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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka skiftavlämning i tre kontrollrum på kärnkraftverket OKG 
utifrån attityder, tillit och procedurer. OKG beskriver sin säkerhetskultur som att all personal kan känna 
sig bekväma med att ifrågasätta och där hög tillit skall verka för att skapa ett öppet klimat. Tidigare 
forskning har visat att relationen mellan säkerhetsklimat och inställningen till avlämning är beroende av 
tillit (Kath et al., 2010). Studiens mål är att resultatet skall ge förslag till förbättringar eller förändringar till 
dagens arbetssätt kring skiftavlämning. 
Studien är genomförd som en fallstudie av explorativ samt jämförande karaktär och har en innesluten 
multipel enhets design. Datainsamlingen utfördes genom observationer samt semistrukturerade intervjuer. 
Studien avgränsades till att enbart omfatta skiftavlämning klockan 14.45–15.00. Deltagarna bestod av 
OKG anställda som jobbade i kontrollrummet med driften och utgjordes av; skiftchef (SC), 
reaktoroperatör (RO), turbinoperatör (TO) samt stationstekniker (ST) . Tre skiftlag intervjuades, ett per 
block där en individ från varje befattning deltog. Intervjuerna genomfördes på de skiftlag som gick på ett 
arbetspass. Tre skiftavlämningar samt sex genomgångar (en före och en efter per skift) observerades per 
block. Resultatet visade på att skiftavlämningens rutiner och tillvägagångssätt är bra utifrån hur 
information bör avlämnas. Dock visar denna studie på att det finns skillnader i skiftarbetares personliga 
värderingar och att det leder till irritation samt olika sätt att arbeta. Studien visar att fokus bör ligga på att 
skapa en så gemensam värderingsram som möjligt inom samtliga block. 
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1 Inledning 
Säkerhet är inget som existerar eller uppkommer av sig själv inom en organisation. Säkerhet är något som 
aktivt måste skapas och ständigt bearbetas för att den skall kunna bibehållas (Reason, 2000; Cooper, 
2000). Parker, Lawrie & Hudson (2006) skriver” […] it is clear that a ’desirable’ safety culture does not just emerge, 
fully-formed, within one specific organisation” (sid 553). Flera forskare menar att för att en god säkerhetskultur 
skall kunna råda kräver detta att det finns organisationstillit och förtroende hos arbetare för att de ska vara 
villiga att rapportera misstag, ha en till öppen kommunikation samt vilja och motivation till ett 
säkerhetstänkande hos individerna inom den gällande organisationen (Kath, Magley & Marmet, 2010; Cox, 
Jones & Collinson, 2006; Burns, Mearns & McGeorge, 2006).   
 
För organisationer inom kärnkraft, flyg och sjöfart är en stark säkerhetskultur av betydande vikt. Enskilda 
misstag som kan hända/händer inom kärnkraftverk kan leda till driftstop vilket gör att elproduktionen 
minskar. Detta medför omfattande kostnader för företaget. Flera ”små misstag” kan leda till större olyckor 
beroende på hur de sammanfaller vilket gör att vikten av en stark säkerhetskultur inom kärnkraftverk är 
betydande.  Genom dess komplexa miljö samt omfattningen på konsekvenserna vid ett misstag klassas 
kärnkraftverk (även flyg och sjöfart) som High-Reliability Organisations (HRO). Med detta menas att 
inom dessa organisationer interagerar arbetare med omfattande och komplexa system vilket gör att risken 
för att ett misstag kan begås är högre. Om en olycka skulle inträffa är risken stor inom dessa 
organisationer att konsekvenserna leder till omfattande och allvarliga skador för både människor, natur, 
egendom samt medför stora kostnader för företagen. 
Tjernobyl är ett exempel på där bristande säkerhetstänkande samt bristande kommunikation ledde till att 
en av de största kärnkraftsolyckorna inträffade. Olyckan gav insikt i att det behövs ett bättre 
säkerhetstänkande samt organisering och hantering kring säkerhetsfrågor och sedan dess har ambitionerna 
kring säkerhet bara ökat inom olika typer av organisationer (Pidgeon, 1998). Utifrån International Atomic 
Energy Agency´s (IAEA) rapport angående kärnkraftsolyckan i Tjernobyl myntades ordet och begreppet 
”säkerhetskultur” (IAEA, 1986). 
 
