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Sammanfattning 
 

Det finns idag många verksamheter där människor tillsammans med befintlig teknik bildar komplexa 

system som ska samverka på ett effektivt men ändå säkert sätt. Trots verksamhetens höga 

säkerhetskrav kan en olycka eller incident ändå ske, och denna kan då bli föremål för en utredning 

för att hitta de bakomliggande orsakerna till händelsen. En olycksutredning ska resultera i 

åtgärdsförslag som bidrar till att liknande händelser inte sker igen och att säkerheten i systemet och 

verksamheten i stort förbättras. Det finns många olika teorier och metoder kring hur en utredning 

bör gå tillväga vad gäller händelseanalys och identifiering av brister i systemet, men processen att 

skapa och implementera åtgärdsförslagen är mindre utforskat. 

Denna studie är utförd på Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) som ansvarar för att ta hand om och 

lagra det använda kärnbränslet från Sveriges kärnkraftverk. Syftet med studien var att undersöka hur 

SKB arbetar vid olycksutredningar för att skapa åtgärdsförslag och implementera dessa, samt att 

belysa de svårigheter som kan upplevas med detta arbete. Den metod som använts bestod av en 

inledande litteraturstudie av tidigare forskning följt av sju semistrukturerade intervjuer som 

transkriberats och analyserats. 

Resultatet visade att skapande och implementering av åtgärdsförslag är en komplex process som 

innebär många svåra beslut där utredaren måste kompromissa på olika sätt för att kunna skapa 

effektiva åtgärdsförslag. Det visade sig bland annat vara svårt att avgränsa åtgärdsförslagen och 

bestämma vilken nivå de ska ligga på samt att bedöma hur många åtgärdsförslag som bör skapas. 

Implementeringen av åtgärdsförslagen innehåller även den mycket beslutsfattande som kräver bra 

kommunikation och samarbete mellan alla inblandade parter. Svårigheter med implementeringen är 

att åtgärdsförslagen ibland tenderar att hamna mellan stolarna och att implementerade 

åtgärdsförslag kan generera nya risker i systemet. 
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1. Inledning 
Det finns idag många verksamheter där människor tillsammans med befintlig teknik bildar komplexa 

system som ska samverka på ett effektivt men ändå säkert sätt. För att uppnå de ofta höga 

säkerhetskraven pågår i dessa verksamheter kontinuerligt arbete för att kontrollera systemet och 

förhindra incidenter och olyckor. Trots verksamhetens idoga försök att hindra negativa händelser kan 

en olycka ändå vara framme, och då kan denna bli föremål för en utredning.  

Olycksutredningar utförs i många branscher där säkerhetskraven är höga och risken för olyckor och 

incidenter är närvarande, till exempel inom flyg- och tågbranschen och sjukvården. 

Kärnkraftsbranschen är ytterligare en verksamhet som liksom tidigare nämnda branscher är väldigt 

komplex med många tekniskt komplicerade aktiviteter som innebär en hög risk för olyckor. Därför 

krävs mycket proaktivt säkerhetsarbete för att bibehålla en säker verksamhet och som inkluderar 

upprättandet av barriärer som kan skydda vid en eventuell olycka. Svensk Kärnbränslehantering AB 

(SKB) har som uppgift att ta hand om det använda kärnbränslet från Sveriges kärnkraftverk. Detta är 

en komplex verksamhet som har höga säkerhetskrav. I säkerhetsarbetet på SKB utförs därför både 

förebyggande analyser och utredningar av oönskade incidenter och olyckor.  

Om en olycka sker måste det reaktiva arbetet börja genast genom att kontrollera situationen med 

omedelbara åtgärder som förhindrar ytterligare konsekvenser av händelsen. Därefter måste olyckan 

utredas för att hitta orsakerna bakom olyckan så att liknande händelser förhindras i framtiden. I 

arbetet med att utreda en incident eller olycka inrättas ofta en utredningsgrupp som har som uppgift 

att ta fram information om händelsen genom att gå igenom händelseförloppet och intervjua vittnen 

och personer nära händelsen. På så sätt identifieras brister och felhandlingar i systemet som 

utredaren sedan kan basera åtgärdsförslagen på.  

Målet med en utredning är att generera åtgärdsförslag som förbättrar säkerheten i systemet. Denna 

process kan ofta vara komplicerad med många faktorer som påverkar. Utredaren måste bland annat 

avgöra vilken typ av åtgärdsförslag som ska skapas, om det till exempel ska fokusera på att förbättra 

arbetssättet för personalen nära händelsen eller om förslaget ska ligga på en högre, organisatorisk, 

nivå. Viktigt är också att åtgärdsförslaget blir implementerat och då är det till exempel viktigt att 

förslaget är tydligt formulerat så att det inte blir missförstått. 

Skapandet och implementeringen av åtgärdsförslag är komplexa processer där många faktorer spelar 

in. I dagsläget finns det mycket forskning kring de olika metoder en utredare kan använda sig av vid 

en utredning, men vad som inte är lika studerat är de sista stegen i en utredning: att skapa och 

implementera åtgärdsförslag.  

1.1 Problemformulering 
Syftet med denna studie är att undersöka hur SKB arbetar vid olycksutredningar för att skapa 

åtgärdsförslag och därefter implementera dessa. Studien har även som mål att belysa vilka 

svårigheter personalen på SKB kan uppleva med skapandet och implementeringen av åtgärdsförslag. 

1.2 Bakgrund 
SKB tar hand om det använda kärnbränslet från Sveriges kärnkraftverk på kort och lång sikt och 

ansvarar för att säkert mellanlagra detta i djupa vattenbassänger. Därefter slutförvaras och isoleras 

det använda kärnbränslet långt ner under marken i väldigt lång tid framöver. Mellanlagringen sker på 
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Clab, Centrallagret för använt kärnbränsle i Oskarshamn, där också många av de medverkande i 

utredningarna har sin arbetsplats. Dessa personer jobbar inte med olycksutredningar på heltid, utan 

har utredningsuppdragen vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter.  

När en utredning beställs sätts en arbetsgrupp ihop med 2-3 personer som ska utreda händelsen, 

med en arbetsledare som är funktionsansvarig med god kunskap om MTO-metodiken. Utredningen 

görs genom att utföra en MTO-analys (se avsnitt 2.1.1) som ska mynna i en beskrivning av 

händelseförloppet, bakomliggande orsaker, vad som hade kunnat förhindra händelsen samt 

åtgärdsförslag så att ytterligare händelser förhindras och att verksamheten och säkerheten 

förbättras. Hur utredarna ska gå tillväga vid varje steg i analysen finns beskrivet i en manual som 

även tar upp vilka kompetenser utredningsgruppen ska bestå av samt dokumenthantering (Svensk 

Kärnbränslehantering, 2006). Vad gäller skapande av åtgärdsförslag så finns det i rutinerna beskrivet 

att dessa ska spegla den information som kommit fram i analysen av händelsen och att antalet 

åtgärdsförslag bör begränsas (Svensk Kärnbränslehantering, ibid.). 

Det finns även ett MTO-nätverk som samlar ett antal personer från alla de olika 

verksamhetsområdena på SKB fyra gånger per år för att diskutera och utbyta erfarenheter kring 

arbetet med MTO-frågor. Tidigare utredningar och övrigt arbete, till exempel trendanalyser, kan 

diskuteras för att öka kunskapen och utveckla arbetet med säkerhetskultur och MTO-frågor (Svensk 

Kärnbränslehantering, 2009). Det finns också möjlighet för de anställda med koppling till MTO-

arbetet att gå utbildningar och kurser som avhandlar både metodik och teori kring detta område. 
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2. Teoribakgrund 
En olycka utreds av två skäl – att utreda vad som gick fel och förhindra att det händer igen. En olycka 

kan definieras som ”en kort, plötslig och oväntad händelse eller förekomst som leder till ett oönskat 

resultat” (Hollnagel, 2004, s. 5, egen översättning) Nedan beskrivs teorier kring systemsäkerhet, 

olycksutredning och åtgärdsförslag. 

2.1 Olycksmodeller 
Olycksmodeller förklaras av Hollnagel (2002) som ett stereotypt sätt att tänka kring hur en olycka 

uppstår. Olika olycksmodeller gör olika antaganden och har olika angreppssätt, det som är 

gemensamt med modellerna är att de alla försöker hitta de bakomliggande mekanismerna som 

orsakade olyckan. Det finns många olika modeller att tillgå, men alla kan sägas tillhöra en av tre 

kategorier – sekventiella, epidemiologiska eller systemiska. 

o Sekventiella olycksmodeller. Denna typ av olycksmodell ser olyckor som en sekvens av 

händelser i en viss följd; händelse A medför händelse B, som mynnar ut i olyckan. Man kan se 

det som en dominoeffekt där en händelse i taget till slut leder fram till olyckan. På detta sätt 

kan man eliminera den felande faktorn. Denna typ av olycksmodell var tillräcklig under första 

halvan av 1900-talet då händelserna som utreddes inte var av särskilt komplex art, men ju 

mer komplexa systemen blev senare på 1900-talet, desto högre krav ställdes på 

olycksmodellerna (Hollnagel, 2002). 

o Epidemiologiska olycksmodeller. På 1980-talet ersattes de sekventiella olycksmodellerna 

med epidemiologiska olycksmodeller. Dessa beskriver en olycka som kombinationen av flera 

farliga handlingar och latenta faktorer. Målet är att förstärka försvar och barriärer så att 

olyckor kan hindras i framtiden (Hollnagel, 2002). Vid en flygplansolycka är till exempel 

oväder en latent faktor som kan påverka övriga riskfaktorer (exempelvis missvisande 

utrustning i cockpit) och på så sätt leda till en olycka. ”Swiss cheese model” är ett exempel på 

en epidemiologisk modell, som visar hur de barriärer som en organisation har som försvar 

mot olyckor har brister i sig (representeras av hålen i osten), och om alla dessa brister 

inträffar samtidigt (och hamnar på en rak bana genom ostbitarna) så kan en olycka uppstå 

(Hollnagel, 2008). 

o Systemiska olycksmodeller. De systemiska olycksmodellerna beskriver beteendet hos 

systemet som en helhet istället för att grunda olycksanalysen på antaganden eller hypoteser 

om de interna mekanismerna. Fokus ligger på systemets dynamiska egenskaper och 

interaktioner och på den variation i normala händelser som kan leda till olyckor. Modellen 

beskriver på så sätt inte en olycka som en sekvens av händelser, eller som en kombination av 

olika faktorer, som de sekventiella och epidemiologiska modellerna gör. Enligt denna typ av 

modell finns det okontrollerbara föränderligheter i systemen som kan leda till olyckor, och 

genom att övervaka och kontrollera dessa föränderligheter kan man på ett tidigt stadium 

upptäcka detta och förhindra olyckor (Hollnagel, 2002). 

2.1.1 Människa Teknik Organisation 

Enligt synsättet MTO innefattar ett system tre aspekter: Människa, Teknik och Organisation. Dessa 

tre aspekter samspelar och påverkar varandra och därför bör man i olycksutredningar fokusera på 

kombinationen av dessa aspekter så att orsakerna till en olycka eller incident hittas och kan åtgärdas. 

Rollenhagen (1995) definierar MTO som: ”… ett perspektiv på säkerhet vars syfte är att studera hur 
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människans fysiska, psykologiska och sociala förutsättningar samspelar med olika teknologier och 

organisationsformer samt utifrån denna kunskap verka för ökad säkerhet” (s. 10). 

 

Sklet (2004) beskriver MTO-analysen som baserad på tre analysmetoder: 

1. Strukturerad analys med hjälp av händelse- och orsaksdiagram, som visar händelseförloppet 

fram till olyckan. 

2. Analys av förändringar, som beskriver hur händelser har avvikit från det förväntade 

händelseförloppet. 

3. Barriäranalys genom att identifiera tekniska och administrativa barriärer som saknas eller har 

brustit. 

 

Nedan visas i Figur 1 hur en MTO-analys kan representeras i ett diagram, där man börjar med att rita 

ut de händelser som inträffat (i rektanglarna i mitten) och ovanför anger de orsaker, både mänskliga 

och tekniska, som finns till den specifika händelsen. Därefter identifieras hur händelser i 

olycksförloppet har avvikit från det normala och förväntade händelseförloppet, för att till sist 

identifiera vilka barriärer som brustit (Sklet, ibid.). Ett sista steg är enligt Hollnagel (2008) att 

identifiera och presentera åtgärdsförslag, som kan vara antingen tekniska, mänskliga eller 

organisatoriska, och som bör vara så realistiska och specifika som möjligt. På senare tid har 

ytterligare en komponent, information, föreslagits. Denna kategori har tidigare varit inbakad i 

organisationsdelen av metoden men föreslås nu stå enskilt, och fokuserar på flödet och åtkomsten av 

information såsom data, manualer och instruktioner (Rollenhagen, 2003). 

 

 
Figur 1 Diagram för en MTO-analys (hämtad från Sklet (2004), s. 34) 

Enligt Sklet (ibid.) är MTO-analysen en fristående teknik som kan användas utan att behöva andra 

kompletterande analysmetoder. Dock är den inte något som en nybörjare bör använda sig av, då det 

krävs en del träning och kunskap om synsättet och metoden för att kunna använda det på rätt sätt. 
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2.1.2 Barriärer 

Barriärer finns inbyggda i systemen för att hindra en olycka från att inträffa eller att lindra och 

motverka de konsekvenser som kan uppstå om olyckan sker. Hollnagel (2004) menar att man bör 

beskriva barriärer utefter deras karaktäristik istället för var i systemet de finns och vilket syfte de har. 

Enligt Hollnagels klassificeringssystem delas barriärerna in i fyra kategorier: fysiska, funktionella, 

symboliska och immateriella. De fysiska barriärerna är exempelvis dörrar, väggar och stängsel som 

fysiskt förhindrar en händelse från att inträffa. Funktionella barriärer är sådana som kräver lösenord, 

lås eller andra villkor för att en handling ska få inträffa. Symboliska barriärer är exempelvis skyltar 

och varningsljus som användaren själv måste tolka och den sista kategorin, immateriella barriärer, 

omfattar regler och lagar samt andra inlärda procedurer, till exempel säkerhetskultur (Hollnagel, 

ibid.).  

2.2 Ett säkert system 
För att hålla ett system säkert krävs det att utredare och analytiker kan förstå dels vad problemet är 

och dels de bakomliggande mekanismerna kring hur detta problem kan uppstå. Utredarna bör också 

kunna minska eller eliminera problemen alternativt kunna motverka konsekvenserna av en olycka 

(Hollnagel, 2008). 

2.2.1 Normal Accident Theory 

Perrow (1984) menar att de tekniska miljöerna vid slutet på 70-talet hade blivit så pass komplexa att 

olyckor var att räkna som förväntade i ett system. Denna teori kallar han för Normal Accident Theory 

(NAT) och menar att olyckor bör betraktas som något normalt och inte som ovanliga händelser. 

Perrow (ibid.) delade in systemen i ett diagram beroende på hur hög interaktivitet och 

sammankoppling1 systemet har (Figur 2). Med interaktivitet menas att ett komplext system (jämfört 

med ett linjärt) bland annat har: 

- Utrustning som sitter tätt ihop 

- Produktionssteg som ligger nära varandra 

- Indirekta informationskällor 

Perrow (ibid.) menar att komplexa system är mer effektiva än linjära system i aspekter av mindre 

fördröjning, mindre oanvänt utrymme och lägre tolerans för lågkvalitativt utförande. Han menar att 

anledningen till att vi nuförtiden har komplexa (och mer riskfyllda) system är att vi inte vet hur vi 

skulle kunna producera med samma resultat om vi hade ett linjärt system. 

Med tät sammankoppling menar Perrow (ibid.) att system inte har någon fördröjning eller 

”elasticitet” mellan två företeelser och förklarar det som att om något händer med det ena objektet 

påverkar det direkt det andra. Sådana tätt sammankopplade system karaktäriseras bland annat av: 

- Oföränderliga sekvenser 

- Endast en metod för att uppnå mål 

- Förseningar i processen är inte möjligt 

                                                           
1 Egen översättning av termen ”coupling”. 
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Figur 2 Perrows (1984) diagram över interaktivitet och sammankoppling (hämtad från Hollnagel, 2008, s. 6). 

Systemen i den övre högra rutan i Figur 2 som är både komplexa och har hög sammankoppling, 

såsom kärnkraftverk, har alltså en stor risk för att olyckor uppstår. Om systemet är linjärt, det vill 

säga att dess handlingar löper efter varandra i en sekvens, uppstår svåra olyckor sällan. Om en 

avvikelse i linjära system skulle uppstå är det enklare än i komplexa system att förutse och hantera 

denna avvikelse innan den får alltför stora konsekvenser. System som har tät sammankoppling 

mellan dess delar innebär en större risk för olyckor, då systemet bland annat agerar snabbt 

(operatören hinner inte agera) och detta kan ibland leda till förödande konsekvenser (Perrow, ibid.).  

