genom att finna och identifiera
dessa mönster kan organisationer bli bättre p̊a att först̊a uppkomst och orsak
av tidigare olyckor samt minska risken för att liknande olyckor uppst̊ar i
framtiden [28].
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Reason [35] menar att i takt med att samhälle och teknik utvecklas kommer
antalet organisatoriska olyckor att öka. En snabbare teknisk utveckling leder
till ökad komplexitet p̊a flera h̊all i organisationen. Det behöver dock inte
innebära ett mer riskfyllt samhälle eller en mer olycksdrabbad tillvaro [41].
Rollenhagen menar istället att människan tycks vara skicklig p̊a att hantera
den ökade komplexiteten genom att p̊a ett innovativt sätt kompensera för
den och p̊a s̊a sätt förhindra uppkomst av olyckor. Problem som finns med
organisatoriska olyckor är att de är sv̊ara att förutse eftersom de ofta inträffar
väldigt plötsligt och oväntat. Reason [35] menar att de olyckor som tidigare
tillskrivits mänskliga felhandlingar egentligen är ett resultat av latenta fel i
organisationen och att dessa egentligen borde kallas organisatoriska olyckor.
En latent faktor kan exempelvis vara avsaknad av barriärer s̊a att ett designat
skydd mot olyckor saknas eller är otillräckligt, avsaknad av resurser; bristande
övervakning, utbildning eller tillräckliga verktyg [15], [35]. Grundläggande för
en latent faktor är att den är närvarande i systemet före en olycka inträffar [15].
P̊a grund av detta är det sv̊art att vid olycksutredningar sp̊ara ursprung för
olyckan för att förhindra upprepningar. Reason [35] menar ocks̊a att olyckor,
hur oavsiktliga de än m̊a vara, alltid har förstadier och ing̊aende faktorer som
är synliga och ständigt närvarande. Det finns därmed en möjlighet att se p̊a
en olycka med ett m̊att av avsiktlighet d̊a m̊anga av de inblandade faktorerna
kan studeras och kontrolleras b̊ade före, under och efter olycksförloppet. Varje
olycka är unik s̊a till vida att den har sitt eget orsak-verkan-förlopp. För
att skapa sig en bättre först̊aelse kring olyckan krävs djupare kunskap om
ing̊aende faktorer, samband mellan dessa och var i processen sambandet
brustit [15].

Perrow [33] föresl̊ar användning av tv̊a dimensioner för att beskriva ett system.
Dimensionerna coupling (koppling) och interactiveness (interaktion) (se fig.
2.4) kan användas som utg̊angspunkt för att komma fram till vilken olycks-
modell som är bäst lämpad att användas [15]. Koppling avser tidsaspekten i
en process, hur flexibelt det är att utföra handlingar i systemet samt antalet
sätt att n̊a systemmål. Komplexiteten i interaktion i systemet syftar till
antal variabler och kausala samband mellan dess processer. Systemet beskrivs
utifr̊an hur tätt eller löst kopplat, samt hur linjärt eller komplext, det är.
Perrow [33] menar att olycksmodellen som används i en utredning måste
återspegla systemets komplexitet och koppling. En systemsyn vill hellre än
att förklara varför misstag görs av individerna fokusera p̊a att undersöka hur
designen av ett system ser ut samt hur systemet i sig kunde ge upphov till
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att mänskliga felhandlingar görs. Hollnagel delar in olycksmodeller i följande:
sekventiella, epidemiologiska och systemiska:

Sekventiella olycksmodeller

Sekventiella olycksmodeller, även kallade linjära olycksmodeller, är den enk-
laste typ av olycksmodeller [15]. Den beskriver olyckan som ett resultat av en
kedja händelser som inträffar i en specifik ordning där varje händelselänk i
sig är direktkopplad till nästa fram till den sista länken som är den direkta
olycksorsaken. Sekventiella olycksmodeller visar att olyckor kan inträffa i ett,
till synes, välfungerande system utan att det finns möjlighet att skapa ett
hundraprocentigt skydd mot dem. Syftet med en sekventiell olycksmodell är
att identifiera kopplingar mellan orsak och verkan, det vill säga de länkar i
händelsekedjan som bidrar till olyckan. Ett exempel p̊a en sekventiell olycks-
modell är den s̊a kallade Dominomodellen [14] i [15] där varje dominobricka
representerar en del i händelsekedjan. Förutsatt att ingen bricka sätts i rörelse
fungerar systemet felfritt och inga olyckor inträffas. Om endast en bricka sätts
i rörelse startas kedjereaktionen som leder fram till olyckan.

Figur 2.2: Dominomodell enligt Heinrich [14]
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Epidemiologiska olycksmodeller

Epidemiologiska modeller, även kallade komplexa linjära olycksmodeller, har
ärvt sitt namn fr̊an den medicinska världen. Modeller av den här typen
liknar olycksförlopp vid den spridning av sjukdom som sker vid en epidemi.
Olyckan är ett resultat av flera olika faktorer, varav vissa är tydliga och
uppenbara medan andra ligger latenta i systemet men änd̊a ger upphov till
olyckan. De latenta faktorerna kan exempelvis vara ett resultat av ogenomtänkt
beslutsfattande, felaktig design eller brist p̊a underh̊all [42]. Hollnagel [15]
menar att epidemiologiska olycksmodeller skiljer sig fr̊an linjära olycksmodeller
utifr̊an följande fyra punkter:

• Avvikelser i prestanda (Performance Deviations)

• Miljöfaktorer (Environmental Conditions)

• Latenta förh̊allanden (Latent Conditions)

• Barriärer (barriers)

Ett exempel p̊a en epidemiologisk olycksmodell är den s̊a kallade Schweizerost-
modeller (Swiss cheese model) som menar att alla system har h̊al, liknande
osten, och olyckor uppst̊ar d̊a aktiva fel inträffar p̊a delar i systemet där det
finns h̊al [35]. Med aktiva fel avses s̊adana som görs p̊a den skarpa änden av
organisationen och som f̊ar direkt p̊averkan p̊a säkerheten. I en ideell värld
vore alla lager i osten intakta utan möjlighet att släppa igenom hot fr̊an
omvärlden. Istället är fallet annorlunda s̊a till vida att varje lager i osten har
sina svagheter där hot kan tränga igenom.
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Figur 2.3: Illustration över Schweizerostmodellen [35]

Hollnagel [15] riktar kritik mot s̊aväl epidemiologiska som sekventiella olycks-
modeller eftersom b̊ada modellerna utg̊ar fr̊an att det finns ett ursprungsfel,
s̊a kallad root cause, och att fr̊an detta följer en kedja av händelser. Om
ursprungsfelet tas bort eller åtgärdas kommer efterföljande händelser inte att
inträffa eller g̊a fel, vilket Hollnagel anser är en för enkel syn p̊a problemet.

Systemiska olycksmodeller

Systemiska modeller, även kallade icke-linjära olycksmodeller, ser olyckan uti-
fr̊an systemets helhet. De studerar systemets funktion istället för uppbyggnad
och struktur. Olyckan uppst̊ar, enligt den systemiska olycksmodellen p̊a grund
av olyckliga kombinationer av olika variationer i systemet, variationer som
b̊ade finns naturligt och som uppst̊ar spontant.
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2.2 Säkerhetskultur

Säkerhetskultur är ett otydligt och icke-preciserat begrepp som uppkom
under 1980-talet för att beskriva inställning och attityd till säkerhet och
säkerhetsarbete i en organisation. Säkerhetskultur är inte n̊agonting som
automatiskt finns i en organisation utan behöver arbetas fram och anpassas
för att passa den aktuella verksamheten [48]. Fr̊agan är om det g̊ar att skapa
ett supersäkert system? För att ett system ska klassas som supersäkert gäller
att risken för att en olycka ska inträffa är mindre än 1 per 100000 (eller mer).
Flera typer av transportdiscipliner har redan n̊att ultraniv̊a vad gäller risken
för olyckor. B̊ade t̊ag- och flygtrafik samt viss kärnkraft i Europa kan stoltsera
med att vara olycksfria per 1 miljon resor eller dagar. Ännu har dock ingen
n̊att 10 miljoner resor [34].

Begreppet säkerhetskultur kan delas upp i tv̊a deluttryck: Säkerhet och Kultur.
Schein [44] beskriver kultur som en uppsättning grundläggande antaganden
som en grupp människor delar om hur världen är och borde vara, vilka
bestämmer deras uppfattningar, tankar, känslor, och till viss del, deras öppen
beteende. Begreppet säkerhetskultur används för att tydliggöra att hela
organisationen m̊aste ha en vilja och en strävan att förbättra säkerheten [48].
Säkerhetskultur beskriver organisationens inställning till säkerhetsarbete. Med
hjälp av Säkerhetskultur försöker organisationer att förklara oönskade tillst̊and
i syfte att göra förändringar till det bättre [41]. Hur väl en avvikelse behandlas
är i m̊angt och mycket beroende av organisationens förm̊aga att hantera sin
säkerhetskultur [48]. Schein [44] använder sin s̊a kallade kulturmodell för att
strukturera information relaterad till kultur i en organisation. Modellen best̊ar
av tre niv̊aer där den första niv̊an inneh̊aller antaganden om världen och hur
den kan utforskas. Här finns ocks̊a kultur i form av artefakter eller andra av
människan skadade föremål. Till niv̊a ett räknar Schein även saker s̊a som
beteende, spr̊ak och myter. Mittenniv̊an, nummer tv̊a, innefattar attityder
och värderingar och hur dessa kommer till uttryck i en kultur. Hur attityder
är kopplade till kultur kan enligt [41] ses utifr̊an tre delar: Den första delen
är av känslomässig karaktär Niv̊a nummer 3 innefattar ”konkreta fysiska och
beteendemässiga uttryck av de underliggande niv̊aerna, exempelvis byggnader,
kläder eller procedurer”.

Cooper [10] anser att en god och positiv säkerhetskultur kommer fr̊an att an-
ställda har en enhetlig och gemensam syn p̊a säkerhet och att säkerheten alltid
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kommer före allt annat. För att uppn̊a en positiv säkerhetskultur krävs att
ledningen är medveten om hur säkerhetsläget i organisationen är och hur det
kan förändras. Även Clarke [6] menar att en positiv inställning mot säkerhet
p̊a chefsniv̊a är nödvändig för att utveckla en positiv säkerhetskultur. Clarke
gör dock tillägget att det därmed inte säkert att den positiva attityden sprids
vidare i organisationen. Vid utvärdering av den existerande säkerhetskulturen
i ett företag är det viktigt att studera den ur flera olika vinklar och p̊a flera
niv̊aer [41]. Detta kan exempelvis göras genom att studera hur anställda inom
olika delar av företaget ser p̊a företaget och dess säkerhetskultur. Genom att
göra s̊a skapas en helhetsbild av vilken säkerhetskultur som finns. Det har
genom flera undersökningar visats att olika delar av företaget har olika fokus
p̊a säkerhetskultur och prioriterar olika. Det är exempelvis inte nödvändigtvis
s̊a ledning och operativa enheter har samma fokus som personal som arbetar
i produktionen eller inom liknande enhet.

Att säkerhets- och organisationskultur har kopplingar till antropologi menar
Rollenhagen [41] beror p̊a att det inom antropologi ofta studeras samhällen
och grupper utifr̊an beteenden, värderingar och attityder. Att s̊aledes stu-
dera organisationen inifr̊an ger därför en bild av hur organisationens kultur
ser ut [44]. Säkerhetskultur användes i till en början som ett begrepp för
att förklara att n̊agonting g̊att fel. Myndigheter och branschorganisationer
var snabba med anamma uttrycket trots att det inte fanns n̊agon egentlig
bakomliggande innebörd i vad uttrycker representerade. Istället har det funnit
underförst̊adda antagande om vad säkerhetskultur innebär och vad som utgör
en god säkerhetskultur [41].

Ett sätt att studera säkerhet, kultur och klimat i organisationer är att se
p̊a begreppen som n̊agot som organisationen har, allts̊a egenskaper som de
besitter [41]. De tv̊a främsta skolorna rörande organisationers del i säkerheten i
komplexa system är Normal Accident Theory [33] och High Risk Organizations
[7], [38]. Om dessa begrepp st̊ar att läsa i kommande kapitel.

2.3 Normal Accident Theory

Perrow [33] formulerade sin teori strax efter haveriet av kärnkraftverket i
Harrisburg, Three Mile Island, 1979, och menade med den att komplexiteten
och de täta kopplingar som finns i vissa typer av system skapar en oförm̊aga
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att se interaktioner i det vilket leder till systemolyckor som är oundvikliga
eller normala för just den typen av system. Enligt Perrow finns grunden till
en olycka i en incident eller n̊agon form av lokal avvikelse som sprider sig och
skapar skada i systemet. Det faktum att det inte g̊ar att veta allt om alla
detaljer i systemet gör ocks̊a att vissa olyckor måste ses som normala och
oundvikliga. Normal Accident Theory (NAT) menar s̊aledes att olyckor är
oönskade men oundvikliga följder av ett komplext sociotekniskt system [39].

Perrows [33] teori är enkel att följa: Ju mer komplext ett system är desto
större är sannolikheten att olyckor inträffar, vilket gör att det inte är möjligt
att förutse, planera och först̊a samtliga möjliga interaktion inom och med
systemet.

Med hjälp av en fyrdelad figur tydliggör Perrow vilka typer av organisationer
och industrier som ligger i riskomr̊aden vad gäller olyckor.

Figur 2.4: Interaktion/koppling enligt Perrow [33]
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Hur ofta olyckor uppst̊ar samt vilken omfattning de skulle f̊a vore s̊aledes
beroende av systemets storlek, design och användningsomr̊ade. Leveson et al
[31] riktar viss kritik mot NAT i allmänhet och den här typen av uppdelning
i synnerhet och menar att det finns flera fall där teorin brister. Författarna
använder olyckor med kärnvapen (Nuclear weapons accidents) som exempel
och menar att om Perrows teori vore korrekt skulle det inträffat flera allvarliga
olyckor med dessa. Verkligheten är att det inte inträffat en enda s̊adan olycka
under de mer än 60 år som vapentypen funnits. Gruvor, som hamnar relativt
l̊angt ned i Perrows diagram, har däremot en betydligt högre olycksstatistik
vilket torde tolkas som att den ocks̊a är en mer riskfylld industri. Författarna
vill hävda att problemet med Perrows uppdelning är att den är alldeles för
allmän och godtycklig för att kunna appliceras p̊a dagens samhälle. Det finns
heller inget utrymme för nyanser och enskilda utformningar av system inom
de olika industrierna. Perrow utg̊ar s̊aledes fr̊an att samtliga system inom en
specifik industri har samma komplexitet och koppling när det i själva verket
kan vara väldigt olika.

2.4 High Reliability Organization

Jernbaneverket och andra organisationer som bedriver verksamhet inom do-
mäner där risker är ständigt närvarande har ett gemensamt krav p̊a sig själva:
Att fungera tillförlitligt [49]. Om tillförlitligheten äventyras kan konsekven-
serna bli ödesdigra. Organisationer som g̊att en längre tid utan olyckor eller
större incidenter beskrivs av Laporte och Consolini [7] samt Roberts [38]
som p̊alitliga (reliabla) tack vare att de skapar och anpassar säkerhetskultu-
ren och attityder till verksamheten och därigenom fortsättningsvis undviker
olyckor. Dessa skall därför refereras till som High Reliability Organizations
(HRO) d̊a de arbetar med ständiga risker som inte resulterar i olyckor vilket
tyder p̊a att säkerhetskulturen är p̊alitlig. Rollenhagen [42] gör tillägget att
säkerhetskulturen i en HRO fokuserar p̊a att vara flexibel och anpassa sig
efter r̊adande situation. De flesta organisationer upplever mindre omfattande
oväntade händelser p̊a regelbunden basis. Utifr̊an detta fr̊agar sig Weick och
Sutcliffe [49] varför vissa organisationer är bättre än andra p̊a att bibeh̊alla
struktur under omkastliga förh̊allanden. De undrar ocks̊a hur det kommer
sig att dessa organisationer uppvisar en starkare ställning och attityd för att
undvika att liknande händelser upprepas.
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HRO myntades av tre forskare fr̊an universitetet i Berkeley, LaPorte, Roberts
och Rochlin, i syfte att f̊anga gemensamma drag hos tre olika observationer;
hangarfartyget USS Carl Vinson, flygledningen i Fremont, Kalifornien och
kärnkraftverket Diablo Canyon i San Luis Obispo, Kalifornien [49] . Samtliga
av dessa organsationer och miljöer inneh̊aller potentiella hot och risker.

La Porte och Consolini [7] menar att en HRO karaktäriseras av en stark kul-
tur och starka normer som stärker upp organisationen och dess m̊alsättning
med ständigt fokus p̊a säkerhet. Författarna menar ocks̊a att reliabiliteten
i organisationen definieras som sannolikheten att en komponent eller ett
system motsvarar de krav och förväntningar som finns p̊a det vid flera till-
fällen och under givna förutsättningar. Weick och Sutcliffe [49] har studerat
organisationer som faller inom ramen för HRO och kommit fram till följande:

• Organisationer tänker och agerar olika

• Organisationer är inte unikt olika varandra

Författarna menar ocks̊a att vad som kännetecknar HRO är att de lärt sig
den h̊arda vägen 2, det vill säga att de upplevt situationer där tillförlitligheten
i systemet brustit och följderna blivit v̊adligt.

Inom HRO likställs säkerhet och reliabilitet, n̊agot som inte förekommer i
NAT. Den sistnämnda teorin särskiljer istället de tv̊a uttrycken och menar att
det ena inte förutsätter det andra. Ett system kan vara säkert men op̊alitligt
eller p̊alitligt och osäkert. Strävan efter säkerhet och reliabilitet kan ibland
leda till att de tv̊a strävar mot varandra genom att en ökad säkerhet kan
sänka reliabiliteten och vice versa [31].

Weick och Sutcliffe [49] menar att grunden till en HRO ligger i att skapa en
vaken och uppmärksam organisation som kontinuerligt hanterar bland annat
följande.

• Sp̊arar och kontrollerar mindre avvikelser

• Motst̊ar en överdriven förenkling

• Bibeh̊aller en lyhörd position gentemot procedurer

• Bibeh̊aller förm̊aga att vara motst̊andskraftigt

2Författarens egna översättning av det engelska uttrycket ”the hard way”
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2.5 Lärande inom organisationer

I tidigare kapitel beskrivs de kopplingar som finns mellan säkerhetskultur,
säkerhetsklimat och organisationsteorier. En punkt där organisation och säker-
hetskultur g̊ar hand i hand är lärande, b̊ade fr̊an den normala verksamheten
och fr̊an de situationer där olyckor eller avvikelser av annan typ uppst̊ar. Det
här kapitlet inneh̊aller redogörelser för lärande inom organisationer, hädanefter
refererat till som organisatoriskt lärande, fr̊an olika perspektiv. Parallellt med
detta presenteras ocks̊a flera forskares definitioner av organisatorisk lärande.

En organisation ställs ständigt inför olika typer av situationer, b̊ade i form
av den normala förväntade verksamheten och avvikelser som fr̊ang̊ar nor-
men. Bland avvikelserna g̊ar det att finna händelser som är avvikande men
inte nödvändigvis av negativ art. Dessa kan exempelvis vara s̊adana som
inte motsvarar förväntningarna men som mynnar ut i positiva effekter för
organisationen. Därtill finns händelser som är negativa av olika slag s̊asom
nästan-olyckor, olyckor och ovanliga olyckor. Exempel p̊a nästan-olyckor in-
om t̊ag- och järnvägssammanhang är kollisioner mellan tv̊a t̊ag, mellan t̊ag
och person i sp̊ar, mellan t̊ag och arbetsfordon eller passering av signal p̊a
felaktigt och farligt sätt [53]. Samtliga av dessa exempel kan bidra till att
organisationen drar lärdom för framtiden. Förutom fr̊an nästan-olyckor kan
lärande ocks̊a komma fr̊an riktigt udda händelse. I inledningen till den här
rapporten omnämns tv̊a av de största och mest omfattande olyckorna i Norsk
järnvägshistoria. B̊ada olyckorna är extrema s̊a till vida att de är väldigt
ovanliga. Christianson et al [30] menar att stor lärdom dras fr̊an situationer
som är s̊a ovanliga att de kan kategoriseras som udda. Författarna lämnar
ingen exakt beskrivning p̊a vad som klassificerar en olycka eller händelse som
udda annat att den sker utanför förväntningarna p̊a den dagliga verksam-
heten. I tillägg till udda händelse nämner författarna även avbrott som en
möjlig beskrivning av händelser som kan bidra till att lärdom dras. Om udda
händelser säger författarna ocks̊a att de föreställer sig att dessa utgör en
utmaning, inte bara för organisationen som försöker förutse och hantera dem
utan ocks̊a för eventuella teoretiker som strävar efter att först̊a hur och vad
organisationen möjligen kan lära fr̊an udda händelser.

En organisation som ständigt utsätts för nästan-olyckor, konflikter eller avvi-
kelser av annan typ i den skarpa änden bygger en värdefull grund som bidrar
till att förhindra att kunskap glöms bort. Den skarpa änden st̊ar för den an-
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passningsförm̊aga som krävs för att skapa säkerhet efter en olycka. Parallellt
med att detta sker svarar den trubbiga änden för att anpassa verksamheten
s̊a att den skarpa änden kan genomföra de omställningar som behövs [9].