IAEA är en oberoende och internationell organisation inom FN som har flera olika samarbetsparters 
världen över. Deras definition på säkerhetskultur är ” […]that assembly of characteristics and attitudes in 
organisations and individuals which establishes that, as an overriding priority, nuclear plant safety issues receive the attention 
warranted by their significance” (IAEA, 1991). IAEA jobbar för att säkerheten inom kärnkraft ständigt ska 
utvecklas samt utveckling av forskning och teknologi. Syftet med IAEA är att de ska vara en global 
knutpunkt för kärnkraftsindustrin. (IAEA, IAEA) 
 
The World Association of Nuclear Operators (WANO) är även den en global organisation som jobbar 
med och för säkerhet och utveckling inom kärnkraftsindustrin. Till skillnad från IAEA är WANO en 
organisation som drivs och styrs av dess egna medlemmar inom kärnkraftsindustrin. WANOs (2006) 
definition på säkerhetskultur är” An organization’s values and behaviours, modelled by its leaders and internalized by 
its members, that serve to make nuclear safety the overriding priority.” (s. 1) 
Genom olika samarbeten ger WANO ut publikationer med bland annat riktlinjer, vilka utgör en 
beskrivning inom olika områden för hur kärnkraftsindustrin bör verka och arbeta.. Dessa riktlinjer 
formuleras i syfte att kunna användas på alla kärnkraftverk världen över och att de skall kunna utgöra en 
grund för kärnkraftverkens egen utveckling av rutiner och förhållningsorder (WANO, WANO). WANOs 
riktlinjer angående hur en god säkerhetskultur kan uppnås bygger bland annat på att de förordar ett öppet 
klimat där tyngdpunkten ligger på tillit mellan individer samt skiftlag inom kärnkraftindustrin. WANO 
anser att arbetare inom kärnkraftindustrin ska, genom eget initiativ och eget ansvar, jobba för att 
säkerheten ska bli så hög som möjligt genom att kunna påtala brister eller felhantering oavsett individ. 
(WANO, 2006) 
 
Detta stämmer överens med Cox et al. (2006) resultat, tillit till andra medarbetares intentioner och 
förmågor måste finnas men, detta måste även kunna ifrågasättas. För att kunna uppfylla WANOs riktlinjer 
till en god säkerhetskultur krävs det att det finns en stor tillit mellan medarbetarna inom organisationen 
samt till ledningen, det måste även finnas en tilltro att informationen som de framför inte kommer att leda 
till orättvis bestraffning (Reason, 1997).  
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Jones och George (1998) menar att attityder som formas och skapas inom en organisation färgas av hur 
individer inom organisationen upplever andra individer som tillförlitliga. Hur en individ formar sin 
tillförlitlighet är beroende av; hur pass osäker informationen som förmedlas inom organisationen är, att 
det finns ett beroendeförhållande mellan individen och organisationen samt tillit till andra individers 
tidigare erfarenhet, kunskap och interaktion. 
För att kunna skapa den typen av tillit måste arbetsledare uppmuntra arbetare till att använda sig av 
tvåvägskommunikation samt att bemöta bristande säkerhetstänkande genom att jobba för 
attitydförändring (Kath et al., 2010).  
Genom informationsutbyte mellan länder och kärnkraftverk anser WANO (WANO, WANO) att säkerhet 
och produktivitet kan öka för alla kärnkraftverk världen över.  

1.1 Problemformulering & syfte 
Syftet med studie är att titta på skiftavlämning i kontrollrum för skiftlag på kärnkraftverket OKG i 
Oskarshamns tre reaktorer utifrån skiftpersonalens attityder, tillit och procedurer. Detta mynnade ut till 
följande frågeställning, vilket ska besvaras med hjälp av fyra subkomponenter: 
 
Hur upplever skiftarbetare skiftavlämning kl 15.00 på OKG för block 1, 2 och 3? 

1) Vilka attityder och synsätt finns inom skiftlagen gentemot händelser eller ärenden där information 
ej har blivit överlämnad? 

2) Vilket/ vilka synsätt, attityder och användning existerar kring loggboken och/eller 
korttidsanteckningar och checklista samt finns det någon skillnad mellan blocken?  

3) Har skiftlagens attityder och tillit någon påverkan på avlämningen? 
4) Hur ser säkerhetskulturen ut inom skiftslagen samt mellan blocken med hänsyn till attityder och 

tillit till varandra? 

1.1.1 Mål 
Studien har som mål att utifrån dagens forskning kring säkerhetskultur inom HRO och skiftavlämning 
samt observationer och intervjuer mynna ut i förslag till förbättringar eller förändringar av dagens 
arbetssätt kring skiftavlämning.  

1.2 Teoribakgrund 
Den här delen presenterar teorier och modeller av vad som utgör en säkerhetskultur. Den har även som 
syfte att ge en översiktlig bild av vad som menas med en god säkerhetskultur samt en presentation av 
studier kring tillit och dess inverkan på säkerhetskultur och kommunikation samt en redovisning av olika 
typer av tillit. 