2.2.2 High Reliability Organizations 

Enligt Roberts (1990) bör man studera hur man ska designa och driva organisationer säkert genom 

att titta på organisationer där få olyckor har inträffat. Dessa högpålitliga organisationer (High 

Reliability Organizations) beskrivs som en organisation där antalet möjliga, men ej uppstådda, 

olyckor stiger över tio tusen. Roberts menar att olyckor kan undvikas om organisationen och 

ledningen fungerar bra och om personalen får kontinuerlig övning på de operationer som kan 

förekomma. Dessa organisationer är beroende av både specialistkunskaper om de olika avancerade 

systemen samt en generell kunskap om organisationen. I en högpålitlig organisation krävs det mycket 

av operatören för att hålla isär alla de aktiviteter som pågår i systemet. Om dessa aktiviteter skulle 

pågå samtidigt och kommer i kontakt med varandra skulle det kunna få förödande konsekvenser och 

resultera i en katastrof. I högpålitliga organisationer med många människor inblandade är det viktigt 

att alla gör det de ska, ett exempel på en viktig strategi när det gäller detta är att personalen utför 

uppgifterna överlappande så att inget missas. På så sätt minskar man de negativa effekterna av tät 

sammankoppling och sparar tid, eftersom det tar längre tid att hitta orsaken till ett problem än den 

tid det tar för åtskilliga personer att utföra uppgiften (Roberts, ibid.). 

2.2.3 Resilience 

Lundberg & Johansson (2006) menar att man i en olycksutredning bör sträva efter att skapa balans 

mellan systemets stabilitet och dess elasticitet (resilience). Stabiliteten i ett system bidrar till 
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förmågan att kunna hantera förväntade händelser medan elasticiteten bidrar till att kunna hantera 

oväntade och oregelbundna händelser. Ett stabilt system är ett system som klarar av att återhämta 

sig från en tillfällig störning, medan ett elastiskt system inte behöver sträva efter att återhämta sig 

perfekt, så länge det överlever i det långa loppet. Målet är som sagt att skapa en balans mellan dessa 

så att systemet är förberett för, och klarar av att hantera, både väntade och oväntade händelser.  

Lundberg & Johansson (ibid.) menar även att det är viktigt att kunna inse fakta kring olyckan samt att 

kunna acceptera att olyckan har inträffat och sedan agera utefter det. Som ett exempel på när detta 

misslyckades tar de upp tsunamikatastrofen 2005, där många svenskar miste livet. Beslutsfattarna i 

Sverige kunde då inte föreställa sig vidden av händelsen, även efter att den inträffat, och därför 

försenades beslutsfattandet. 

2.2.4 Säkerhetskultur 

Begreppet säkerhetskultur uppstod efter Tjernobyl-olyckan i mitten på 80-talet då man fokuserade 

på att förbättra säkerhetstänkandet inom hela verksamheten. Reason (1998) beskriver 

säkerhetskultur som de värderingar, attityder och trosföreställningar människorna i en organisation 

har angående säkerhet samt vilken uppbyggnad, policys och kontroller en verksamhet har. För att 

uppnå en bra säkerhetskultur är det viktigt att en organisation inte glömmer bort de hot mot 

säkerheten som finns, även om de hittills endast varit just hot, och att man tillåter organisationen att 

känna rädsla för dessa hot. På så sätt tar man inte ”ickehändelser” för givet, utan man är ständigt 

medveten om riskerna och arbetar för att motverka dessa, vilket nedanstående citat beskriver: 

”If people see nothing, they presume that nothing is happening, and that nothing will 

continue to happen if they continue to act as before.”(Reason, 1998, s 294)  

 

Dekker (2002b) menar att säkerhetskultur innebär att personal vågar gå till chefen om något inte står 

rätt till, istället för att ha en rädsla för att bli bestraffade om de påpekar brister i systemet. Detta 

reflekterar den nya synen på mänskligt felhandlande. 

2.3 Människans roll i olyckor 
Eftersom inga system har skapat sig själva kommer människor alltid att vara inblandade, och man 

måste studera människans roll i olyckor på alla nivåer. Hollnagel (2002) beskriver människans roll i 

olyckor i relation till den skarpa och trubbiga änden. I den skarpa änden finns människor som är 

direkt inblandade i olyckan och i den trubbiga änden finns normer och sociala regler, och hela detta 

spektrum bör studeras. Hollnagel (ibid.) menar även att människan oftast inte medvetet handlar fel, 

utan att det istället kan vara allt från trötthet till design av utrustning som medverkar till 

felhandlandet. 

2.3.1 Det nya och gamla synsättet på mänskliga felhandlingar 

Termen human error syftar på människans delaktighet i en incident eller olycka. När en olycka ska 

utredas och en förklaring (oftast en teknisk sådan) inte kan hittas, hänvisar man ofta till kategorin 

human error, eller mänskligt felhandlande (Hollnagel, 1983). 

Dekker (2006) särskiljer det gamla och det nya synsättet på mänskliga felhandlingar. Enligt det gamla 

synsättet anser man att det egentligen inte är något fel på systemet i sig, utan den mänskliga 

felhandlingen är den enda orsaken till att olyckan hände, och hade man bara kunnat hindra den så 

skulle olyckan aldrig uppstått från början. Enligt detta synsätt anses två tredjedelar av alla olyckor ske 
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på grund av människans felhandlande. Man nöjer sig alltså med att förhindra människan från att göra 

samma misstag igen, och anser att problemet är löst. Men man undviker samtidigt att titta längre in i 

systemet för att hitta bakomliggande förklaringar till varför problemet egentligen uppstod:  

”Whatever label is in fashion (complacency, negligence, ignorance), if a human error story is 

complete only by relying on Bad Apples who lack the motivation to perform better, it is 

probably missing the real story behind failure, or at least large parts of it.” (Dekker, 2006, s 

12). 

Enligt det nya synsättet är däremot en människas felhandling ett symptom på problem längre in i 

systemet. Man menar att felhandlandet beror på något, och att det gäller att hitta dessa 

bakomliggande förklaringar. Det mänskliga felhandlandet blir på detta sätt startpunkten för en 

utredning istället för lösningen på det (Dekker, 2006). Enligt detta synsätt beror inte problemet 

endast på människan i ett system, utan även på de verktyg, uppgifter och den miljö som de använder 

sig av och vistas i (Dekker, 2002b). 

2.4 Åtgärdsförslag 
Åtgärdsförslagen, som är målet med en utredning, har stor betydelse för att de aktuella, eller 

liknande, händelserna inte upprepas. Detta är förmodligen den viktigaste delen av en utredning, 

eftersom det är genom åtgärdsförslagen som säkerheten ska förbättras (Ferry 1988; Rollenhagen 

2003).  Dock läggs inte lika stor vikt på denna del av utredningen, som på analys av själva händelsen 

(Lundberg et al., 2009).  

Lundberg et al. (ibid.) har studerat utredningsmanualer från åtta svenska organisationer där 

utredningsarbete utförs. Alla manualer använder ett MTO-synsätt, vissa med den tillagda faktorn 

information, och alla manualer lägger tonvikt på analysen av utredningen samt har mindre fokus på 

skapandet av åtgärdsförslag och implementering av dessa. Vissa manualer nämner endast att 

åtgärdsförslag ska skapas, men beskriver inte hur, medan andra manualer endast gav lite information 

kring detta. Det var inte heller många manualer som fokuserade på implementering och uppföljning 

av åtgärdsförslagen. Lundberg et al. (ibid.) menar att denna generella brist på fokus på skapandet av 

åtgärdsförslag innebär att manualerna förlitar sig på att orsaksanalysen ska resultera i åtgärdsförslag 

(den så kallade what you find is what you fix-principen).  

2.4.1 Åtgärdsförslagets nivå 

Åtgärdsförslag kan vara riktade till olika nivåer, eller lager, av ett system och det är utredaren själv 

som måste bestämma vilken nivå åtgärdsförslagen ska ligga på (Dekker, 2002a). Kletz (2001) 

beskriver tre olika lager av åtgärdsförslag: det första lagret syftar till att förhindra att olyckan uppstår 

igen, via omedelbara tekniska åtgärder, och att man kan applicera åtgärdsförslagen på andra 

områden där liknande händelser kan inträffa. Det andra lagret av åtgärdsförslag syftar till att undvika 

ytterligare risker genom att fokusera på hur den aktuella olyckan kunde uppstå och vilka faktorer 

som spelade in, och det tredje lagret av åtgärdsförslag syftar till att förbättra arbetet på 

organisatorisk nivå, exempelvis hur man ska få personal att följa rutiner bättre eller att yrka för 

bättre övervakning av arbetet. 

Även Dekker (2002a) tar upp olika nivåer av åtgärdsförslag och beskriver dem som en skala där ena 

änden består av åtgärdsförslag på låg nivå och andra änden på hög nivå. De låga nivåerna syftar till 

att rätta till de misstag som människor som befann sig ”nära” olyckan begick, antingen genom att 
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göra sig av med personalen i fråga eller genom att ge dem adekvat träning och utbildning. De höga 

nivåerna syftar till händelser högre upp i kedjan och åtgärdsförslagen kan till exempel handla om 

förbättringar av teknik och resurser. Dekker (ibid.) menar att ett åtgärdsförslag på låg nivå är enkelt 

att implementera, men att det samtidigt inte är särskilt effektivt, och att ett åtgärdsförslag på hög 

nivå tvärtom är svårare att implementera, men ger mer effekt på säkerheten. Detta beror på att de 

låga nivåerna riktar sig till enstaka händelser och personer och fokuserar mer på att åtgärda 

symptomen av en händelse snarare än orsakerna. Det är vanligt att utredare gör misstaget att tro att 

nya olyckor kan hindras om man endast rättar till det som utlöste olyckan. Dock är det ofta mer 

komplext än så, och strukturella förändringar har därför större chans att ge effekt på hela systemet 

eftersom många olika faktorer, såsom arbetssätt, verktyg och organisationsfrågor tillsammans kan ha 

påverkat situationen utan att det syns vid en första anblick (Dekker, 2002a; Lundberg et al., 2009).  

Åtgärdsförslag som fokuserar på att förbättra arbetsuppgifter och tillvägagångssätt är exempel på 

förslag på en låg nivå och kan inneha vissa svagheter, bland annat att de ofta endast leder till 

kortsiktiga lösningar, så kallade cheap fixes (Johnson, 2003). Nackdelen med dessa typer av 

åtgärdsförslag är att man inte når några långsiktiga lösningar som löser problemen på systemnivå 

istället för på individ- eller gruppnivå. 

2.4.2 Svårigheter med att skapa åtgärdsförslag 

Åtgärdsförslag måste vara genomförbara, vilket bland annat beror på kostnad, tidsåtgång, tillgänglig 

utrustning, förändringens värde, bibehållning av förändringen samt möjliga sidoeffekter (Ferry, 

1988). Johnson (2003) anser att det är viktigt att ett åtgärdsförslag kan appliceras på andra händelser 

eller problem som har liknande sätt att brista på, även om dessa delar av systemet kanske har andra 

egenskaper och funktioner. Om åtgärdsförslaget är så pass specifikt att det inte kan generaliseras till 

andra kontexter går man lätt miste om åtgärdsförslagets kvaliteter och det blir ofta svårt att se hur 

det kan appliceras på andra händelser och situationer. Men om åtgärdsförslaget å andra sidan är för 

abstrakt finns det en risk att beslutsfattare tolkar det på sitt eget sätt, och inte på det sätt som var 

ämnat för den specifika kontexten, vilket kan få oanade konsekvenser. 

Johnson (2003) menar att det är viktigt att alla de orsaker som hittas till en händelse kan härledas till 

ett åtgärdsförslag. Saknar någon orsak ett åtgärdsförslag finns det risk att man går miste om viktiga 

lärdomar av händelsen. Det är också viktigt att varje åtgärdsförslag kan associeras till en av orsakerna 

till händelsen. Flera åtgärdsförslag bör inte kombineras, utan varje förslag bör beskriva endast en sak 

att göra. Detta försäkrar att åtgärdsförslaget riktas till en enskild del av systemet, samtidigt som 

åtgärdsförslagen blir lättare att hantera (Ferry, 1988). 

Det är vanligt att utredare fortsätter förlita sig på tidigare införda åtgärdsförslag, även fast de inte 

gett något eller endast bristfälliga resultat (Johnson, 2003). Nya metoder och förslag tar ofta väldigt 

lång tid att införa i stora och komplexa organisationer eftersom det är lätt att vara konservativ på så 

sätt att man anser att gamla beprövade metoder som visat sig fungera bra tidigare är bättre att 

använda sig av än nya metoder. Johnson (ibid.) anser att nya innovativa lösningar på problem som 

tidigare uppstått och som blivit åtgärdade på ett visst sätt bör undvikas, eftersom det blir 

inkonsekvent. Utredare bör ta fram åtgärdsförslag som speglar händelsen, att liknande 

orsaksfaktorer bör generera liknande åtgärdsförslag. 
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Det är även viktigt att ett åtgärdsförslag inte genererar nya risker i systemet. Detta är inte alltid lätt 

att åstadkomma, bland annat då det gäller nya sätt att arbeta eftersom det ibland tar flera månader 

innan man märker av några eventuella problem. Johnson (2003) redogör för begreppet risk 

homeostasis, att människan har en förmåga att kompensera för risker i vardagen om de upplever sig 

mer skyddade. Ett exempel är cyklister, de som använder hjälm tenderar att åka fortare och mer 

riskabelt än de som inte använder hjälm. På samma sätt fungerar det i komplexa system; människor 

känner sig tryggare med nya säkerhetsrutiner och barriärer, men blir istället mer risktagande 

eftersom de vet att de nya barriärerna hjälper till att hålla systemet säkert. 

Åtgärdsförslag är inte alltid lätta att skapa, bland annat kan det vara svårt att formulera dem. Om ett 

åtgärdsförslag inte är tillräckligt tydligt formulerat kan det innebära att förslaget ogillas och inte 

antas, beroende på vem det är som ska bedöma åtgärdsförslagen. Det kan till och med hända att en 

utredare ändrar på formuleringar och utelämnar vissa åtgärdsförslag beroende på vem som ska fatta 

besluten kring förslagen, för att öka chanserna att åtgärdsförslagen accepteras (Dekker, 2002a). Det 

är inte heller bra att skapa för många åtgärdsförslag då detta kan medföra problem att prioritera 

förslagen och kan bidra till en slags handlingsförlamning (Rollenhagen, 1995). 

I arbetet med att ta fram åtgärdsförslag kan det vara till hjälp att prata med deltagarna i utredningen, 

och helt enkelt fråga dem vad som skulle ha kunnat hjälpa dem i situationen de var i; om till exempel 

bättre samarbete, procedurer och mer kunskap kunde ha hjälpt, eller om tydligare vägledning från 

företaget hade kunnat hjälpa deras beslutsfattande i situationen. På så sätt kan åtgärdsförslag, som 

utredaren inte förut hade tänkt på, skapas ur dessa samtal samtidigt som utredaren kan bolla sina 

idéer om åtgärdsförslag med deltagarna (Dekker, 2002a). 

2.4.3 Implementering av åtgärdsförslag 

När åtgärdsförslag ska implementeras krävs det en plan för hur arbetet ska gå tillväga och övervakas. 

Ofta utses några personer, som antingen har deltagit i utredningen eller ej, som får ansvaret för 

detta arbete (Johnson, 2003). Arbetet bör enligt Johnson (ibid.) kretsa kring följande frågor:  

- Vilka orsaker finns till händelsen? (Detta är viktigt att redogöra så att de individer som 

påverkas av åtgärden förstår vikten av den.) 

- Vad är det som ska göras? 

- Hur ska det göras? 

- Vem är ansvarig? 

- Vilka konsekvenser kan åtgärden få? 

- Hur ska uppföljningen av åtgärden gå till? 

Kletz (2001) tar upp några ytterligare faktorer att tänka på vid implementering av åtgärdsförslag, 

bland annat hur mycket pengar och resurser som kommer att gå åt vid utförandet av åtgärden. Om 

ett åtgärdsförslag kommer kosta väldigt mycket pengar kanske man bör överväga om riskerna med 

förslaget verkligen berättigar kostnaderna eller om det finns ett annat billigare alternativ. Man bör 

även tänka på vilka som rapporten bör distribueras till.  Det är viktigt att alla som har liknande 

arbetsuppgifter eller använder liknande verktyg som kan tänkas lära sig något av händelsen tar del av 

rapporten. Även de som är inblandade i implementeringen bör ha tillgång till alla rapporter och övrig 

dokumentation. Pappersbaserad dokumentation är lätt att tappa bort och finns informationen i 
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elektroniska system har den å andra sidan en tendens att inte vara tillräckligt användarvänlig 

(Johnson, 2003). 