Idén om organisatoriskt lärande myntades troligen av Cyert och March [3].
De menade att organisatoriskt lärande handlar om att förändring kommer
fr̊an erfarenhet och att organisationer ska använda erfarenheten att förändra
regler, rutiner och procedurer s̊a att de passar r̊adande omständigheter. Även
Busenberg [5] definierar lärande inom organisationer som processen inom
vilken individer använder nytillkommen information och kunskap för att fatta
beslut rörande nya riktlinjer. Han menar att m̊anga större olyckor upprepas
trots att det förefaller som att de g̊ar att förhindra. Leveson [25] menar att
organisationer alldeles för ofta misslyckas med att lära fr̊an tidigare händelser
samt att de förändringar som görs efter olyckor inte är tillräckliga. Enligt
Cooke och Rohleder [39] har m̊anga samtida katastrofer till stor del orsakats av
att organisationer ignorerat varningssignaler fr̊an tidigare incidenter. Det inte
finns en enda enkel och riktig väg till att skapa en hög säkerhetsstandard i en
organisation [23]. Madsen [29] väljer att gradera olyckor efter allvarlighetsgrad
och därefter definiera organisatoriskt lärande:

”[Organizational learning is] a decrease in the likelihood that
an organisation will experience a disaster in the future” ([29], p.
862)

Han fr̊agar sig därmed om organisationers lärande skiljer sig mellan de tillfällen
där de kan lära direkt fr̊an avvikelsen och de tillfällen d̊a upplevelsen av
avvikelsen är n̊agon annans. Madsen undrar även om det g̊ar att ta reda p̊a
hur länge effekterna av s̊adant lärande best̊ar. I sin studie fr̊an 2009 har han
funnit att organisationer minskar sannolikheten för att framtida katastrofer
skall inträffa genom att lära b̊ade fr̊an direkta och andrahandsupplevda
olyckor.

Åsikterna om hur best̊aende organisatoriskt lärande är g̊ar vida isär. Cook
[9] anser att det vi lär oss kan vi lätt glömma. Han menar att kunskap och
lärdom fr̊an tidigare händelser med tiden kan bli förlegad och olämplig för
aktuella situationer. Van der Wal et al [12] menar å andra sidan att lärdom
fr̊an en olycksutredning endast behöver göras en g̊ang. Författarna anser att
lärande inte är n̊agonting som sker kontinuerligt utan oftast bara blir aktuellt
i anslutning till att n̊agonting förändrar det normala tillst̊andet, exempelvis
genom att det inträffar en olycka eller avvikelse av n̊agon sort, omorganisation
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eller förändringsarbete i verksamheten eller satsningar p̊a säkerhetsarbete.
Levin [26] tillägger att även d̊a lärande sker genom erfarenhet s̊a följer det en
ned̊atg̊aende trend, en trend som vanligen kallas lärandekurva. Det g̊ar ocks̊a
att se hur den ökade kompexitet som r̊ader i dagens organisationer försv̊arar
lärande fr̊an olyckor jämfört med tidigare år [52]. Det är viktigt att g̊a djupt
ner vid analys av uppkomst av en olycka [9]. Den initiala redogörelsen och
beskrivningen av en olycka inneh̊aller ofta felaktigheter samt saknar viktiga
detaljer. Det är den djupg̊aende och detaljrika analysen av olyckan som bidrar
med de delar som utgör grunden till lärande fr̊an den aktuella olyckan och som
bidrar till förbättring vad gäller säkerhetsarbetet. Den viktigaste läxan som
kan läras när det kommer till lärande är att säkerhet n̊agonting som skapas
och som organisationer m̊aste arbeta aktivt med att beh̊alla [9]. I ett system
fungerar människan som det adaptiva elementet. Det är människan som skapar
säkerhet p̊a alla niv̊aer och om organisationer kan n̊a den först̊aelsen kan
s̊aledes m̊anga olyckor undvikas och lärdomar dras.

Cyert och March [3] analyserade organisationers medlemmar och deras del
för organisationens medlemmar. De menade att medlemmar i organisationer
ofta analyserar situationen de befinner sig i och genom detta frivilligt för-
ändra sitt eget beteende, vilket i längden innebär ett förändrat beteende för
organsationen. Single- och Double Loop Learning är tv̊a olika förfarande vid
organisatoriskt lärande. Teorierna formulerades av Chris Argyris [1] under
slutet av 1970-talet, som menade att vid single-loop lärande ändrar individer,
grupper eller organisationer sina åtgärder i enlighet med skillnad mellan
förväntat och erh̊allet resultat. Vid double-loop lärande handlar det istället
om att individer, grupper eller organisationer ifr̊agasätter bakomliggande
faktorer s̊a som värderingar eller antaganden, vilka ledde till åtgärderna fr̊an
första början. Om det är möjligt att finna och förändra de bakomliggande
faktorerna kan double-loop lärande ske.

Van der Wal et al [12] utvecklar resonemanget om Single- och Double loop le-
arning och menar att endast specifika problem löses vid Single Loop Learning
och därmed endast är särskilda misstag som hindras fr̊an att återupprepas.
Lärandet sker s̊aledes väldigt lokalt. Vid Double Loop Learning ändras meto-
der, normer och värderingar p̊a ett sätt som gör att lärandet sker i ett bredare
spektra än vid Single Loop Learning.

Även Kim [22] menar att lärande inom organisationer sker p̊a tv̊a niv̊aer:
individuellt och organisatoriskt. Kim menar att det är de enskilda individerna
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i organisationen som bygger upp lärandet inom organisationen. Det är dock
inte s̊a enkelt som att säga att lärande inom organisationen är summan av
samtliga enskilda individers lärande. Hedberg [22] anser att lärande inom
organisationer handlar om processen där kunskap skapas och sprids inom
organisationen och mellan dess medlemmar. Enskilda individer och individu-
ellt lärande är s̊aledes ett oumbärligt men inte unikt villkor för lärande inom
organisationer. Kim menar ocks̊a att ett effektivt lärande är starkt beroende
av organisationen absorberande förmåga vilken i sin tur byggs upp av tv̊a
huvudsakliga best̊andsdelar: tidigare kunskap och ansträngningsniv̊a. Den
tidigare kunskap som organisationens medlemmar besitter utgör en kunskaps-
bas vilken i sin tur ökar organisationens förm̊aga att först̊a, tillgodogöra sig
och använda ny kunskap. Organisationens ansträngningsniv̊a utgörs av den
mängd ansträngning som medlemmarna lägger ned p̊a att lösa problem. Kim
menar ocks̊a att organisationer endast är kapabla att lära när de enskilda
individernas först̊aelse och deras kompetens kan sammankopplas med organi-
sationen och dess rutiner, vilket återigen pekar p̊a att individerna och deras
lärande är grundläggande för organisationens lärande. Hur lärandet g̊ar till
är dels olika fr̊an olycka till olycka men dels ocks̊a fr̊an person till person.
Olika personer har olika sätt att hantera och arbeta igenom det inträffade och
dra lärdom av det. Förutom det individuella i lärandesituationen bör hänsyn
ocks̊a ta till storlek p̊a organisationen. Särskilt i större system sker lärande
p̊a olika sätt i olika delar av organisationen. Som konsekvens av detta lär sig
vissa delar fortare än andra. Ett särskilt snabbt lärande kan uppst̊a om det
finns en koppling mellan behovet av att lära fr̊an olyckan och det egna arbetet
[9]. Madsen [29] förklarar kopplingen mellan individuellt och organisatorisk
lärande fr̊an katastrofer och mindre olyckor med nedanst̊aende figur.
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Figur 2.5: Modell över individuellt och organisatoriskt lärande fr̊an katastrofer
och mindre olyckor [29]

Han menar att tidigare inträffade katastrofer och mindre olyckor p̊averkar
förändring hos individer och deras säkerhetsfokus. Detta i sin tur leder till
organisatoriska förändringar rörande säkerhet och p̊averker sannolikheten för
uppkomst av framtida olyckor och katastrofer. Likas̊a leder de organisatoriska
förändringarna till minskad sannolikhet för uppkomst av framtida olyckor och
katastrofer.

Tidigare nämnda absorberande förm̊aga kräver att organisationen och dess
medlemmar stärker sin kapacitet för att dra lärdom och utvecklar sin pro-
blemlösande förmåga [22]. Att kunna dra lärdom handlar om fallenheten
att tillgodogöra sig kunskap medan problemlösning handlar om att skapa
ny kunskap, vilket kan illustreras med hjälp av en s̊a kallad lärandekurva
(learning curve). Utveckling av en problemlösande förm̊aga görs främst genom
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att studera liknande exempel flera g̊anger. Kim menar att b̊ade individer
och organisationer m̊aste investera tid och ansträngning till att lära sig lösa
problem innan mer komplexa problem kan tas an. För att definiera vad som
utgör en organisations lärandekurva använder Levin [26] de 5 ”W:na”: Who
(Vem), What (Vad), Where (Var), When (När) och Why (Varför). Vem som
gör lärandet är en kombination av anställda, organisationen och externa
aktörer. Vad som lärs är beroende av vilken typ av verksamhet som bedrivs.
I vissa fall mäter lärandekurvan produktivitet, i andra fall handlar det om
organisationens totala prestation. Lärande och förbättring sker vanligen ge-
nom mindre omfattande aktiviteter. Självklart beror aktivitetens natur av
vilken typ av verksamhet som bedrivs. Levin menar att en organisations
huvudsakliga lärandeprocess är den d̊a problem uppmärksammas och förbätt-
ringar genomförs. Detta menar han är en funktion av tid hellre än samlad
erfarenhet. Även varför lärande sker är unikt för varje organisation. Det finns
dock en stark gemensam nämnare som återfinns i de flesta organisationer.
Det är den ekonomiska strävan som finns att minska utgifter i anslutning
till verksamheten. Ytterligare en viktig och relativt vanlig faktor till varför
lärande görs är att skapa en reliabilitet i organisationen och verksamheten.
Lärandet begränsas i många fall av barriärer som uppst̊ar till följd av olyc-
kan. I en organisation där en olycka inträffar blir de tragiska konsekvenserna
ständigt förknippade med olyckan. Detta gör att de fungerar som emotionella
barriärer mot att lärande fr̊an olyckan ska fungera [9]. För att f̊a ett effektivt
lärande krävs inte bara erfarenhet fr̊an olyckan. Det är lika viktigt att vara
nära olyckan eller situationen som att kunna skaffa distans till den. Cook
[9] menar att det är viktigt att kunna ta ett steg tillbaka för att ta in hela
olycksbilden och reflektera över den. Utöver att studera den egna olyckan p̊a
h̊all kan distans ocks̊a f̊as genom att jämföra det aktuella fallet med andra
olyckor, b̊ade inom den egna organisationen men ocks̊a med andra. Van der
Wal et al [12] menar att ett antal faktorer är särskilt viktiga för att p̊a l̊ang
sikt kunna dra nytta av effekterna av lärande fr̊an avvikelser.

För att f̊a en klar bild över förutsättningarna för lärande fr̊an avvikelser krävs
flera ställningstaganden. Van der Wal et al [12] menar att följande fr̊agor bör
tas i beaktande:

• Är de exakta orsakerna till att avvikelsen inträffade kända och vet man
hur dessa ska undvikas i framtiden?

• Vilka är aktörer i processen relaterad till avvikelsen och hur kan des-
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sa motiveras att arbeta p̊a bästa sätt för att undvika att avvikelsen
upprepas?

• Hur är det möjligt att veta att de åtgärder som vidtas för att förhindra
upprepande av avvikelsen är effektiva nog?

Van der Wal et al [12] använder det s̊a kallade Bow Tie konceptet för att
illustrera hur risker och konsekvenser hänger samman, till formen likt en fluga
3. Idén med Bow Tie bygger p̊a kombinationen av en Fault Tree , där olika
risker leder till en avvikelse, och Event Tree, där en avvikelse leder till olika
former av konsekvenser. Barriärerna som visas i figuren nedan hindrar riskerna
fr̊an att leda till en händelse och händelsen fr̊an att leda till konsekvenser.

Figur 2.6: Bow-tie modell [12]

Om en avvikelse inträffar måste organisationen se till att uppdatera och
underh̊alla delarna i flugan för att förhindra att avvikelsen uppst̊ar igen i
samma form. Van der Wal et al [12] menar ocks̊a att systemiska orsaker
som anses direkt v̊allande till avvikelsen ska leda till adekvata förändringar i
organisationen.

3Den manliga halsprydnaden, inte insekten (författarens anmärkning)
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Van der Wal et al [12] har genom en litteraturstudie undersökt vad olika
skolor säger om organisatoriskt lärande fr̊an avvikelser och funnit 69 krav som
m̊aste uppfyllas för att en organisation ska kunna dra lärdom av en avvikelse.
Utifr̊an dessa 69 krav kunde 17 grupper med liknande inneh̊all bildas. N̊agra
av dessa är:

• Säkerhetskultur

• Format p̊a varslingar

• Ingen skuldbörda

• Möjlighet att f̊a feedback

• Organisation som är i lärandeställning

• Stöd fr̊an ledningen

Författarna har ocks̊a studerat effekten av lärande fr̊an avvikelser och om det
är möjligt att mäta denna och i s̊a fall hur det g̊ar till. Resultatet visar att
följande tre effekter kan mätas:

• Organisationen behöver endast lära sig en g̊ang

• Inte bara procedurer och rutiner ändras utan ocks̊a det dagliga arbetet

• En enskild person inom organisationen kan sprida sin lärdom till andra
inom organisationen

Baumard och Starbuck [3] fr̊agar sig huruvida lärande fr̊an misslyckanden
skiljer sig fr̊an lärande fr̊an medg̊ang samt i s̊a fall vad som skiljer sig. De
har funnit att generellt är trenden s̊adan att organisationer förbättrar sin
prestationsförm̊aga som ett led i lärande fr̊an medg̊ang men att det ocks̊a finns
en överhängande risk för att överlära. Organisationen riskerar att överlära ett
beteende i tron att det genererar framg̊ang. Denna orealistiska övertro gör att
organisationen tror att framg̊ang automatiskt följer av det nya beteendet eller
rutinerna. Som en följd av detta förvandlas de lärdommar som drogs av den ini-
tiala medg̊angen till en metaforisk tv̊angströja som förhindrar organisationen
fr̊an att följdsamt anpassas till sociala och teknologiska förändringar.

Kjellén [23] föresl̊ar flera olika ansatser för att lyckas med detta och menar
att det inte är möjligt att skapa en sammanställning av alla dessa metoder
utan att det bästa är att studera varje enskild metod för att först̊a dem,
att se skillnader mellan dem samt att först̊a p̊a vilket sätt de bidrar till en
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högre säkerhetsstandard. Det är genom att skapa först̊aelse för dessa som
grundstenen till lärdom fr̊an avvikelser skapas.



Kapitel 3

Metod

Det här kapitlet redogör för tillvägag̊angssätt vid genomförande av studien
samt vilken metod som ligger till grund för datainsamling och analys av data.

3.1 Etiska riktlinjer

För att genomföra studier av den här typen krävs att hänsyn tas till r̊adande
etiska riktlinjer. De forskningsetiska reglerna för humaniora och samhällsve-
tenskap som gäller för forskning p̊a och med människor i Sverige är samman-
ställda av Vetenskapsr̊adet (VR) och syftar dels till att fungera som regler
och rekommendationer för forskar och dels som skydd för uppgiftslämna-
re/försöksdeltagare [50]. Upprättandet av etiska regler i forskningssamman-
hang har sin grund i handlingar som utfördes under andra världskriget, där
framför allt forskare knutna till nazismen använde människor för att bedriva
grym och ofta dödlig forskning. Det var vid rätteg̊angen i Nürnberg som det för
första g̊angen formulerades en kodex för forskning p̊a och med människor. Där
angavs att forskningen som görs ska genomföras med gott syfte p̊a samhället,
att försöksdeltagare ska lämnas sitt samtycke till deltagande samt att riskerna
för försöksdeltagarna ska minimeras i möjligaste m̊an [50]. De forskningsetiska
reglerna kan sammanfattas i tv̊a huvudkrav och fyra underliggande krav,
dessa är: forskningskravet och individskyddskravet samt informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

35
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Forskningskravet innefattar de krav som samhället och dess medlemmar kan
ställa p̊a forskningen i syfte att den riktas mot väsentliga fr̊agor och h̊aller hög
kvalitet. Det är ocks̊a berättigat att försöksdeltagare inte utsätts för fysisk eller
psykisk skada p̊a bekostnad av forskningen. Detta kallas individskyddskravet.
Informationskravet syftar till att forskaren skall informera de av forskningen
berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Deltagaren skall ocks̊a
informeras om att de kan avbryta sin medverkan när som helst. Genom det
s̊a kallade samtyckeskravet har deltagare i en forskningsundersökning alltid
rätt att själva bestämma över sin medverkan och skall meddelas om detta
innan forskningsundersökningen inleds. Vidare ska hänsyn tas till uppgifter
om alla deltagare i en forskningsundersökning p̊a s̊a sätt att konfidentialitet
upprätth̊alls och personuppgifterna skall förvaras p̊a ett s̊adant sätt att obe-
höriga inte kan ta del av dem. Det fjärde, och sista, kravet är nyttjandekravet
som säger att uppgifter om och information fr̊an försöksdeltagare endast f̊ar
användas för forskningsändam̊al.

Fortsättningen av detta kapitel avhandlar de metoder som använts för datain-
samling samt teorier bakomliggande dessa metoder. Inledningsvis motiveras
metodval för respektive del av studien, litteraturstudie och intervjuer. Däref-
ter följer redogörelser över tillvägag̊angssätt för de genomförda intervjuerna.
Samtlig datainsamling genomfördes i Bergen, Norge, under v̊aren 2010.

3.2 Val av metod

Syftet med denna studie är att studera lärandeprocessen utifr̊an avvikelserap-
portering inom Jernbaneverket. Det är ett omr̊ade som bör vara av intresse
för hela organisationen och som ska kunna applicerar p̊a alla niv̊aer i den.
Olika typer av metod har därmed använts för att samla in data rörande
avvikelsehanteringsprocessen samt lärande fr̊an denna.

Miles och Huberman [16] menar att kvalitativ forskning och analys av kva-
litativa forskningsresultat kan bedrivas p̊a många olika sätt. Författarna
förespr̊akar en analysmodell där analysen best̊ar av tre interaktiva och pa-
rallellt existerande delar: datareduktion, presentation av data och slutsats.
Den första delen representeras av datareduktion innefattar processen där
insamlad data, exempelvis fr̊an intervjuer, observationer eller teoristudier g̊as
igenom, förenklas och omvandlas. Arbetet med datareduktion sker successivt
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under hela projektets g̊ang, även innan den faktiska datainsamlingen har
p̊abörjats d̊a forskaren medvetet eller omedvetet väljer bland forskningsfr̊agor,
hur datainsamling ska göra eller vilken riktning studien ska göras mot. Data-
reduktionen förekommer parallellt med analysen av data och bör s̊aledes ses
som en del av analysen [16]. Hur data presenteras under arbetet med en studie
beror p̊a vad för typ av studie det är. I dagliga livet möter vi datapresentation
bland annat genom tidningar och datorn och dess skärm. I den här studien
utgörs datapresentation av de m̊anga tryckta källor som använts och av det
transkriberade material som intervjuerna resulterat i. Den tredje delen av
analysen är att verifiera och dra slutsatser fr̊an analysarbetet. Interaktionen
och förh̊allandet mellan datareduktion, presentation av data och slutsats
illustrerar författarna med nedanst̊aende figur:

Figur 3.1: Förh̊allande mellan ing̊aende delar i analys efter Miles och Huber-
man [16]

I följande stycken presenteras först teorier som ligger till grund för litteratur-
studien p̊a vilken den här rapporten delvis bygger. Därefter följer redogörelse
över teorier för genomförande av intervjuer.
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3.2.1 Litteraturstudie

För att p̊a bästa sätt kunna analysera hur lärandesituationen inom Jernba-
neverket ser ut samt vilka förutsättningar som finns att förändra den har
en omfattande litteraturstudie gjorts. D̊a författaren saknar grundläggande
kunskap om b̊ade aktuell domän och organisation studerades inledningsvis
litteratur med koppling eller anslutning till de begrepp som ans̊ags vara
aktuella för den teoretiska bakgrunden till studien. Därefter gjordes mer
djupg̊aende litteraturstudier kring n̊agra av dessa begrepp: avvikelsehantering
inom Jernbaneverket, lärande inom organisationer, säkerhetskultur, olyckor
och High Reliability Organizations (HRO). Syftet med dessa, mer djupg̊aende,
studier, var dels att f̊a ökad domän- och begreppskännedom och att kunna
avgränsa omr̊adet samt dels att skapa en stabil kunskapsbas att genomföra
intervjuer fr̊an.

För att f̊a kunskap och först̊aelse om Jernbaneverket och dess säkerhetsarbete
har dokument med anslutning till detta studerats. Sikkerhetsh̊andboken [19]
beskriver Jernbaneverkets metod för säkerhetsstyrning och är en del av det
totala styrningssystemet.

3.2.2 Intervjuer

Efter genomförda litteraturstudier gjordes 12 intervjuer av kvalitativ karaktär.
Att valet föll p̊a att genomföra just intervjuer baseras p̊a fr̊ageställningens
karaktär. Den kvalitativa intervjun görs i syfte att finna djupg̊aende infor-
mation till skillnad fr̊an kvantitativa intervjuer som mer ofta söker utbredd
information [17]. Informanterna är ofta inte s̊a slumpmässigt utvalda och
är färre till skaran än vid kvantitativa intervjuer. Det är med hjälp av en
kvalitativ undersökning möjlighet att studera ett fenomen som redan är känt
och att studera n̊agonting mer ing̊aende och djupare [43]. Kvantitativ metodik
används främst när ett samband eftersöks eller d̊a fr̊agorna är riktade mot
ett specifikt svar, exempelvis: Hur ofta, hur många eller hur mycket. För
att besvara den typen av fr̊agor krävs ett urval som är representativt för
populationen som undersöks och ger en generaliserbar bild av den.

Det var fr̊an uppdragsgivaren sida önskvärt att f̊a först̊aelse över vilka metoder
som i dagsläget används för att sprida lärande fr̊an avvikelserapportering
i organisationens olika delar och hur lärandesituationen ser ut. Att göra
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kvalitativa intervjuer ans̊ags av författaren vara det bästa sättet att studera
detta. Intervjuerna strävade efter att f̊anga det som kanske inte annars är
uttalat vad gäller metod för lärande och som kanske inte är det som vanligtvis
kommer till tal p̊a arbetsplatsen. Kvale [24] menar att intervjuer i första hand
är till för att l̊ata informanten komma till tals och göra sin röst hörd. Denne
f̊ar en möjlighet att själv ta ställning till och värdera varje spörsm̊al utifr̊an
sin egen erfarenhet samt att komma med berättelser, upplevelser och åsikter.