1.2.1 Säkerhetskultur 
Mycket forskning har bedrivits kring ämnena; säkerhetskultur, säkerhetsklimat och organisations kultur, 
organisations klimat. Flera forskare har försök att definiera vad som menas med de olika begreppen 
(Guldenmund, 2000). Schein (1992) (refererad i Guldenmund, 2000) menar att (organisations) kultur är 
den utvecklade formen av(organisations) klimat. Enligt Schein får en kultur en bredare och fördjupad 
betydelse som en reflektion av klimatet.  
Guldemund (2000) gör denna sammanfattning i sitt referat av de olika forskarnas definitioner: 

“The term organisational climate was coined to refer to a global, integrating concept underlying most organizational 
events and processes. Nowadays, this concept is referred to by the term organisational culture whereas the term 
organisational climate has come to mean more and more the overt manifestation of culture within an organisation.” (s. 
221) 

Cooper’s  (2000) definition på en organisationskultur är att den kan ses som en konstruktion av flera 
målinriktade interaktioner mellan människor, arbete och organisationen.  



       

7 
 

Definition på säkerhetskultur är att den utgörs av individers samt gruppers värderingar, attityder, 
uppfattningar, kompetens samt beteendemönster. Dessa komponenter utgör hur pass engagerad 
individen/ gruppen är i en säkerhetskultur. (Lee, 1996 refererad i Guldemund, 2000; Cox & Cox, 1991).  
Säkerhetsklimat kan ses som en indikator på hur säkerheten inom en organisation är medan 
säkerhetskultur utgörs av attityder (Guldenmund, 2000). Företag samt olika organisationer idag talar till allt 
större del om säkerhetskultur. Studier inom säkerhet samt organisationer har en större tyngdpunkt på just 
säkerhetskultur, dock så är förekomsten av båda begreppen fortfarande aktuella (Guldenmund, 2000)“ 
[…] within the field of safety culture and safety climate research, both terms are still notably in use.” (s. 221) . Cooper 
(2000) tar upp vikten i att göra en skillnad mellan begreppen säkerhetskultur och säkerhetsklimat. Detta 
för att kunna veta vilken strategi en organisation bör använda sig av vid utveckling av säkerhet samt att det 
kan tjäna som verktyg vid utvärdering. 
Studier av säkerhetskultur har visat att arbetares attityder gentemot säkerhet är att det råder; personlig 
skepticism, individuellt ansvar, effektiv upprätthållning av säkerhet samt personlig immunitet. Vid 
utveckling av organisationens säkerhetskultur genom attitydförändringsarbete bör hänsyn tas gentemot 
arbetares konstruktiva uppfattningar samt okonstruktiva och negativa uppfattningar. (Cox & Cox, 1991) 
Cooper (2000) menar att vid förändringsarbete av beteenden och attityder inom organisationer krävs det 
att relationen mellan de psykologiska, beteendemässiga och situationsfaktoriella beteendet tas hänsyn till 
för utveckling av säkerhetskultur. Utifrån Bandura’s reciprocal modell har en variant utvecklats gentemot 
säkerhetskultur Figur 1. 

 
Figur 1 Reciprocal säkerhetskulturmodell 

 
Denna modell förenar de olika komponenterna som har inverkan på säkerhetskultur och skapar därmed 
ett ramverk för hur säkerhetskulturen bör bemötas samt undersökas. Varje komponent i modellen är 
möjlig att brytas ner till mindre subkomponenter vilket i sig kan ytterligare förklara hur olika relationer av 
komponenter kan inverka på säkerhetskulturen (Cooper, 2000).  
Vid olycksanalys, där den mänskliga faktorn spelar in, ses kulturen som en grund faktor i hur risk och 
säkerhetsanalysen utförs (Pidgeon, 1998). Säkerhetskultur består av ett antal antaganden, dessa antaganden 
och användningen av dem, möjliggör hur inställningen till fara och säkerhet är hos olika individer samt hur 
konstruktionen av antagandena bildas. Denna typ av kultur skapas och omformateras av dess medlemmar 
genom deras beteende och attityder gentemot att kommunikationen dem emellan kan ses som naturligt, 
självklart och ej ifrågasättande. Detta formar då en viss typ av risk, fara och säkerhetstänkande inom 
organisationen. (Pidgeon, 1998)  
Reason’s (1997) definition på vad som utgör en god säkerhetskultur är; en rapporterande kultur, en rättvis 
kultur och en lärande kultur inom organisationen. Han menar för att kunna ha en rapporterande kultur 
krävs det att det finns en rättvis kultur.  Den bör bygga på tillit och uppmuntran samt vara strukturerad 
genom tydliga principer för vad som är ett acceptabelt handlande och vad som inte är det. Om det inte 
finns en rättvisekultur där arbetare kan stödja sig mot principer kommer det att resultera i att rapportering 
av misstag uteblir på grund av rädsla för bestraffning. Dock påpekar Pidgeon (1998) att,” Responsibility 
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without accountability for the worst excesses of accidents and disasters may fail to motivate representatives of organizations to 
act in good faith.” (ss. 211-212). 
En viktig del inom säkerhetskulturen är lärandet av tidigare misstag (HSC, 1993; Reason, 2000; Reason, 
1997). Genom att företag och organisationer är villiga att ta till sig och genomföra förändringar utifrån 
data kan säkerhetskulturen utvecklas.  
Säkerhetskultur är ett begrepp som innehåller många delar och komponenter vilket tillsammans samverkar 
för att utgöra en säkerhetskultur. Detta avsnitt har haft som syfte att tydliggöra vad som utgör en 
säkerhetskultur samt visa på olika nivåer vilket det kan ta sig i uttryck samt analyseras utifrån. Tillit menar 
många forskare kan ses som en subkomponent till säkerhetskultur (Reason, 1997; Cooper, 2000) samt en 
grund till hur beteenden och attityder formas (Rokeach, 1978 refererad i Jones & George, 1998).  Dock är 
tillit ett diffust begrepp där olika definitioner och teorier råder. Näst kommande avsnitt behandlar just tillit 
och hur det inverkar samt formas utifrån organisationer och kontexter. 