Åtgärdsförslag på en hög nivå är ofta svåra att implementera och att få gehör på. Det kommer kanske 

kosta mycket att införa åtgärderna och de kan påverka personer som är så pass långt ifrån händelsen 

att de inte anser sig ha ansvar för den inträffade händelsen och för att förhindra nya olyckor från att 

ske. Johnson (ibid.) beskriver vikten av att se till att de åtgärdsförslag som antas verkligen utförs, och 

att man eventuellt utser vem som ska implementera förslaget. Annars finns det en risk att 

åtgärdsförslaget bollas runt mellan olika personer eller organisationer och på så sätt hamnar mellan 

stolarna. En stor organisation med många avdelningar och mycket personal inblandad har en större 

tendens att tappa bort åtgärdsförslag längs vägen än mindre organisationer där beslutsvägarna är 

kortare. Om långsiktiga åtgärdsförslag skapas är det viktigt att dessa inte glöms bort, vilket kan ske 

om exempelvis organisationen förändras och nya personer tar över. För att lösa detta tar Johnson 

(ibid.) bland annat upp fördelen med att införa tidsbegränsningar för när åtgärdsförslagen ska vara 

implementerade, vilket minskar risken för att de inte utförs. När en viss tidpunkt har nåtts utvärderar 

man sedan de åtgärdsförslag som inte är utförda och eventuellt förlänger tidpunkten då de ska vara 

utförda. Detta kan dock vara ganska påfrestande för stora organisationer som har många 

åtgärdsförslag som inte är högprioriterade, då det kan ta mycket tid att omvärdera dessa. 
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3.  Metod 
En inledande litteraturstudie utfördes för att samla information dels kring verksamheten vid SKB och 

dels kring den forskning som finns om olycksmodeller, utredningsmetodik samt skapande och 

implementering av åtgärdsförslag. Utifrån detta togs intervjuunderlag fram, varpå sju stycken 

semistrukturerade intervjuer utfördes. Därefter transkriberades och analyserades dessa.  

3.1 Val av metod 
En kvalitativ metod lägger fokus på naturliga, vanliga händelser i naturliga miljöer (Miles & 

Huberman, 1994). Denna typ av metod är alltså användbar då man vill utforska människors 

vardagliga beteende eller deras livshistorier (Silverman, 2005), och är även passande att använda för 

att tolka och förstå människors upplevelser (Patel & Davidson, 1994). Den kvalitativa metoden kan 

liknas vid hermeneutiken, som innebär att man kan skaffa kunskap om det genuint mänskliga genom 

språket. Genom att tolka människors handlingar i det talade språket kan man förstå andra 

människors livssituation. Man menar att människor har avsikter eller intentioner som yttrar sig i 

språk och i handling, och som det går att tolka och förstå innebörden av (Patel & Davidson, ibid.). Då 

denna studie syftar till att beskriva enskilda respondenters tankar och åsikter kring utredningsarbetet 

ansågs kvalitativa intervjuer därför vara det bästa tillvägagångssättet. Tidigare examensarbeten kring 

utredningsarbete (Götmar, 2007; Schill Saran, 2007) som haft liknande upplägg som denna studie har 

använt sig av en kvalitativ metod med gott resultat, vilket ytterligare har förstärkt beslutet att 

använda denna metod. 

3.2 Intervjuer 
Kvalitativa intervjuer genomfördes på sammanlagt sju personer. En kvalitativ intervju definieras 

enligt Kvale (1997, s. 13) som ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades 

livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening”.  Kvalitativa intervjuer ämnar fånga de 

ibland olika uppfattningar som finns om ämnet i fråga (Kvale, ibid.). Sju semistrukturerade intervjuer, 

som är ett mellanting av helt strukturerade intervjuer, med standardiserade frågor, och helt icke-

styrande intervjuer med öppna frågor, utfördes.  

Intervjupersonerna valdes utifrån deras positioner och arbetsuppgifter i företaget. Sju personer med 

tre olika typer av delaktighet i utredningsarbetet valdes ut för att ge en helhetsbild av 

utredningsarbetet; fyra intervjupersoner var utredare, en person var tekniker som jobbar med och 

påverkas av åtgärderna och två var beställare av utredningar. Beställarna av utredningarna har även 

rollen som mottagare av de färdiga utredningarna samt beslutsfattare angående implementering av 

förslagen. Alla dessa tre benämningar används därför i rapporten men syftar alltså till en och samma 

person. Valet på personer att intervjua gjordes även med tanke på den bakgrund och erfarenhet de 

ansågs ha. Av anonymitetsskäl har ingen åtskillnad gjorts i materialet gällande vilka positioner och 

befattningar respondenterna har. Antalet intervjuer ansågs tillräckligt för att få en heltäckande bild 

av utredningsarbetet inom varje position. 

Då intervjuerna utfördes på personer med tre olika positioner vid utredningsarbetet togs därför tre 

olika intervjuunderlag fram (se bilaga 1). Därefter kontrollerades relevansen av dessa intervjufrågor 

gentemot problemformuleringen. Första delen av intervjuunderlagen bestod av strukturerade frågor 

kring deras arbetsuppgifter och hur länge de jobbat inom organisationen, medan den andra delen av 

intervjun innehöll semistrukturerade, öppna frågor kring problemformuleringen. Frågorna ställdes 

inte alltid i den förutbestämda ordningen och vissa frågor behövde inte ställas då respondenten 
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redan ansågs ha besvarat den. Följdfrågor som inte var nedskrivna i intervjuunderlaget ställdes 

ibland för att intervjupersonen skulle kunna utveckla sitt resonemang. 

Intervjuerna varade mellan 30 och 90 minuter och utfördes i SKBs lokaler på Clab (Centrallager för 

använt kärnbränsle) i Oskarshamn där flertalet av intervjupersonerna har sin arbetsplats, samt i 

Stockholm med resterande intervjupersoner. Respondenterna fick börja med att läsa ett 

introduktionsblad, där syftet med arbetet förklarades och där det angavs att personen i fråga 

kommer att vara helt anonym, och även när som helst kan avbryta intervjun. Intervjupersonerna fick 

ge sitt medgivande till att intervjun spelades in, till vilket en mp3-spelare användes. Därefter inleddes 

intervjun med de mer strukturerade inledande frågorna och fortsatte sedan med de 

semistrukturerade frågorna. 

3.3 Analys 
Analys av kvalitativ data görs för att försöka förstå och analysera helheter (Patel & Davidson, 1994). 

Analysarbete innehåller enligt Miles & Huberman (1994) tre aktivitetsflöden: datareduktion där man 

väljer ut de relevanta delarna ur materialet; datasammanställning där man strukturerar de relevanta 

delarna på ett överskådligt sätt samt dataverifikation där man drar slutsatser av det material man 

sammanställt. Dessa steg är del av en iterativ, cyklisk process som forskaren rör sig mellan för att 

bearbeta hela materialet. Genomförandet av analysen i denna studie gick tillväga på liknande sätt 

som är beskrivet ovan; genom att iterativt gå igenom de transkriberade intervjuerna och sortera ut 

de textstycken (enstaka meningar eller längre resonemang) som ansågs relevanta, samt delge varje 

textstycke en kod som beskrev dess innehåll. Nedan beskrivs hur transkriberingen och kodningen gick 

till mer detaljerat. 

3.3.1 Transkribering 

För att kunna bearbeta hela intervjumaterialet transkriberades det i sin helhet enligt Linells (1994) 

nivå III. På denna nivå är transkriptionen ordagrann men anpassad till skriftspråk och relativt grov då 

inga pauser, ifyllnadsord eller omstarter transkriberas medan man ändå får med innehållet i det som 

sägs. Valet av nivå utgjordes av att behovet av en grammatisk detaljrikedom inte fanns utan det 

viktiga var att få med innehållet i det respondenten sade. Vid behov lades saknade ord till och 

markerades med hakparenteser. Ett utdrag av transkriptionen kan läsas i bilaga 2. 

3.3.2 Kodning 

För att strukturera det transkriberade materialet användes ett kodsystem beskrivet av Miles & 

Huberman (1994) som bidrar till att forskaren får ett system för att hitta samband och sortera 

information kring olika teman, frågeställningar eller hypoteser och som underlättar när forskaren 

sedan ska dra slutsatser av materialet. Koderna som använts i denna analys är deskriptiva för det 

aktuella textstycket och ser ut på följande sätt: ”Åtg-Ant”, där Åtg står för Åtgärd och Ant står för 

Antal, vilket visar att textstycket finns i huvudkategorin Åtgärder och i underkategorin Antal (se 

bilaga 3). I arbetet med kodningen togs först ett antal större kategorier fram utifrån de 

frågeställningar studien haft, för att sedan utökas och omarbetas allt eftersom materialet 

bearbetades. De olika textstyckena fördes sedan in i en tabell tillsammans med koden och 

respondentens id-nummer (se utdrag i bilaga 4). Kodningen ansågs vara slutförd när materialet 

bedömdes färdigbearbetat och inga fler relevanta textstycken kunde hittas. 
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3.3.3 Resultatsammanställning 

När allt material analyserats och textstyckena sorterats utefter dess kod kunde olika teman urskiljas. 

Dessa teman lade grunden till de rubriker som finns i resultatdelen av rapporten. De respondenters 

svar som hörde till samma tema presenterades under aktuell rubrik i form av citat, där även 

respondentens id-nummer angavs så att det fanns möjlighet att följa respektive intervjupersons svar. 

Då inte alla respondenter vidrörde samtliga aspekter är inte alla respondenter representerade under 

varje rubrik. 
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4. Resultat 
Nedan beskrivs resultatet av intervjuerna indelat i två huvudkategorier: skapande av åtgärdsförslag 

och implementering av åtgärdsförslag.  

4.1 Skapande av åtgärdsförslag 
I detta avsnitt beskrivs respondenternas åsikter angående processen att skapa åtgärdsförslag. 

4.1.1 Tillvägagångssätt 

På frågan om hur de går tillväga efter att händelseutredningen är klar och åtgärdsförslag ska skapas, 

svarade en av respondenterna, [R2], att åtgärdsförslagen diskuteras fram inom utredningsgruppen. 

Respondent [R5] pekar på vikten av att vara objektiv och att inte tänka på åtgärdsförslagen i ett för 

tidigt skede, vilket kan medföra en risk att fastna i ett visst tankesätt: ”… jag försöker inte tänka på 

det [åtgärdsförslagen] i utredningen, då låser jag mig och styr in mig på dem, utan min inriktning är 

att vi tar varje intervju för sig.  När vi avslutar intervjun, vad hörde vi? Det här var bra, det här var 

inte bra. Lägger undan det, och tar nästa intervju. Där tänker vi aldrig på åtgärdsförslag. Sen plockar 

vi ihop det och så tittar vi på det och ser att alla har pratat om det här, det måste vi lyfta. Det här har 

bara han pratat om, då måste vi bestämma om det är för att det är hans käpphäst, eller att jag vill 

lyfta det för att det är min käpphäst, då brukar vi bevaka varandra lite så vi inte… vi försöker hitta 

fakta då. När vi hittar de här bitarna försöker man fortfarande inte tänka på befintliga verksamheter, 

hur man ska adressera det, så man inte tänker i färdigt spår, lite olika varje gång. Men det är jag 

själv, som känner att jag inte vill fasta i ett tänk utan vill försöka vara fri.” 

Samma respondent [R5] ger på frågan vad som utgör ett bra åtgärdsförslag ett exempel på hur ett 

åtgärdsförslag kan se ut. Respondenten menar att det är viktigt att ett åtgärdsförslag är så pass väl 

beskrivet att ett mätbart resultat kan uppnås och att åtgärderna verkligen implementeras och följs 

upp: ”Vi börjar med ett dåligt då, att uppdatera en instruktion så att den blir tydligare, det är 

jättesvårt, vad ska bli tydligare, hur vet jag att jag uppdaterat? Tydligt ska ju vara att någonting är 

mätbart och så sätter man ett datum på det och någon som har ett uttalat ansvar för det området, så 

om man säger att alla traverser ska ha godkänd märkning och så kanske de inte hade det. Då är ett 

åtgärdsförslag att alla traverser ska kontrolleras och det ska vara gjort då och då och ansvarig är den 

och den, och sen ska man följa upp då att det är gjort.” 

Respondent [R2] har själv varit delaktig i en ny metod där alla inblandade i utredningen samlats och 

diskuterat åtgärdsförslag tillsammans med gott resultat. Organisationen får på så sätt hjälp med att 

ta fram åtgärdsförslag som är nödvändiga och genomförbara: ”Det arbetssätt man har haft ett par 

gången i alla fall under de här åtgärdsförslagen är att försöka göra det i en stor grupp så att säga, 

med alla inblandade då, chefer och de som jobbar med dem om man får säga så. Diskutera fram 

förslagen istället, så man kan ha en grund att stå på iallafall, i upplägget då. Men organisationen 

själv får plocka fram förslagen efteråt, här är problemet vad kan vi göra? Det tycker jag har funkat 

riktigt bra, dels får man fram realistiska förslag så att säga, de är redan förankrade i organisationen 

innan man i slutänden då får ta ett driftsammanträde och besluta då om dessa, då kan man få bra 

förslag och rimliga omfattningar också.” 

[R6] förklarar att det är viktigt att åtgärdsförslaget är kopplat till de orsaker som hittas i 

händelseutredningen, att åtgärdsförslaget kommer att ha effekt på det aktuella problemet samt att 

åtgärdsförslagen som skapas är implementerbara: ”Sen ska ju åtgärdsförslagen vara kopplade till 
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orsaken, och sen när det gäller orsaker kan man gå olika långt bak i händelsekedjan, man kan t.ex. 

säga att ’ja det är myndigheterna här som har missat någonting, det är fel i föreskriften’ eller något 

sådant. Ett sådant åtgärdsförslag är det svårt kanske för ett företag själv att påverka i ett kortare 

tidsperspektiv. Jag brukar ju peka på att man tar fram sådana åtgärdsförslag som man kan göra 

någonting åt själv, sen ska man också se att åtgärdsförslagen inte bara löser det specifika utan också 

se om det är någon brist i utbildning, eller att man inte gör tillräckliga analyser när vi bestämmer 

utbildningsbehoven, som fattas i hela vårt utbildningsprogram eller så. Sen är det också viktigt att 

man tittar på hur effektiva de här åtgärderna är, kan de lösa problemet eller bara delar av 

problemet? Krävs det andra åtgärder? Det får man bedöma då egentligen som utredare och ge den 

informationen då.” 

På frågan om hur man bedömer ett åtgärdsförslags effektivitet säger [R2] att utredarens erfarenhet 

spelar in och att det som i utredningen verkar vara det största problemområdet ofta ger 

åtgärdsförslag med hög effektivitet, men menar även att åtgärdsförslag på mindre problemområden 

också kan ha stor effekt på säkerheten: ”Det är ju en känsla man får gå på utifrån dels utredningen 

och erfarenheten, där man kan se att det här kan nog göra det, det här är det största 

problemområdet, det här skulle få störst effekt iallafall. Sen kan det finnas små saker som är väldigt 

effektiva men som täcker en väldigt liten del av de brister man har hittat, så den avvägningen kanske 

man gör.” 

Respondent [R5] poängterar att man bör bemöta deltagarna i en utredning med respekt och att en 

blandning av fackkunniga och ej fackkunniga i en utredning är positivt i det avseendet. Respondenten 

menar att en svårighet är att det inte finns så många personer att tillgå vid hopsättandet av 

utredningsgruppen: ”Man måste visa lite respekt, läsa in sig lite i förväg, så de inte tycker att här 

kommer det någon som inte kan någonting som talar om för mig hur vi ska komma till rätta med 

problemet. Så vi brukar ta någon som är fackkunnig och någon som inte är det, så man har bägge 

bitarna. Det beror på händelsen, sen har vi inte så mycket folk att tillgå, så det blir ju ett litet gäng. 

Och sen kan ju inte du bara ’okej nu tar vi dig, nu är du borta från ditt ordinarie jobb i två veckor’. Du 

kan inte ta någon av cheferna, som egentligen borde vara med lite grann för att gräva ner sig kanske 

i vissa små bitar, hur fungerar vår verksamhet och kanske vara intresserad av, och det blir också 

konstigt om chefen kommer och intervjuar en medarbetare, ja det blir ju liksom uppsträckning av det, 

men egentligen skulle de ju vara med. Det är svårt, att prioritera.” 

4.1.2 Generella eller detaljerade åtgärdsförslag 

Flertalet av de intervjuade ansåg att åtgärdsförslagen tenderar att bli för breda, alternativt ej 

tillräckligt konkreta. Svårigheten ligger ofta i att hitta en balansgång för hur pass specifikt ett 

åtgärdsförslag bör vara. Formuleringen av åtgärdsförslagen var också något som ansågs viktigt för att 

det ska bli så tydligt som möjligt. 

Åtgärdsförslagens bredd 
Respondent [R1] beskriver problematiken med att åtgärdsförslagen ibland tenderar att vara för brett 

inriktade. Ett för brett inriktat åtgärdsförslag riskerar att vara otydligt så att mottagaren (beställaren 

av utredningen) blir osäker på vad som exakt ska göras: ”Ja de är lite svepande… alltså där 

åtgärdsförslagen slår lite för brett eller vad jag ska säga. Vi hade en ganska nyligen som handlade om 

en av misstag avbruten driftomläggning då ute i anläggningen. Och där blev åtgärdsförslagen, jag 
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kan inte exakt formulera men, någonting i stil med att ’ska se över arbetsprocessen för skiftledare’ 

eller något sådant där, och det är lite för trubbigt för att man ska… ’okej, det här gör vi’.” 

Samma person [R1] fortsätter att utveckla resonemanget och menar att de konkreta 

åtgärdsförslagen är de som är lättast att åtgärda och att det, när det gäller mer abstrakta förslag, är 

svårt att bedöma när ett sådant är implementerat: ”Det lättaste är förstås dem som är väldigt 

konkret formulerade, om det är någonting som ska ändras, någon blankett, eller någon rutin eller att 

man ska ha ett samtal om någonting, alltså de här väldigt konkreta sakerna, de är ju lättast att 

åtgärda. De abstrakta, större frågorna eller rekommendationerna är ju svårare, därför att det är ju 

svårt också då att mäta, när är man färdig, när är det implementerat.” och menar vidare att man 

med konkreta åtgärdsförslag får hjälp med tankearbetet: ”… ju mer konkreta de är desto lättare är 

det ju för mottagaren då. För då har man ju fått hjälp med tankearbetet utav teamet om man säger.” 