Intervjuerna genomfördes enligt semistrukturerad modell. Detta är enligt
Bryman [4] en intervju som bygger p̊a ett schema snarare än efter en viss
ordningsföljd. Metoden öppnar upp för viss spontanitet i intervjun där b̊ade
informant och intervjuledare kan sväva ut och resonera kring de fr̊agor som
ställts samt att denne ut ifr̊an egna upplevelser och erfarenheter kan lämna
svar p̊a fr̊agorna som ställs. Den semistrukturerade intervjun är ett mellanting
mellan den strukturerade och den ostrukturerade intervjun. En strukturerad
intervju följer en förutbestämd mall av fr̊agor som genom sin h̊arda struktur
inte kan fr̊ang̊as särskilt mycket. En ostrukturerad intervju kan liknas vid ett
samtal mellan vänner där intervjuledaren till väldigt liten del styr intervjun
utan istället deltar i samtalet med informanten.

En stor fördel med att använda en semistrukturerad intervjumetod är att
den kan generera fram väldigt mycket information. För att lyckas med det
krävs dock att intervjuledaren är lyhörd p̊a informanten och vad denne säger.
Intervjuledaren m̊aste vara förberedd p̊a att intervjun tar oväntade vändningar
och därför kunna anpassa sig och sina fr̊agor utefter detta. Kvale [24] menar
att en annan stor fördel med en semistrukturerad intervju är att den skapar
en känsla av förtroende mellan informanten och intervjuledaren. Informanten
känner sig bekväm i situationen och kan därigenom öppna upp sig och svara
mer utförligt p̊a intervjuledarens fr̊agor.

Informanterna vid en intervjustudie, oavsett av strikthetsniv̊a, kan aldrig vara
slumpmässigt utvalda d̊a slumpen är ett statistiskt koncept [24]. Seidman [45]
föresl̊ar s̊a kallad ”purposeful sampling” vid anskaffande av informanter till en
intervju. Detta innebär att informanterna väljs ut med avseende p̊a sin rika
erfarenhet och/eller inblandning i omr̊adet som studeras.

En intervjuledare bör, i linje med att vara lyhörd och uppmärksam p̊a infor-
manten, ocks̊a ställa rätt sorts följdfr̊agor i syfte att driva intervjun vidare.
Kvale [24] menar att det finns sju typer av fr̊agor som bör ställas under en
intervju, dessa är:
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• Inledande

• Uppföljande

• Förklarande

• Direkta

• Indirekta

• Strukturerade

De inledande fr̊agorna syftar till att ”f̊a ig̊ang” informanten, att f̊a denne att
komma ig̊ang och svara p̊a fr̊agorna. Dessa kan vara av typen: ”Skulle du
kunna berätta om. . . ”. För att driva samtalet vidare kan uppföljande fr̊agor
ställas. Uppföljande fr̊agor inkluderar ocks̊a verbala och icke-verbala yttringar
s̊a som ”mmm-anden” och pauser. Dessa syftar till att sporra informanten
att bygga vidare p̊a sitt resonemang. I den m̊an det var möjligt har intervju-
ledaren använt uppföljande fr̊agor för att försöka f̊a ytterligare information
ur informanten eller, i händelse att denne svarat enformigt p̊a fr̊agor, för att
generera mer uttömliga svar. Intervjuledaren har i stor utsträckning använt
”mmm-anden” för att uppmuntra för informanten att fortsätta berätta. I
händelse att intervjuledaren önskat att informanten ska förklara n̊agonting
n̊agot ytterligare har förklarande fr̊agor ställts, s̊a som: ”Kan du berätta mer
om. . . ” eller ”När du säger X, vad menar du d̊a?”. Vidare kan b̊ade direkta
och indirekta fr̊agor ställas under intervjun. De direkta är mest lämpliga att
ställas under slutet av intervjun [45].

Seidman [45] menar att intervjuledaren m̊aste kunna lyssna p̊a informanten
p̊a tre olika niv̊aer. För det första m̊aste intervjuledaren lyssna p̊a vad infor-
manten säger för att först̊a vad de säger och därav kunna avgöra om det som
informanten säger är tillräckligt detaljerat eller om vidare utveckling behövs,
för det andra m̊aste intervjuledaren lyssna p̊a och följa sin inre röst och för det
tredje m̊aste intervjuledaren vara medveten under hela intervjun, medveten
p̊a hur l̊ang tid intervjun p̊ag̊att, hur l̊angt i intervjuguiden man kommit och
vara fokuserad p̊a informanten intresseniv̊a för att se hur länge intervjun kan
fortg̊a. I tillägg till, och viss del med, Kvales [24] följdfr̊agor menar Seidman
[45] att intervjuledaren inte f̊ar vara rädd för att fr̊ang̊a sin intervjumall. Inter-
vjuledaren f̊ar heller inte vara rädd för att be informanten om att förtydliga.
I händelse att informanten använder ett ord eller refererar till en händelse
som intervjuledaren inte är bekant med bör denne fr̊aga informanten vad
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denne menar, gärna i s̊a direkt andemening som möjligt: exempelvis: ”När
du säger X, vad menar du d̊a?”. Detta kan likställas med det som Kvale
kallar förklarande fr̊agor. Ett smidigt sätt att f̊a informanten att utveckla sitt
resonemang är att be denne att berätta en historia [45]. Det kan exempelvis
handla om att informanten delar med sin av en upplevelse eller ett scenario
där n̊agonting inträffat som kan kopplas till vad intervjun handlar om. Utifr̊an
berättelsen kan intervjuledaren sp̊ana vidare p̊a följdfr̊agor och därigenom
bygga vidare p̊a intervjun. Berättelsen kan ocks̊a hjälpa intervjuledaren att
komma p̊a nya vinklingar p̊a b̊ade intervju och studien i helhet, s̊adant som
denne inte tidigare tänkt p̊a. Genom att illustrera intervjun med berättelser
av den här typen kan ocks̊a informanten komma p̊a nya infallsvinklar och
saker som denne annars kanske inte hade nämnt.

3.3 Tillvägag̊angssätt

Nedan presenteras det praktiska genomförande av studien i kortare punktform.
Därefter presenteras tillvägag̊angssätt för respektive delstadium mer ing̊aende.
I avsnittet som rör intervjuerna presenteras ocks̊a informanter, intervjuguide,
pilotintervju samt en beskrivining över hur databehandling g̊att till.

Under den, för studien, inledande litteraturstudien lades fokus p̊a att finna
och läsa vetenskapliga artiklar och litteratur med koppling till, för syftet,
relevant ämnen. Litteraturstudien fungerade som en form av inskolning p̊a
ämnet och domänen d̊a författaren hade f̊a förkunskaper om dessa.

I syfte att undersöka hur lärande fr̊an avvikelser i dagsläget fungerar i Jern-
baneverket genomfördes 12 semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna varade
mellan 15 och 40 minuter. Samtliga intervjuer genomfördes under informan-
ternas arbetstid. Ingen ersättning utgick till informanterna för deltagande i
studien. Genomförandet av intervjuer hade före studiens inledning förankrats
med respektive disciplinchef. Detta skedde vid ett inbokat möte, antingen
via telefon eller p̊a plats, med respektive chef där studiens syfte och inneh̊all
presenterades av författaren och en av dennes handledare vid Jernbaneverket.
Disciplincheferna hjälpte därefter till med att föresl̊a lämpliga informanter.

En första och inledande kontakt med informanterna togs via telefon. Detta
samtal syftade till att informera om studien och dess syfte samt att bokning
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av intervju. Med anledning av risken att spr̊akförbistringar skulle uppst̊a
genomfördes telefonsamtalet tillsammans med en av handledarna fr̊an Jern-
baneverket via telefonens högtalarfunktion. Tack vare detta kunde samtliga
parter kommunicera och klara upp eventuella missförst̊and till följd av spr̊akli-
ga skillnader. D̊a handledaren är väl insatt i studiens syfte och dess m̊algrupp
s̊ags denne som likställd med författaren och därmed lika lämpad att presen-
tera studien för informanterna.

Intervjuerna genomfördes p̊a tre olika sätt: p̊a plats, via videosamtal och över
telefon. Det är med anledning av informanternas arbetssituation och den
geografiska situationen som gjort att vissa intervjuer genomförts via video-
och telefonsamtal. Tack vare att det var möjligt att genomföra intervjuerna
p̊a distans kunde fler informanter ställa upp och l̊ata sig intervjuas.

Inför intervjun lämnade samtliga informanter muntligen sitt medgivande till
att delta i intervjun samt att den skulle spelas in. De har fr̊an intervjuledaren
f̊att ytterligare information, utöver den som gavs vid den inledande telefon-
kontakten, om syftet med intervjun. Informanterna har ocks̊a informerats om
att de är anonyma under intervjun och efterföljande analys samt att de alltid
har möjligheten att när som helst avbryta intervjun skulle de vilja. De har
ocks̊a informerats om deras rättighet att l̊ata bli att svara p̊a fr̊agor som de
av n̊agon anledning inte vill svara p̊a. Gemensamt för samtliga intervjuer,
oavsett metod för genomförande, var att de gjordes i en enskild miljö utan
större störningsmöjligheter.

En intervju har varit sammanslagen s̊a tillvida att tv̊a informanter intervjuats
p̊a samma g̊ang. Anledningen till detta förfarande var den tidspress som
gällde fr̊an informanternas sida. Genom att effektivisera intervjun och l̊ata
tv̊a informanter intervjuas samtidigt kunde fler ställa upp.

I den intervju som genomfördes i par tilläts informanterna att diskutera med
varandra. Fr̊agorna ställdes dock riktad mot b̊ada parter. I händelse att en
informant tog en mer framträdande roll användes uppföljande fr̊agor för att
försöka f̊anga upp den andre informanten i syfte att l̊ata b̊ada komma till tals.

Vid samtliga intervjuer har ljudupptagningen av b̊ade informanten och in-
tervjuledaren gjorts. Inspelningen gjorde med hjälp av Ljudinspelaren, ett
program som ing̊ar per standard i Microsoft Windows. Datorn som användes
för inspelning är av modell Asus F6 utrustad med operativsystemet Microsoft
Windows Vista. Ljudinspelningen sparades inledningsvis ned som en wav-fil
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och konverterades senare till mp3 format i syfte att göra den storleksmässigt
mindre.

Under intervjuerna har viss parafrasering gjorts, det vill säga intervjuledaren
har muntligt stämt av uttalanden genom omformulerade kommentarer s̊a som
”Om jag har uppfattat dig rätt s̊a menar/säger/tycker du. . . ” eller ”När du
säger X, vad menar du d̊a?”. Parafraseringen har gjorts i syfte att undvika
missförst̊and och för att ytterligare förenkla inför transkription av intervjuerna.
I vissa fall har ocks̊a följdfr̊agor ställts som en naturlig följd av parafraseringen.

Inför intervjuerna utarbetades en kodmall fr̊an vilken samtliga informanter
tilldelades en slumpmässigt utvalt nummer. Vid inspelning döptes ljudfil med
aktuellt kodnummer och vid transkribering av ljudfilen fick transkriptionsfilen
samma kodnummer som titel. Kodmall och lösningen till denna förvarades
inte tillsammans och ej heller tillsammans med inspelat material varvid det
har varit möjligt att för utomst̊aende koppla samman respektive informant
med denne svar.

3.3.1 Intervjuguide

Intervjuerna följde en färdig intervjuguide som författaren formulerat i sam-
r̊ad med handledare fr̊an b̊ade Jernbaneverket och LiU. Intervjuguiden är
uppdelad i tv̊a delar: En inledande del, mer strukturerad del, med fr̊agor
rörande informantens bakgrund vad gäller utbildning och antal år i Jernbane-
verket. Rapporten hade en andra och avslutande av mer ostrukturerad typ
där fr̊agor av diskussionskaraktär togs upp. I intervjudel nummer tv̊a ges
informanten möjlighet att själv resonera kring fr̊agorna. Intervjuledaren kan
ställa följdfr̊agor i den m̊an behov finns eller uppst̊ar.

Inledningsvis innehöll intervjuguiden 15 fr̊agor men efter genomförd pilotin-
tervju ändrades dessa till 10 fr̊agor (se bilaga 2). Vissa fr̊agor togs bort helt
och h̊allet d̊a författaren ans̊ag att de inte tillförde n̊agonting till studiens
fr̊ageställningar. Andra fr̊agor slogs ihop d̊a de avhandlade liknande omr̊aden.
I anslutning till samtliga fr̊agor skrevs ett antal möjliga följdfr̊agor ned i syfte
att fungera som hjälp och stöd åt intervjuledaren. Följdfr̊agorna användes
dels för att skapa förtydligande i uttalanden gjorda av informanten eller för
att komma tillbaka p̊a rätt sp̊ar i händelse att diskussionen drog iväg för l̊ang
fr̊an den avsedda domänen.
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Fr̊agorna i del tv̊a av intervjun är direkt formade av studiens fr̊ageställningar.
D̊a syftet med studien är att studera lärande fr̊an avvikelser ans̊ags det viktigt
att undersöka begrepp med anslutning till detta. Fr̊agorna formulerades kring
begreppen: avvikelser, säkerhet, lärande och säkerhetskultur.

N̊agra av de fr̊agor som ställdes var:

1. Hvordan vil du definere hva sikkerhet er?

2. Hvordan vil du definere avvik?

3. Hva tror du ”læring fra avvik” betyr?

4. Hvordan fungerer læring i Jernbaneverket?

Fr̊agorna följdes upp med följdfr̊agor i enlighet med Kvale (1997) och Seidman
(2005), varav n̊agra exemplifierade i stycke 4.1.2. Intervjuguiden kan ses i sin
helhet i bilaga 2.

3.3.2 Pilotintervju

En pilotintervju genomfördes i syfte att l̊ata författaren öva in intervjuguiden
och testa denna p̊a en verklig person. Informanten som deltog vid pilotin-
tervjun arbetar som senior r̊adgivare vid Jernbaneverkets Banedivisjon och
fungerade ocks̊a som handledare under arbetet med studien.

Förutom att ge intervjuledaren möjlighet att öva igenom intervjufr̊agor samt
att bli bekväm i intervjusituationen bidrog pilotintervjun ocks̊a till, efter
transkribering av intervjumaterialet, omformulering och revidering av antalet
intervjufr̊agor. I likhet med övriga intervjuer gjordes pilotintervjun i enskild
miljö.

3.3.3 Informanter

Totalt deltog 12 personer i studien (se tabell 1). Antal verksamma år inom
Jernbaneverket och, dess föreg̊angare, NSB, varierade mellan 13 m̊anader och
38 år. Samtliga deltagare utom en var män. Informanterna valdes ut i samr̊ad
med handledarna vid Jernbaneverket samt i vissa fall p̊a rekommendation av
disciplinchef för respektive disciplin.
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Tabell 3.1: Lista över deltagande informanter med information om utbildning,
yrkesroll samt antal verksamma år

Informant Yrkesroll Arbetsplats Antal år i JBV
101 Banesjef BD 30
103 Banesjef BD 2,5
106 Faglig leder BD 17
107 Sikkerhetsr̊adgiver BD 6
109 Driftssjef BD 18
202 Prosjektsjef UD 30
203a Prosjektleder UD 1
203b Prosjektleder UD 20
205 Prosjektsjef UD 2
301 Trafikksjef TD 38
402 Driftsleder BD 27
406 Driftssjef BD 1

3.4 Analys

Seidman [45] menar att en god metod att studera intervjumaterialet är
att transkribera det. Transkriptionen ska göras p̊a s̊a sätt att informanten
och intervjuledarens uttalanden separeras. Det är användbart att studera
längden p̊a informanten och intervjuledarens uttalanden i syfte att se om
intervjuledaren är en god lyssnare eller ej. Om s̊a är fallet bör dennes yttringar
vara relativt korta och sällan förekommande samt spridda mellan informantens
längre uttalanden.

Samtliga intervjuer transkriberades i direkt anslutning till genomförandet.
Transkriptionerna gjordes av författaren, det vill säga samma person som
genomförde intervjuerna. Transkriptionerna är i första hand gjord p̊a niv̊a
3, med vissa tillägg av niv̊a 1 och niv̊a 2 [27]. Detta innebär att den är
gjord med relativ noggrannhet vad gäller återgivande av tal, om än n̊agot
grovt. I transkriptionen har enbart längre pauser har markerats, utan n̊agon
hänsyn till pauslängd. För att ange paus används tre p̊a varandra följande
punkter ”. . . ”. Niv̊a 3 används i den bemärkelse att samtliga inledningsord
och egennamn är skrivna med versaler, inte gemener som är brukligt p̊a niv̊a 1
och 2. Fr̊an niv̊a 1 har detaljer s̊a som betoning av specifika ord och notering
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av känsloyttringar, främst i form av skratt, hämtats. Anledningen till denna
blandning av transkriptionsniv̊aer är endast för att författaren ser det som en
tydligare och mer stilistisk transkriberingsform.

I transkriptionen refereras informanten till som I och intervjuledaren som
M för att ytterligare särskilja mellan vem som talar. I det fall där flera
informanter deltagit i intervjun har dessa tilldelats samma kodnummer men
olika namn i intervjun. Informanten som talat först under intervjun kallas i
transkriptionen för I1 medan informanten som talat därefter kallas I2.

D̊a intervjuerna är av flerspr̊akig typ där intervjuledare talar en blandning mel-
lan svenska och norska och informanterna talar norska har transkription gjorts
till respektive originalspr̊ak. Ingen översättning har gjorts i samband med
transkription d̊a detta möjligen skulle kunna orsaka fr̊anfall av information
eller missförst̊and.

Transkriptionerna gjordes i ordbehandlaren Microsoft Word p̊a samma dator
som intervjuerna spelats in p̊a. De formaterades till att skrivas ut p̊a halva
sidan för att lämna plats åt anteckningar och kommentarer.

Efterhand som intervjuerna transkriberades identifierades ett flertal ord, be-
grepp och formuleringar som informanterna tog upp till diskussion. Efter
slutförd transkribering gjordes en genomläsning av transkriptionen där be-
greppen markerades. Samtliga markeringar fördes över i ett nytt dokument
där de fördes in under lämplig rubrik. Rubrikerna utgjordes av de tre delfr̊a-
geställningar som formulerats utifr̊an studiens syfte:

• Avvikelser

• Säkerhet

• Säkerhetskultur

• Lärande fr̊an avvikelser

Därefter gjordes en genomg̊ang av dessa fyra begrepp. Vissa sorterades om och
hamnade under en ny rubrik. I vissa fall har samma begrepp tillskrivits flera
olika rubriker. N̊agra begrepp slogs ihop med andra liknande begrepp. Under
den slutliga analysen reducerades begreppen, övriga begrepp har bakats in i
de andra begreppen. Anledning till att vissa begrepp uteslöts efter den slutliga
analysen var att de inte var lika vanligt förekommande som övriga eller gick
att sl̊a samman med andra, liknande begrepp. Resultatet fr̊an intervjuerna
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som presenteras under kapitlet med samma namn bygger p̊a dessa begrepp.



Kapitel 4

Resultat och Analys

Resultatkapitlet är indelat i tv̊a delkapitel. Det första delkapitelet berör
datainsamling gjord under litteraturstudien. Det tar upp hur den existerande
avvikelsehanteringsprocessen ser ut i Jernbaneverket, vad lagar och regler
säger om avvikelsehantering och lärande fr̊an densamma samt hur program och
verktyg används i Jernbaneverket för hantering och lärande av avvikelser. Det
andra delkapitlet bygger p̊a data och analys av intervjuerna och i synnerhet av
den tv̊aniv̊auppdelning som presenterats i föreg̊aende kapitel. De benämningar
som anges i tabell 1 används d̊a en enskild informant refereras.

4.1 Litteraturstudie

Det har kapitlet inneh̊aller en sammanfattning av hur avvikelsehanteringspro-
cessen ser ut inom Jernbaneverket, vilka medel och metoder som används för
att skapa lärande fr̊an avvikelser samt vad lagar och regler anser om avvikelse-
hantering och dess följder. Sammanfattningen inneh̊aller ocks̊a en uppställning
av de begreppsdefinitioner som litteraturstudien bygger p̊a. Kapitlet bygger
p̊a studier av litteratur i form av publikationer fr̊an Jernbaneverket rörande
det förväntade förfarandet vid avvikelser och avvikelsehantering, med andra
ord hur avvikelsehanteringsprocessen och lärande fr̊an densamma bör g̊a till.

48
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4.1.1 Definitioner

Här nedan listas definitioner som används av Jernbaneverket i samband med
avvikelsehanteringsprocessen.

Avvik/Avvikelse Identifisert uoverensstemmelse mellom regelverk, spesifi-
kasjoner eller bestemmelser og faktisk situasjon. ([19], s. 8 )

Risiko/Risk Uttrykk for kombinasjon av sannsynlighet (frekvens) for skade
p̊a menneske, miljø Sikkerhetsh̊andboken, eller materiell og alvorlighets-
graden av denne skaden (konsekvens). ([19], s. 11)

Sikkerhet/Säkerhet En tilstand hvor Jernbaneverket kontinuerlig tilstreber
oversikt, kontroll og styring i forhold til mulige hendelser som kan føre
til skade p̊a eller tap av menneskeliv, ytre miljø eller materiell. ([19], s.
12)

Ulykke/Olycka Avvik som medfører alvorlig personskade, død, større na-
turskader eller materielle skader. (Sikkerhetsh̊andboken, 2009, s. 14
[19])

Uønska hendelse/Oönskad händelse En situasjon (farlig handling eller
farlig forhold) som har ført til, eller kunne ha ført til ulykke eller uhell.
([19], s. 12)

4.1.2 Avvikelsehanteringsprocessen

Direktören för Jernbaneverket har det överordnade ansvaret för att säker-
heten upprätth̊alls i det norska järnvägsnätet. Detta göra genom åtgräder
av teknisk karaktär, operationella procedurer, åtgärder rörande HMS samt
beredskapsrutiner.