1.2.2 Tillit 
En modell utformad av Kath et al. (2010) tar upp frågan om säkerhet och tillit inom organisationen samt 
hur de förhåller sig till varandra. Modellen beskriver hur säkerhetsklimat inverkar på organisationens utfall 
genom organisatorisk tillit och hur attityden inom säkerhet mot jobbet påverkar tilliten till organisationen, 
se Figur 2. Modellen beskriver även hur förhållandet mellan avdelningen och individen samverkar, där 
avdelning (safety climat och job safety relevance) ses som den oberoende variabeln och individ 
(organizational trust och organizational outcome) ses som den medierande variabeln.  

 
Figur 2 Modell om  hur organisationstillit och säkerhetsklimat inverkar på organisationen samt säkerhetskulturen. 

Resultaten i Kath et al. (2010) studie visar på att organisatorisk tillit har en inverkan på hur utfallen i en 
organisation ter sig. Studien visar även på att relationen mellan säkerhetsklimat och inställningen till 
avlämning är beroende av tillit. De hittade även ett positivt samband mellan säkerhetsklimat och 
organisationstillit då säkerhetsmotivationen var hög. Cooper (2000) lyfter fram nödvändigheten i att för att 
individer ska bli motiverade till att jobba för utveckling krävs det att uppgifterna är krävande och 
utmanande, ”The greater the challenge, the better people’s performance tends to be […]” (s. 116) 
Detta resultat visar även Jones och George (1998) studie. De har tittat på hur tillit utvecklas samt influerar 
organisationer och arbetslag. Studien identifierar tillit som två olika komponenter, villkorlig tillit och 
ovillkorlig tillit. Enligt Jones och George (1998) anser de att tillit ska ses som en psykologisk konstruktion 
vilket gestaltar sig i hur individer väljer att interagera med varandra, det vill säga värderingar, attityder, 
humör och känslor. Dessa konstruktioner ligger till grund för villkorlig samt ovillkorlig tillit. Villkorlig tillit 
inom organisationen utvecklas genom att personalen inte känner sig tillräckligt behövd, företaget värnar ej 
om personalen vilket resulterar i att personalen gör enbart det som absolut behöver göras. Organisationer 
som jobbar för att utveckla ovillkorlig tillit får personal som är beredda att ta på sig arbetsuppgifter som är 
tidskrävande och som även kan innebära självuppoffring, bättre teamwork samt en strävan efter att nå 
höga resultat. Genom att individer känner att de har en betydelse för företaget och dess utveckling ökar 
ansvarskänslan och motivationen till att utföra arbete. Jones och George (1998) menar att organisationer 
som kräver dessa typer av attityder bör sträva efter att personalen känner ovillkorlig tillit. De betonar även 
att det finns organisationer där arbetet som ska utföras inte kräver den typen av tillit. 
Clark och Payne (1997) har i sin artikel undersökt hur tillit och arbetsmiljö verkar tillsammans. Deras 
resultat tyder på att det finns en skillnad i hur medarbetare gör skillnad i tillit och misstro. De menar att 
tillit och misstro är två separata konstruktioner. Detta gör att medarbetare kan uppleva tillit gentemot en 
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kollega på ett plan men samtidigt känna misstro på ett annat plan. Genom att de är två separata 
komponenter så utesluter inte det ena det andra. Resultaten visade även på att komponenter så som 
integritet, kompetens, lojalitet, rättvisa samt öppenhet är viktiga funktioner till tillit. Dessa komponenter 
behöver inte alla ingå för att tillit ska kunna råda, de kan även ses som olika nivåer på tillit. (Clark & Payne, 
1997) 
Olika typer på nivåer av tillit kan ta sig i uttryck genom explicit tillit och implicit tillit. En studie gjord av 
Burns, Mearns och McGeorge (2006) visar på att medarbetare kan uttryck explicit tillit till arbetsledning, 
handledare och arbetskamrater men uttrycker enbart implicit tillit till arbetskamrater. Detta styrker Clark 
och Paynes (1997) resultat till att tillit och misstro kan ses som separata konstruktioner.  
 