En annan respondent, [R6], menar däremot att det är bra att inte göra alltför detaljerade förslag, 

utan att mottagarna av utredningen får tänka själva och vara med att utforma detaljerna eftersom de 

har stor kunskap om hur organisationen fungerar: ”Jag tycker inte att det ska, jag tycker att man ska 

peka på ett åtgärdsområde egentligen, att man kan lämna olika förslag. Jag tycker inte att man ska 

säga ’gör precis såhär’, då tar man över ansvaret också från den som ska genomföra förslagen, de 

måste tänka själva ’vad betyder det här i vår verksamhet’, kan väl finnas undantag när man då är 

väldigt, väldigt väl insatt i verksamheten, jobbar inom verksamheten och kanske är den som är bäst 

lämpad då att hitta ett åtgärdsförslag, annars är det ju väldigt viktigt att de som jobbar i det här får 

vara med i den detaljutformningen, man kan säga ’här är det viktigt att ni har en, någon slags barriär 

av den här typen för att det hindrar det här och det här’, men i själva detaljutformningen så bör man 

få med verksamheten.” 

Respondent [R2] uttryckte en svårighet i att bedöma behovet av detaljrikedom hos ett 

åtgärdsförslag: ”Det är nog en bedömning från fall till fall, hur mycket man skriver. Sen är det ju lite 

med att man vill… rapporten kan ju bli hur tjock som helst egentligen, så det är en liten avvägning där 

också hur mycket man vill bre ut sig i text.” 

Även respondent [R5] beskriver svårigheten i att veta hur detaljerat ett åtgärdsförslag bör vara, och 

strävar efter en tydlighet som gör att mottagaren förstår förslaget: ”Jag har svårt att hålla mig borta 

från att få dem detaljrika just för att man ska förstå varför man gör de här grejerna så jag blir lite 

långrandig, det är en nackdel men en fördel också, men jag vet inte var man ska dra strecket.” 

En annan respondent [R7] menar att det som är svårast är att begränsa åtgärdsförslagen och att 

hantera avgränsningen och balansgången mellan detaljerade och odetaljerade åtgärdsförslag: ”Det 

är väl det som är svårast, att begränsa och avgränsa hur många åtgärder kopplade till orsaken då 

och få det att hänga ihop på ett bra sätt. Det får inte bli för spretigt heller, det kan ju bli lite… 

snuttifierat, man kanske kommer på en för detaljerad nivå och det blir inte heller verksamt.” och 

säger även att: ”… det är ju egentligen det svåraste i hela utredningen att ta fram åtgärdsförslag 

egentligen.” 

[R7] fortsätter och pekar på vikten av att ha en balans mellan beslutsfattarnas och utredarnas arbete 

där utredarna skapar relevanta åtgärdsförslag och beslutsfattarna anpassar dessa till verksamheten, 

och att det är viktigt att åtgärdsförslaget inte är för övergripande så att det misstolkas: ”Där tror jag 

det måste vara en balans också, som jag sa förut att beslutsfattarna måste omvandla 
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åtgärdsförslagen till sin verksamhet som de verkar i och som de bestämmer över också, samtidigt 

som man såklart måste kunna komma, alltså det beställs en utredning för att det ska komma någon 

utifrån och analysera verksamheten egentligen och då måste det finnas sådan tydlighet att man kan 

se och förstå vad som är innebörden och varför det blivit den typen av åtgärd, och då får det inte bli 

på för övergripande nivå, så det inte misstolkas, skriver man på en väldigt övergripande nivå, i värsta 

fall blev det inte den åtgärd man tänkt sig för mottagaren inte riktigt förstod eller tolkade på ett 

annat sätt eller sådär.” 

Formulering och vikten av tydlighet 
Respondent [R4] menar att formuleringen av åtgärdsförslag har blivit allt sämre då förslagen har 

blivit mer otydliga, medan genomförandet av utredningen blivit bättre: ”Tendensen är att de MTO-

utredningar vi gör på Clab blir allt sämre i det avseendet, vad gäller formulera åtgärder, men allt 

bättre vad gäller genomförande av utredningen. Men vad gäller konkretiserande av åtgärdsbehovet 

tycker jag de blivit sämre, det är inte tydliga, enkla åtgärder, utan det är resonemang, planer, för 

mycket.” 

Att göra åtgärdsförslagen så tydliga och pedagogiska som möjligt är enligt [R6] möjligtvis den 

viktigaste delen i en utredning eftersom beslutsfattaren (beställaren av en utredning) inte är lika 

insatt i utredningen som utredaren är: ”… det är ju beslutsfattaren som ska ta ställning till de här 

åtgärdsförslagen och den är ju inte insatt i, den har ju inte all kunskap som du har som utredare då, 

för jag ser ju det pedagogiska elementet då, att göra utredningen så att det blir väldigt tydligt för den 

som tar beslutet varför man har föreslagit de här åtgärderna, och vilka effekter de kan få, det är ju en 

av de viktigaste, om inte den viktigaste, biten i en sådan här utredning.” 

En annan respondent, [R2], menar liksom [R6] att det är viktigt att ha ett tankesätt som bidrar till 

tydlighet i åtgärdsförslagen och att man ska vara noga med att budskapet går fram: ”Det är väl 

egentligen ett tankesätt man har, att man ska försöka vara så tydlig som möjligt när man ger 

förslagen, att det inte, att man inte luddar till det bara för att det ska se bra ut, utan att det ska bli 

någonting av det egentligen.” 

För att förhindra missförstånd med mottagaren av utredningen menar [R5] att det är viktigt att vara 

väldigt tydlig och konkret med åtgärdsförslagen, men menar samtidigt att denna tydlighet ofta ger en 

för lång rapport: ”Och sen så hade de missuppfattat en hel del saker, när det kanske stod att det var 

oklart om när det skulle göras osv., då tänkte de ’jaha, det handlar om… ‘ när det inte gjorde det. Så 

där har vi ju lärt oss att vi måste vara jättekonkreta och skriva precis vad vi menar, för annars om de 

inte kommer och frågar oss sen, utan sticker iväg såhär med rapporten, då missar de målet, och då 

får du istället en för lång rapport, så jag vet inte hur man ska göra.” 

[R5] menar även att det är bra att kunna anpassa språket och utformningen av rapporten till den som 

kommer att läsa den så att denne blir inspirerad till att förbättra verksamheten, det kan annars 

hända att rapporten inte blir läst: ”… en del läser ju bara korta rapporter och då får man anstränga 

sig som hunden för annars blir inte rapporten läst, sen använder jag ibland vissa ord för jag vet att 

den människan förstår bara det här språket, så det är klart man anpassar litegrann, 

formuleringsanpassning. Man kan inte skriva ’hela organisationen fungerar för jävligt’, utan måste 

skriva ’det finns stora utvecklingsmöjligheter’, så att man ’yes, vad kul, det här vill vi göra!’ eller ’vi 

kan bli ännu bättre’” och menar även att det är bättre att rapporten blir läst så att åtgärdsförslagen 



19 
 

har en chans att bli implementerade än att den inte blir läst alls: ”Det är bättre att någon läser 

rapporten och gör en av åtgärderna än att inte läsa alls.” 

4.1.3 Antal åtgärdsförslag 

Antalet åtgärdsförslag är ett problem som återkom ofta i intervjuerna – är det för många hinner man 

inte implementera alla, och är de för få riskerar de att bli för brett inriktade. I den rutin (SKB, 2006) 

som finns för utförandet av händelseutredningar står det att åtgärdsförslagen bör begränsas, något 

som intervjupersonerna ibland anser sig ha svårt att göra. 

En av intervjupersonerna, [R1], förklarar att det är förståeligt att utredare vill ge förslag på allt det de 

hittar, men att det är svårt för organisationen att ta hand om alla åtgärdsförslag: ”… vi får sålla 

ganska hårt liksom och verkligen vrida och vända, vi har ju ett, vi kallar det för driftsammanträde, det 

är ett möte där vi går igenom resultatet av en MTO-analys då, och så tar vi ställning till alla 

åtgärdsförslag. Generellt sett känner jag att de är lite för många.”  Samma person beskriver en 

känsla av handfallenhet när det är många åtgärdsförslag att implementera, och att risken finns att 

inte alla förslag utförs: ”När det är ett fåtal åtgärdsförslag, då är det mycket lättare för att bestämma 

sig för att ja men ’nu gör vi det här’ och då får vi dem gjorda på ganska så kort tid. Är det många 

åtgärdsförslag så… nästan redan från början så ger man upp lite grann för att man kan ändå inte 

spänna över alltihopa då. Så risken är ju att det är väldigt lite som blir gjort när det är många 

åtgärdsförslag.” 

Respondent [R4] tog också upp problematiken med att åtgärdsförslagen tenderar att bli för många 

och menar att det blir svårt att hantera: ”De är som regel alldeles för många, det har jag hävdat flera 

gånger, har till och med begärt att de skulle göras om någon gång, just av det skälet att jag har svårt 

för åtgärdsförslag som egentligen är en lång utvecklingsplan, det blir så svårt att hantera för den som 

ska hantera det, jag vill ha konkreta åtgärdsförslag, gör si, gör så, max 5 st., och inte långt 

resonemang om hur man borde arbeta i fortsättningen.” 

[R2] menar däremot att det är bra för problemlösandet (av händelsen) att ha många förslag, men 

(liksom [R1]) att det samtidigt är svårt för organisationen att hantera: ”[Det är] mycket att ta till sig 

så att säga, för de som ska göra åtgärden. I en redan ansträngd organisation som har mycket annat 

att göra i det dagliga, så är det ytterligare en belastning med mycket förslag att göra, som ska 

åtgärdas. Man skulle vilja ha det här konkreta lilla förslaget, på det här problemet. Det kan vara lite 

svårt att hitta.” 

En av respondenterna, [R6], tog upp vikten av att mottagaren ska kunna prioritera förslagen så att 

det viktigaste tas om hand först: ”De ska helst inte vara alltför många då, det blir svårt för 

verksamheten att välja då, eller prioritera. Det är viktigt att man prioriterar de viktigaste 

åtgärdsförslagen, att man lägger sina resurser på det viktigaste.” [R7] diskuterar samma 

problematik, men tycker det är viktigt att man inte tar bort viktiga åtgärdsförslag ifall de tenderar att 

bli för många: ”… om man ser att det är vissa åtgärder som är viktiga och kritiska ska man inte ta bort 

dem bara för att det finns en regel om att man ska ha så få som möjligt. Samtidigt som, om man har 

väldigt mycket olika åtgärder, så blir det svårt att hantera och ta emot, och svårt för mottagaren att 

sortera hur viktiga de är och sådär.” 

Respondent [R5] resonerar kring att åtgärdsförslagen bör begränsas enligt den gällande rutinen kring 

händelseutredningar och menar att det är svårt att begränsa åtgärdsförslagen eftersom de då 
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tenderar att bli väldigt breda: ”Det klarar vi inte ibland. Ibland kan en utredning bli så ofantligt stor, 

det fanns så mycket i den. Antingen väljer man att ha två svepande formuleringar som ingen kan 

jobba med, eller så går man ett steg längre och lägger sig i och säger att såhär kan ni göra. Oftast vill 

beställaren ha åtgärdsförslag, och då blir det ju att ändra i projektprocessen, göra om 

granskningsplaner, alltså det blir jättestora saker. Hur ska vi skriva det som en… då blir det många 

småsaker.” [R5] menar att man inte bör begränsa förslagen när man skapar dem utan istället 

diskutera detta när rapporten granskas: ”Jag tror inte man ska begränsa det, utan det får man nog 

göra i dialogen i granskningen sen, men då är det oftast någon som inte varit med i själva händelsen, 

som inte varit med i utredningen, det är alltid dem som tycker att det är för många åtgärdsförslag.” 

4.1.4 Åtgärdernas koppling till Människa Teknik Organisation 

Det är viktigt att i en utredning titta på alla tre MTO-faktorer och se till helheten. Detta är dock något 

som ibland visat sig svårt att göra, då alla som jobbar med utredningarna inte har samma bakgrund 

och förutsättningar. 

En person [R7] försöker använda sig av en helhetssyn på MTO vid utredningar: ”… det var liksom 

helheten som var det viktiga, eller det är ju det, hela MTO-synsättet. Så jag tänkte nog inte särskilt på 

’har jag någon M, T och O’ utan det var ju mer konkretiserat kopplat till orsak, och sen har man med 

sig det i hela angreppssättet när man gör den typen av utredningar.” En annan respondent, [R6], 

brukar försöka gruppera åtgärdsförslagen kring M:et, T:et och O:et för att sedan utvärdera vilken 

effekt de olika barriärerna i varje kategori har och menar att det finns många faktorer som påverkar 

detta: ”Inom M:et T:et och O:et så har ju barriären olika egenskaper som man måste värdera.” 

Några respondenter anser dock att de ibland tenderar att lägga mer vikt på en eller flera av de olika 

MTO-faktorerna. Respondent [R4] anser att de flesta förslagen handlar om att förbättra 

organisationen: ”Min bild av utredningarna är att de oftast riktas mot organisationen, inte mot 

tekniken eller människan.” Respondenten menar att tekniska åtgärdsförslag sällan finns med, och vad 

gäller M:et så är inte det heller med i utredningarna särskilt ofta, och i sådana fall är det fråga om 

utbildning. En annan person [R2] menar att eftersom han själv är tekniker i grunden blir det oftast att 

fokus ligger på just tekniska åtgärdsförslag: ”… tendenser finns ju att det där T:t blir ganska stort, men 

naturligtvis måste man ju försöka titta på… för min del så är ju en sådan här teknik och organisation 

områden man känner till bättre än om man tittar på människans förutsättningar, man ser hur 

tekniken funkar och vart felet ligger. Människokunskapen är inte så bra att man kan säga ’människan 

funkar inte så, därför blev det fel’. Man kan möjligtvis hitta felet på tekniken, att någonstans här har 

vi ett problem.” [R2] resonerar vidare om att det är M:et i MTO som det behövs mer kunskap om: 

”För egen del känner jag att jag behöver det, om man ska få ett komplett tre bokstäver. Det är M-

delen som behöver utbildas i. Grundläggande brister som människan har, vad man uppfattar och inte 

uppfattar, tänker, och stress och sådana delar, spelar in.” 

Respondent [R6] menar att det är svårt att implementera åtgärder som riktar sig till att förändra 

människors attityder och att de sällan är effektiva, och att man bör fokusera på förslag som matchar 

de problem man hittat i utredningen: ”Tidigare har det funnit en tendens att man satsar på det här 

med utbildning, att man pekar på individsidan då, det har vi också sett när vi jobbat med andra 

företag. Vi hade ett komiskt exempel där, det var tydligt att man missat signaler då på, nu var det 

inte MTO-analyser som var gjorda, utan det var väldigt enkla utredningsrapporter. Då hade man 

missat signalen och det kan ju bero på en mängd faktorer, att de är skymda, att man är trött, inte 



21 
 

uppmärksam, och den enda åtgärden man hade satt in då i de allra flesta fall var att man skulle tala 

om för folk att de inte fick missa signalerna, alltså motivationshöjande åtgärder, Och det är ju då 

inte… väldigt sällan effektivt, eller det kan funka i en enstaka situation men när det är den typen av 

problem är det fel åtgärd, så det är viktigt att man matchar åtgärden med det verkliga problemet.” 

4.1.5 Motivering av åtgärdsförslag  

Respondent [R6] menar att det är viktigt att åtgärdsförslagen är motiverade så att mottagaren förstår 

bakgrunden till åtgärdsförslaget och vilken effekt de får: ”Ja, att det blir tydligt varför man ska göra 

det här, det försöker vi ha i åtanke, att man alltid måste motivera, man kan inte bara säga att ’här 

står där, här är orsakerna, utredningen, förslagen’. Ett antal meningar där det syns kopplingen till 

varför man gör det här, vilket problem det löser och vad får det för effekter. Vad får det för effekt om 

man inte gör så här. Det är jätteviktigt.” 

En annan person, [R2], håller med om att en motivering av åtgärdsförslagen är bra att ha, och att det 

även är bra om den innehåller det förväntade resultatet av åtgärden: ”Ja de [åtgärdsförslagen] måste 

ju hänga ihop med vad man hittar för brister. Kan man åtminstone få den kopplingen så är det ju bra, 

kan man dessutom ge en anledning till varför man ska göra det och vad man förväntar sig för resultat 

är det ju bra, men det kan vara lite knöligare kanske.” 