Jernbaneverkets dokument Prosessen for Avvikh̊andtering [18] anger hur
den nya avvikelsehanteringsprocessen i Jernbaneverket bör se ut. Den be-
skriver hur anmälningar som kommer in skall behandlas och ser till att alla
inkomna anmälningar behandlas. D̊a Jernbaneverket arbetar p̊a uppdrag av
Samferdseldepartementet efterföljs ocks̊a de lagar som finns rörande säkerhet
för järnvägsverkssamhet.
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Figur 4.1: Processcykel avvikelsehantering i Jernbaneverket [18]

Som ovanst̊aende figur visar ska avvikelsehanteringsprocessen inneh̊alla föl-
jande delar:

1. Inrapportering av tänkbara avvikelser

2. Registrering och fördelning avvikelser

3. Acceptans av ägarskap till avvikelsen

4. Analys av orsaker till avvikelsen

5. Utarbetning av åtgärdspaket för att ta bort orsaken

6. Utförande av åtgärdspaket och stänga (avsluta) avvikelsen

7. Mätning av effekten och värdera om orsaken till avvikelsen är borttagen

8. Systematisk lära fr̊an avvikelsen
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4.1.3 Säkerhetsstyrning i Jernbaneverket

Figur 4.2 visar Jernbaneverkets dokument för styrning och planering av
verksamheten. Modellen som ligger till grund för strukturen är den s̊a kallade
PDCA-cykeln där ledorden: PLAN, DO, CHECK och ACT tillsammans skapar
en grund för ett systematiskt planerings-och förbättringsarbete. PDCA-cykeln
utvecklades av W. Edward Deming under 1950-talet. Han avs̊ag att skapa en
guide till att skapa kontinuerliga förbättringar [35].

Delsteg ett, PLAN, syftar till att hitta och identifiera problem eller hän-
delse, samt att analysera detta för att hitta orsaker och därigenom skapa
förbättringar [47]. Utifr̊an processen föresl̊as en eller flera metoder som kan
lösa/förhindra problemet/händelsen fr̊an att uppst̊a igen. Delsteg tv̊a i cykeln,
DO, avser implementering av metoderna vilket inledningsvis ofta sker i mindre
skala. CHECK, delsteg tre syftar till att kontrollera hur lösningen fungerar
genom att samla in och analysera data. Om lösningen anses tillfredställande
fortsätter cykeln med steg 4, ACT, annars börjar hela cykeln om igen med
delsteg 1. ACT syftar till att genomföra och standardisera den föreslagna
lösningen eller förbättringen [19].
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Figur 4.2: Processcykel för säkerhetstyrning i Jernbaneverket [20]

Säkerhetsstyrning är ett delmoment i Jernbaneverkets verksamhetsstyrning
som förekommer i de allra flesta av verksamhetens arbetsprocesser, även de
som inte direkt är kopplade till aktivt säkerhetsarbete, exempelvis utredning,
planering och genomförande av investeringar och vid planering och genom-
förande av drift och underh̊all [19]. Jernbaneverkets verksamhetsstyrning
innefattar, förutom säkerhetsstyrning, även ekonomistyrning, projektstyr-
ning, produktionsstyrning och HR-styrning. Verksamhetsstyrningen utgörs av
följande fyra steg:

1. Planera

2. Utföra

3. Kontrollera

4. Förändra
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Steg 1 innebär l̊ang, mellanl̊ang och kortsiktig planering av verksamheten.
Genom att definiera m̊al och delm̊al p̊a samtliga niv̊aer i verksamheten samt
genom att ocks̊a definiera verksamhetens ramar och dess omfattning kon-
kretiserar planläggningen [19]. Den l̊angsiktiga planen bör vara av strategisk
typ och följa NTP (Nasjonal Transportplan). NTP är en tio̊arsplan som
gäller för transport i Norge som utarbetas i samarbete med Statens Vegvesen,
Jernbaneverket, Avinor och Kystverket och som fastsl̊as i Stortinget. Den
mellanl̊angsiktiga planen bör vara av taktisk typ s̊a till vida att den fokuserar
p̊a planering av verksamheten och dennes framtid. Den kortsiktiga planeringen
bör fokusera p̊a daglig drift och operativ förm̊aga i verksamheten. I anslutning
till planeringen bör ocks̊a samtliga tänkbara oönskade tillst̊and definieras
inom verksamhetens alla delomr̊aden. Det är ocks̊a viktigt att redogöra för
ansvarsförh̊allanden inom verksamheten.

I steg 2 genomförs verksamhetsplanen i enlighet med bestämmelser och
förfarande om säkerhet p̊a samtliga inblandade verksamhetsdelar.

Steg 3 innefattar kontinuerlig kontroll av läget med uppsatta m̊al och delm̊al.
Kontrollerna genomförs exempelvis genom revisioner, m̊anads- och årsrappor-
ter samt avvikelserapportering till Synergi och Banedata med uppföljande
granskningar.

I steg 4 görs korrigeringar i verksamhetsplanen eller n̊agon av dess undan-
liggande mål där behov finns. Förändringar kan göras p̊a samtliga niv̊aer i
tidsplaneringen, det vill säga av b̊ade operativa, taktiska och strategiska typ.
Lär av förändringen/arna och händelsen/erna som ledde fram till den/dem.
Förutom dessa fyra niv̊aer finns även fler underliggande niv̊aer av PDCA i
cykeln. Dessa motsvarar aktiviteter p̊a flera olika niv̊aer i organisationen.

4.1.4 Användning av Synergi och Banedata

Jernbaneverket använder sig av systemen Synergi och Banedata för att regi-
strera och följa upp avvikelser. Banedata är en nationell norsk järnvägsdatabas
speciellt anpassad för Jernbaneverket som utvecklats av IBM. Produkten säljs
i andra versioner under namnet Maximo Asset Manager. Applikationen finns
åtkomlig via Jernbaneverkets intranät.

Synergi fungerar som ett stödsystem för rapportering av avvikelser genom vil-
ket användaren kan skapa rapporter, administrera avvikelser, studera statistik,
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finna indikatorer med mera. Programmet inneh̊aller även moduler för skapa
förbättringsförslag. Inom Jernbaneverket n̊as Synergi genom intranätet vilket
gör att det finns tillgängligt för samtliga anställda. Synergi fungerar även som
kontrollverktyg i syfte att följa och följa upp inrapporterade avvikelser.

Jernbaneverket gör skillnad p̊a vilka händelser som skall rapporteras in i
Synergi och vilka som enbart rapporteras i Banedata. Exempel p̊a händelser
som inte ska rapporteras in i Synergi, utan endast sändas till Banedata är:

• Tekniska fel som inte medför fara eller ökad risk

• Tekniska fel p̊a infrastruktur, ex. växlar som inte fungerar, ojämn
spänning, belysning p̊a plattform och jordfel

• T̊ag som glider förbi stoppsignal och in p̊a plattform till följd av hala
sp̊ar orsakade av exempelvis löv

Varje ärende som rapporteras in i Synergi klassas enligt en klassificerings-
mall. Händelserna klassificeras antingen som gröna, gula eller röda. Färgerna
motsvarar mindre allvarliga, allvarliga och kritiska händelser.

Det är önskvärt att medarbetare som uppmärksammar en avvikelse rap-
porterar denna inom 24 timmar. Avvikelserapporteringen berör b̊ade egen
personal, resenärer, tredje person, yttre miljö och materiella skador. Exempel
p̊a avvikelser som rapporteras in i Synergi är:

• Person som olovligt befinner sig i sp̊ar

• Person som befinner sig i sp̊ar utan korrekt skyddsutrustning

• Personskada

• Ursp̊arningar

4.1.5 Lärande fr̊an avvikelser

Kapitel 8 i Sikkerhetsforskriften [37] anger hur intern rapportering och upp-
följning av avvikelser och olyckor ska göras vid järnvägsverksamhet. Dessa
tv̊a faktorer är viktiga grundstenar i hur Jernbaneverket kan dra lärdom fr̊an
avvikelser och oönskade händelser. Jernbaneverket ansvarar för att säkerställa
att avvikelser och olyckor rapporteras och registreras internt. Därefter följer
att Jernbaneverket undersöker och analyserar det inträffade för att säkerställa
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att rätt och väl anpassade åtgärder vidtas. Dessa åtgärder ska följas upp och
effekten av dem utvärderas. De åtgärder som vidtas har till syfte att begränsa
skada och förhindra att händelsen upprepas. I avvikelsehanteringsprocessen
ing̊ar även att klargöra vilka direkta och bakomliggande orsaker som finns till
händelsen.

Jernbaneverkets fokus för lärande fr̊an avvikelser ligger p̊a att lära och skapa
förbättring utifr̊an redan inträffade händelser. Registrering och övervakning
av oönskade händelser är viktiga för att övervaka enskilda fall, lärande och
förbättring och mätning av säkerhet inom järnvägssektorn myndigheten verk-
samheten.

Enligt Jernbaneverkets policy är samtliga anställa ansvariga för att rapportera
in eventuella avvikelser som uppkommer inom 24 timmar. Inrapportering av
oönskade händelser kan göras via mail, Jernbaneverkets intranät eller telefon.
Medarbetaren skickar ett mail till registreringsenheten för Synergi med en
detaljerad beskrivning av det inträffade. För att händelsen ska rapporteras p̊a
s̊a korrekt sätt som möjligt uppmanar Jernbaneverket till följande förfarande:

1. Observera händelse noga

2. Notera s̊a noggrant som möjligt: tidpunkt, plats eller bansträckning,
vad som inträffat, orsaker och åtgärder som vidtagits för att förhindra
ytterligare skada.

Registrering och uppföljning av oönskade händelser är viktig av flera anled-
ningar. Dels för att följa upp varje enskilt ärende och fastställa orsak till dess
uppkomst och dels för att i ett större perspektiv lära fr̊an avvikelser och skapa
förbättring p̊a verksamhete.

Utg̊angspunkten för lärandet ligger i rapporteringen som görs i Synergi och
Banedata. Genom att registrera och övervaka oönskade händelser kan lärande
ske systematiskt under hela avvikelsehanteringsprocessen. I Stnergi görs
behandling av inrapporterade ärenden genom bland annat förslag till, och
uppföljning av, åtgärder. Data som genereras i Synergi utgör grunden till att
utarbeta rapporter och statistik.

Alla anställda som vid inrapportering lämnar namn och e-postadress f̊ar
återkoppling när ärendet är registrerat i Synergi, vilka åtgärder som eventuellt
vidtagits samt när ärendet är avslutet. Jernbaneverket uppmuntrar till att
samtliga inrapporteringar skall göras med fullt namn. Detta för att det
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ska vara lättare att i efterhand inhämta ytterligare information om s̊a anses
nödvändigt, information som kan bidra till att finna bakomliggande orsaker till
den oönskade händelsen. Genom att finna dessa orsaker kan korrekta åtgärder
vidtas för att hindra att händelsen upprepas. Information om ärenden och
status p̊a dessa som ligger inom en viss domän eller sträckning ligger p̊a
sträckningsansvarige att sprida.

I ett steg att främja det organisatoriska lärandet har Jernbaneverket tagit fram
ett lärandecirkulär, kallat l-sirkulære. L-sirkulæren har till ändam̊al att sprida
erfarenheter och lärdomar. Det första l-sirkulæret gavs ut i februari 2010 till
följd av bland annat en nästan p̊akörsel av ett arbetslag i sp̊aret. L-sirkulæren
inneh̊aller en kortare beskrivning av situationen och en sammanfattande lista
av lärdomar som kan dras fr̊an händelsen. Anställda i Jernbaneverket kan ta
del av l-sirkulæren p̊a flera sätt: via Doculive - Jernbaneverkets dokument-
och arkivhanteringssystem, via BaneNettet - Jernbaneverkets intranät eller
via fysiska anslag p̊a arbetsplatsen. Ett exempel p̊a l-sirkulære finns i bilaga
3.

4.2 Intervjuer

Nedan återges resultat fr̊an intervjuerna i form av citat givna av informanterna.
I vissa av delstyckena nedan exemplifieras analysen med flera citat, i andra
delstycken anges enbart ett citat. Trots detta anses citaten som representativa
för gruppen informanter d̊a det förekommit flera liknande citat.

Intervjuerna analyserades utifr̊an följande fyra delfr̊ageställningar: avvikelser,
säkerhet, säkerhetskultur och lärande fr̊an avvikelser. Till dessa fr̊ageställning-
ar knöts begrepp som informanterna tog upp under intervjuerna. I anslutning
till respektive underrubrik följer en kort analys av intervjuinneh̊allet. Analy-
serna diskuteras i vidare bemärkelse i kapitlet Diskussion.

För varje referering till enskild informant nedan hänvisas till angivna rader i
transkriptionsmaterialet fr̊an aktuell intervju. Vissa citat förekommer under
flera rubriker d̊a de inneh̊aller flera olika begrepp. Citaten är hämtade fr̊an
r̊adata av transkriptionerna som inte ing̊ar som helhet i rapporten.
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4.2.1 Avvikelse

Tolkningarna av vad som räknas som en avvikelse är m̊anga och ibland väldigt
vitt skilda mellan informanterna. Nedan följer en redogörelse över n̊agra av de
tolkningar informanterna gjort rörande avvikelser samt vad de i övrigt lägger
in i begreppet. Avsnittet bygger p̊a flera underkapitel som är hämtade fr̊an
begreppsuppdelningen av dataanalysen som presenteras i tabell 2.

Kapitlet avslutas med en kortare sammanfattning av de olika delavsnitten.

Definition

Enligt informanterna handlar avvikelser om saker som fr̊ang̊ar det som finns
beskrivet i regelverk, som inte nödvändigtvis innebär skada p̊a person, miljö
eller materiel men som inträffar oväntat. Informanterna har stundtals sv̊art att
nämna avvikelser utan att samtidigt ta upp och definiera oönskade händelser:

”Ja avvik vil jeg definere som noe som da skiller seg fra en be-
skrevet niv̊a eller et beskrevet norm eller beskrevet tolerensegrense”
(103: 42-44)

”Avvik, da vil jeg definere en. . . tilløpene uønsket hendelse. En
hendelse som ikke nødvendigvis medfører noen skade p̊a persona.
Det er vel det ene, det andre er et avvik i forhold til de regelverkene
vi ska holde oss i” (106: 54-58)

”Avvik da vil jeg definere en. . . tilløpende uønska hendelse som
ikke nødvendigvis medfører noen skade p̊a person” (106: 54-56)

”De er en hendelse som vi. . . ah. . . vi ikke vil ha. De er en
ting̊a en hendelse som førklyddre de vi skal produsere, enten togvei
eller ødelegg noen ting eller noen kommer til skade. . . alts̊a lage et
problem for oss. . . for å levere de vi ska produsere” (107: 125-129)

En annan informant menar att avvikelser och oönskade händelser i många
fall liknar varandra och att en händelse i vissa fall b̊ade är en avvikelse och
en oönskad händelse men förklarar skillnaden mellan dem som att avvikelser
snarare handlar om brott mot regelverk medan en oönskad händelse mer
innebär en fysisk händelse, exempelvis en ursp̊arning:



Resultat och Analys 58

”Avvik de kan vare de a s̊a n̊ar vi sporer av s̊a er de n̊ar toget
sporer av s̊a er det et avvik men de er ogs̊a en uønska hendelse.
N̊ar vi ikke kan redogjøre for. . . ass̊a n̊ar vi ikke kan skikklig og
lese styringssystemet v̊ares s̊a er ikke det en uønska hendelse, det
er en avvik i fra internkontrollen” (107: 140-146)

En informant menar att en avvikelse utgör en mätbar händelse medan en
oönskad händelse är en enskild händelse som är definierad som oönskad utifr̊an
givna kriterier som är n̊agot bredare än kriterierna för avvikelse:

”[. . . ] det kan gott hende at, kan man si, avvik da er en mer
m̊albar størrelse mens en uønska hendelse da er en enkelt hendelse
som da er definert som uønska ut fra, antageligvis litt videre
kriterier enn et avvik” (103: 47-51)

Avvikelser som indikatorer

Avvikelser fungerar som indikatorer att en oönskad händelse är p̊a väg att
inträffa:

”Et avvik er vel det som. . . som f̊ar oss at kringg̊a en uønska
hendelse for at et avvik er jo kanskje kanskje den første indikasjo-
nen p̊a at en uønska hendelse kan skje” (101: 58-61)

Det är ocks̊a möjligt att avvikelse p̊a en plats i landet kan fungera som en
indikator att samma eller en liknande avvikelse ska uppkomma p̊a annan plats
i landet:

”[. . . ] har du en type av avvik p̊a en plass s̊a er det jo grunn
til å sjekke for å se om om det avvik kan finnes p̊a andre plasser i
landet, p̊a andre strekkinger som de vi har” (101: 86-89)

En informant menar att en avvikelse inte nödvändigtvis m̊aste vara av negativ
natur utan kan handla om saker som inte g̊ar som planerat men fortfarande
bättre än förväntat. Informanten menar s̊aledes att det ur en avvikelse kan
komma positiva konsekvenser:

”Ja, et avvik trenger jo ikke nødvendigvis at vare negativ
egentlig. En uønska hendelse er jo en uønska ting n̊ar vi ikke ønske
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meden et avvik kan vare et avvik mot positive ting, ass̊a det g̊ar
bedre med” (402: 49-50, 52-54)

Regelverk, rutiner och procedurer

En informant menar att de mer ofta behandlar avvikelser än själva rapporterar
in:

”S̊a i i min behandler avvikene i større grad enn enn rapportere
noe” (101: 72-73)

En annan informant skiljer p̊a avvikelser som rör säkerhet och de som rör
fysiska delar av verksamheten. Denne är dock medveten om att en avvikelse
kan vara gemensam mellan dessa tv̊a delar:

”Men det viktige for å konkretisere for hva. . . p̊a de avvik er
jo avvik i forhold til styringssystemet å p̊a en sikkerhetsforskrift
s̊a betyr avvik i forhold til de tekniske anlegg da s̊a der. . . fanger
begge deler” (106: 167-171)

Spridning av kunskap om avvikelser

Informanterna är eniga om att information om avvikelser sprids p̊a ett bra
sätt i hela verksamheten. Det är dock oklart för n̊agra rörande hur detta g̊ar
till. En informant säger:

”Eh den g̊ar jo i eh. . . ifra de som tidligere var region da å in
til sentrale møte i Jernbaneverket” (101: 126-127)

Synergi

Det finns olika sätt att rapportera in avvikelser. Ett av dem är Synergi som
är en databas för oönskade händelser där inrapportering exempelvis sker efter
att rapporter lämnats direkt fr̊an sp̊aret:

”Ja eh, vi har jo ulike måte at rapportere avvik. Vi har jo
Synergisystemet for eksempel. . . vi f̊ar det via. . . fysiske meldinger
i sporet [. . . ]” (101: 76-77, 79)
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”Det er jo en database for uønska hendelser som vi rapporter
inn til. . . å de rapporters jo veldig mye i fra de ut. . . de gjør de
jo” (107: 229-231)

Rapporteringarna till Synergi diskuteras bland annat p̊a driftsmöten där de
presenteras under en separat mötespunkt, där den med disciplinmässigt ansvar
har ansvar för att rapportera den som gäller aktuell disciplin:

”Det er jo Synergi for eksempel en en egen post p̊a de møtene
der å den som sitter med fagansvar for de forskjelle fag de rappor-
terer: jo m̊anedlige å den diskuteres jo p̊a v̊are driftmøte i tilegg”
(101: 103-106)

Fr̊agan om huruvida det är viktigt att kunna vara anonym vid rapportering i
Synergi är splittrande. Informanterna är dock ense om att möjligheten att
vara anonym inte spelar n̊agon roll för egen del. N̊agra tror att det kan öka p̊a
mängden inrapporteringar om möjligheten till anonymitet finns med andra
tror att det kan komma mycket negativt genom anonyma rapporteringar.
Bland annat nämns det faktum att det d̊a inte kommer vara möjligt att, i
efterhand, komma med uppföljande fr̊agor varvid delar av avvikelsen kan g̊a
förlorade.