Cox et al. (2006) har i en metaanalytisk artikel försökt att belysa hur hög och låg tillit kan inverka på 
säkerhetskulturen samt vilka effekter det kan ha för High-Reliability Organisations (HRO). Artikeln 
behandlar två fallstudier, den första fallstudien handlar om hur tillit byggs upp och bibehålls i ett 
kärnkraftverk i England. Den andra fallstudien tar upp konsekvenserna av låg tillit, dess inverkan på 
relationer samt påverkan på rapporteringen av olyckor, incidenter och ”nära missar” på en oljerigg i 
England. Den första fallstudien visar på hur implementeringen av ett ”Behavioral Safety Program” (BSP) 
har för inverkan på medarbetare och organisation samt hur inställningen hos medarbetarna byggts upp 
och bibehållits. BSP uppmuntrar bland annat till eget ansvar hos medarbetarna i att prioritera säkerhet och 
att ständigt utmana och ifrågasätta hur kulturen inom organisationen kan utvecklas. Författarnas resultat i 
fallstudien visar på att en god säkerhetskultur uppnås genom att tillit byggs upp och bibehålls genom 
öppen kommunikation. För att en god säkerhetskultur skall råda menar författarna att händelser måste 
kunna rapporteras, individer måste lära sig och ta till sig, både på individnivå samt på organisationsnivå 
och att individer upplever en rättvisekultur inom verksamheten.  
Den andra fallstudien bygger på medarbetare som hade sin arbetsplats på en oljerigg. De arbetade under 
långa perioder, två veckor i 12 timmars skift. Ledningen för organisationen förespråkade ett öppet klimat 
och att säkerheten hade första prioritet. Analysen av data från denna fallstudie visade på fyra teman; 
olycks- och incidentrapportering, bedömning och värdering, fördelning på beskyllning och en ”ni och vi” 
kultur.  Resultatet i den fallstudien visade dock inte på det förespråkade säkerhetstänkandet hos företaget. 
Utan det visade bland annat på att det fanns en tendens till att medarbetarna nedvärderade olyckor eller 
incidentdata samt att det fanns en rädsla för att rapportera olyckor, incidenter samt ”nära missar”. 
Arbetare som var inhyrda kände att de var underlägsna de fast anställda arbetarna. De som arbetade kände 
att handledare samt mellanchefer hellre ville skylla på eller anklaga någon då en olycka, incident eller ”nära 
miss” rapporterades. Genom att det fanns en rädsla för vilka konsekvenser ett rapporterat misstag kunde 
leda till så resulterade det i att ingen som arbetade i situationer där misstag begicks ville kommunicera och 
jobba för att skapa det öppna och lärande klimat som företaget strävade efter. Cox et al. (2006) menar på 
att det som är genomgående för båda fallstudierna är att tillit har en avgörande faktor för medarbetare 
inom HRO, dock i detta fall på olika sätt. Det som första fallstudien visade på var att tillit är avgörande för 
att säkerhetskulturen inom organisationen ska kunna utvecklas samt att BSP ska kunna användas och 
hjälpa till med bibehållen säkerhetskultur. Cox et al. (2006). rekommenderar BSP som ett verktyg för att 
uppnå en god säkerhetskultur. I den andra fallstudien förespråkar även det företaget ett öppet och 
tillitsfullt klimat dock så är detta inte applicerat i organisationen. Låga nivåer av tillit resulterade i brist på 
samarbetsvilja samt bristande kommunikation mellan medarbetare och ledning. Detta ledde till att en 
beskyllningskultur skapades och som ledde till att ingen ville rapportera in olyckor, incidenter eller ”nära 
misstag”. Utifrån de två fallstudierna så drar Cox et al. (2006) slutsatsen för att det ska kunna finnas en god 
och hållbar säkerhetskultur så måste det finnas en tillit till de intentioner som varje individ har mellan 
medarbetarearbetare, ledning och handledare men även möjligheten att kunna påtala brister då ett osäkert 
hanterande påträffas.  
Studier har visat att tillit bygger på värderingar och attityder (Jones & George, 1998). Värderingar har i sin 
tur inverkan på individers beteende och attityder där värderingar agerar som riktlinjer. Värderingar 
prioriteras och utvecklas samt omprioriteras vilket skapar en dynamisk värderingsram. Varje individs 
värderingar formar och bestämmer ett beteende. Om värderingarna förändras så kommer även attityden 
samt beteendet hos individen att förändras. En förändring sker om en värdering strider mot individens 
självuppfattning . (Rokeach, 1978 refererad i Jones & George, 1998)  
Det har visats att individer och gruppers värderingar samt attityder reflekteras gentemot de säkerhetsmål 
som finns. Det beteendemönster som kan skönjas från dag till dag inom organisationen är ett resultat 
utifrån hur individens säkerhetsmål ser ut för just den dagen. Dessa individuella, dagsvarierande 
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säkerhetsmål (hur högt individen värderar dem) ger en verkan och spegling till hur väl säkerheten och 
säkerhetsmålen följs vilket gör att det krävs säkerhetssystem till stöd för att säkerhetsbeteenden ska följa 
det som organisationen strävar efter. (HSC, 1993) 