Respondent [R5] menar att det är väldigt viktigt att föra en dialog kring åtgärdsförslagen så att man 

åtgärdar rätt sak och att de är tydligt motiverade, och ger ett exempel på en situation där en 

motivering av arbetsuppgifterna saknades: ”Ja man måste förstå varför man gör saker och det tillhör 

vett och etikett, att när man beordrar folk att sätta upp ett räcke här så ska de säga att ’därför att 

det har varit det och det och då ska vi ha det’, och då kan man få en dialog om att ’men vad fan det 

löser inte det här räcket’, ’- ja just det!’. Så att det är liksom där, om man kan prata om det. Förra 

veckan var det en gubbe som skulle gå ner i ett schakt och jobba och då var det ganska mycket 

musslor där och då kunde det bli syrebrist eller någonting då och där nere fungerar inte telefonen och 

han skulle stå där nere och tvätta, skulle vara bullrigt och han hade skyddskläder på sig. Då var det en 

gubbe som beordrades att bevaka honom hela tiden så det inte hände någonting med honom men 

han visste ju inte varför, visste bara att han skulle titta på honom hela tiden. Visste inte att han skulle 

titta så han inte svimmar, att han inte gör sig illa… det var en miss, sådant gillar inte jag, sådant blir 

jag jätteirriterad för, att de inte behandlar alla kategorier människor med respekt, sanerare eller chef, 

man ska alltid veta varför man gör saker, så man förstår konsekvensen av att man gör det eller inte 

gör det.” 

4.1.6 Vikten av att ha förslag som är kopplade till orsakerna 

Enligt [R6] är det av stor vikt att åtgärdsförslagen är kopplade till det problem man utreder: ”Sen är 

det jätteviktigt att peka på att den här åtgärden har vi gjort för att lösa det här problemet, inte att 

man bara kastar in en skog med åtgärdsförslag då som inte är kopplade till problemet, att man har 

ett väldigt tydligt samband mellan.” 

Samma respondent, [R6], betonar även vikten av att göra förslagen pedagogiska så att rätt sak blir 

åtgärdat och att man är noga med att skapa relevanta åtgärdsförslag: ”Jag kan väl understryka det 

här med pedagogiskt verktyg för att stödja åtgärdsförslagen då, sen så att faktiskt kunna hitta då, 

och man får inte heller ha det som en slags ursäkt för att vara så ytlig att man inte hittar de verkliga 

orsakerna, utan att man är ’ja det är nog det där, vi tar de där förlagen’, utan det är en otroligt viktigt 
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bit att man faktiskt gör förslag som är kopplade till orsakerna då, många gånger kan man ha en 

massa idéer och bra förslag, men sen när man skärskådar det där så kanske man ’nämen det där 

löser ju inte det där problemet, utan något helt annat’.” [R6] menar även att det är viktigt att 

utvärdera förslaget för att försäkra sig om att det är kopplat till de orsaker som hittades i 

utredningen: ”det är oerhört viktigt att man då tittar på orsaken, får fram rätt förslag som löser, eller 

man har en koppling till problemet, och sedan utvärderar det här. För även om man har tänkt till och 

tycker man har ett bra förslag, det finns en tydlig koppling så kan det ju finnas andra saker som gör 

att det inte fungerar då, det kanske är så att det finns någon annan del av systemet som fungerar på 

ett annat sätt som vi inte har tänkt på.” 

En annan respondent, [R7], tog också upp vikten av att koppla åtgärderna till de orsaker man hittat 

och beskriver en utredning där ganska många åtgärdsförslag skapades vilket gjorde att det kändes 

lite spretigt: ”Som vi gjorde i höstas där då, så jobbade vi mycket med att försöka få ihop det såklart 

med vad är det för orsaker vi hittat och vad kan man försöka se för åtgärder kopplat till det, och ja… 

vi jobbade i en utredningsgrupp, så vi försökte hitta motsvarande åtgärder mot orsak. Nu blev den 

ganska så… vad ska man säga, det blev en mer komplex utredning än vad vi trodde det skulle vara 

från början, vilket gjorde att det blev väldigt spretigt, ganska mycket åtgärdsförslag, som vi 

upptäckte efteråt då, eller när man såg den här helheten och sådär. Samtidigt som det alltid också 

blev det här, i en sådan här mindre omfattande egentligen utredning, så var det lite tidspress också 

att få det klart, det är väl alltid det, man har ju alltid en deadline att jobba mot. Så jag upplevde att 

när vi satt sen och man går igenom åtgärdsförslagen så, då kändes det lite spretigt, men det var hela 

tiden tanken att koppla det mot de orsaker man hittat då. När det är en komplexare händelse måste 

man kanske paketera det på ett annat sätt, men det vi försökte göra var att se orsak kopplat till 

åtgärd. Vi hade gjort olika paket egentligen av orsaksbeskrivning, att de låg bakom och så försökte vi 

koppla åtgärderna till motsvarande områden då.” 

4.1.7 Påverkan av yttre faktorer 

Nedan beskrivs respondenternas åsikter kring vilken påverkan yttre faktorer, såsom tidspress och 

kostnad, påverkar arbetet med att skapa åtgärdsförslag. 

Tidspress 
Respondent [R1] menar att det är svårt att hitta både tillräckligt med tid och resurser till 

utredningsarbetet eftersom arbetsbelastningen i organisationen redan är hög: ”Det svåraste vi har 

hela tiden att brottas med, det är tid och resurser. Få tiden att jobba med det, att få resurser som har 

tid att tänka och tid att sätta sig in i det. Alla har så mycket att göra, så när det kommer ytterligare 

saker, så är det svårt att pressa in det i schemat. Och det upplever jag, det är mycket svårare än att 

förstå och acceptera behovet av att göra de här åtgärderna, alltså det - det gör man ganska snabbt. 

Men just det där att verkligen hitta den där tiden och få göra ett ordentligt och bra jobb, det är 

svårt.” En annan person, [R2], resonerar också kring att tidspress och stresskänslor kan uppstå när 

man har andra arbetsuppgifter att ta hand om utöver utredningen: ”Tid kan ha en stor inverkan, hur 

mycket tid man kan lägga ner på det, möjligtvis att man känner en viss stress att bli färdig, allt annat 

som pockar på.” 

Respondent [R1] menar att tidspressen visar sig i alla delar av verksamheten: ”Industrin är lite så, 

generellt sett, alltså alla typer av frågor. Det kan vara när det kommer nya budgetdirektiv, att nu ska 
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budgetprocessen se ut på det här viset, alla bara ’åh, hur ska vi hinna det också då?’ Så att det är alla 

typer av frågor så är det, det är svårt att lägga på ytterligare uppgifter.” 

En annan respondent, [R7], anser att det inte bör dröja för länge från det att utredningen utförs till 

det att åtgärdsförslagen implementeras men att den tidspress som kan uppstå kan ha en negativ 

inverkan på förslagens effektivitet: ”… det är en granskningsgång som ska gå också, och det får inte 

gå för lång tid heller tror jag från att utredningen görs till att åtgärder presenteras och så vidare, det 

måste hänga ihop. Och jag vet att vi pratat om det några gånger förut att det är inte säkert att det 

blir så himla mycket bättre bara för att man omarbetar det eller bearbetar det hur mycket som helst, 

utan det måste finnas ramar för det. Men det [tidspress] tror jag absolut att det påverkar, hur du kan 

formulera åtgärdsförslagen och hur mycket du kan bearbeta dem. Och kanske därför också kvaliteten 

och effektiviteten i det då… men det är väl mycket en erfarenhetsfråga också antar jag.” 

Kostnad vid implementering 
Respondent [R4] tror inte att de ekonomiska aspekterna av ett åtgärdsförslag spelar in vid 

implementeringen av det: ”Ja allting kostar självklart, och saker som tar lång tid, ja det tar lång tid 

att åtgärder får effekt, sedan finns det viss risk att den efter hand prioriteras ner och aldrig blir färdig. 

Ekonomi tror jag inte, man tänker inte i de termerna, kanske tänker man i mantid, men inte så vanligt 

heller. Tror inte ekonomi egentligen spelar in.” En annan person, [R2], bortser från kostnaden av 

åtgärdsförslagen när de skapas: ”Nä, i min roll som jag har här i ordinarie tjänst är ju för min del 

kostnaden oväsentlig. Det är ju den kärntekniska säkerheten som gäller, sen får det kosta vad det vill 

men det får någon annan prioritera i så fall. Så det blir nog automatiskt att jag lägger det åt sidan.” 

4.1.8 Dialog med beställaren av utredningen 

Respondent [R5] menar att beskrivningen av uppdraget (utredningen) som kommer från beställaren 

bör vara tydlig och att det ibland krävs en dialog om denna ifall något är oklart. Det är viktigt att 

fokusera på vad det är som beställaren av utredningen vill ha utrett så att åtgärdsförslagen speglar 

detta: ”Sen när vi sitter med det här, måste vi titta på vem vi ska ge det här till, eller det gör vi nog lite 

tidigare, vem var beställaren och vad ville du belysa? Rapporten måste ju stämma med det. Man 

måste tänka på inriktningen när man skriver uppdragsbeskrivningen. ’Gör en MTO-utredning’, okej 

vad ska jag utreda? Ventilen blev fel sort. Vad ska jag belysa? Hur man förbereder ett arbete, hur 

man köper in ventiler? Liksom, vad vill du vi ska titta på? Kan bli jättesvårt för dem ibland, ’ja men 

allt!’ Men vi kan ju inte titta på allt, liksom. Vad är det som är problemet? Så kanske vi får ett 

uppdrag och så kan vi rekommendera att vi har bara tittat på hur man köper in ventiler men vi 

rekommenderar att man även tittar på arbetsrutiner för byte av utrustning i anläggningen, inte bara 

ventiler, eller nåt.” 

Respondent [R2] anser att dialogbehovet med beställaren beror på vilken typ av händelse det är som 

ska utredas och hur pass tydlig uppdragsbeskrivningen är: ”Jo behovet finns, sen beror det nog på typ 

av händelser eller om det är något förebyggande man vill titta på, liten händelse, stor händelse, 

administrativ eller organisatorisk brist så det kan nog variera dialogbehovet där tror jag, med 

beställaren. Sen är det hur tydlig uppdragsbeskrivningen är också, är den jättetydlig och beskriver 

saker direkt så behöver man inte ha samma dialog som om den är otydlig.” 

Respondent [R1] menar att det i implementeringsskedet är viktigt att någon från utredningsgruppen 

finns att tillgå efter att utredningen är klar och inlämnad ifall något behöver diskuteras: ”Ja jag tror 
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nog ändå mest på den idén att åtminstone någon i utredningsteamet som tillhör verksamheten som 

ändå är kvar liksom, som kan resonera, svara på frågor eller följa upp eller vad det nu kan handla 

om.” 

En annan person, [R6], menar att dialogen med beställaren är relativt bra under utredningen, men 

att kommunikationen upphör efteråt: ”Ja… jag tycker under själva utredningen fungerar det nog 

ganska bra, men det är klart man kan vara tydligare i den processen att man har vissa 

avstämningsmöten vid vissa tidpunkter. Men det är nog främst efter man har släppt utredningen som 

kommunikationen upphör.” [R6] fortsätter och menar att utredarens vana och erfarenhet spelar in på 

dialogbehovet och hur uppdragsbeskrivningarna blir, är man ovan kan det hända att man måste 

börja med att ta reda på vad det är som egentligen ska utredas: ”Om man är van kan man få bra 

beställningar. Är man ovan får man ofta väldigt fria händer och då måste man börja med att väldigt 

nog bena ut vad är det vi faktiskt ska titta på och avgränsa det hela.” 

Respondent [R2] menar, liksom [R6] ovan, att dialogen med utredningsgruppen upphör efter det att 

utredningen är klar, något som istället skulle kunna underlätta arbetet med att implementera 

åtgärdsförslagen: ”Ja det kan ju vara att man [utredningsgruppen] har bakgrunden till varför man 

lagt sådana åtgärdsförslag, att man kan ha den dialogen lite mer kan säkert underlätta för den som 

ska utföra jobbet i så fall, där är det ju inte mycket till diskussion idag skulle jag tro, inte vad jag 

känner i alla fall. När man är färdig med analysen så finns det ju ett antal beslut, sen jobbas det med 

dem, men det är inte så mycket dialog med utredningsgänget så att säga.” 

4.2 Implementering av åtgärdsförslag 
Nedan beskrivs några aspekter av svårigheterna med implementeringen och uppföljningen av 

åtgärdsförslag. 

4.2.1 Åtgärdsförslag som är svåra att implementera 

Respondent [R6] beskriver att åtgärdsförslag på en högre nivå och ledningsfrågor är svårare att skapa 

och även att få gehör på. Sådana åtgärdsförslag kräver till skillnad från förslag på en låg nivå ofta 

mycket resurser och att man bör vara pedagogisk så att ledningen förstår att det är viktigt att 

genomföra förändringarna i fråga: ”… de som berör säkerhetskulturaspekter ganska högt upp då, 

attityder, motivation, ledningens engagemang och sådana saker, och att få ledningens medvetenhet 

om saker och ting, eller säkerhetens betydelse då. Det här är ju svårt, för det är svårt att skriva till 

beslutsfattaren och ledningen att de… ja man måste göra det väldigt pedagogiskt då. Och att det 

också är svåra, egentligen åtgärdsområden, för man kan väl säga, när man har stora brister på den 

nivån så krävs det ofta ganska stora insatser, ganska genomgripande program i verksamheten och 

det kan vara svårt att få igenom då, få de att förstå det här, få de att vilja satsa mycket, det är 

mycket enklare om, ja vi bygger om någonting där, eller vi stoppar in det här i utbildning här, eller vi 

tar fram en ny instruktion, det är sådana här quick fixes då som inte ställer så stora krav på andra 

delar av verksamheten, utan det är när det är genomgripande brister som man uppifrån måste gå in 

och förändra, sen vet jag inte om det är svårast att ta fram de förslagen utan det kanske snarare är 

svårare att få gehör på dem. Hela det är också en process då, först tittar man på, det här är ett 

problem, det här behöver ni jobba med, sen är nästa steg att sätta igång det här jobbet och det kan 

ofta vara en lång startsträcka.” 



25 
 

Respondent [R1] menar att åtgärdsförslag som är generella, eller abstrakta, är svårare att 

implementera och att det också är svårt att veta när de är utförda: ”De abstrakta, större frågorna 

eller rekommendationerna är ju svårare, därför att det är ju svårt också då att mäta, när är man 

färdig, när är det implementerat.” [R1] menar även att om det är svårt att veta om åtgärdsförslaget 

är implementerat eller ej så är det troligtvis inte det: ”… har man svårt för att bestämma sig för om 

den är avslutad eller inte då är den ju förmodligen inte det.” 

På frågan om vilka åtgärdsförslag som är enklast att implementera säger [R1] att de tekniska 

förslagen är konkreta och därför också enklast: ”De enklaste att implementera det upplever jag alltid 

är de teknikorienterade åtgärdsförslagen, därför att de är så konkreta.” 

4.2.2 Åtgärdsförslag riskerar hamna mellan stolarna 

Respondent [R2] förklarar att åtgärdsförslag ibland tenderar att hamna mellan stolarna då de berör 

flera verksamhetsområden och menar att det därför är viktigt att någon följer upp åtgärdsförslaget 

så att det blir utfört: ”Problemet är väl sådana åtgärdsförslag som berör flera verksamhetsområden, 

som behöver göra en liten del var. Man hittar väl kanske en ansvarig, lägger man ansvaret på två blir 

det en gränszon någonstans. Så det är ju svårt. Men den här delen med uppföljning, kan man ha en 

person som driver en sak, som följer upp att det blir gjort, då röjer man ju undan sådana risker.” [R2] 

menar att det till stor del fungerar bra, men att vissa åtgärdsförslag ändå hamnar mellan stolarna: 

”Till stor del så funkar det nog bra, men sen finns ju alltid en nivå som det kanske inte blir hundra 

gjort, det finns lite sådant som tappas bort, eller glider i tiden.” På frågan om det är en viss typ av 

åtgärdsförslag som oftare tenderar att hamna mellan stolarna svarar [R2] att det är förslagen som rör 

människa och organisation som detta berör mest: ”Ja det är nog sådana här, luddiga, människan och 

organisationen. Tekniska förslag är inga problem, utan det är de här lite mjukare frågorna istället, 

där det kan släpa lite, missas lite eller glida i tiden.” 

Respondent [R5] menar att de ibland behöver bolla uppgifterna mellan sig flera gånger för att de inte 

hamnar rätt första gången och att det krävs bra kommunikation för att åtgärdsförslaget ska bli 

implementerat. En svårighet är också att det endast kan lagras kortfattade formuleringar i de system 

som lagrar besluten, vilket ökar risken för misstolkningar: ”Det händer att… man skriver en enhet då 

som är ansvarig, och när den enheten har enhetsmöte kan de plocka upp en lista och se vad de har 

kvar nu… men då står det att vi ska göra, att den enheten jag tillhör ansvarar för att göra någonting, 

ja men det här jobbet gör inte vi säger vi, det gör den där enheten, okej då lägger vi över den på den 

enheten så är den borta. Sen kommer den tillbaka nästa möte och då ’vafasen, nu var det inte…’ och 

så kan man hålla på så, lägga den emellan sig så. Då har vi upptäckt det och då måste vi snacka med 

de där om att ni ska göra jobbet men vi kanske kan göra en efterpost i systemet för det är vi som 

sköter systemet men ni som gör jobbet, men vi kan inte göra en efterpost förrän vi vet hur ni vill göra 

jobbet, alltså, uppföljning av listan, äh det kan bli lite bollande, kanske man inte tycker det hamnat 

rätt. För det är väldigt svårt att formulera ett jättekort beslut som ligger i tabellform med datum och 

ansvar, så att inte det också blir missförstått. Det är det som är det allra svåraste i hela vår 

verksamhet, inte bara i MTO-uppföljningar och sådana saker utan det är alla former av beslut, man 

tycker man är så tydlig och sitter på möte och tar beslut, sen går man därifrån och läser den här listan 

efter fyra veckor, man kanske inte ens har vart med på mötet, hur fan ska man förstå vad de 

menade? Med den jättekorta lilla formuleringen i tabellen.” 
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4.2.3 Åtgärdsförslag kan medföra nya risker 

Respondent [R1] ger sin syn på att åtgärdsförslag ibland kan medföra nya risker och av den 

anledningen förkastas: ”Ja, vi försöker nog föra det resonemanget redan vid driftsammanträdet när vi 

vrider och vänder på åtgärdsförslagen. Och det har nog hänt, att vi har avstått ifrån åtgärdsförslag 

för att det får en konsekvens som vi inte vill ha.” och anger organisationsfrågor som ett exempel på 

förslag som skulle kunna medföra nya risker: ”Det skulle kunna vara organisationsfrågor, men vet 

inte om vi haft någon sådan, att ur ett perspektiv vore det bra om organisationen såg ut på ett visst 

sätt, men ur en annan vinkel så, ja då är det inte lika självklart längre.” 