”Antageligvis s̊a er de viktig. Jeg vil liksom ikke tro de for min
egen del men jeg tror nok kanskje det fordi at det er mange enkelte
mennesker som kjenner hverandre å som d̊a kjenner eksterne å
avhengig av hva som rapporteres s̊a kan det nok vare lettere å
sikra at det blir rapportert n̊ar det er anonymt” (103; 191-197)

”Eh ja jo det er jeg litt usikker p̊a for jeg har jo aldri opptrett
anonym n̊ar jeg melt inn saker eh. . . s̊a jeg mener det at. . . saker
som blir innmelt de. . . for å hjelpe bedriften at komme videre, for
å rette feil å lære seg” (106: 118-121)

”Noe ganger tror jeg de er viktig menn s̊a er det litt synd andre
ganger. Jag har forst̊aelse for di som ønsker å vare anonyme p̊a
det” (402: 139-141)

En annan informant talar om att fördelen med att vara anonym är att det i
s̊a fall skulle kunna göra det lättare att göra anmälningar som involverar en
kollega:
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”Hvis det er en person som vil. . . eh ta inn en Synergimelding
p̊a en arbeidskollega for eksempel. . . s̊a kan de vare en fordel at
du har mulighet til å vare anonym, men jeg ser ikke p̊aheng at du
ska vare det” (106: 123-127)

Ett problem med anonymitet vid rapportering kan vara i händelse att all
information inte kommer fram och men i efterhand behöver uppdatera rap-
porteringen. Utan en namngiven källa riskerar viss viktig information att inte
komma med i utredningen:

”De kan jo vare ting n̊ar du melder avvik anonymt at det kan
vare ting som du trenger å vite nærmere ang̊aende avvike for å f̊a
den fulle helhet av avvike å f̊a belyst problemet ordentlig menn
s̊a det optimale hadde jo vart att folk. . . ikke var anonyme menn
jeg har full forst̊aelse for att de ønsker det” (402: 143-149)

Jernbaneverkets är mindre välvilligt inställda till att rapportera händelser
som innefattar egna kollegor än andra organisationer. Informanten menar att
Jernbaneverket bör ta efter vissa delar fr̊an exempelvis flyget:

”Jeg føler kanskje at det er mye bedre at. . . jeg har inntrykket
om at andre miljøer s̊a som fly å luftfart å s̊anne de er betydelig
mer åpne p̊a at rapportere p̊a sig sjøl å. . . vi kanskje har en veg
at g̊a der” (109: 105-109)

Att det är alldeles för många händelser som rapporteras in i Synergi menar
m̊anga av informanterna är ett stort problem. Förutom att vara tidskrävande
att bearbeta innebär det även att varje händelse f̊ar status att vara mycket
mer allvarlig än den faktiskt är. Informanterna menar att systemet bör var
enklare och inte fullt lika styrt av regler:

”[. . . ] vi er s̊a styrt av regler å formler å sløyfer. . . ja, intensjo-
nen er helt klart bare god å positiv” (103: 208-209, 212-213)

Problemet med att för m̊anga avvikelser rapporteras in är att det sprids en
stor del information rörande dessa bland de anställda, vilket i sin tur kan leda
till att dessa blir selektiva rörande vilken information man väljer att ta in:

”Too much eller s̊ann. . . information overflow. De kan nok fort
bli s̊a. . . å vi m̊a jo. . . vi bli bombarderte daglig med informasjon
å vi blir jo lett litt. . . selektive” (109: 228, 230-232)
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”Det er jo de some er problemet egentlig at de blir s̊a mye
informasjon. . . s̊a mange system at forholde segtil at. . . eh de blir
information overflow” (202: 113-115)

I förlängningen innebär sovrandet till följd av de komplicerade systemen och
stora informationsflödet att enbart de mest allvarliga händelserna rapporteras
medan de andra, mindre händelserna tolkas som missöden:

”Det bli s̊a mye at s̊ann s̊a att rapporteringen blir p̊a. . . de
grøvste hendelsene. . . alle disse småhendelser, de er liksom som
et uhell p̊a noe vis” (202: 116-118)

En informant menar att själva inrapporteringsfasen inte är krävande men att
det krävs en viss aktivitet för att följa ärendeg̊angen och att det efter̊at är
möjligt att följa ärendet även via intranätet. Problemet ligger i att f̊a personal
som arbetar ute i sp̊aret att ha tid att sätta sig vid datorn och göra detta.
Istället är det vanligt att ringa in till säkerhetsr̊adgivaren för att kontrollera
status p̊a ett ärende:

”De krever jo en litt aktiv innsatts ass̊a hvis du rapporterer en
hendelse s̊a vil du f̊a en mail tilbake med en saksnummer s̊a du
kan følge din egen sak. . . du kan ogs̊a g̊a in p̊a Banenetten å læse
alle sakene men de ja vet det er jo de at. . . spesielt s̊anne gutter
som sitter i roben da som ikke sitter ved noen PC. . . di aktivt
oppsøker ikke saken sin p̊a den m̊aten, da gjerne ringer de til meg
og spørrer hva som skjer her å s̊ann” (107: 232-239)

Informanterna är ense om att de även i rollen som privatperson uppmärk-
sammar en del avvikelser i anslutning till sp̊aret. Det är dock endast en av
dessa som rapporterat in en avvikelse utanför arbetstid. Informanten säger
att han troligen inte hade rapporterat avvikelsen om det inte varit s̊a att han
arbetade vid Jernbaneverket och hade kunskap om Synergi.

”Jeg stod p̊a Lillestrøm stasjon å ventede p̊a tog å. . . å s̊a f̊ar
vi høre i høytaleranleggene at. . . at det er et tog i høy hastighet p̊a
spor. . . fire for eksempel. . . men sa passerte toget p̊a et helt annet
spor. . . sa det melte jeg inn som et avvik da der i Synergisystemet”
(106: 68-72)

En annan informant menar att det ska mycket till för att denne ska rapportera
in en händelse i egenskap av privatperson:
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”Jeg tror at de ska ganske mye til før jeg rapporter”(107: 164-
165)

Betydelsen av att rapportera in avvikelser menar den här informanten är
stor. Det krävs s̊a lite för att skapa förändringar och åtgärder som gör av
avvikelsen undviks i fortsättningen:

”Ja jeg har jo lært det at det hjelper å melde fra kan vi si. For
det er jo noen som f̊ar ansvaret for å utføre tiltak å s̊a f̊ar man
en forbedring å s̊a f̊ar man ikke dette avvik igjen, kan vi si” (301:
104-106)

Sammanfattning avvikelser

Avvikelser är oväntade och hastigt tillstötande händelser som fr̊ang̊ar det
förväntade förfarandet. Ur en avvikelse kan följa flera goda saker, bland annat
är det möjligt att se avvikelser som ett tecken p̊a att den även kan finnas i
andra delar i organisationen och att det genom dess inträffande är möjligt
att sprida information och kunskap om den. Den kan ocks̊a fungera som ett
tecken p̊a att n̊agonting värre är p̊a väg, eller skulle kunna, inträffa och att
det genom att f̊anga upp avvikelsen g̊ar att förhindra andra avvikelser.

Datorprogrammet Synergi används för rapportering, registrering och uppfölj-
ning av avvikelser. Informanterna menar att även om tanken är god finns
stora brister, främst till följd av den stora informationsmängden som kommer
med rapporteringsfasen. För att följa ett ärende krävs att man aktivt söker
reda p̊a det och följer statusläget. Informanterna menar att det är sv̊art att
motivera personal som arbetar ute i sp̊aret att ta tid till att sätta sig vid en
dator för att följa upp ärenden i Synergi. Utöver det kan datortillg̊angen ute
i sp̊aret vara begränsad.

4.2.2 Säkerhet

Här nedan följer informanternas redogörelse över vad säkerhet innebär inom
Jernbaneverket. Kapitlet bygger p̊a flera underkapitel som är hämtade fr̊an
begreppsuppdelningen av dataanalysen som presenteras i tabell 2. Kapitlet
inleds med informanternas definition av ordet säkerhet.
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Kapitlet avslutas med en kortare sammanfattning av de olika delkapitlen.

Definition

Säkerhet innebär att Jernbaneverket ska erbjuda ett säkert ressätt som kunder
känner sig trygga att bruka men ocks̊a en säker arbetsmiljö för anställda. Det
innebär ocks̊a att ha rutiner och procedurer som gör att avvikelser i möjligast
m̊an undviks.

”(Sikkerhet er) n̊ar vi føler at da vi holder p̊a med. . . forsvar-
lige å at vi kan tilby tjeneste en der folk kan føle seg trygge å
komfortable med å bli fraktet fra A til B p̊a en forsvarlig måte”
(109: 38-41)

”Ja. . . jeg tror ikke jeg har noen s̊ann entydig sikk. . . entydig
definisjon p̊a begrepne sikkerhet. . . eh men jeg tror de at jeg ser p̊a
sikkerhet som. . . eh de vi gjør for å unng̊a uønskede hendelser. . .
å det best̊ar av. . . de kan vare helt konkrete tiltak. . . de kan vare
at vi lager en arbeidsprosedyre for ting som er universelt, alts̊a
likedann vi gjør dette p̊a en s̊ann m̊ate at vi i beste mulige grad
ska unnvike personskade å skade p̊a materiell”(107: 106-117)

”De er. . . å unng̊a uønska hendelse. . . ass̊a at vi har. . . tiltak
som gjør at vi unng̊ar uønska hendelser. . . å at vi har regimer
rundt arbeidet v̊ares som gjør det sikkert” (202: 63-65)

”For meg er sikkerhet nullvisjon, ass̊a null drepte eller skadede
i v̊ar virksomhet” (301: 61-62)

En informant anser att det finns en stark koppling mellan den infrastruktur
som Jernbaneverket ansvarar för och vad säkerhet innebär:

”Sikkerhet vil jeg definere som eh som eh. . . eh fokus p̊a eh. . .
egentlig fokus p̊a uønska hendelser å da legger liksom til grunn at
vi har en infrastruktur som det første ansvarsomr̊ade” (103: 33-36)
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Upplärningsniv̊a

En informant menar att det finns en god kunskap om vad som gäller rörande
säkerhetsregler:

”N̊ar det gjelder sikkerhet sjøl. . . har vi en veldig tydelige sik-
kerhetsregler å alle har en god teoretisk opplæring rundt omkring
sikkerhet”(101: 206-209)

Säkerhetsfokus

Enligt en informant är det viktigt att tidigt fastställa vad de anställda har
för åsikt och vad som säkerhet innebär. Det är ocks̊a viktigt att bestämma
vad som är en säker verksamhet för att göra ledningen medveten om detta:

”[. . . ] ledere har. . . v̊ares p̊a lærings ser at her er det viktig
at vi diskuterer med v̊are v̊ar ansatte om hva dem legg i den
begrepne som som brukes i de. . . s̊a at det er sikkert at vi. . . at
vi tenker tenker likt å tenker riktig” (101: 252-255)

En informant tror att det finns en övergripande först̊aelse för de risker som
kommer med att bedriva verksamhet vid järnvägen:

”Ja, jevnt over s̊a tror jeg nok at vi er klare over over. . . risi-
koene. . . de som jobber i Jernbaneverket” (106-222-223)

Samma informant menar att det viktigaste är att fokus ligger p̊a säkerheten
oavsett vad som händer samt att det är viktigt att tidigt ta vara p̊a avvikelserna
och lära fr̊an dem:

”̊A dere at vi har et avvik at de avvikene kan bli behandlet at
vi tar lærdom av av. . . men at kunne ha flere fokus p̊a sikkerheten
p̊a et tidigere stadium” (101: 214-217)

Det kan exempelvis göras d̊a den s̊a kallade sikker jobbanalyse genomförs:

”[. . . ] s̊a er det jo viktig at man tar med s̊ann erfaring av. . .
av tideligere avvik n̊ar det gjelder sikkerhet” (101: 219-221)

En informant menar att det absolut viktigaste med sikker jobbanalyse är
att det är personen som ska utföra jobbet som gör analysen eftersom olika
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yrkesgrupper värderar säkerhet i anslutning till en syssla p̊a olika sätt:

”N̊ar man gjør s̊ann sikker jobbanalyse s̊a er de veldig viktig
at det er den som ska utføre jobben som m̊a gjøre den fordi at. . .
hvis teleguttene ska vurdere kor farlig de er å kletter opp i en mast
s̊a syns jeg de er kjempefarlig de for jeg svimer av høydeskrekk
mens han kan sitte der å liksom ah” (107: 487-492)

Arbetet med sikker jobbanalyse kan vara otroligt tidskrävande och frustrerade
d̊a Jernbaneverket för det mesta arbetar med tidsfrister för när saker och ting
ska vara färdiga:

”Det kan vare frustrerende mange ganger at det, for det tar
tid å. . . n̊ar man ska produsere å man ska holde frister å s̊ann”
(202: 239-241)

Jernbaneverket arbetar ständigt med säkerhet, n̊agot som skapar förändring i
organisationen:

”Ja merker stor forskjell p̊a di åren fra jeg begynte til nu. . . det
er en helt annen verd egentlig. . . hvis du hadde gjort oppgaven
din for fire år siden s̊a vil du ha f̊att ett litt annet svar enn du vil
f̊a i dag”(107: 547-548, 550-552)

Olika typer av säkerhet

Det finns olika typer av säkerhet inom Jernbaneverket. Dels trafiksäkerhet
som riktar sig mot allt som rör det faktiska framförandet av t̊ag och dels
branschrelaterad säkerhet, exempelvis elsäkerhet; vilken i sin tur kan delas in
i högspänning och l̊agspänning.

”Ja, allts̊a p̊a jernbanen s̊a spiller vi jo egentlig med to typer av
sikkerhet. Den ene g̊ar jo p̊a trafikksikkerheten da, mot togtrafikk
eh. . . i faget mitt s̊a snakker vi ogs̊a om sikkerhet å d̊a snakker vi
om elsikkerhet i forhold til høyspent å lavspentanlegg” (106:47-52)
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Sammanfattning säkerhet

Säkerhet innebär att Jernbaneverket ska erbjuda ett säkert ressätt som kunder
känner sig trygga att bruka men ocks̊a en säker arbetsmiljö för anställda.
Det innebär ocks̊a att ha rutiner och procedurer som gör att avvikelser i
möjligast mån undviks. Inom Jernbaneverket finns en stark tro p̊a säkerhet
som ledord och en medvetenhet om att verksamheten är förbunden med olika
riskfaktorer. Informanterna menar att det är viktigt att ta reda p̊a vad alla i
verksamheten lägger in begreppet säkerhet. Säkerhet finns förknippat med
olika delar av verksamheten. Dels finns det trafiksäkerhet som rör transport
och allt relaterat till resande längs sp̊aret och dels finns säkerhet i anslutning
till det mer tekniska arbetet vid järnvägen, exempelvis elsäkerhet som i sin
tur kan best̊a av l̊ag- och högspänningssäkerhet.

4.2.3 Säkerhetskultur

Här nedan följer informanternas redogörelse över vad säkerhetskultur innebär.
Kapitlet bygger p̊a flera underkapitel som är hämtade fr̊an begreppsupp-
delningen av dataanalysen som presenteras i tabell 2. Kapitlet inleds med
informanternas definition av ordet säkerhetskultur. Kapitlet avslutas med en
kortare sammanfattning av de olika delkapitlen.

Definition

Informanterna menar att säkerhetskultur handlar om att b̊ade organisationen
och att den enskilde personen ska följa regler och procedurer p̊a ett s̊adant
sätt att olyckor undviks eller att samma fel upprepas flera g̊anger.

”De betyr hvordan organisasjonen forholder seg eh. . . til det
som da blir definert som sikkerhet i organisasjonen”(103: 156-158)

”Vi kan si, det ene er at de vi har s̊a gode regler å vi har s̊a
mye teknologiske barrierer at hvis vi bare følger reglene s̊a. . . s̊a
g̊ar det oss vel. Det er den ene måten at se det p̊a, den andre
m̊aten å se det p̊a er at det er vel vi har regler å rammer men vi
er nøtt til å gjøre vurdering innfør de regler å rammene de er først
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n̊ar organisasjonen er i stand til det andre der er først da du kan
snakke om sikkerhetskultur”(103: 158-166)

”Det er at du ska lære deg selv å at vi ikke ska gjøre om samme
feil flere ganger å s̊a gjelder at ikke aksept for at. . . at vi bryter
trafikksikkerhetsreglene for eksempel” (106: 186-189)

”Vi prøver å f̊a læring av hendelser” (109: 93)

”Sikkerhetskultur det er jo at det skal vare inng̊aende i oss
hele tiden vi tenker arbeid å vi tenker produksjon å vi tenker. . .
sikkerheten den skal ligge som en hjørnestein, den ska vi bygge
produksjonen rundt å den ska vi jobbe med for å forhindre uhell”
(202: 188-192)

”Det er jo at en kultur hvor vi tenker sikkerhet hele tiden ut”
(402: 181-182)

Säkerhetskultur är n̊agonting som ständigt ska finnas i bakhuvudet p̊a varje
anställd vid Jernbaneverket, oberoende av anställningsort eller tjänst:

”Det der med sikkerhetskultur å s̊ann det er jo noe ting som
ska ligge i bakhode p̊a alle sammen i jernbanen som jobber med
jernbanen”(101: 191-194)

Förutom att finns i bakhuvudet ing̊ar ocks̊a systemet i form av organisationen
i en fungerande säkerhetskultur:

”De er jo erfaring som gjør at. . . n̊ar noen har gjort noe eller
de har skjedd da s̊a tar man å drøfter de å s̊a ser til at en har
systemer som fanger opp det” (202: 108-110)

En eller flera säkerhetskulturer inom Jernbaneverket

Meningarna om hur säkerhetskulturen ser ut i Jernbaneverket g̊ar isär. Vissa
informanter menar att det finns en enda säkerhetskultur i Jernbaneverket
medan andra menar att det finns flera olika säkerhetskulturer och att säker-
hetskulturen ser olika ut i olika delar av organisation och landet.

”Jeg tror den (sikkerhetskulturen) er ulik i ulike deler”(103:
169)
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”Jeg tror nok at den. . . eh er veldig sammenfatt. Jeg tror at
sikkerhetskulturen i Jernbaneverket har veldig mye med hvor hen
i systemet å hvor hen du er ansatt”(106: 194-196)

”Jeg tror de er mange forskjellige. . . hos oss er de stor forskjell
fra regioner” (402: 192-193)

Betydelse av säkerhetskultur

Att ha en god och fungerande säkerhetskultur betyder allt för verksamheten
och dess anställda, inte bara vad gäller säkerhet för kunder och tredje part
men ocks̊a för de anställda. Vetskapen om att det finns en säkerhetskultur
inom Jernbaneverket som skapar en trygghet:

”Det betyr jo alt i utgangspunkt fordi at eh. . . ass̊a alle ansatte
i et i et firma er lika mye verd å hvis du vet at ikke sikkerhetskultur
i, for eksempel, Jernbaneverket er d̊arlig å vi medfører at de ansatte
blir utsatt for for risiko”(106: 203-207)

”De er jo. . . har jo s̊a at si for v̊ar troverdighet at. . . har alt
at si om omdømme v̊ares”(109: 157, 159)

”Den gir oss. . . ass̊a de. . . for meg som leder s̊a betyr det at. . .
at ikke. . . slepper g̊a å vente p̊a at n̊a skjer, det nor som du ska
forholde deg til som leder å det gir meg en trygghet som leder at
ok, du ska vare forberett p̊a en del s̊anne ting d̊a” (202: 202-205)

Sammanfattning säkerhetskultur

Säkerhetskultur är hur verksamheten definierat vad som ska räknas som
säkerhet, det finns ständigt i allas bakhuvud och fungerar som en hörnsten i
organisationen. Det finns enligt informanterna flera typer av säkerhetskultur
beroende p̊a var i organisationen man befinner sig. Vetskapen om att det finns
en säkerhetskultur skapar en trygghet i sig.
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4.2.4 Lärande fr̊an avvikelser

Här följer informanternas åsikter som hur lärande fr̊an avvikelser ser ut i
dagsläget inom Jernbaneverket samt vad de anser bör förändras. Kapitlet
bygger p̊a flera underkapitel som är hämtade fr̊an begreppsuppdelningen av
dataanalysen som presenteras i tabell 2. Kapitlet avslutas med en kortare
sammanfattning av de olika delkapitlen. En informant uttrycker ett missnöje
över hur lärandesituationen fr̊an avvikelser ser ut i dagsläget och beskriver
systemet som invecklat:

”Nei, læring i Jernbaneverket det fungerer ikke tilfredsstillende
s̊a som det er i dag. Det er det ikke for det er alt for innfløkt” (106:
240-242)

Det är dock viktigt att lärandesituationen fungerar väl d̊a Jernbaneverket är
en organisation som i m̊angt och mycket jobbar med omfattande säkerhets-
faktorer:

”Læring av avvik de tror jeg er veldig viktig for oss som helhet
å som. . . for at vi ska vare en sikkerhetsbedrift fremover at vi
må lære av de avvikene vi gjør, vi deler med oss av de å ikke. . .
ikke at det blir p̊a en m̊ate at vi blir. . . hengt opp p̊a noe spesielt
menn at vi lærer av de å ikke ska straffe avvika alt for mye menn
de er klart, er de for alvorlige s̊a må vi jo gjøre tiltak der å. . . i
utgangspunkt er de jo de viktigste, å lære av de å unng̊a de til
neste gang” (402: 126-135)

En informant menar att det är viktigt att se över styrningssystemet för att
kunna göra förändringar för framtiden men att en förändring är p̊a g̊ang. Det
aktuella systemet är för kr̊angligt och fungerar i dagsläget mer kvävande än
hjälpande:

”Ass̊a vi har jo et styringssystem n̊a som kveler oss p̊a en m̊ate.
Ska du holde et alt større styringssystem s̊a s̊a f̊ar du ikke gjort
noe, s̊a en forenkling av styringssystemet er jo p̊a gang n̊a” (202:
304-307)

För att systemet ska fungera måste det finnas plats för viss anpassning.
Samtidigt f̊ar det inte f̊ar bli för fritt och öppet, det behövs en balans mellan
regelverk och anpassning efter r̊adande situation:
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”Du m̊a ha en vist rom for for tilpassing s̊a at si” (202: 315-316)

”Men ikke at du har s̊ann pragmatisk att ok, du vet vad som
må gjøres menn vi gjør det p̊a en annen måte for det er likevel,
menn at du ikke blir knytt i at regelverk som gjør at du har ikke
som helst informasjon” (202: 318-321)

Informanterna menar dock att det finns ett behov av att lära fr̊an avvikelser
och se till att avvikelsen hanteras p̊a ett passande sätt.

”Jeg tror at det er helt nødvendig eh. . . at det avvik blir blir
løfta opp og ikke minst h̊andteringa av avviket for du kan si eh
vist det avviket bare blir referert uten at man da er i stand til at f̊a
gjort noen ting med det s̊a kan det jo p̊a den m̊aten bare førestella
frustrasjon å det blir bare en ren s̊ann problembeskrivelse å du
st̊ar djupere å djupere i skitten”(103: 110-116)

En informant menar att det varken är möjligt eller nödvändigt att lära ut allt
till alla i organisationen utan att man istället bör satsa p̊a att rikta lärande
s̊a att det sker där det kommer till bäst nytta. Informanten menar ocks̊a
att de yrkesmässiga indelningar som finns inom Jernbaneverket är en tydlig
motivering till varför alla inte ska ha samma lärande:

”For en s̊ann stor og kompleks organisasjon som Jernbaneverket
er s̊a vil du ikke kunne lære alle alt å jeg tror ikke det er lurt at
alle ska kunne alt heller” (107: 302-305)

”(Tror du det är bättre att rikta læringen?) det tror jeg” (107:
310)

”Eg tror alle ska ikke lære alt, alle ska ikke kunne alt å de er
derfor vi har masse forskjellige fag innen Jernbaneverket” (107:
317-319)

Vilken arena som används för diskussion av avvikelser beror p̊a vilken typ av
avvikelse det gäller:

”Det har litte med type av avvik å situasjon å s̊ant å er det
alvorlig avvik s̊a blir det oftere diskutert. . . alvorlige avvik disku-
teres jo som regel mer offisielt da for å si s̊ann”(106: 89-92)
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Lärande p̊a flera niv̊aer i organisationen

Att det finns ett intresse och en strävan efter att lära inom hela organisationen
är klart, informanterna menar ocks̊a att olika delar av organisationen är
intresserade av att lära sig olika saker.