1.3 Bakgrund 
Här ges en bild av OKGs säkerhetskultur samt en beskrivning av kontrollrum och rutiner. Det beskrivna 
materialet i 1.3.1 bygger på interna dokument från OKG (OKG, 2009-02-17; 2009-02-16). 

1.3.1 OKG´s Säkerhetskultur samt säkerhetspolicy 
Oskarshamnsverkets Kraftgrupp (OKG) Aktiebolag bildades den 14 juli 1965 och är sedan 1993 
dotterbolag till E.ON Sverige.  
E.ON Sverige äger 54,5% av OKG och Fortum Kraft AB äger resterande 45,5%. Kärnkraftverket i 
Oskarshamn består av tre reaktoranläggningar, O1, O2 och O3, alla är av typen kokvattenreaktor (BWR). 
O1 togs i drift 1972, O2, togs i drift 1974 och O3, som är det senast byggda kärnkraftsaggregatet i Sverige, 
togs i drift 1985.   
 
OKG har som säkerhetspolicy att säkerheten inom organisationen har högsta prioritet, den ska bygga på 
medvetenhet om tänkbara risker samt att det ska finnas en insikt i de faktorer som utgör en god 
säkerhetskultur.  Alla anställda inom kärnkraftverksamheten, från de som sitter i styrelsen till de som 
jobbar i driften, är skyldiga att verka för att en god säkerhetskultur ska upprätthållas samt råda. OKG 
jobbar för att driva och verka för ett brett säkerhetskulturperspektiv där förståelse ligger som bas för 
organisatoriska förändringar. 
OKG beskriver sin säkerhetskultur som försök till att värna samt bevara ett klimat där all personal känner 
sig bekväma med att ifrågasätta och att samtidigt vara lyhörda. En viktig del i att en god säkerhetskultur 
kan upprätthållas är att det finns en hög tillit mellan medarbetare vilket ska gynna och öppna upp för 
diskussion samt informationsutbyte. Anställda ska kunna uttrycka sina åsikter utan att behöva vara rädda 
för att det ska leda till negativa konsekvenser, detta utgör en starkdel i OKGs säkerhetskulltur. Det finns 
en stark vilja till förändringsarbete inom organisationen och de menar att alla människor kan fela men utan 
en rapporterande kultur finns det inte möjlighet till utveckling. OKGs motto är ”att det är okej att begå 
misstag, det är dock inte okej att inte tala om det”.  Målet är att kunna föra en god dialog i syfte för att få 
ökad insikt samt förståelse. Utifrån detta ska anställda inom OKG kunna agera och handla med 
säkerheten i fokus.  
OKGs säkerhetskulturmodell (vilket bygger helt på Skrivers modell) består av tre delar; förståelse, 
riskstyrning och beteende. Förståelse syftar till hur individer uppfattar ”verkligheten” både tankemässigt 
samt känslomässigt. Utifrån hur den grundläggande förståelse är, styr det individens handlingar och 
värderingar vilket resulterar i olika typer av attityder. För att kunna förändra attityder behövs en ökad 
förståelse skaps. Med ”beteende” menas det som är våra faktiska handlingar, detta är beroende av hur vår 
förståelse är för olika typer av situationer och kontexter. Syftet med riskstyrning är att se över de 
övertygelser, värderingar, idéer, tro och kunskap som finns inom organisationen, vilket tillsammans ger en 
bas för social interaktion. Detta skapa ramar och riktlinjer för vad som är att betrakta som ett korrekt 
beteenden. I arbetet för en stark säkerhetskultur följs all beteenderegistrerat händelsedata upp, detta för att 
så tidigt som möjligt se tendenser inom säkerhetskulturen vilket möjliggör riskstyrning.   
Enligt Jan Skriver är säkerhetskultur en form av risk- och säkerhetsmedvetenhet som finns med i det 
dagliga arbetet. Detta innebär att man i sitt arbete ska vara skärpt och tänka längre än själva handlingen 
och reflektera över hur konsekvenser i handlingen kan påverka säkerheten. 
Attityden inom OKG gentemot andra organisationer är att de utgör en lärande samt informationsrik källa 
till utveckling av säkerhet. Genom att se till hur andra organisationer arbetar och förhåller sig gentemot 
olika aspekter inom organisationen finns det möjlighet till lärande och utveckling av OKGs egna 
säkerhetskultur.  
För att fortsätta kunna bevara en god säkerhetskultur genomför OKG vartannat år en kvantitativ 
undersökning och en kvalitativ undersökning samt vart tredje år en metaanalytisk undersökning. Den 
kvantitativa undersökningen baseras på en enkätundersökning där resultaten sedan behandlas i olika typer 
av workshops. Den kvalitativa studien genomförs via intervjuer. Resultaten från dessa studier ligger sedan 
till grund för planering av riktade insatser. Metaanalysen har som syfte att ge en nyanserad och samlad bild 
av säkerhetskulturens nuläge inom organisationen. Den bygger på faktiska händelser, genomförda 
undersökningar samt data från seminarier, workshops, intervjuer samt observationer. Resultaten från alla 
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dessa undersökningar ligger sedan till grund för vilka insatser som bör genomföras för att stärka eller 
bibehålla säkerhetskulturen. 
Förändringsarbetet är en kontinuerlig process inom OKG, dock sker de större förändringsarbetena med 
arton månaders intervaller. Arbetet bygger på de resultat som kvantitativa samt kvalitativa presenterar. 
OKGs målsättning samt strävan inom organisationen är att ett ständigt förbättringsarbete ska finnas 
planerat, Figur 3 visar på hur OKGs organisationsmål angående säkerhetskultur utformats. 
Alla regler, instruktioner och anvisningar som ges ut inom organisationen ska vara tydliga, riktiga och 
lättförståeliga, de ska även finnas lättillgängliga på arbetsplatsen och verka som stöd och ramverk för 
beteenden vilket verkar för säkerheten.  