Respondent [R6] menar att det är viktigt att kontrollera att åtgärden inte får några negativa 

konsekvenser både innan och efter åtgärden är implementerad: ”Det måste man också värdera när 

man tar in, är det här någonting som gör, om man gör en teknisk förändring, hur kan det här påverka 

mitt sätt att, kan jag göra andra fel? Kan jag göra andra misstag? Att jag gör en extra kontroll, så jag 

inte tror att någon annan tar hand om det här, för det måste man värdera egentligen innan man 

sätter in åtgärdsförslagen och sedan utvärdera när man då har genomfört den.” och förklarar att 

värderingen av en åtgärds riskpotential kan utföras genom en enklare riskanalys och även att man 

bör följa upp åtgärder som införts: ”Ja man måste kanske göra en enklare riskanalys för det här 

åtgärdsförslaget då, vad kan det innebära för nya risker? Och sen så när saker och ting har varit… om 

man har infört någonting och det har fungerat ett tag så måste man kolla vad som händer.” 

En annan respondent, [R7], menar att för att kunna se riskerna med ett åtgärdsförslag måste man 

backa tillbaka och se på helheten, med åtgärden införd, och betonar även vikten av uppföljning av 

åtgärdsförslagen som införts: ”Jag tror det är svårt när man sitter i en specifik utredning att se vad 

det kan vara för nya risker alltid, för då måste man i princip backa tillbaka och se helheten från början 

igen med den nya åtgärden införd liksom, men det är såklart viktigt att försöka, när man tar fram 

åtgärdsförslag, att tänka och backa lite för att inte införa uppenbart nya risker, negativa 

konsekvenser av en åtgärd, men det är inte helt enkelt. Jag har ju hört den typen av synpunkter, inte 

bara kopplat till olycksutredningar men att man ibland har fått åtgärder och sen stannar man där och 

ser inte helheten på nytt och då kan det skapa en mer komplex situation och nya risker som sagt. Det 

där är ganska svårt, det måste också hänga ihop med att man har någon typ av uppföljning av de 

åtgärder som införts, och också en värdering av… det kanske behöver förtydligas i hela processen, att 

utredningen inte helt stannar efter att man lämnat över åtgärderna på driftsammanträdet utan att 

det behövs någon typ av uppföljning också, vad ledde den här till, skapades nya svårigheter?” 

4.2.4 Uppföljning 

Respondent [R1] beskriver att uppföljningen av åtgärderna går till på så sätt att varje enhetschef går 

igenom de åtgärder som någon på avdelningen har ansvarat för att införa och följer upp det. Därefter 

rapporteras det månadsvis kring åtgärderna och vilka som inte har blivit implementerade i tid och 

vad man ska göra åt det: ”Vi har ju vår uppföljningslista då, där vi tar upp allting vi beslutat att 

genomföra och den där följer vi upp på månadsbasis. Så varje enhetschef går igenom de punkter som 

har givits till någon inom hans respektive enhet och så följer man upp dom. Och så rapporterar vi av 

det i månadsrapport, är det någonting som inte är färdigt men skulle vart färdigt en viss tid, då får vi 

skriva det, det är ju en fil då som vi för det här i, och så får vi ta ställning till - får det några 

konsekvenser att det här inte är färdigt än, behöver vi prioritera upp det, och så får man skriva några 

rader om det också då.” 
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På frågan om de utvärderar effekten av åtgärderna svarar respondent [R1] att de inte gör det, och 

menar att de generellt sett är dåliga på uppföljningsdelen av utredningen, mycket beroende på att de 

är händelsestyrda och har brist på tid och resurser: ”Ja det är nog att vi är händelsestyrda, det dyker 

upp nya saker hela tiden och som jag sa, det är brist på tid och resurser. Så vi är generellt sett väldigt 

dåliga på den här uppföljningsbiten och utvärdera effekterna av de beslut vi tar, generellt sett alltså.” 

Respondent [R1] utvecklar resonemanget om en händelsestyrd organisation och menar att de största 

bristerna i organisationen är uppföljning och långsiktighet: ”Ja naturligtvis skulle jag vilja att det var 

en balans i… alla stegen, alltså det som planeras, det som genomförs, följs upp, utvärderas, att vi har 

en fungerande loop där. Men två stora brister känner jag att vi har, och det ena är uppföljning och 

det andra är långsiktighet, vi är alldeles för händelsestyrda och jobbar här och nu. Och även om vi 

försöker avsätta, peka ut resurser som ska jobba med de långsiktiga frågorna så slukas de ändå till 

viss del, eller stor del, av det som händer här och nu.” 

En annan respondent, [R4], anser att de enskilda åtgärdernas effekt utvärderas sällan eller aldrig men 

att det i form av trendanalyser och liknande sker en viss uppföljning kring åtgärdsförslagen generellt 

sett: ”Ganska sällan, nästan aldrig, om man pratar om någon direkt utvärdering, däremot har vi 

trendningar eller nyckeltal, och där får man ibland en uppföljning av den typen av åtgärder, men inte 

enbart åtgärden alltså inga speciella uppföljningsprogram som säger att den här åtgärden var klar då 

och då, den följer vi upp ett år senare…” och menar att uppföljning kräver mycket administration som 

tar mycket tid som sällan finns: ”Alla vet ju hur viktigt det är med uppföljning, men om jag ska vara 

negativ så skapar det väldigt mycket administration, arbete, kontroll. Kan ibland vara svårare att 

följa upp en åtgärd än att genomföra den. Det är nog anledningen till att man är så dålig på 

uppföljning tror jag. Jag tror inte vi orkar med någon avancerad form av ärendeuppföljning på det 

sättet.” 

Respondent [R2] anser också att uppföljningen av åtgärdsförslag är bristfällig: ” Vi är bra på att starta 

upp och genomföra saker, men följa upp hur saker blev, om man uppnådde rätt resultat, att beslut 

åtgärdas i rätt omfattning, att det blev som det tänkt, det är vi dåliga på.” och förklarar att det kan 

bero på tidsbrist och hög arbetsbelastning men även att motivationen till att följa upp åtgärdsförslag 

måste bli bättre: ”Ja, till viss del arbetsbelastning, man har mycket att göra. Oftast kort om tid, för 

lite resurser kanske i vissa fall. Sen är det mycket roligare att starta upp nya saker att göra, än att 

titta på det gamla. Men får man in arbetssättet, tvinga in sig i det att man måste följa upp bättre, 

kan det lösa mycket saker, det är vilja.” 

Respondent [R6] skulle gärna vara mer delaktig i uppföljningen för att kunna ge feedback om 

åtgärdsförslagens effekt: ”Det skulle jag gärna vilja vara, och få möjlighet att utvärdera effekterna, 

och kunna vara mer, kanske helt enkelt ha en workshop eller diskussionsmöte kring implementering 

av åtgärder och få möjlighet att ge feedback, och hur effektiva kan de här åtgärderna vara.” 

Respondent [R3] menar att MTO-utredningarna och de implementerade åtgärderna haft positiv 

effekt på arbetet men att det är svårt att se riskerna i arbetet när man själv jobbar med det dagligen: 

”De som är gjorda, det är mycket bra effekt, vi känner oss säkrare, det är så svårt att förklara, men vi 

har infört andra regler, farliga moment som vi tagit bort och lagt om då, kör på andra vis och så, det 

har blivit säkrare. Vi har hållit på så länge, jag i alla fall så man ser inte farorna, utan att det kanske 

behövs en MTO-utredning. Vi körde ju hela kedjan då, från Sigyn upp och hela vägen över berget här, 

det var massa olika folk och skrev men sen när du går själv bredvid och ser dina kompisar jobba, det 
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är då du kan se, varför gjorde han så? Men när du är inne i det själv är det lätt att skärma av, så det 

gjorde att det kom något gott.” 

Återkoppling 
Respondent [R5] menar att det finns ett behov av mer återkoppling på utredningsarbetet, i form av 

både positiv och negativ feedback: ”Just för återkopplingsbiten, så att jag vet, den där utredningen 

tycker jag att jag gjorde så bra, men resultatet blev så kasst så här måste jag nog tänka om. Jag får 

inte den återkopplingen, eller den här, ’gud vad fin, här har du ett skolexempel på, såhär ska du göra 

nästa gång’, det vore bra om man fick lite sådant.” och föreslår även att ett möte ett år efter 

utredningen kan ge utredaren värdefull återkoppling på vad analysen och åtgärdsförslagen gett: 

”Kanske har ett möte ett år efter genomförd analys, med den som har beställt den, så tar man ett 

snack och får återkoppling då, var det en bra analys, har ni haft nytta av den, vad har ni gjort, har det 

hänt nåt så man kan mäta om det är nån nytta med MTO-analyser överhuvudtaget. Så är det ju i all 

verksamhet, man måste veta om man går framåt eller bakåt.” 

Respondent [R7] menar att för ens eget lärande skulle det vara positivt med mer feedback och 

återkoppling kring de utredningar man deltagit i: ”För min egen lärprocess skulle det säkert vara 

jättebra, absolut, intressant och bra och kanske för att bli bättre själv på att lämna bättre 

åtgärdsförslag, det tror jag. Jag vet inte exakt hur, som sagt, men det skulle vara jätteintressant.” 

Även [R2] är inne på samma linje som [R7] men påpekar att feedback kring utredningen inte är något 

som är viktigt för arbetet i sig, utan är mer av personligt intresse i så fall: ”Ja det är lite, att man 

kunde få kritik eller information för att förbättra sig till nästa utredning i så fall. Sen naturligtvis kan 

man få överbelastning på informationsflödet in också, om man skulle få ytterligare återkoppling på 

sådana saker. Det är nog mer som att man lämnar över produkten, då övergår den produkten till 

beställaren. Sen kan det vara kul att veta att det blir något av det man gör. Men det är inte det 

viktiga för jobbets skull.” 

Tankesättet kring utredningar 
Respondent [R1] anser att tankesättet kring utredningarna behöver förbättras och jobbas mer med, 

bland annat genom att diskutera arbetssättet, eftersom det är många som på något sätt är 

inblandade i utredningsarbetet: ”Jag tror ju mycket på att var och en är medvetna, att man resonerar 

i sådana termer av uppföljning till exempel, att man diskuterar det brett. Vi behöver följa upp, vi 

behöver utvärdera. Det är ju inte riktat då till själva händelseanalysen och konkreta åtgärder, utan 

det är mer ett tankesätt då, som jag tror skulle vara bra... Som man hela tiden fick jobba med, hela 

tiden fick hålla levande i huvudet. Inte för samtlig personal, men för stora delar av den i alla fall. 

Många är inblandade i grundorsaksanalyser av alla möjliga slag. Och är man inte inblandad i den så 

är man definitivt inblandad i granskning. Ja… svårt att konkretisera, men… att resonera om tankesätt 

och varför vi gör saker och ting, varför är det viktigt att utvärdera och följa upp, att det på sikt 

faktiskt kan spara en hel del.” 

[R1] fortsätter och menar att saker alltid kan bli bättre i verksamheten men att den i stort sett 

fungerar bra: ”Nä jag tycker att verksamheten fungerar ganska bra, vi har en förståelse för varför vi 

har den här typen av verksamhet, att vi behöver alla de här stegen, att vi måste vidta åtgärder, 

försöker vi i möjligaste mån att göra det på ett bra sätt med kvalitet. Sen kan ju saker alltid bli bättre, 

kan alltid vara tydligare, kan alltid ha en tydligare uppföljning, och så vidare. Det är lätt att säga att 
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’ja hade vi bara haft mer resurser skulle vi…’ men jag tror inte riktigt på det, det sitter i tankesättet på 

något sätt." 

Respondent [R2] menar att tankesättet kring säkerhet kan förbättras om de personer som utför 

utredningarna syns mer och ger mer information om vad utredningarna går ut på: ”Är vi som är med i 

analyser synliga i verksamheten och folk vet varför man gör det och att man är tydlig med det i de 

analyserna man gör att man förklarar syftet att man inte ska hänga ut någon på väggen, utan det är 

verksamheten som sådan som ska bli bättre. Då får man ju en större förståelse och tänk med tiden i 

alla fall, det är inget man vänder på över natten, allt eftersom man jobbar med det och är tydlig, syns 

lite hela tiden runt omkring kan man nog få med det i alla fall.” och menar vidare att verksamheten 

varit dålig på att utbilda kring säkerhetsfrågor och att det är viktigt att det kontinuerligt utförs sådant 

arbete: ”En sådan sak vi vart lite dåliga på ett antal år nu, så är det ju utbildning inom det området, 

säkerhetsutbildningar eller information är sådant man måste trycka på hela tiden egentligen, annars 

har man ju en tendens att smyga lite sakta neråt.”  
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5. Diskussion 
Nedan diskuteras den metod som använts i studien samt det resultat som framkommit av de 

kvalitativa intervjuerna. Därefter ges förslag på fortsatt forskning på området följt av de slutsatser 

som kan dras utifrån studiens resultat. 

5.1 Metoddiskussion 
Metoden som användes i denna studie bestod av sju semistrukturerade intervjuer som 

transkriberades i sin helhet och därefter analyserades med hjälp av ett kodsystem som användes för 

att kunna strukturera de olika intervjusvaren. Intervjuerna spelades in för att minska risken att något 

viktigt missades. Transkribering och analys av intervjuerna var tidskrävande då intervjuerna 

resulterade i en stor mängd data. Valet att transkribera intervjuerna i sin helhet togs ändå för att inte 

missa något viktigt - om endast delar av materialet transkriberats hade det blivit svårare att få en 

helhetssyn på resultatet. Det optimala vore såklart att ytterligare personer kunnat gå igenom 

materialet, men då detta är ett självständigt arbete var förutsättningarna klara redan från början. Det 

är även fördelaktigt att vara flera som analyserar då man kan jämföra resultatet med varandra vilket 

kan skydda mot tunnelseende, fördomar och förutfattade meningar som lätt kan uppstå om endast 

en person bearbetar materialet (Miles & Huberman, 1994). Även om materialet har bearbetats 

grundligt kan den stora datamängden ha bidragit till att vissa textavsnitt har förbisetts.  

Antalet intervjuer ansågs tillräckligt för att täcka in olika områden och de synsätt på 

utredningsarbetet som kan finnas. Antalet intervjuer ansågs även rimligt att kunna genomföra med 

hänsyn till studiens omfång, men flera intervjuer hade troligtvis kunnat bidra till ytterligare validitet. 

Valet av intervjupersoner bestämdes utefter de befattningar de hade och vilka som ansågs kunna 

bidra till studien på ett bra sätt. Valet av att intervjua personer med tre olika typer av delaktighet i 

utredningarna (fyra utredare, två beställare av utredningar, samt en person som jobbar med och 

påverkas av åtgärderna) gjordes för att få olika aspekter på de ämnen som behandlades under 

intervjuerna. Intervjuerna pågick olika länge och gav även olika många användbara svar vilket medför 

att vissa respondenter förekommer mer än andra i resultatdelen av rapporten. Syftet var att belysa 

de enskilda personernas åsikter kring frågeställningarna och inte vilka eller hur många som hade en 

åsikt om en viss sak.  

5.2 Resultatdiskussion 
Nedan diskuteras de resultat som framkom av studien. Avsnittet är uppdelat i två delar: skapande 

respektive implementering av åtgärdsförslag. 