”Ja tror at alle niv̊aene i organisasjonen v̊ares er interessert i
å lære av avvik å uønska hendelse men de er ulike ting vi vil lære”
(107: 288-290)

Det är skillnad p̊a vad lärande fr̊an avvikelser innebär för den enskilde personen
och för organisationen. De flesta informanter menar att lärande för den enskilde
personen innebär att inte göra samma fel tv̊a g̊anger i rad:

”[. . . ] s̊a for en person sa er læring av avvik, det er jo at du
ikke gjør samme feil to ganger per rad. . . eh det et jo for at du
ska forbedre deg sjøl å det samme gjelder jo for bedriften” (106:
131-134)

En informant menar att hur lärandet fungerar beror p̊a vilken niv̊a i organi-
sationen man befinner sig p̊a:

”Det har jo litte det har jo litt s̊a s̊a at sia akkurat niv̊a i
organisasjonen” (101: 142-143)

Lokalt eller centralt lärande

Lärande kan förekomma i b̊ade stor och liten skala och b̊ade lokalt och
centralt. I det här avsnittet presenteras åsikter som informanterna har rörande
i vilka former lärande bäst bedrivs, om det är i sm̊a lokala möten eller större
övergripande seminarier. En informant ser helst att möten med syfte att skapa
lärande fr̊an avvikelser förekommer i mindre form eftersom dessa skulle bidra
till att engagera fler mötesdeltagare än ett större möte:

”S̊a jeg tror de er veldig viktig å f̊a di tinga opp der i hvert fall
å gjerne i sikkerhetsdag, kanskje ikke i s̊a store møte for d̊a tror
jeg at vi trenger litt mindre grupper for å f̊a alle med p̊a det. . .
s̊a at ikke vi kjører s̊anne store samlinger for d̊a er de veldig ofte
noen som ikke engasjerer s̊a mye” (402: 164-168, 170-172)
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En informant ser en koppling mellan antalet inrapporterade avvikelser och
möjligheten att göra förändringar i reglementen, vilket i sin tur leder till
lärande för organisationen:

”Jo flere avvik som blir innmelt, jo letter er det for bedriften
at endre styringssystemet for eksempel å trafikksikk sikkerhets-
reglementet slik at reglementet å å det her blir tatt opp s̊a fort
som mulig”(106: 135-139)

En annan informant efterfr̊agar mer och tydligare utbildning rörande avvikelser
i syfte att öka lärandet. En informant föresl̊ar att lärare fr̊an Jernbaneskolen
skulle resa runt i landet och ge heldagsseminarier rörande lärande fr̊an avvi-
kelser. P̊a det sättet skulle det kunna garanteras att alla anställda f̊ar samma
information än om seminarierna hade anordnats lokalt.

”Det som eg er opptatt av det er at gi samme informasjon kjent
til alle ansatte s̊a om de har vart noe i regi av Jernbaneskolen for
at det har vart, si et antall lærere som som reiser rundt i landet å
s̊a gir de gjennomgang av forretter” (106: 260-265)

En avvikelse kan skapa lärande p̊a flera platser menar en informant. Denne
menar att det är möjligt att dela med sig av sin lärdom efter det att man själv
har lärt sig fr̊an en avvikelse. Det kan därmed tolkas som om de ocks̊a själva
skulle vara mottagliga för lärdom fr̊an andra h̊all i landet och organisationen:

”Man lærer jo det at har du en type av avvik p̊a en plass s̊a er
det jo grunn til å sjekke for å se om om det avvik kan finnes p̊a
andre plasser i landet, p̊a andre strekkinger som de vi har” (101:
85-89)

N̊agra informanter anser dock att samarbetet rörande den här typen av utbyte,
s̊a som det ser ut idag, fungerar bättre inom omr̊adena än mellan dem:

”Samarbeid i region nord mellom banene er nok er nok bedre
enn enn mellom kanskje regionene” (101: 96-97)

”Det har jo litte det har jo litt s̊a s̊a at sia akkurat niv̊a i
organisasjonen. Lokal s̊a tror jeg det har veldig. . . er stor læring”
(101: 142-144)

”Beste samarbeidet blir mellom omr̊adene (disciplinerna, för-
fattarens anm) føler jeg... mellom regionene g̊ar det litt over mitt
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niv̊a” (402: 205-207)

En informant menar att det kan vara givande att f̊a besöka andra omr̊aden
för att se att det är ungefär samma arbetssätt och rutiner där som i det egna
omr̊adet:

”̊A det er jo bra at den eh. . . at vi i region vest f̊ar komme til
region øst eller nord å oppleve at det er i stort sett samme rutiner
å sikkerhetsarbeid å at det er et gjennomsyret å gjennomarbeidet
system i Jernbaneverket” (202: 284-287)

Enligt en informant är det skillnad vad gäller arbetsbelastning nu mot tidigare
och att detta leder till att man inte har tid att ta till sig nya rutiner och
procedurer. Att inte vara uppdaterad kan i sin tur leda till att man bryter
mot regler och instruktioner utan att vara medveten om det.

”Det som. . . det som skjer er alltid veldig hastig innført s̊a det
blir veldig mye. . . mye at forholde seg til. Å at personene ikke er
i stand til å. . . til å holde seg oppdatert da” (106: 230-232)

”Da kan jo faktisk bryt b̊ade trafikksikkerhetsreglementet, du
kan bryt andre eh. . . instrukser å s̊ann uten å uten at du er klar
over at du gjør de å de er jo synd s̊a som jeg ser det i hvert fall”
(106: 234-237)

Problemet med det system för avvikelsehantering och lärande fr̊an avvikelser
som används idag är att det är för invecklat och kräver att man arbetar med
det dagligen för att ha en möjlighet att h̊alla sig uppdaterad p̊a vad som
gäller och vilka förändringar som gjorts. En informant menar att det inte är
möjligt att förvänta sig att en person som jobbar ute i sp̊aret ska ha tid att
sitta framför datorn för att h̊alla sig uppdaterad.

”[. . . ] du m̊a sitte å jobbe med det her kontinuerlig stand for
å holde deg oppdatert å en fagarbeider som er ut i sporet å som
jobber ut har ikke tid sitte inne å holde seg oppdatert” (106:
242-245)

För att n̊a hela verksamheten menar n̊agra informanter att Jernbaneverket
bör satsa p̊a avsätta ett antal dagar per år där förändringar och uppdatering
rörande styrningssystem och säkerhetsregelmente g̊as igenom.

”Det som eg mener det er at Jernbaneverket skulle ha avsatt, for
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alle ansatte, et antall dager gjennom året der dem informerer alle
ansatte om endringer der som dem g̊ar igjennom styringssystemet,
sikkerhetsreglementet å s̊anne ting” (106: 248-252)

”Det kan bli eh. . . god stemning p̊a s̊ann allmøter å. . . der
rett og slett folk er samlet med kanskje litt s̊ann. . . oppfølgende
dokumentasjon p̊a intranett”(109: 130-132)

Samma informant föresl̊ar att detta görs i form av HMS-dagar där varje möte
har ett visst tema:

”For eksempel, si at du har en eller to HMS dager noe ganger
i året for eksempel. . . som du har fokus p̊a. . . . B̊ade ting som
har kommet, ting som har skjedd. Alts̊a læring av hendelser å g̊a
igjennom å ha tema temadager” (106: 252-253)

Tidigare fanns en mötesform som liknade den nuvarande HMS-dagen och som
ocks̊a är varför HMS-dagen återinfördes. Den här informanten menar att det,
vid HMS-dagar, är viktigt att ta upp alla oönskade händelser där människor
varit inblandade och blivit skadade samt att ta upp andra typer av avvikelser:

”HMS-dag som var noe som vi begynte med her. . . for før s̊a
hadde di noe som hette forverns- og sikkerhetsmøte for driftsperso-
nell å den tok vi opp igjen å da var gjerne s̊anne typer av uønska
hendelser, alle typer av personskader gikk vi igjennom å s̊a da
en utvalg av andre hendelser som kan vare litt universelle gikk vi
igjennom den dagen” (107: 201-207)

En annan informant är nöjd med den mötesform som används idag:

”Jeg syns den er bra den arenaen som vi bruker, årlig s̊a har
vi s̊ann fagseminar”(101: 151-152)

Informanten berättar att mötena kan följa olika inriktningar och att de
avvikelser som presenteras följer ett givet tema:

”Der tar vi tak i utfordringer eh. . . eh av. . . s̊anne typiske
avvik. Ja vi har. . . vi har for eksempel sporvekselseminar, vi kan
ha et seminar som tar førsel drøfting å drenering, solslink de. . .
de samles masse erfaring ifra rundt omkring Jernbaneverket i et
helt s̊ant seminar” (101: 154-159)
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Olika typer av diskussioner och forum

Förutom att lära i organiserad form genom möten och temadagar förekommer
även mer inofficiell form av lärande, bland annat genom diskussioner i fika-
och lunchrum. Informanterna beskriver att avvikelser som är lite utöver det
vanliga, exempelvis mer allvarliga eller ovanliga, diskuteras mer ofta och i
mer inofficiella sammanhang:

”Det har litte med type av avvik å situasjon å s̊annt å er
det alvorlig avvik s̊a blir det ofte diskutert eh. . . alvorlige avvik
diskuteres jo som regel mer offisielt for å si s̊a” (106: 89-92)

”De kommer jo litt an p̊a ko stilig. . . hendelsen er. . . er de en
veldig stilig hendelse. . . som type. . . persontog sporer av å vi vet
ikke ko s̊ann de g̊ar med ting sa er de veldig veldig tyff. . . er de
type folk som g̊ar p̊a et anleggsomr̊ade uten hjelm s̊a er det ikke
like interessent” (107: 191-197)

”Den snakken p̊a lunsjen tror jeg er veldig viktig å f̊a de frem
der, menn den er jo veldig vanskelig, den har veldig liten m̊albarhet
om du f̊ar noe av de” (402: 158-160)

En informant menar att ju mer spännande en avvikelse är desto mer inofficiellt
prat blir det p̊a arbetsplatsen. Vid dessa samtal lutar man sig inte enbart
mot information fr̊an den egna verksamheten utan ser även till vad externa
medier skriver:

”Er det spennende hendelser for å si s̊ann, vi hadde for eksempel
en avsporing her p̊a Bergensbanen for et par år siden da er alle
interessert i de. . . å d̊a snakker vi b̊ade om det som st̊ar i avisen
å de som vi vet innom Jernbaneverket”(107: 185-189)

En annan informant menar att de händelser som man p̊a n̊agot vis har
personlig anknytning till är de som är mest spännande att följa:

”Det er jo di interne d̊a kan man si. Ass̊a n̊ar arbeidsmaskiner
har. . . g̊att i sammen eller det har skjedd uhell p̊a med folk eller
s̊ann p̊a. . . s̊a det er jo d̊a kjenner de eller har vart i forbindelse
med de eller. . . jeg kjenner sikkert noen av deres ledere å s̊ann s̊a
d̊a er det. . . d̊a er en litt mer overvakende kan man si. S̊a. . . det
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er nermere å kommet til egentlig å søke informasjon om hva som
skjedd” (202: 172-178)

Skillnaden mellan mer officiella forum för lärande och de inofficiella, menar en
informant, är vilken niv̊a diskussionen hamnar p̊a. I en diskussion med kollegor
blir diskussionen mer riktad mot avvikelsen och möjliga åtgärder medan det i
en mer officiell mötessituation handlar om mer generella diskussioner:

”[. . . ] kollega kan jo ofte diskutere mer. . . eh med konkret tilta-
ker s̊a blir jo kolleger ofte har har samme har samma kunnskaper
som deg. N̊ar du er p̊a kurs å s̊ann s̊a blir det jo litt generelt”(106:
144-147)

Informanten menar dock att det finns fördelar med större och mer generella
diskussioner eftersom dessa kan leda till att flera olika typer av avvikelser
f̊angas upp vilket i sin tur kan resultera i att avvikelser som annars kanske
inte hade uppmärksammats upp faktiskt gör det.

”[. . . ] kanskje vi klarer å diskutere med generelt avsyn s̊a
kanskje vi fanger opp flere typer avvik, som ikke nødvendigvis
er identisk men som. . . men som eh har felles trekk å der kan vi
kanskje fange opp flere like avvik som kanskje ikke har blitt fanget
opp p̊a annet sett”(106: 147-152)

Förutom att lära fr̊an avvikelser i syfte att skapa bättre säkerhet finns ocks̊a
ett intresse att lära för egen vinnings skull. Det kan exempelvis handla om
att f̊a information fr̊an annan anställd rörande metod eller verktyg som kan
underlätta det egna arbetet, där den andre anställda lärt sig detta fr̊an egen
erfarenhet:

”Hvis de er noen andre som p̊a en m̊ate fant ut at de er skikkelig
lurt at bruke det eller det verktøyet for å unng̊a p̊a overbelasting av
rygg å den type av ting s̊a er de interessert i det. De er interessert
i å høre hva andra fant ut s̊a” (107: 292-297)

En informant menar att man inte ska underskatta sin egen erfarenhet när det
kommer till lärande fr̊an avvikelser. Genom att ha varit ute i olika delar av
verksamheten och själv upplevt samt f̊att ta del av berättelser fr̊an kollegors
upplevelser skapas kunskap:

”En har jo vart med ute å med i i en del av bedriften å hørt en
del fortelle de som har vart med p̊a. . . ass̊a di som har vart med
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p̊a nesten ulykker å s̊ann” (202: 137-140)

En informant menar att det är viktigt med flera olika typer av arenor för att
f̊a s̊a bra lärande som möjligt och att det bästa kommer ur situationer där
man själv medverkar:

”Jeg tror at det er nødvendig med flere arenaer men sen tror
jeg at læringa er jo definitivt størst i forhold til. . . det du opplever
å er en del av sjøl” (103: 127-130)

Intranätet Banenettet är enligt en informant för informationsrik och att det
troligen bara är de som är speciellt intresserade som använder det. De fall d̊a
informanten aktivt söker fram information i Banenetten är när det inträffat
en händelse i dennes del av organisationen eller att det finns n̊agonting som
denne kan studera för egen vinnings skull:

”Ja p̊a Banenetten ligger det nok sikkert en del da. Menn. . .
det er s̊a mye som ligge der at. . . at det er nok en boks for spesielt
interesserte som som har det da” (202: 154-156)

Synergi

Attityden inom Jernbaneverket är att allt ska rapporteras till Synergi, n̊agot
som är väldigt resurskrävande.

”Du kan se det s̊ann som at hvis du spør med hva jeg mener
om Synergi eh. . . s̊a mener jeg nesten at man har en appetitt p̊a
alt ska kjøres i Synergi å de er kolossalt arbeidskrevende” (103:
183-188)

En informant menar dock att det är tack vare de senare årens utveckling av
kommunikations- och IT-system som bidragit till att erfarenhetsutväxlingen
är bättre nu är tidigare:

”S̊a erfaringsutvekslingen er mye bedre n̊a i systemet enn
tidligere” (202: 290-291)

”[. . . ] kommunikasjon og IT systemer har gjort at det utvikles”
(202: 297-298)
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Læringssirklære

Det s̊a kallade læringssirkulære eller L-sirkulære är en sammanfattning av
en inträffad händelse som läggs ut p̊a intranätet för att sprida kunskap om
händelsen till de anställda:

”Vi har jo startet med dette læringssirkulære som er et s̊ant
som vi legger ut p̊a Banenetten. . . å de er en liten beskrivelse av
hendelsen. . . . Å s̊a litt s̊ann læringspunkter av den. . . . Å da en
litt s̊ann du kan f̊a mer informasjon om hendelsen hvis du vil. . . å
den spres jo flott ut p̊a Banenetten” (107: 247, 249-254)

”Vi har startet med nytt, n̊ar vi har et avvik, er jo å kjøre s̊anne
lær lære læringssirkulære, l-sirkulære tror jeg. Hvor de alvorlige
avvik g̊ar ut till alle å forklaring p̊a det” 402: 107-109, 111-112)

L-sirkulæret är en form av ”safety alert” som kan användas för att presentera
b̊ade positiva och negativa händelser i upplysningssyfte. Informanten nedan
menar dock att de främst ska användas för att visa positiva saker.

”Eg mener at de kan anvendes til alt mulig, b̊ade de er negativ
og positiv s̊a tror jeg at vi m̊a søke at g̊a i positiv rettning” (107:
388-390)

L-sirkulæret kan exempelvis användas till att sprida information om föränd-
ringar mellan de olika omr̊adena i Jernbaneverket. Om ett omr̊ade vidtagit en
åtgärd, inlett en viss typ av möten eller gjort annan typ av förändring som
man upplever som positiv kan l-sirkulæret användas för att upplysa resten av
verksamheten om dessa.

”Har vi hatt et koordineringsmøte i for eksempel. . . Bergen
mellom alle fagfelt, økonomi å personale å bane å drift å s̊ann ting
å der fikk vi snakket om veldig mye lure ting. . . yes, dette m̊a vi
f̊a de andre byene om å gjøre. . . s̊anne ting mener vi at vi kan
bruke l-sirkulære til sa kan vi se hva vi fikk ut av de å ko bra de
er” (107: 390-396)

L-sirkulæret är användbart för lärande fr̊an avvikelser eftersom det kan hjälpa
till att uppmärksamma händelser s̊a att de inte inträffar upprepade g̊anger,
framförallt s̊adana händelser som annars gärna skulle glömmas bort:
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”Di litt seksige hendelser di m̊a jo komme me ja s̊a da tror jeg
at de hendelser som vi allre helst vil søke å gjømme oss litt unna,
litt s̊anne her dumme hendelser . . . de tror jeg kan va lurt å ha
p̊a di der l-sirkulære for å. . . nettopp for å f̊a lufte de for hvis vi
f̊ar lufte de s̊a slutter de å være ille. . . s̊a at. . . å s̊a kan vi p̊a en
m̊ate prøve at i hvert fall de ska ikke gjøre p̊a nytt igjen. . . s̊ann
at neste gang jeg har en hendelse s̊a er det ikke en som jeg har
hatt femti ganger før” (107: 400-402, 404-409)

L-sirkulære är användbart d̊a det sprids i hela organisationen och om det är
n̊agonting som verkligen måste spridas är det ett bra verktyg att använda.
Tack vare l-sirkulære blir alla ofrivilligt upplysta, till skillnad mot om ärendet
presenterats i ett möte d̊a det varit mer individuellt hur man tagit emot och
tolkat informationen:

”Ja, det tror jeg er viktig for å f̊a de ut til alle. Hvis at de er
noe noe. . . de er en fin måta å f̊a ut s̊a at alle ser det. Å f̊ar en
forst̊aelse for hvordan for de er klart, legges de frem likt for alle p̊a
en skriftlig m̊ate hvis du tar de bare i en møte å s̊ann ting s̊a kan
de vare lite forskjellig fra person til person” (402: 114, 116-117,
119-122)

Förutom l-sirkulære finns ocks̊a ett motsvarande för säkerhet, kallat sikker-
hetssirkulære eller s-sirkulære. En informant menar att dessa i vissa fall inte
bör spridas i hela landet utan h̊allas lokalt:

”S̊a kallede sikkerhetssirkulære å. . . men. . . de er jo. . . de
kan nok bli gjennom veldig lokalt s̊a det blir jo distribuert i
hele landet. . . jeg føler det blir litt feil om vi som jobba her p̊a
Bergensbanen f̊ar sirkulære som kun gjelder p̊a Narvik å vise verse
s̊a det borde kanskje litt. . . selektiv”(109: 211-214, 217-220)

Andra verktyg för lärande

Den allmänna åsikten bland informanterna är att det inte finns n̊agra andra
former av verktyg som kan fungerande hjälpande vad gäller lärande fr̊an avvi-
kelser. Många uttrycker osäkerhet rörande detta och gör endast en koppling
till Synergi rörande möjlighet att rapportera och lära fr̊an säkerhetsrelaterade
avvikelser:
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”Jeg er faktisk litt usikker. . . men vi bruker ikke annet enn
Synergi i Jernbaneverket som innrapportering av avvik” (106:
157-159)

En informant berättar om säkerhetsr̊adgivarens roll när det kommer till
lärande fr̊an avvikelser och att denne ansvarar för och h̊aller i möten där
händelser som inträffat under den g̊angna m̊anaden g̊as igenom:

”Sikkerhetsr̊adgiveren har jo s̊ann lokalt samhandlingsforum da
di. . . g̊ar igjennom. . . di. . . m̊anedens hendelser å s̊a. . . uavhengig
mer eller mindre alvorlighetsgrad”(107: 257-260)

En informant menar att det är möjligt att rapportera andra typer av avvikelser,
exempelvis gällande infrastruktur, till Banedata och gör därmed skillnad p̊a
olika typer av avvikelser:

”Men det (Synergi) g̊ar mer p̊a sikkerhet ass̊a, du har jo andre
muligheter at rapportere avvikene i forhold til infrastrukturen n̊ar
det gjelder tekniske anleggene s̊a vil jo avvikene bli innrapportert
via. . . via Banedata, Maxplan” (106: 161-165)

Inom Banedivisjonen finns s̊a kallat SSK möte där olika problem tas upp
tillsammans med operatörerna p̊a järnvägen:

”S̊ann SSK møte ass̊a s̊ann Sikkerhet og samhandlingsmøte-ting.
Det er et møte kor bane tar møte med trafikk å operatøren, ass̊a
NSB, CargoNet å disse her de g̊ar igjennom. . . problemstillinger
som har vært. P̊a v̊aren er de veldig ofte s̊ann ”fungerte snørydding
å hvorfor fungerte ikke snørydding. . . hva de mange som ble skadet”
å p̊a sommeren er ”har de vært veldig mye solslyng” å den type
av ting” (107: 332-340)

I Jernbaneverket finns även olika former av möten och semiarier för säker-
hetsr̊adgivare som är p̊a frivilligbasis. Informanten tror att anställda inom
Jernbaneverket deltar vid dessa dels om de har tid till det och dels om ämnet
för det aktuella mötet förefaller intressant. Mötena fungerar som lärande
mellan de olika omr̊adena inom Jernbaneverket:

”S̊anne her. . . frivillige forum som er s̊ann her treningsleier kor
sikkerhetsr̊adgivere fra hele Jernbaneverket kommer kor aktuelle
temaer blitt tatt opp å man diskuterer litte granne å forsøker å
belyse ganske myr hva di gjør i de ulike divisjonene. . . men de er
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jo ikke et obligatorisk møte. . . de m̊a være enkelte p̊a om de har
tid til eller om er temaer som passer” (107: 350-356)

Ytterligare ett sätt att sprida kunskap om avvikelser i förhoppning att det
ska leda till lärande är den årsberättelsen som, förutom ekonomiska och
infrastrukturella beskrivningar av det g̊angna året ocks̊a, inneh̊aller ett avsnitt
om hur läget sett ut säkerhetsmässigt under året.