 
Figur 3 Organisationsmål för säkerhetskultur 

1.3.2 Kontrollrum, Skiftlag & Rutiner 
Kontrollrummen till O1 och O2 ligger i en byggnad och kontrollrummet till O3 ligger i en annan byggnad 
och en annan del av kraftverket. Utseende samt storlek på kontrollrummen varierar, detta på grund av att 
det är olika byggnadsår på blocken. Kontrollrummen O1 och O2 har en betydligt mindre yta att vistas på 
för reaktoroperatör (RO), turbinoperatör (TO) samt skiftchef (SC) och stationstekniker (ST) än i O3. 
Kontrollrummet är uppdelat i framför allt tre stationer, en del där RO sitter en där TO sitter och bakom 
dem har SC sin station se Figur 4. 
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Figur 4 O3s kontrollrum. På höger sida sitter TO, längst ned till vänster är ROs plats och i mitten sitter SC. Bilden 
är hämtad från OKG.   

Varje skiftlag består av mellan 5-10 personer, SC, RO, TO samt ST. Antalet medarbetare på varje skiftlag 
varierar beroende på om det är någon som är under upplärning. Dock består grund bemanningen av en 
SC, en RO, en TO och två ST. I kontrollrummet måste det alltid finnas minst två individer av minst 
befattningen TO. Skiftlagen jobbar på ett rullande skiftschema där skiftavlämningar sker 06.45-07.00, 
14.45–15.00 samt 22.45–23.00 för samtliga blocken. Innan varje enskild (inom befattningen) 
skiftavlämning genomförs en gemensam genomgång för alla inom skiftlaget. Denna genomgång 
genomförs strax efter 14.00. Tidspunkten för genomgången är varierande från tillfälle till tillfälle beroende 
på den rådande situationen, det vill säga eventuella störningar, samt vilket skiftlag som är tjänstgörande. 
SC inleder genomgången då alla är samlade. Vid genomgången får var och en inom skiftlaget delge 
information som de har tillskansat sig under skiftgången. Ordningen på vem som börjar tala är varierande 
mellan skiftlagen. Ordet fördelas av SC och det är även han som avslutar genomgången, en genomgång 
varar i ca 5-10 minuter. Efter avslutad genomgång återvänder samtliga inom skiftlaget till sina 
arbetsuppgifter tills det att den som ska ta över nästkommande skift anländer. Efter avslutad avlämning då 
alla inom det pågående skiftlaget har fått installera sig genomförs ytterligare en genomgång. Den går till på 
samma vis som beskrivit ovan. 