5.2.1 Skapande av åtgärdsförslag 

Utifrån intervjusvaren är den generella uppfattningen att åtgärdsförslagen som skapas är svåra att 

avgränsa, det vill säga att det är svårt att veta hur pass brett eller specifikt ett åtgärdsförslag bör 

vara. Enligt Dekker (2002a) är det upp till utredaren själv att bestämma vilken nivå åtgärdsförslaget 

ska ligga på, vilket ibland kan vara svårt. På SKB anser en del av respondenterna att åtgärdsförslagen 

bör vara specifika och inriktade på den aktuella händelsen, medan andra anser att åtgärdsförslagen 

bör ligga på en högre nivå så att de även kan anpassas till andra situationer samtidigt som det lämnar 

plats för mottagarna av utredningen att själva delta i arbetet med att anpassa åtgärderna till 

verksamheten. En av respondenterna menar att ju mer specifika åtgärdsförslagen är desto lättare är 

de att implementera eftersom man redan fått hjälp med tankearbetet av utredningsgruppen och att 

det även är lättare att veta när åtgärden är implementerad. Svårigheten i att avgöra hur specifikt ett 
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åtgärdsförslag bör vara är i likhet med vad Johnson (2003) skriver om att det bör vara så pass 

generellt att det kan appliceras på andra händelser och i andra kontexter samtidigt som det inte får 

vara för abstrakt då en risk för feltolkningar kan uppstå och som därmed kan leda till oanade 

konsekvenser. Det finns enligt Dekker (2002a) flera nackdelar med att skapa för specifika 

åtgärdsförslag; om det är på en låg nivå riktas åtgärden till händelser och personer i direkt koppling 

till olyckan, medan en hög nivå istället innebär att fokus läggs på händelser högre upp i 

händelsekedjan och på så sätt ger mer långsiktiga säkerhetshöjande resultat eftersom de riktas till 

hela organisationen och inte enbart till den aktuella olyckan. En av respondenterna resonerade just 

kring detta, att det krävs åtgärdsförslag som ställer krav på hela verksamheten om säkerheten ska 

förbättras långsiktigt, istället för att använda sig av cheap fixes, som enligt Dekker (ibid.) innebär att 

åtgärdsförslagen ligger på en låg nivå som endast ger kortsiktiga lösningar. På SKB kan arbetet med 

att skapa åtgärdsförslag till synes anses passa in på de tre lager av åtgärdsförslag som beskrivs av 

Kletz (2001) då tekniska åtgärdsförslag (första lagret) skapas och implementeras snabbt och relativt 

enkelt medan åtgärdsförslag på en högre nivå fokuserar på att förbättra säkerheten långsiktigt och 

även på andra ställen i systemet (lager två och tre).  

Flertalet av respondenterna påpekade att det är viktigt att åtgärdsförslagen är pedagogiska och 

tydligt beskrivna, så att åtgärdsförslagen inte missuppfattas av mottagaren så pass att denne tror att 

det handlar om något annat än det utredaren hade i åtanke. Även språket är något som utredarna på 

SKB ibland anpassar beroende på vem som är mottagare av utredningen. Denna anpassning menar 

Dekker (2002a) bidrar till att rapporten verkligen blir läst och förstås på rätt sätt. I intervjuerna 

uttrycktes vikten av att de åtgärdsförslag som skapas ska vara kopplade till händelsen, och att det är 

viktigt att utredaren är noggrann med detta och utvärderar åtgärdsförslaget så att det åtgärdar rätt 

sak. Gör det inte det menar respondenterna att det kan bidra till att något helt annat åtgärdas istället 

för den aktuella händelsen. Detta är i linje med vad Johnson (2003) skriver, att om någon orsak till 

händelsen saknar ett åtgärdsförslag är det lätt att gå miste om viktiga lärdomar av detta, och att 

varje åtgärdsförslag som skapas måste ha en koppling till händelsen. Även vikten av att motivera 

åtgärdsförslaget är något som några av respondenterna tagit upp, och som anses viktigt för att 

åtgärden ska bli korrekt förstådd och implementerad. Motiveringen är enligt respondenterna till för 

att mottagaren ska förstå varför åtgärdsförslaget är viktigt och vad det löser för problem och även 

vad effekten av åtgärdsförslagen blir. En av respondenterna menade även att det är viktigt att 

motivera åtgärdsförslaget för dem som ska utföra det så att de personer som är inblandade är 

medvetna om vad som förväntas av åtgärden och vilka konsekvenser som kan uppstå. 

En annan svårighet som framkommit av intervjuerna är att veta hur många åtgärdsförslag man ska 

skapa. Detta hör ihop med vilken nivå åtgärdsförslagen ligger på, om det är på en övergripande nivå 

behövs det enligt respondenterna inte lika många men är de på en lägre nivå krävs det oftast fler. 

Hur många åtgärdsförslag det blir beror också på händelsens komplexitet. I den manual som 

beskriver hur en händelseutredning ska utföras på SKB står det att antalet åtgärdsförslag bör 

begränsas, något som det i intervjuerna visade sig vara svårt att göra. Några av respondenterna 

ansåg att det är bättre att ha många åtgärdsförslag än att behöva ta bort några förslag som kan 

komma att vara viktiga för säkerheten. Men om en utredning har väldigt många åtgärdsförslag kan 

det å andra sidan vara problematiskt för mottagaren att implementera alla och det kan ta lång tid. En 

av respondenterna uttryckte att det är lätt att känna en viss handfallenhet vid 

implementeringsprocessen när en utredning resulterat i många åtgärdsförslag, eftersom man då 

troligtvis inte kommer hinna med att implementera alla förslag. Detta är i likhet med vad 
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Rollenhagen (1995) beskriver; att en sorts handlingsförlamning kan uppstå om det är för många 

åtgärdsförslag som ska implementeras eftersom det kan vara svårt att prioritera dem. En respondent 

ansåg att det är viktigt för problemlösandet att ha många åtgärdsförslag, men att det samtidigt är 

svårt att implementera alla förslag för en organisation som samtidigt har så många andra 

arbetsuppgifter att utföra. 

En av respondenterna berättade om en metod som utredningsgruppen använt sig av vid ett par 

tillfällen där de medverkande i utredningen har fått delta i arbetet med att skapa åtgärdsförslag. 

Förslagen diskuteras fram och det beslutas om dem på vanligt vis vid ett driftsammanträde, men 

skillnaden är att förslagen redan är realistiska och väl förankrade i organisationen. Denna metod som 

utredarna på SKB använder sig av stämmer överens med det som Dekker (2002a) skriver, att det är 

fördelaktigt om de personer som jobbar med eller i närheten av den del av systemet där händelsen 

inträffade har möjlighet att delge utredaren vad som hade hjälpt i situationen vad gäller deras 

beslutsfattande och procedurer. På så sätt menar Dekker (ibid.) att utredaren kan ta del av tankar 

och synpunkter som han eller hon tidigare inte tänkt på och bolla idéer till åtgärdsförslag med dessa 

personer. Denna metod kan enligt Dekker (ibid.) även tänkas avlasta utredarna på så sätt att dessa 

inte är ensamma med ansvaret att skapa åtgärdsförslag som ska ha en positiv effekt på säkerheten 

inom organisationen. 

Eftersom intervjupersonerna har sina ordinarie arbetsuppgifter vid sidan om utrednings- och 

implementeringsarbetet ansåg några av respondenterna att tiden ibland kan bli knapp för att hinna 

med utredningsarbetet på ett fullgott sätt. Det upplevs som svårt att hitta tiden till att hinna med 

detta, och att tidspressen påverkar kvaliteten på utredningen. Samtidigt måste det finnas tidsramar 

för när åtgärdsförslag ska vara klara och när de ska vara implementerade. Åtgärdsförslagen kan 

påverkas negativt av att utredaren känner sig stressad att få dem klara, men samtidigt är det viktigt 

att de inte överarbetas och att diskussioner kring förslagen kan ske i implementeringsprocessen. Att 

ha tidsgränser för när åtgärdsförslag ska vara implementerade är något som Johnson (2003) 

förespråkar, så att organisationen kan kontrollera åtgärdsförslagen och se till så att de blir 

implementerade. 

Vad gäller MTO-metodiken som SKB använder sig av uppgav några av respondenterna att de 

tenderar att lägga mer vikt på vissa faktorer vid skapandet av åtgärdsförslag, beroende på vilka 

faktorer de har mest kunskap om. En respondent uppgav att det är helheten som är det viktiga och 

att denna person därför inte inriktade sig alltför mycket på de olika MTO-faktorerna. En annan 

respondent menade däremot att det är bra att dela in åtgärdsförslagen kring de olika faktorerna 

eftersom åtgärdsförslagen som hör till de olika MTO-faktorerna har olika egenskaper och krav för att 

förbättra säkerheten. Beroende på vilken bakgrund utredaren på SKB har kan fokuset på de tre MTO-

faktorerna vara olika. En av respondenterna ansåg sig själv ha mer koll på den tekniska biten, då 

denna hade en bakgrund som tekniker, och tyckte sig inte ha lika stor kunskap om den mänskliga 

delen av de tre faktorerna. Respondenten ansåg därför att mer utbildning kring den mänskliga delen 

kan behövas, vilket kan bidra till helhetssynen som MTO-synsättet förespråkar. På SKB är det alltid en 

person med i utredningsgruppen som är ansvarig för utredningen och som har specifika kunskaper 

om MTO-metodiken, en så kallad funktionsansvarig. Den funktionsansvariga för MTO-utredningarna 

är alltid densamma och denna person kan antingen själv vara med att utföra utredningen eller 

delegera detta till andra personer. Även om utredarna inte har expertkunskaper om metodiken har 

de tillgång till de manualer kring hur utredningen ska genomföras medan arbetet övervakas av den 
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funktionsansvariga. Manualen som behandlar utförandet av händelseutredningar ger ett stöd åt 

utredarna i utredningsarbetet och ger även riktlinjer för hur åtgärdsförslagen bör se ut. Det finns inte 

särskilt mycket beskrivet kring just åtgärdsförslagen utan fokus ser ut att ligga på att göra en så pass 

grundlig händelseutredning att utredaren sedan kan generera åtgärdsförslag utifrån det, som är 

kopplade till de funna orsakerna. Detta är vad Lundberg et al. (2009) beskriver som What you find is 

what you fix-principen, vilket kan förklara den generella bristen på fokus på skapandet av 

åtgärdsförslag i utredningsmanualer. 

5.2.2 Implementering av åtgärdsförslag 

Vad gäller implementeringen av åtgärdsförslagen verkar det generellt vara de mer konkreta förslagen 

som är lättast att implementera, vilket också stämmer överens med åsikterna kring skapandet av 

åtgärdsförslagen och vilken nivå de bör ligga på som diskuterades ovan. Detta är inte så konstigt 

eftersom åtgärden är inriktad på en specifik sak eller händelse medan åtgärdsförslag på en högre 

nivå är mer övergripande och kräver mer planering vid implementeringen. Det är enligt 

respondenterna också svårare att veta när dessa mer generella förslag kan anses vara 

implementerade och när de har uppnått den önskade effekten. En annan svårighet med 

implementeringen av åtgärdsförslag är risken att de hamnar mellan stolarna, att ett åtgärdsförslag 

glöms eller tappas bort någonstans på vägen. Johnson (2003) menar att det är större risk att detta 

sker i större organisationer som har många personer inblandade och många steg i 

implementeringsprocessen än i små organisationer där det är korta beslutsvägar. Detta kan även ske 

då långsiktiga åtgärdsförslag införs och organisationen förändras i och med att nya personer tar över 

(Johnson, ibid.). Respondenterna beskriver liknande situationer där åtgärdsförslagen riskerar att 

hamna mellan stolarna, bland annat åtgärdsförslag som rör flera olika avdelningar eller verksamheter 

vilket kräver att flera personer samarbetar och gör en liten del var. Det är ofta förslag på en högre 

nivå som tenderar att hamna mellan stolarna då de anses lite luddiga till skillnad från de tekniska 

förslagen som är inriktade på ett specifikt arbetsverktyg eller komponent. Det finns enligt 

respondenterna en risk att förslagen på en högre nivå glider i tiden och inte utförs lika snabbt. Detta 

kan bero på att SKB är en teknisk verksamhet och att störst fokus därför läggs på att snabbt åtgärda 

de tekniska bitarna innan man tar itu med åtgärdsförslagen på en högre nivå, samtidigt som 

åtgärdsförslag på en lägre nivå som sagt är enklare att implementera.  

Respondenterna är medvetna om att ett åtgärdsförslag ibland kan medföra nya risker i systemet som 

man inte kan förutse. På SKB går de igenom detta på driftsammanträdet där de beslutar om 

implementeringen av åtgärdsförslag och försöker se vilka risker det aktuella förslaget eventuellt kan 

ha. Även när åtgärdsförslagen skapas försöker man se de eventuella riskerna åtgärderna kan föra 

med sig. Johnson (2003) menar att det kan ta flera månader innan man upptäcker ett problem med 

ett implementerat åtgärdsförslag. Införandet av vissa åtgärder kan också enligt Johnson (ibid.) 

medföra att personalen känner sig mer trygg och på så sätt vågar ta fler risker i arbetet (se avsnitt 

2.4.2 om Risk homeostasis) vilket kan bidra till ytterligare olyckor som den införda åtgärden indirekt 

orsakar och som var svårt att föreställa sig vid implementeringsprocessen. Detta resonemang för en 

av respondenterna som menar att man måste fundera på om åtgärdsförslagen kan medföra att 

personalen börjar agera annorlunda och att nya risker på så sätt skapas, och att man bör följa upp 

åtgärdsförslag som införts för att kontrollera detta. På SKB anser en del av respondenterna att man 

är generellt sett dåliga på att följa upp åtgärdsförslagen när de blivit införda. Detta beror bland annat 
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på att det hela tiden är så mycket annat som pågår för tillfället och att organisationen är alldeles för 

händelsestyrd för att kunna ha en långsiktighet i arbetet. 

De ekonomiska aspekterna av ett åtgärdsförslag var inte något som respondenterna lade särskilt stor 

vikt vid. Vid skapandet av ett förslag verkar respondenterna fokusera på att skapa så 

säkerhetshöjande åtgärdsförslag som möjligt, och kostnaden är i det skedet oväsentligt. Enligt Kletz 

(2001) är det vid implementeringen av ett åtgärdsförslag viktigt att man tar hänsyn till kostnaderna 

och överväger ifall det finns andra, billigare alternativ, men enligt respondenterna verkar kostnaden 

inte ha någon större betydelse heller vid implementeringen. Skulle dock kostnaden komma på tal så 

är det i termer av personalresurser snarare än specifika siffror.  

Dialogen med mottagaren av utredningen är viktig för att en utredning ska resultera i effektiva 

åtgärdsförslag. Intervjupersonerna ansåg att det är viktigt att utredningen, och därefter 

åtgärdsförslagen, speglar det som beställaren av utredningen ville undersöka. Dialogbehovet beror 

enligt några av respondenterna på vilken typ av händelse det är som ska utredas men även på den 

erfarenhet som utredaren har. Respondenterna menar att om utredaren varit med och utfört 

händelseutredningar tidigare är det lättare att förstå vad beställaren vill ha fram av utredningen och 

har man mindre erfarenhet är risken att man får relativt fria händer och utredaren måste börja med 

att ta reda på vad det är som egentligen ska undersökas. Några av respondenterna menar att 

kommunikationen helt eller delvis upphör efter det att utredningen är klar och att utredarna sällan är 

delaktiga i de beslut som tas angående implementeringen. Enligt en av respondenterna skulle 

utredningsgruppen kunna vara en tillgång vid implementeringen av åtgärderna i och med att de har 

varit med och tagit fram dessa. Det ansågs också finnas ett behov av återkoppling på 

utredningsarbetet i form av positiv och negativ feedback så att man kan se vilken nytta utredningen 

haft men även för att ge utredaren förbättringsmöjligheter. 

Tankesättet kring utredningarna och varför det är viktigt att utvärdera resultat och följa upp arbetet 

är något som respondenterna anser är viktigt. Det är många personer inblandade i utredningarna på 

ett eller annat sätt och därför krävs mer diskussion kring säkerhetskulturen så att man förstår nyttan 

av att följa upp och utvärdera arbetet. Respondenterna anser att det är viktigt att alla förstår syftet 

med utredningarna och att fokus inte ligger på att hänga ut enstaka personer utan att det är hela 

verksamheten som ska förbättras. Detta är i likhet med den nya synen på mänskliga felhandlingar 

som Dekker (2006) beskriver, där mänskliga felhandlingar är startpunkten i en utredning istället för 

lösningen. 

5.3 Framtida forskning 
Denna studie har fokuserat på skapandet och implementeringen av åtgärdsförslag i 

olycksutredningar, och belyser således endast en del av utredningsarbetet. Det kan därför vara av 

intresse att studera hur utredningarna på SKB går till i större utsträckning, kanske genom fallstudier i 

form av observationer och fokusgrupper, för att exempelvis titta närmare på vilka metoder som 

används och hur väl manualen kring händelseutredningar utnyttjas.  

 

Utredningsarbetet på SKB är en komplex verksamhet med många olika aktörer inblandade. Därför 

vore det intressant att titta närmare på hur kommunikationen mellan de olika parterna såsom 

utredare, beslutsfattare och externa aktörer ser ut och vilka kommunikationsmedel som finns och 

hur distribueringen av rapporter går till. 
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Då storleken på denna studie är begränsad och intervjuerna mestadels har fokuserat på allmänna 

frågor kring utredningsarbetet och åtgärdsförslag skulle en tänkbar fördjupning kunna innehålla en 

genomgång av de olycksutredningar som är utförda på SKB för att bland annat se vilken typ av 

åtgärdsförslag som skapats och för att erhålla utredarnas och mottagarnas tankar kring deras utförda 

utredningar. 

5.4 Slutsatser 
Syftet med denna studie har varit att studera arbetet med att skapa och implementera åtgärdsförslag 

vid olycksutredningar på SKB samt att identifiera de svårigheter som detta innebär. 