”De de. . . er jo en s̊ann hefte som kommer ut årlig.. publika-
sjon som. . . tar opp de mest alvorlige tingen s̊a å ka som eh. . .
ka som har vart skjedd å ka som vært tatt opp å s̊a spreder
informasjon”(202: 95-98)

Förutom möten och datorbaserade verktyg kan ocks̊a informationsvideor
användas som redskap för lärande fr̊an avvikelser. Informanten menar att
det är det kombinationen av ljud och bild samt möjligheten att presentera
exceptionella händelser gör att det är lättare att minnas:

”De som en husker det er jo informasjonsvideoer å n̊ar man
har b̊ade lyd og bilde å å det gjerne blir tatt til det litte ekstrema
da” (202: 128-130)

Sammanfattning lärande fr̊an avvikelser

Informanterna menar att det bästa för Jernbaneverket vore att rikta s̊a att
lärande sker där det bäst behövs. Eftersom Jernbaneverket är en organisation
som bedriver verksamhet med säkerhet i fokus är lärande en viktig faktor för
att bibeh̊alla hög säkerhetsniv̊a. Detta motiverar man med den uppdelning som
redan idag finns i form av olika ansvars- och utbildningsomr̊aden. Det r̊ader en
relativt stor osäkerhet hos informanterna rörande vilka typer av verktyg som
verksamheten har för lärande fr̊an avvikelser och oönskade händelser. F̊a gör
kopplingen att Synergi och Banemeldingssentralen kan fungerar som verktyg
i lärandeprocessen. Att använda ljud och bild för att sprida information
om inträffade händelser vore ett gott tillskott till den tryckta medier som
finns för att ytterligare skapa lärande. Idén med læringssirkulære verkar ha
spridits väl mellan de anställda d̊a de allra flesta informanter redogör för
dess syfte och distributionssätt. Informanterna menar att l-sirkulæret kan
fungera upplysande även för de som vanligen inte frivilligt söker information
och lärdom. Tack vare l-sirkulæret blir fler i verksamheten uppmärksam p̊a
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inträffade händelser och lärdom som kan dras fr̊an dessa. Informanterna är
väl medvetna om att lärande förkommer även i annat än organiserade former.
Man ser luncher och vardagligt prat som en möjlighet att ventilera tankar om
inträffade händelser, även om det är ofta som diskussionerna rör händelser av
mer ovanlig eller speciell karaktär än av vardaglig karaktär. Det är en fördel
att kunna diskutera i mer inofficiella sammanhang d̊a detta möjliggör en mer
riktad diskussion. Informanterna upplever att det i många och mycket blir
generella diskussioner i formella mötessituationer.

4.2.5 Sammanfattning intervjuer

Det finns ett uttryckt missnöje över hur lärandesituationen ser ut i dagsläget
inom Jernbaneverket. Detta beror främst p̊a att styrningssystem och verktyg
att hantera avvikelser, s̊a som Synergi och Banedata, är för komplicerade
och informationsrikt. Informanterna menar att för att lärandesituationen
ska kunna bli bättre bör systemet förenklas och ge rum för anpassningar
efter dagens behov. Trots detta är Jernbaneverket en organisation som är
intresserad av att lära, b̊ade där det förekommer lokalt och centralt och p̊a
samtliga niv̊aer. Även om det i dagsläget finns ett välfungerande samarbete
mellan de olika omr̊adena och disciplinerna efterfr̊agar m̊anga informanter att
det läggs mer tyngd p̊a erfarenhetsutbyte mellan dessa.

Ett stort problem med avvikelsehanteringssystemet är att det är för tidskrä-
vande som gör att m̊anga anställda troligen inte prioriterar att rapportera in
ärenden eller följa inrapporterade ärenden. Trots att systemet är tillgängligt
via intranätet är det för otillgängligt för att alla medarbetare ska använda
det regelbundet.

Informanterna efterfr̊agar mer regelbundna och storleksmässigt mindre möten
som gärna följer ett bestämt tema. Förutom mer organiserade former av
forum fungerar ocks̊a mer inofficiella arenor som lärande fr̊an avvikelser.
Informanterna menar att ju mer ovanlig eller spännande en avvikelse är desto
mer troligt är det att den diskuteras inofficiellt, exempelvis p̊a lunch- eller
fikaraster. De mer inofficiella diskussionerna kan i vissa fall hjälpa till att f̊anga
upp aspekter av avvikelsen som kanske inte annars hade uppmärksammats.
Problemet blir i de fallen att sprida detta vidare s̊a att det tas upp i ett officiellt
forum och uppmärksammas där. Förutom att avvikelser hanteras via Synergi
distribueras ocks̊a information med hjälp av ett s̊a kallat læringssirkulære,
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l-sirkulære. Informanterna ser en nytta med l-sirkulæret eftersom det sprids i
hela verksamheten och informationen n̊ar ut till alla och för att det p̊aminner
och uppmärksammar händelser.



Kapitel 5

Diskussion

Resultatet i den här studien bygger p̊a en tudelad huvudfr̊ageställning samt
tre p̊a de följande delfr̊ageställningar. Studien har genomförts med hjälp
av inledande litteraturstudie och efterföljande semistrukturerade intervjuer.
Litteraturstudien har utgjort en förstudie till de kvalitativa intervjuerna i
syfte att bygga en kunskapsbas att genomföra intervjuerna fr̊an. Resultatet
fr̊an litteraturstudien har dels skapat en översikt och gett en först̊aelse för
hur avvikelsehantering ska g̊a till enligt Jernbaneverkets styrningsdokument
och dels en kunskapsbas rörande teorier för avvikelsehantering, lärande fr̊an
avvikelser och andra relaterade begrepp. För läsaren av den här rapporten
kan teoridelen fungera som en introduktion till lärande fr̊an avvikelser som, i
kombination med resultatavsnittet, kan skapa först̊aelse för de förändrings-
förslag som presenteras. Samtliga tre fr̊ageställningar som studien bygger p̊a
rör avvikelser och lärande fr̊an avvikelser. Fokus för studien ligger i att se
hur Jernbaneverket hanterar och drar lärdom fr̊an avvikelser. D̊a samtliga tre
fr̊ageställningar anses lika viktiga för studien har ingen niv̊aindelning gjorts
bland dessa. Litteraturstudien visar dock att processen som rör lärande fr̊an
avvikelser ing̊ar som en del i avvikelsehanteringsprocessen och därigenom kan
ses som underliggande till den.

Det här kapitlet kommer inledande att presentera en diskussion av den metod
som används i studien. Därefter följer en resultatdiskussion med utg̊angspunkt
i de tre fr̊ageställningar som studien bygger p̊a. Kapitlet avslutas med en
sammanfattning av den verktygsl̊ada med förslag p̊a förändringar och metoder
som Jernbaneverket kan genomföra.

85
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5.1 Metoddiskussion

Att använda teoristudier som inledande metod anses ha varit den bästa för
denna typ av studie d̊a det p̊a annat sätt skulle ha varit sv̊art att sätta sig
in i detta, för författaren, helt obekanta omr̊ade. Teoristudierna utgör ocks̊a
del av fr̊ageställningen varvid dessa flätades väl in i analys av datamaterialet
som samlades in genom intervjuerna. I litteraturstudien lades fokus p̊a att
söka grundlig först̊aelse och kunskap om vad organisatorisk lärande innebär
samt hur det kan appliceras p̊a Jernbaneverkets verksamhet. En stor del tid
lades p̊a att läsa artiklar om organisatoriskt lärande och fält som angränsas
till organisatoriskt lärande.

Den här studien bygger, förutom den inledande litteraturstudien, även p̊a ett
antal semistrukturerade intervjuer med personer inom de tre delar som utgör
Jernbaneverket. Målet med studien var tudelat: dels se p̊a existerande metod
för lärande fr̊an avvikelser och vilka förutsättningar som finns för detta samt
dels att studera hur teori för lärande fr̊an avvikelser ser ut.

Att genomföra semistrukturerade intervjuer innebär en hel del risker. En
överhängande risk är att intervjuledaren blir allt för fokuserad p̊a att lyssna
efter det hon eller han vill höra och därigenom missar andra viktiga saker
som informanten har att säga. Detta kan avhjälpas genom att intervjuledaren
f̊ar möjlighet att träna upp sin intervjuvana och förmåga att vara lyhörd
till vad informanten säger [45]. Seidman menar därmed att det är betydligt
viktigare att vara duktig p̊a att lyssna p̊a informanten än att ställa rätt fr̊agor.
Han menar att fokus bör ligga p̊a att träna upp den förm̊agan hellre än att
koncentrera intervjun kring vilka fr̊agor som ska ställas. Den semistrukturerade
intervjun har även en del nackdelar som är värda att nämnas. Som ovan
nämnt kan den semistrukturerade intervjun generera mycket information,
detta kan leda till att det vara sv̊art att som intervjuledare avsluta en intervju
d̊a den tenderar att kunna driva iväg och bli omf̊angsrik [45]. I efterhand har
jag först̊att att informanterna uppfattade vissa fr̊ageställningar som ledande
och att de kände det som att jag la orden i munnen p̊a dem”. Detta tror
jag främst är ett resultat av min ovana att genomföra intervjuer och författa
intervjumallar. Genom att studera datamaterialet fr̊an intervjuerna kan jag
se flera punkter där min intervjuteknik har förbättrats var efter intervjuerna
genomförts. Bland annat har jag blivit bättre p̊a att l̊ata informanten resonera
färdigt om en fr̊ageställning innan nästa presenterats. Detta har gjort genom
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att sticka in följdfr̊agor och be informanten att utveckla sitt resonemang.

Målet med en intervju är att kunna använda informationen som den gene-
rerar för att generalisera och fastställa ett typiskt och allmänt mönster och
att finna en överensstämmelse mellan studien och hur verkligheten ser ut
[24]. Kvalitativa intervjuer kan kritiseras för den begränsade möjligheten till
generalisering i jämförelse med kvantitativa undersökningar. Det är främst
det faktum att antal informanter i den här studien är f̊a till antalet som gör
att fullständig generalisering inte är möjlig. Skulle urvalet vara större vore det
lättare att generalisera resultatet, men d̊a urvalet för en kvalitativ intervju
väljs ut med avseende p̊a ändam̊alet för studien och deras koppling till detta
uppst̊ar en situation där inte allt önskat g̊ar att uppn̊a.

Valet att använda tre olika metoder för att genomföra intervjuer, p̊a plats, via
videosamtal och via telefonsamtal f̊ar ses som tillfredsställande eftersom det
f̊angade flera informanters åsikter som annars troligen inte hade kunnat ställa
upp p̊a intervju. Alternativet till att genomföra telefon- och videointervjuer
hade varit för intervjuledaren att resa till respektive informants arbetsplats
vilket skulle ha varit kostsamt tidsmässigt d̊a intervjuledaren, tillika författaren
arbetat med begränsade resurser rörande tid. Detta skulle i längden ha kunnat
göra att antal informanter blivit färre d̊a alla inte hade kunnat hinna intervjuas.
En stor nackdel som kommer med att genomföra telefonintervjuer är att
intervjuledaren inte har möjlighet att se informanten och därigenom inte kan
tolka dennes kroppsspr̊ak. Även här kan fördelen med fler informanter vägas
mot nackdelen med att missa dolda signaler som kommer genom kroppsspr̊ak.

De etiska krav som ställs p̊a forskning av den här typen uppfylldes vid genom-
förande av intervjuerna. Dock var valet att endast l̊ata informanterna lämna
sitt muntliga medgivande till deltagande och inspelande av intervjun n̊agot
svagt. Trots att informanternas samtycke fanns inspelat och transkriberat
efter genomförd intervju kan det tyckas att det vore ännu mer tydligt att l̊ata
informanterna ange detta även skriftligt, exempelvis genom att fylla i en enkät.
Enkäten skulle även kunna inneh̊alla vissa av de demografiska delar som togs
upp i intervjun. P̊a det sättet hade informanten engagerats p̊a flera plan,
dels muntligen i och med den faktiska intervjun och dels skriftligen genom
att fylla i enkäten. Ett problem som uppst̊ar med det tillvägag̊angssättet
är att enkäterna hade behövt skickas ut i förhand till de informanter som
intervjuats via telefon- eller videosamtal vilket inte hade gett samma flöde i
intervjusituationen som med en informant som intervjuats p̊a plats.
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Det kan ses som b̊ade en för- och nackdel att författaren under arbetet med den
här studien har varit geografiskt placerad vid Omr̊ade Vests kontor i Bergen.
Detta var positivt d̊a det gav en god insikt i verksamhetens uppbyggnad
samt att det var lätt att knyta kontakt med informanter och övrig personal.
Nackdelen ligger i att övriga kontor, i Omr̊ade Nord och Omr̊ade Øst, inte
har f̊att samma uppmärksamhet varvid det kan har varit sv̊arare att knyta
kontakt med och f̊a en först̊aelse över verksamheten p̊a just dessa kontor.

Att intervjuerna genomförts med tv̊a spr̊ak inblandade, svenska och norska,
medför vissa risker. Dels kan informanterna missuppfatta intervjuledaren
rörande fr̊agors inneh̊all eller syfte. Detta tros ha undvikits genom att in-
tervjuerna var av semistrukturerad modell där intervjuledaren kunde ställa
uppföljnings- eller förtydligande fr̊agor. Stämningen under intervjuerna var
ocks̊a s̊adan att informanterna inte drog sig för att ställa fr̊agor för att f̊a
förtydligande rörande vissa spörsm̊al. Dels kan ocks̊a intervjuledaren ha miss-
uppfattat informanten under intervjusituationen. Tack vare att intervjuerna
spelades in fick dock intervjuledaren en chans att se eventuella misstag och
undvika att tolka uttalanden fr̊an informanterna felaktigt. Ytterligare ett
spr̊akligt problem som kan uppst̊a är att intervjuledaren missförst̊ar eller gör
en felaktig tolkning av transkriptionerna. För att undvika detta har norskta-
lande personer konsulterats vid oklarheter för att f̊a förtydligande i händelse
att fr̊agetecken uppkommit.

Att samtliga intervjuer transkriberades och analyserades av en och samma
person, som ocks̊a var den som genomförde intervjuerna, f̊ar ses som positivt
d̊a detta gör resultatet enhetligt. Den form av kategorisering som gjordes i
form av s̊allande av vanligt förekommande begrepp fungerade endast som ett
verktyg för den efterföljande analysen, vars syfte var att skapa en bild över
hur Jernbaneverkets anställda ser p̊a lärande fr̊an avvikelser inom den egna
organisationen. Analysen är ett resultat av författaren egen förmåga att se
samband och göra tolkningar, det är därför möjligt att en annan person hade
gjort andra tolkningar och analyser än författaren gjorde.

De fr̊agor som intervjuerna bygger p̊a är medvetet formulerade att vara öppna
med avsikt att l̊ata informanten själv resonera kring svaret. Det är därför
rimligt att anta att vissa av de resultat som framkommit bör g̊a att återfinnas
i somliga delar av transportsektorn och att viss generalisering därför är möjlig.

P̊a grund av tidsbrist blev antal intervjuer i slutänden färre än planerat. Trots
detta anses resultatet mer än väl möta upp de förväntningar som fanns p̊a
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studien. Intervjuerna, som är 12 till antalet, f̊angar åsikter fr̊an Jernbanever-
kets anställda b̊ade p̊a längden, i form av olika geografiska positioner, och
tvären, i form av olika domäntillhörigheter p̊a ett mycket bra sätt.

5.2 Resultatdiskussion

I kommande stycken diskuteras resultat fr̊an litteraturstudien och intervjuerna.
I slutet av kapitlet följer en sammanfattning av resultatet fördelat p̊a respektive
fr̊ageställning.

Den definition som Jernbaneverket använder för att beskriva en avvikelse
liknar väldigt mycket den som Aven [2] använder. B̊ada definitionerna tar upp
skada p̊a person eller miljö, förlust av människoliv eller stora materiella eller
ekonomiska förluster som resultat av en avvikelse eller olycka. Intervjuerna
visar att Jernbaneverkets definition finns väl inpräntad i organisationen, b̊ade
vad gäller kunskap hos de anställda och genom publicering i informationshäften
och styrningsrelaterade dokument. Säkerhet är inte n̊agonting som finns och
fungerar per automatik i organisationen. Jernbaneverket m̊aste ständigt arbeta
för att bibeh̊alla accepterbar säkerhetsniv̊a. Detta görs bland annat genom det
som den här uppsatsen grundar sig p̊a: inrapportering, uppföljning och lärande
fr̊an avvikelser. Att kontinuerligt ta till vara p̊a information och kunskap fr̊an
avvikelser är ett viktigt steg mot en god säkerhetsniv̊a.

Jag har inte funnit n̊agonting i de lagar som berör verksamhet vid järnvägen
som säger hur lärande fr̊an avvikelser och önskade händelser ska bedrivas.
I kapitel 4.1.4 Säkerhetsstyrning i Jernbaneverket återges i korta drag de
krav som ställs p̊a Jernbaneverket. Det är s̊aledes upp till Jernbaneverket
att avgöra hur lärande fr̊an avvikelser ska bedrivas och vilket som är det
mest lämpliga sättet att göra detta p̊a. Som jag ser det ligger grunden till
lärande fr̊an avvikelser i att inrapportering och uppföljning sköts p̊a ett
korrekt och tydligt sätt. Utan fullständig information om en händelse är det
inte möjligt att fullt ut klargöra vad som inträffat. Det är därmed heller
inte möjligt att dra fullständigt lärdom av den d̊a samtliga bakomliggande
och direkta orsaker inte identifierats. De rapporteringar som görs m̊aste leda
till att förändringar genomförs och att korrekta förändringar görs. De ska
ocks̊a leda till att rutiner och procedurer förändras. Med detta menas inte
bara förändringar p̊a pappret”utan ocks̊a förändringar i verkligheten. Det kan
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exempelvis handla om ett förändrat beteende eller en förändrad inställning hos
de anställda. Det är därför ännu viktigare att de händelser som rapporteras
in är s̊a tydligt och begripligt beskrivna som möjligt. Den rapporteringskultur
som finns i Jernbaneverket idag har en hel del brister. Informanterna uttrycker
detta genom att tala om den rädsla som finns f̊ar att rapportera händelser
som innefattar kollegor eller den egna personen. Detta leder till att man
hellre undviker att rapportera in avvikelser i de fall d̊a det involverar kollega.
Informanterna säger dock att det är mer troligt att man rapporterar om
vetskapen finns att det görs anonymt. Jag finner det intressant att undra hur
det kommer sig att dessa känslor finns i Jernbaneverket och vad det är som
föranlett dem. Kan det vara s̊a att det tidigare funnits en mer uttalad straff-
kultur, i syfte att markera felaktiga inrapporteringar eller statuera exempel
genom att namnge personer som bidragit till avvikelser och att denna kultur
finns till viss del lever kvar. Jernbaneverket bör i s̊adant fall arbeta med att
skapa en bättre balans mellan strafföch belöning”vad gäller beteende och niv̊a
p̊a inrapportering av avvikelser.

Rollenhagen förel̊ar att en organisations säkerhetskultur kan studeras genom
att l̊ata anställda fr̊an olika delar och niv̊aer av organisationen säga sitt
([? ]. Under v̊aren 2010 har Den Norske Veritas (DNV) p̊a uppdrag av
Jernbaneverket studerat organisationens säkerhetskultur utifr̊an liknande
premisser som de Rollenhagen föresl̊ar. DNV har genomfört enkätundersökning
med 2282 anställda fr̊an samtliga delar av Jernbaneverket [11]. I tillägg gjordes
102 intervjuer med anställda fr̊an hela organisationen. I sin studie menar DNV,
i likhet med m̊anga av de teoretiker som presenterats i den här rapporten, att
organisatoriskt lärande handlar om att förändring kommer fr̊an erfarenhet och
att organisationer ska använda erfarenheten att förändra regler, rutiner och
procedurer s̊a att de passar r̊adande omständigheter. Det finns flera likheter
i de resultat som framkommit under den här studien och den som DNV
genomfört. Bland annat menat även DNV att de system och h̊allningar som
finns till att lära fr̊an avvikelser och förbättra säkerheten är d̊aliga. DNV
har även funnit att samarbetet fungerar otillfredställande i flera delar av
organisationen. Ytterligare en punkt som överensstämmer resultatmässigt
mellan de tv̊a studierna är det faktum att regler och procedurer inte alltid
efterföljs. DNV har precis som jag funnit att Jernbaneverket är en organisation
som är genuint intresserad och fokuserat p̊a säkerhet. Jernbaneverket strävar
efter att göra säkerhet till en del av det dagliga arbetet.

Det r̊ader, mellan informanterna, delade åsikter över en eventuell avgränsning
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mellan avvikelser och oönskade händelser. N̊agra menar att det inte är möjligt
att göra en tydlig uppdelning eftersom de tv̊a är för lika varandra och att en
händelse i vissa fall kan vara b̊ade en avvikelse och en oönskad händelse. Det
konstateras dock att b̊ade avvikelser och oönskade händelser är exempel p̊a
händelser i verksamheten som p̊a ett eller annat sätt fr̊ang̊ar det förväntade.
Bland de exempel som informanterna presenterar för att beskriva oönskade
händelser finns avsp̊arningar och skada p̊a person eller miljö. Samtidigt är
m̊anga informanter noga med att p̊apeka att en oönskad händelse innebär en
fysisk aktivitet. Jag finner det därmed intressant att undra: Om en händelse
inte är fysisk, hur är den d̊a? Var begränsas händelsen till att enbart vara
fysiskt. Som jeg ser det finns det i samtliga händelser en niv̊a av icke-fysisk
verksamhet. Händelser som berör Jernbaneverket och som innefattar skada
p̊a miljö, infrastruktur eller, i värre fall, personer är i första hand en fr̊aga om
fysiska förluster. Jag vill dock mena att händelser även kan vara av icke-fysisk
typ. Antingen som ett led i processen att hantera det inträffade, det vill
säga den psykiska bearbetning som sker hos inblandade personer. Att försöka
göra uppdelning i vilket som är allvarligare än det andra, fysisk eller psykisk
händelse, finner jag sv̊art. Vad som dock är klart är att det finns lärdom att
dra fr̊an händelsen oavsett vad utkomsten är och som bland andra Cook [9]
p̊apekar är detta lärande otroligt individuellt och baserat p̊a den enskilda
personen uppfattning och bearbetning av det inträffade.

En åsikt som förs fram av flera informanter är att det stora antal ärenden som
rapporteras in i Synergi utgör ett problem. Denna stora informationssamling
anser man bidrar till att man blir mer selektiva gällande vilken information
som skall tas in. Detta finner jag väldigt oroande. Att anställda medvetet s̊allar
bort viss information kan dels leda till att viktig information och lärdom inte
tas om hand och dels till att ett beteende skapas och sprids i organisationen.
Som Kim [22] säger är det individerna i organisationen som utgör grunden för
lärande inom organisationen. Om dessa d̊a egenmäktigt avgör vad som kan
vara information som kan vara värd att tas in och dra lärdom fr̊an p̊averkas
även organisationen som helhet. En informant menar att det i många fall
handlar om att ärenden i Synergi klassas mer allvarliga än de egentligen är och
att detta bidrar till att onödigt l̊ang tid och m̊anga resurser läggs p̊a ärenden
som inte kräver det. De resurser som Jernbaneverket lägger p̊a hantering av
ärenden i Synergi lägger stor tyngdpunkt p̊a att avgöra om den värdering
som lagts p̊a ett ärende är korrekt och väl motiverat. Synergi i sig innebär att
b̊ade ärendets inrapporterare och andra kan studera och följa ärendeg̊angen.
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Jag finner det särskilt viktigt att p̊apeka att det är dessa resurspersoner och
inte inrapporteraren som avgör allvarlighetsgraden p̊a ärenden.

Nästan samtliga informanter nämner mindre officiellt samlingar s̊a som fika-
eller lunchraster som nyttiga och användbara för hantering och diskussion av
händelser. Det är framförallt mer spännande och ovanliga händelser som tas
upp vid dessa möten även om ocks̊a den dagliga verksamheten diskuteras. Jag
kan se hur det frivilliga och öppna vid den här typen av möten lockar m̊anga
till deltagande. Samtidigt uppst̊ar problem vad gäller vidarebefordring av det
som framkommer. Deltagarna känner sig troligen bekväma med situationen
och deltagarna och kan därmed öppna sig mer och prata mer fritt än i mer
styrda mötessituationer. Detta kan leda till att de inte vill att det som sägs
sprids till andra eller p̊a annat sätt kommer organisationen till känna. Det
finns därför en risk för att värdefulla tankar eller information försvinner.

Informanterna talar ocks̊a om hur vissa avvikelser är mer spännande att
diskutera och att det är vanligare att dessa diskuteras i mer inofficiella
sammanhang. Detta menar Levin [26] delvis handlar om att de anställda
har intresse för och funderingar ver hur Jernbaneverket uppfattas av andra.
Det är ocks̊a sv̊art att undg̊a uppmärksamheten som media lägger p̊a mer
omfattande avvikelser i det samhälle vi lever i där den mediala tillg̊angen är
stor.

I metodavsnittet ovan nämns möjligheten att generalisera resultatet till andra
delar av transportsektorn. Utöver detta finns även möjlighet att utifr̊an studi-
ens urval generalisera resultatet geografiskt till Jernbaneverkets organisation.
D̊a den procentuella geografiska fördelningen av informanternas arbetsplats
är relativt lik är det möjligt att generalisera resultatet till de tre geografiska
utskotten i Jernbaneverket, omr̊ade Nord, Vest och Øst. Med anledning av
den n̊agot snedställda fördelning vad gäller informanternas domäntillhörig-
het (trafikk-, bane- eller utbyggingsdivisjonen) är det sv̊art att göra n̊agon
generalisering av resultatet dit.

Som Levin [26] p̊apekar har reliabilitet en viktig roll i organisationers strävan
att lära. Reliabilitet handlar om organisationens anpassbarhet till följd av en
olycka eller avvikelse. För Jernbaneverkets del handlar detta om att man i
alla lägen strävar efter att producera en infrastruktur som i sin tur leder till
säker trafikmiljö p̊a och kring järnvägen.
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5.2.1 Fr̊ageställning 1: Hur sker lärande fr̊an avvikelser
inom Jernbaneverket?

Oavsett om de avvikelser som sker inom ramen för Jernbaneverkets verksamhet
är av system- eller komponenttyp [33] sker lärande Lärande fr̊an avvikelser
fungerar enligt informanterna inte fullt tillfredställande. P̊a grund av för
tidskrävande och informationsrika system, främst Synergi, tror informanterna
att det främst är personer som arbetar i nära anslutning till en dator samt
har intresse av att följa ärenden i Synergi som gör det. Lärandesituationen
skulle tjäna p̊a ett större utbyte mellan de olika omr̊adena och disciplinerna
inom Jernbaneverket, för att se hur arbetet g̊ar till där.

5.2.2 Fr̊ageställning 2: Hur fungerar avvikelsehanterings-
processen i Jernbaneverket

Avvikelsehanteringen i Jernbaneverket är sekventiell och best̊ar av åtta p̊a
varandra följande steg som sträcker sig fr̊an inrapportering av en tänkbar
avvikelse via analys av orsaker, utarbetande av åtgärder till avslutande av
ärendet. Parallellt med hanteringen av avvikelsen ska en systematisk form av
lärande förekomma.

Avvikelsehantering i Jernbaneverket fokuserar p̊a att uppmärksamma nega-
tiva händelser. En intressant iakttagelse som gjorts av en informant är att
avvikelser ocks̊a kan vara av positiv typ. Att n̊agonting fr̊ang̊ar det förväntade
förfarandet behöver s̊aledes inte nödvändigtvis vara negativt.

5.2.3 Fr̊ageställning 3: Vilka metoder, hjälpmedel och
verktyg används inom Jernbaneverket för att lä-
ra fr̊an avvikelser?

För att bedriva lärande fr̊an avvikelser används flera olika verktyg. Det mest
uttalade är Synergi, det datasystem som används för rapportering av avvikel-
ser. Utöver Synergi används till viss del ocks̊a intranätet, Banenetten, och
järnvägsdatabasen Banedata. Dessa verktyg används till officiell hantering
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och diskussion av p̊ag̊aende och avslutade ärenden. Vad gäller mer inoffici-
ella diskussioner används lunch- och fikaraster som arena för detta. Det är
framförallt ärenden av mer ovanlig typ som skapar inofficiella diskussioner.
Informanterna ser dessa diskussioner som positiva och menar att de kan bidra
till att nya aspekter av avvikelsen kommer till ytan, n̊agot som kanske inte
skulle hända vid den ordinarie hanteringen av avvikelsen. Problemet med
detta är att föra informationen vidare till rätt forum s̊a att det kan bidra
till iordningställande av åtgärder. Ett nyligen infört hjälpmedel är det s̊a
kallade læringssirkulæret (se bilaga 3) vilket är en skriftlig sammanfattning
av en avvikelse. L-sirkulæret beskriver det inträffade i b̊ade ord och bild samt
redogör för åtgärder som vidtagits. Sirkulæret sprids i hela organisationen för
att uppmärksamma avvikelser.



Kapitel 6

Slutsats

Den här studien har b̊ade ett vetenskapligt och praktiskt syfte och nytta. Den
vetenskapliga nyttan kommer ur fallstudien av Jernbaneverket där lärande
och avvikelser studeras. Den praktiska nyttan ang̊ar främst Jernbaneverket
och illustrerar genom de förändringsförslag som presenteras nedan.

De b̊ada olycksexempel som presenteras i inledningen till den här rapporten,
Åstaolyckan och Alnabruolyckan, är tv̊a av de främsta och mest allvarliga
olyckor i Norge i modern tid. Åstaolyckan har bidragit till att förändringar
gjorts gällande regler, rutiner och procedurer f̊ar olika delar av verksamheten
hos Jernbaneverket och företag som bedriver verksamhet vid norska järnvä-
gen. Trots att slutliga utredningen av Alnabruolyckan inte är färdig finns
anledning att tro att även den olyckan leder till nya och förändrade rutiner.
Dessa förändringar leder förhoppningsvis till att Jernbaneverket lär sig av det
inträffade och undviker att liknande saker inträffar framöver.

Jernbaneverket är en organisation som använder flera typer av verktyg fär
rapportering och uppföljning av avvikelser. Trots att dessa verktyg i vissa
fall anses sv̊ararbetade, i form av stor arbetsbörda, anser jag att det finns
stor förbättringspotential vad gäller lärande fr̊an avvikelser. Genom att följa
ovan nämnda förslag till förbättring kan ett första steg tas emot en mer
rapporteringsvänlig attityd bland organisationens anställda. Detta kan l̊ata
n̊agot motsägelsefullt d̊a jag tidigare i rapporten b̊ade nämnt en ovilja att
rapportera in avvikelser som innefattar andra medarbetare samt en situation
som inneh̊aller för m̊anga inrapporteringar. Jernbaneverket bör sträva efter
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att ha en mer ”noblameattityd” till rapporting av avvikelser. Alla anställda
ska vara bekväma med att göra inrapporteringar och inte behöva känna rädsla
för eventuella efterspel.

Det systemperspektiv som bland annat Perrow [33] använder för att beskriva
olyckor som uppst̊ar i komplexa system g̊ar väldigt väl ihop med den aspekt
av säkerhet som finns inom Jernbaneverket. Jernbaneverkets verksamhet är
en starkt samspel mellan mänskliga (M), tekniska (T) och organisatoriska
(O) faktorer som samtliga ramas in av barriärer för att hindra att oönskade
händelser uppst̊ar. Att lära fr̊an avvikelser och händelser är ett samspel
mellan dessa tre grenar av faktorer. Samtliga är ocks̊a p̊a ett eller annat plan
involverade i avvikelsehanteringsprocessen d̊a avvikelser uppst̊ar av mänskliga,
tekniska eller organisatoriska anledningar, eller kombination av dessa [40] .

Den här studien har undersökt organisatoriskt inom ramen för Jernbaneverkets
verksamhet utifr̊an 4 ledord/uttryck:

• Avvikelse

• Säkerhet

• Säkerhetskultur

• Lärande fr̊an avvikelser

Samtliga av dessa g̊ar att återfinna den lista Van der Wal et al presenteras
i sin studie fr̊an 2010 [12], där de utgör krav p̊a vad en organisation måste
uppfylla för att f̊a en fördelaktig lärandesituation. Förutom ledorden/uttycken
återfinns i listan ocks̊a m̊anga av de faktorer som informanterna tagit upp i
samband med intervjuerna. Här nedan följer Van de Wal et als lista samt en
tolkning över hur detta hanteras i Jernbaneverket.

Säkerhetskultur Jernbaneverket har en väletablerad säkerhetskultur. Ut-
ifr̊an de vaga och varierande beskrivningar som finns anser jag att
Jernbaneverket har en hälsosam och gynnande säkerhetskultur. Jernba-
neverket sätter alltid säkerheten i första hand och arbetar proaktivt för
att bibeh̊alla den säkerhetniv̊a som finns.

Ingen skuldbörda Tyvärr finns det en negativ attityd i anslutning till
rapportering av avvikelser. Många informanter säger att de inte gärna
rapporterar in händelser som innefattar kollegor eller den egna personen
d̊a detta ses som angiveri. Ett sätt att komma runt detta menar man
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är att göra anonyma inrapporteringar. D̊a anonymitet b̊ade för gott
med sig, i form av flera inrapportering, finns ocks̊a flera negativa följder.
Utan kännedom om inblandade parter riskerar mycket information om
händelsen att g̊a förlorad. Anledningar till varför man väljer att inte
rapportera in händelser som rör sig själv eller andra är exempelvis skuld-
och generande känsla.

Möjlighet att f̊a feedback Tack vare att Jernbaneverket använder Synergi
och Banedata som medel för rapportering av avvikelser har alla i organi-
sationen tillg̊ang och kan följande ärendeg̊angen. Den som rapporterar in
en avvikelse och lämnar sitt namn och kontaktuppgifter blir informerad
med status p̊a ärendet samt vilka åtgärder som vidtagit samt huruvida
ärendet avslutats eller inte.

Organisation som är i lärande ställning Jernbaneverket har p̊a grund
av men ocks̊a tack vare sin ställning som aktör p̊a den statliga marknaden
m̊anga krav p̊a sig. Kraven som kommer i form av regler och lagar ser
till att organisationen försöker att ständigt ligga steget före och lära av
det oönskade.

Jernbaneverket är en HRO. Man tacklas dagligen med risker och avvikelser.
Jernbaneverket är en flexibel organisation som har metoder och processer för
att hantera de avvikelser som uppst̊ar. Som följd av detta kommer ocks̊a att
det finns en god grund till att skapa best̊aende lärande.

6.1 Rekommendationer

Jag vill betona att de rekommendationer kring nya och/eller förändrade
metoder vad gäller arbete med lärande fr̊an avvikelser enbart är just rekom-
mendationer. De är ett resultat av min egen förm̊aga att tolka resultat fr̊an
intervjuerna i ett försök att skapa användbara förändringar.

Jernbaneverket är en organisation som använder flera typer av verktyg för
rapportering och uppföljning av avvikelser. Trots att dessa verktyg i vissa
fall anses sv̊ararbetade i form av stor arbetsbörda anser jag att det finns
stor förbättringspotential vad gäller lärande fr̊an avvikelser. Genom att följa
ovan nämnda förslag till förbättring kan ett första steg tas emot en mer
rapporteringsvänlig attityd bland organisationens anställda. Detta kan l̊ata
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n̊agot motsägelsefullt d̊a jag tidigare i rapporten b̊ade nämnt en ovilja att
rapportera in avvikelser som innefattar andra medarbetare samt en situation
som inneh̊aller för m̊anga inrapporteringar.

Informanterna efterfr̊agar att ”HMS-dagar”används i större utsträckning än de
gör idag. I vissa delar av organisationen är dock ”HMS-dagar” redan ett vanligt
förekommande fenomen, men dessa bör änd̊a arbetas med i syfte att förändra
inneh̊allet och användningssättet. Följande förslag p̊a förändringar och tillägg
till HMS-dagar och övriga organiserade möten för att öka möjligheterna för
bättre lärande är slutsatserna fr̊an resultatet som framkom vid litteraturstudier
och intervjuer:

1. I större utsträckning använda den bilddokumentation som görs vid
avvikelser för att illustrera det inträffade. Eftersom ljud och bild bland
informanterna anses viktigt för lärande bör b̊ade fasta och rörliga bilder
förekomma.

2. L̊at personer fr̊an verksamheten komma och berätta om sina upplevelser.
I händelse att HMS-dagen har ett tema eller inriktning kan det g̊a att
hitta en person som har upplevt n̊agonting i anslutning till detta och
som är villig att dela med sig till hela mötet. Genom att l̊ata en person
fr̊an den egna verksamheten dela med sig av sina erfarenheter kan andra
personer med liknande arbetsuppgifter känna igen sig. Detta kan i sin
tur p̊aminner dem om möjliga avvikelser och gör dem uppmärksamma
p̊a situationer i vilka dessa avvikelser skulle kunna uppkomma.

3. Bjud in talare fr̊an andra organisationer för att l̊ata dessa dela med sig
av sin syn p̊a och arbetssätt kring avvikelser och lärande fr̊an dess. Ett
utbyte av den här typen skulle kunna vara givande för samtliga inblan-
dade parter och skulle kunna skapa nya idéer om hur Jernbaneverket
kan skapa en säkrare miljö och f̊a bättre lärande fr̊an avvikelser.

4. Göra studiebesök i den egna organisationen. L̊at anställda besöka and-
ra delar av landet, andra discipliner eller andra yrkesgrupper för att
diskutera hur de arbetar rent praktiskt rörande lärande fr̊an avvikelser.
Ett studiebesök av den typen skulle kunna fungera inspirerande för den
egna lärandesituationen.

5. Göra studiebesök i andra organisationer. L̊at anställda fr̊an olika delar
av verksamheten göra studiebesök i organisationer som b̊ade liknar den
egna organisationen och som bedriver en verksamhet som skiljer sig vitt
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fr̊an den.

6. Anordna studiedagar i syfte att studera och lösa redan lösta problem.
Att åter studera gamla problem kan b̊ade bidra till att de finns mer
aktuellt i minne för framtiden och att de kan hjälpa till att lösa andra,
liknande problem.

Kom ih̊ag:

• En person kan sprida sin lärdom och kunskap till andra inom organisa-
tionen

• Det är inte bara rutiner och procedurer som behöver ändras efter en
avvikelse utan ocks̊a det dagliga arbetet

• Organisationen behöver endast lära sig en g̊ang

6.2 Framtida forskning

Det arbete som den här studien utgör är vetenskapligt bra för kommande
forskning inom samma och liknande disciplin. Här nedan presenteras n̊agra
förslag p̊a utvecklingar av den här studien. Utvecklingarna skulle b̊ade kunna
göras av anställda inom Jernbaneverket eller, som i fallet med den här studien,
med hjälp av en student.

Den här studien har enbart fokuserat p̊a att studera lärandesituationen fr̊an
avvikelser och avvikelsehantering inom Jernbaneverket. Som konsekvens av
detta följer att de metoder och verktyg som presenteras i avsnitt 6 till större
del är anpassade och aktuella för just Jernbaneverket. Mot denna bakgrund
vore det intressant att utveckla studien till att ha en mer jämförande inriktning.
Det skulle i s̊a fall vara möjligt att jämföra hur lärandesituationen ser ut
inom andra organisationer, b̊ade närbesläktade och andra mer olika. En
s̊adan studie skulle kunna ge bredare insikt i fr̊agan om hur lärande g̊ar till
i rent generellt och domänspecifikt samtidigt som den studerar likheter och
skillnader mellan olika organisationer. En jämförande studie av den typen
skulle kunna vara användbar för samtliga ing̊aende organisationer. Även om
varje organisation har sin egen säkerhetskultur och lärandesituation finns
ett utrymme för utbyte av kunskap och erfarenhet som bör tas till vara p̊a.
Användbarheten för Jernbaneverket skulle komma fr̊an att studien skulle
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kunna vara behjälplig för att peka p̊a punkter att förbättra och effektivisera
för framtidens säkerhetsarbete och lärandesituationer.

Att jämförande studera lärande fr̊an avvikelser inom olika delar av transport-
sektorn, framför allt t̊agtransporter, skulle ocks̊a fungera som en form av
nätverk där ing̊aende parter ges möjlighet att samarbeta kring utveckling av
gamla och nya lärandeformer. Detta skulle exempelvis kunna göras genom en
jämförande studie mellan samtliga nordiska myndigheter för förvaltande av
infrastruktur för t̊ag.

Ytterligare en utveckling av studien vore att studera hur de föreslagna meto-
derna har fungerat för att se om lärandesituationen har förändrats och hur
detta fallit ut. Det vore i s̊a fall spännande att studera olika delar och niv̊aer
av organisationen och jämföra dessa med utg̊angsläget, det vill säga innan
införandet av nya lärandemetoder.

En annan studie som vore intressant att genomföra är om det med hjälp av
de identifierade dimensionerna p̊a lärande fr̊an avvikelser skulle vara möjligt
att utforma ett verktyg för att proaktivt mäta lärandeniv̊an i olika typer av
organisationer.

Ytterligare en intressant och viktig spegling av organisatoriskt lärande vore
att undersöka hur individer och organisationer lagrar information och lärdom
fr̊an avvikelser och hur detta skiljer sig. Detta skulle kunna kopplas till
studier rörande hur vissa organisationer är mer framg̊angsrika än andra p̊a att
undvika allvarligare avvikelser. För Jernbaneverkets del skulle detta kunna
göras genom att studera statistik fr̊an Synergi över olika typer av avvikelser
och se i vilka omr̊aden förekomsten av dessa är mest respektive minst vanlig
samt att avgöra varför s̊a är fallet.

Avslutningsvis vore det intressant att med hjälp av en tidigare inträffad
händelse studera skillnader i lärandeeffekter utifr̊an Jernbaneverkets gamla
synsätt och de nya verktyg som rekommenderas.
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LITTERATURFÖRTECKNING 102

[11] DNV. Kartlegging av sikkerhetskultur, del b.
http://www.jernbaneverket.no/PageFiles/11648/Kartleggingltur

[12] P. Swuste F. Van der Wal, M. de Bruin. Learning from hse-ms ba-
sed incident investigations. Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap,
(111):14–29, 2010.

[13] Statens Havarikommisjon. Foreløpig rapport med umiddelbar sikker-
hetstilr̊ading jernbaneulykke alnabru - sjursøya den 24. mars 2010.
http://www.aibn.no/jernbane/rapporter/2010-02p, 2010.

[14] H.W. Heinrich. Industrial Accident Prevention. McGraw Hill, New York,
1931.

[15] E. Hollnagel. Barriers and Accident Prevention. Ashgate, Hampshire,
2004.

[16] M.B. Miles & M. Hubermann. Qualitative Data Analysis: an Expanded
Sourcebook. Sage Publications Inc., Thousand Oaks, 1994.

[17] M.K. Jensen. Kvalitativa Metoder. Studentlitteratur, Lund, 1991.

[18] Jernbaneverket. Prosessen for avviksh̊andtering, sluttdokument. Oslo,
2009.

[19] Jernbaneverket. Sikkerhetsh̊andboken.
http://www.jernbaneverket.no/PageFiles/9068/Sikkerhetsh2009.pdf,
2009.

[20] Jernbaneverket. Styring og ledelse i jernbaneverket. Oslo, 2009.

[21] Jernbaneverket. Jbv presentasjon mai 2010.
http://www.jernbaneverket.no/PageFiles/11171/JBV2010.

[22] L. Kim. Crisis construction and organizational learning: Capability
building in catching-up at hyundai motor. Organzational Science, (9):506–
521, 1998.

[23] U. Kjellén. Prevention of Accidents Through Experience Feedback. Taylor
& Francis, London, 2000.

[24] S. Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund,
1997.
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IDA,
Institutionen för datavetenskap
581 83 LINKÖPING
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