Händelseutredningen ska mynna ut i de åtgärdsförslag som bidrar till att händelsen inte inträffar igen 

och som ökar säkerheten i verksamheten. Arbetet med att skapa åtgärdsförslag på SKB har visat sig 

vara en komplex uppgift som innebär många svåra beslut bland annat angående storlek och innehåll 

där utredaren måste kompromissa på olika sätt för att kunna skapa ett åtgärdsförslag som förbättrar 

säkerheten. Implementeringen av åtgärdsförslagen är även det en viktig del av utredningsarbetet och 

innehåller beslutsfattande som kräver bra kommunikation och samarbete med alla inblandade 

parter.  

Nedan sammanfattas de viktigaste resultaten som framkommit av studien: 

o Åtgärdsförslagens avgränsning: Det upplevs svårt att avgränsa förslagen, är de på en för hög 

nivå finns det risk för misstolkning och är de på en för låg nivå riskerar åtgärden att inte 

kunna appliceras på andra situationer.  

o Åtgärdernas koppling till händelseutredningen: Det är viktigt att rätt sak åtgärdas. 

o Antal åtgärdsförslag: Det upplevs svårt att begränsa antalet förslag. Ett fåtal åtgärdsförslag 

innebär en större chans att alla implementeras men tenderar ofta att vara på en hög nivå 

som tar längre tid att implementera. Ett större antal åtgärdsförslag ökar möjligheterna att 

lösa problemet, men medför risken att inte alla åtgärdsförslag implementeras och att de är 

svåra att prioritera. 

o Dialogbehovet med mottagaren av utredningen: Mer erfarna utredare har lättare för att veta 

vad mottagaren vill ha fram av utredningen. 

o Tidsbrist: Påverkar kvaliteten på utredningen och åtgärdsförslagen, men samtidigt anses det 

inte heller bra att överarbeta åtgärdsförslagen. 

o MTO-metodiken: Utredarna har olika bakgrund och därför olika mycket kunskap om de tre 

faktorerna. Enligt en respondent är helheten viktigast, medan en annan påpekar att 

åtgärdsförslag som är kopplade till de tre olika faktorerna har olika egenskaper och måste 

betraktas separat.  

o Risk att åtgärdsförslag hamnar mellan stolarna: Om åtgärdsförslagen berör flera olika 

avdelningar eller verksamheter som samarbetar finns det en risk att de tappas bort eller 

hamnar mellan stolarna. Även åtgärdsförslag på en högre nivå tenderar att hamna mellan 

stolarna. 

o Åtgärdsförslag som genererar nya risker: Det är viktigt att följa upp åtgärdsförslagen för att 

se att de inte förändrar personalens agerande och på så sätt introducerar nya risker i 

systemet. 



36 
 

o Tankesätt kring säkerhetskultur: Det är många personer inblandade i utredningarna och 

därför krävs diskussioner kring säkerhetskulturen så att man förstår nyttan av att följa upp 

och utvärdera arbetet. 

De slutsatser som kan dras från denna studie speglar till stor del de teorier kring skapande och 

implementering av åtgärdsförslag som beskrivits. På SKB verkar man vara medvetna om de 

svårigheter som skapande och implementering av åtgärdsförslag innebär, och man har till exempel i 

rutinen kring utförandet av MTO-utredningar angett att antalet åtgärdsförslag bör begränsas, något 

som Rollenhagen (1995) rekommenderar. Man har även infört en metod där åtgärdsförslag på både 

lägre nivå och de mer abstrakta, långsiktiga åtgärdsförslagen diskuteras med alla inblandade så att de 

är väl förankrade i organisationen och på så sätt uppnår önskad effekt. Det fanns dock vissa 

skillnader i respondenternas åsikter kring hur man bör hantera de olika svårigheter som kan uppstå 

vid skapandet av åtgärdsförslag och de avvägningar man ofta måste göra, till exempel vad gäller antal 

åtgärdsförslag och på vilken nivå de ska ligga. Utredningarna ser olika ut från gång till gång och det är 

därför svårt att ha ett enda tillvägagångssätt för att skapa åtgärdsförslag, men genom att granska och 

diskutera de svårigheter och de skillnader i arbetssätt som finns vad gäller skapande och 

implementering av åtgärdsförslag skulle arbetet kunna utvecklas och effektiviseras. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuunderlag 
 

Intervju med utredare 

 

Bakgrund 

1  Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

2  Hur länge har du jobbat på SKB? 

3  Vad har du för bakgrund innan du kom till SKB? 

4  Vad är dina erfarenheter av att delta i utredningar? 

5 Hur ofta deltar du i MTO-utredningar?  

 

Skapande av åtgärdsförslag 

1 Beskriv hur du går tillväga när händelseutredningen är klar och du ska skapa åtgärdsförslag. 

2 Vilka problem eller svårigheter upplever du med skapandet av åtgärdsförslag? 

3  Vad anser du utgör ett bra åtgärdsförslag?  

4  Vilken fokus har åtgärdsförslagen på de olika MTO-faktorerna (Människa, Teknik, Organisation)? 

5  Anser du att det skapas en viss typ av åtgärdsförslag mer än andra? Vilken typ? 

6  Vilka faktorer tar du hänsyn till vid skapandet av åtgärdsförslag? (T.ex. kostnad, effektivitet, tid) 

7  Är det viktigt att motivera åtgärdsförslagen? 

8  Hur detaljrikt anser du att ett åtgärdsförslag bör vara? Hur påverkar detta mottagandet? 

9  Vilka typer av åtgärdsförslag tycker du är svårast att skapa? Varför? 

10  Införandet av vissa åtgärder kan ibland medföra nya risker – hur förhåller du dig till detta vid 

skapandet av åtgärdsförslag? 

11  Hur tänker du kring mottagandet av utredningen och åtgärdsförslagen när du skapar 

åtgärdsförslag? Skapas åtgärder med mottagaren i åtanke? 

12  Hur mycket använder du dig av den rutin (SD-123) som finns om utförandet av MTO-utredningar? 

13  Anser du att du/ni som utför utredningen arbetar så som rutinen föreslår? 

14  Tycker du att rutinen ger tillräcklig information för att kunna skapa effektiva åtgärdsförslag? 

15  I rutinen står det att ”Åtgärderna bör prioriteras så att den mest effektiva åtgärden skall utföras 

först”: 

 15.1 Hur bedömer du åtgärdsförslagens effektivitet? 

 15.2 Hur prioriterar du åtgärdsförslagen? 

16  I rutinen står det att ”Antalet åtgärder bör begränsas”– hur ser du på det? 

 

Implementering av åtgärdsförslag 

1 Hur delaktig är du i implementeringsprocessen? 

2 Anser du att det finns ett behov för att utredarna som skapar åtgärdsförslagen är mer delaktiga i 

implementeringsprocessen? 

3 Hur anser du att åtgärderna generellt sett blir mottagna? 

4 Är det viktigt att adressera åtgärdsförslag så att de tas om hand av rätt person?  

5 Finns det risk för att åtgärdsförslagen hamnar mellan stolarna om de inte adresseras? 

6 Vad anser du om uppföljningen av åtgärdsförslag? Får du någon feedback på vad som händer med 

åtgärdsförslagen? (Det som har/ska införas) 
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7 Vad anser du om användandet av tidsgränser, då en åtgärd bör vara implementerad? 

8 Hur skulle en optimal situation med implementering av åtgärder se ut? 

9  Exempel på åtgärdsförslag i några MTO-utredningar:  

 9.1  Hur har dessa implementerats? 

 9.2  Anser du att åtgärderna varit tillräckliga? 

10 Hur ser du på kommunikationen med mottagaren av utredningen/åtgärdsförslagen? 

11 Vad tror du skulle kunna förbättra arbetet med implementering och uppföljning av 

åtgärdsförslag? 

12 Hur mycket tror du yttre faktorer såsom kostnad och tidsåtgång spelar in på beslut om 

implementering? 

13 Ett problem är att rapporten ofta tar lång tid att göra och att vissa åtgärder redan kan vara 

implementerade när den är klar. Hur ser du på detta? 

14 Tror du att utredningen påverkas av ifall det är en medarbetare på SKB som utför utredningen, 

eller om det är en extern konsult? På vilket sätt? 

Är det något du vill tillägga kring skapandet eller implementering av åtgärdsförslag? 

 

 

Intervju med beställare av utredningarna 

 

Bakgrund 

1 Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

2 Hur länge har du jobbat på SKB? 

3 Vad har du för bakgrund innan du kom till SKB? 

4 Vad är dina erfarenheter av MTO-utredningar? 

 

Åtgärdsförslag 

1 Vad är din generella uppfattning om de åtgärdsförslag som tas fram i en utredning? 

2 Anser du att de åtgärdsförslag som tas fram är tillräckliga för att förbättra säkerheten?  

3 Anser du att det skapas en viss typ av åtgärdsförslag mer än andra? Hur ser du på det? 

4 Vissa utredningar resulterar i många åtgärdsförslag, medan andra resulterar i ett fåtal: vad anser 

du är för- och nackdelarna med detta? 

 

Implementering 

1 Hur går arbetet med implementering av åtgärder till? 

2 Hur tas beslut om vilka åtgärder som bör implementeras? 

3 Hur tas beslut om hur dessa åtgärder ska implementeras? 

4 Vilka åtgärdsförslag anser du är lättast/svårast att implementera? 

5 Hur stor del av åtgärdsförslagen implementeras? 

6 Vilka typer av åtgärdsförslag anser du implementeras oftast av de olika MTO-faktorerna? 

(Människa, Teknik, Organisation) 

7 Ändrar ni något i åtgärdsförslagen eller implementeras de oftast som de är? 

8 Hur detaljrika anser du att åtgärdsförslagen bör vara? Vad har det för inverkan på ditt beslut om 

implementering? 

9 Händer det att ni inför åtgärder innan MTO-utredningen är färdig? Vilken typ av åtgärder? 
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10 Införandet av vissa åtgärder kan ibland medföra nya risker – hur förhåller du dig till detta vid 

införandet av åtgärder? 

11 Anser du att det finns ett behov för att utredarna som skapat åtgärdsförslagen är mer delaktiga i 

implementeringsprocessen? 

12 Vad anser du om användandet av tidsgränser i utredningarna, då en åtgärd bör vara 

implementerad? 

13 Exempel på åtgärdsförslag i några MTO-utredningar:  

 13.1 Vilka åtgärder blev implementerade? Varför/varför inte? 

 13.2 Hade du velat se några andra/ytterligare åtgärdsförslag? 

 13.3 Vilken effekt har du upplevt att de haft? 

14 Tror du att utredningen påverkas av ifall det är en medarbetare på SKB som utför utredningen, 

eller om det är en extern konsult? I så fall på vilket sätt? 

15. Vad anser du är svårigheterna i arbetet med implementering av åtgärder? 

 

Uppföljning 

1 Hur arbetar du med uppföljning av de åtgärder som införts? 

2 När kan en åtgärd anses vara utförd? Vilken uppföljning krävs? 

3 Utvärderas effekten av åtgärderna som införs? Hur? 

4 Vad tror du skulle kunna förbättra arbetet med implementering och uppföljning av 

åtgärdsförslag? 

Är det något du vill tillägga kring implementering eller uppföljning av åtgärdsförslag? 

 

 

Intervju med slutanvändare (tekniker) 

 

Bakgrund 

1 Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

2 Hur länge har du jobbat på SKB? 

3 Vad har du för bakgrund innan du kom till SKB? 

 

Åtgärder 

1 Hur märker du av införda åtgärder? 

2 Vilken information får du om vad som har förändrats efter en utredning? 

3 Vilken medverkan har du i arbetet med implementering av åtgärder? 

4 Vilken effekt upplever du att åtgärderna har? 

5 Upplever du några svårigheter med införandet av åtgärder? 

Är det något du vill tillägga kring åtgärder och dess implementering? 
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Bilaga 2 – Utdrag ur transkription 
 

I: Vad är nackdelen med att det är många åtgärdsförslag? 

R2: Ja ur synpunkten att lösa problemet kan det i och för sig vara bra att ha många, många olika 

förslag, men det är svårt att hantera, mycket att ta till sig så att säga, för de som ska göra 

åtgärden egentligen blir det så mycket . I en redan ansträngd organisation som har mycket annat 

att göra i det dagliga, så är det ytterligare en belastning med mycket förslag att göra, som ska 

åtgärdas. Man skulle vilja ha det här konkreta lilla förslaget, på det här är problemet. Det kan 

vara lite svårt att hitta. 

I: Är det svårt att prioritera vilka åtgärdsförslag ni ska ta med då, om det är många? 

R2: Nja, det blir ju egentligen en kompromiss i så fall, om man ska prioritera vilka som är viktigast så 

att säga, då löser man de viktigaste frågorna, men sen kan det ligga mycket kvar i bakvattnet 

som skulle behöva lösas men som prioriteras bort, är det ju. Så just det är en svårighet. Sen är 

det organisatoriskt så att säga, kan vara svårt att göra prioriteringen, i så fall. 

I: Kan du utveckla det? 

R2: Ja analysgruppen i sig kanske inte har helhetsbilden, över organisation eller verksamhet, och då 

är det svårt att göra prioriteringen, utan då kan ju det här beslutet med att man tar med 

ledningen istället i arbetsmöten eller vad man ska kalla det för, och gör prioriteringen där så blir 

det enklare och mer förankrat i alla fall. 

I: Vad anser du utgör ett bra åtgärdsförslag? 

R2: Oj. Det beror egentligen vad det berör, i alla fall att det är tydligt, lätt att förstå för de som ska 

utföra åtgärden egentligen, det är ju bra om det är mätbart, att man på ett enkelt sätt kan se att 

det ger resultat. 

I: Hur arbetar ni för att uppnå det? 

R2: Det är väl egentligen ett tankesätt man har, att man ska försöka vara så tydlig som möjligt när 

man ger förslagen, att det inte, att man inte luddar till det bara för att det ska se bra ut, utan att 

det ska bli någonting av det egentligen. Det ska gå att följa upp sen att vi har, det är så att vi har 

gjort den och förhoppningsvis att man tittar sen att det gav resultat också. Något mer styrt 

arbetssätt vill jag inte säga att det är, i alla fall. 
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Bilaga 3 - Koder 
 
ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

ÅTG – Det  Detaljrikedom/storlek på åtgärdsförslag 
ÅTG – Inr  Åtgärdsförslagets inriktning 
ÅTG – Tillv  Tillvägagångssätt 
ÅTG – Påv  Påverkan/yttre faktorer 
ÅTG – Kon   Konsekvens av åtgärdsförslaget 
ÅTG – Ant   Antal förslag 
ÅTG – Mto   Relationen till MTO 
ÅTG – Mot  Motivering 
ÅTG – Form  Formulering 
 
ANALYS 

ANA – Ors  Åtgärdens koppling till orsaken 
ANA – Besk  Beskrivning 
 
IMPLEMENTERING 

IMPL – Omf  Omfattning  
IMPL – Bed  Bedömning  
IMPL – Uppf  Uppföljning 
IMPL – Mott  Mottagare 
IMPL – Ds  Driftsammanträde 
IMPL – Eff  Effekt av implementerade åtgärder 
 
PERSONAL 

PERS – Gr  Utredningsgruppen 
PERS – Kon  Konsulter 
 
ARBETSSÄTT 

ARB – Br   Brister i arbetssätt 
ARB – Tank  Tankesätt 
ARB – Dia  Dialog 
ARB – Best  Beställare av utredning 
 
VERKSAMHETEN 

VERK –  Att  Attityder 
VERK – Org  Organisationen 
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Bilaga 4 – Utdrag ur tabell med kodade textstycken 
 

ID Kod Textstycke Anteckning 

R2 ÅTG - Form Det är väl egentligen ett tankesätt man har, att man ska 
försöka vara så tydlig som möjligt när man ger förslagen, 
att det inte, att man inte luddar till det bara för att det 
ska se bra ut, utan att det ska bli någonting av det 
egentligen. 

 

R2 ÅTG - Form Det är nog en bedömning från fall till fall, hur mycket 
man skriver. Sen är det ju lite med att man vill… 
rapporten kan ju bli hur tjock som helst egentligen, så 
det är en liten avvägning där också hur mycket man vill 
bre ut sig i text. 

 

R2 ÅTG – Ant 
VERK - Org 

Ja ur synpunkten att lösa problemet kan det i och för sig 
vara bra att ha många, många olika förslag, men det är 
svårt att hantera, mycket att ta till sig så att säga, för de 
som ska göra åtgärden egentligen blir det så mycket . I 
en redan ansträngd organisation som har mycket annat 
att göra i det dagliga, så är det ytterligare en belastning 
med mycket förslag att göra, som ska åtgärdas. Man 
skulle vilja ha det här konkreta lilla förslaget, på det här 
är problemet. Det kan vara lite svårt att hitta. 

Ansträngd 
organisation 

R4 ÅTG - Påv Ja allting kostar självklart, och saker som tar lång tid, ja 
det tar lång tid att åtgärder får effekt, sedan finns det 
viss risk att den efter hand prioriteras ner och aldrig blir 
färdig. Ekonomi tror jag inte, man tänker inte i de 
termerna, kanske tänker man i mantid, men inte så 
vanligt eller. Tror inte ekonomi egentligen spelar in. 

 

 

 