1.3.3 Användning av loggbok, KTA, checklista och LTA 
För samtliga kontrollrum finns det en huvudloggbok vilket SC har huvudansvar över. Denna loggbok skall 
innehålla all relevant information som berör eller kan beröra driften, det vill säga all information från RO, 
TO och ST samt annan övergripande information. Det är krav från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att 
varje kontrollrum ska ha en loggbok. Denna loggbok sparas och finns lättillgänglig i kontrollrummet. 
Loggboken är standardiserad utifrån det sätt som information skall skrivas in samt hur text får redigeras. 
Det finns inga krav från myndighetens sida att operatörerna eller stationsteknikerna ska ha egna 
loggböcker.  
Kontrollrummen har förutom loggboken även korttidsanteckningar (KTA) och långtidsanteckningar 
(LTA). Dessa är operatörernas offentliga handlingar. KTA finns i datorn för O1 och O2, arbetsrutinen är 
att KTA skrivs ut sedan dokumenteras det på utskriften och därefter förs KTA in i datorn igen. O3s KTA 
är i form av loggbok där varje befattning har en egen som enbart ska beröra just den 
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operatörsbefattningen. Varje befattning inom skiftlaget har en checklista med riktlinjer för vad de ska gå 
igenom vid en skiftavlämning.  
I kontrollrummen O1 och O2 använder sig operatörerna av en checklista att göra anteckningar på. Denna 
checklista är tänk att kastas efter varje skiftavlämning. I kontrollrummet O3 använder de loggbok till att 
anteckna och förbereda avlämningen, vilket blir en sammanslagning av O1 och O2s användning av 
checklistan och KTA.    
 

1.4 Fallstudie 
Genom att denna studies forskningsfrågan är av typen ”hur” och att det som skall studeras inte behöver 
kontrolleras samt att det sker i den miljön som studien har som syfte att studera är fallstudier en motiverad 
metod, ”a ”how” or ”why” question is being asked about a contemporary set of events,over which the 
investigatior has little or no control.” (Yin, 2003, s. 9).  

En fallstudie har som syfte att gå in på djupet inom ett specifikt område, vilket kan utgöras av en individ 
eller en organisation. Området ska helst vara unikt samt att forskaren har möjlighet att komma fenomenet 
nära. Det ska vara ett nutidsrelaterat problem eller område samt att vid datainsamling ska fenomenet 
befinna sig i den kontext vilket den verkar i. En fallstudie kan anta olika perspektiv, den kan bland annat 
vara; jämförande, vilket innebär att hitta gemensamma nämnare mellan flera olika områden; deskriptiv, 
innebär att studien är av berättande karaktär; explorativ, som har som syfte att förstå fenomenet och 
identifiera olika delar inom problemet. Fördelarna med fallstudier är att det som studeras inte behöver 
eftersträvas till att kontrolleras, flera datainsamlingsmetoder uppmuntras och även datakällor. Genom att 
flera datakällor används kan metoden triangulering användas. Forskaren jämför då två eller flera typer av 
datainsamlingar, som till exempel observation, intervjuer och enkätsvar. Syftet är att se om datamaterialet 
från de olika datainsamlingsmetoderna pekar på samma sak. Triangulerat data ger en större trovärdighet 
till resultaten. Forskaren kan även på djupet studera området för att införskaffa detaljerad och nyanserad 
information. Inom fallstudier är det av betydande vikt att noga avgränsa studiens enheter då det annars 
kan leda till för bred och ytlig data där det är svårt att generera resultat. (Yin, 2003) 

En innesluten (embedded) fallstudie design innebär att området eller fenomenet som studien har som 
syfte att undersöka innehåller flera enheter. Detta används som i syfte då forskaren ämnar att utföra en 
djupare och grundligare studie. Om syftet är att skapa en mer översiktlig bild inom området eller 
fenomenet är en holistiskt design att föredra. Nackdelen med denna typ av design är att studien riskerar att 
anta för abstrakt perspektiv och kan därmed leda till otydlig data. Nackdelen med en innesluten design är 
att forskaren kan riskera att gå för djupt in i en av enheterna och kan därmed få svårigheter att se till den 
större forskningsfrågan. (Yin, 2003) 

Multipla fallstudier anses vara mer robusta än klassiska fallstudier (single case study). En multipel fallstudie 
består av flera fallstudier. Syftet med att använda multipel fallstudie är grundat i att varje ”case” kan 
antingen verka för att resultaten pekar på samma sak (en litterär repetition) eller att resultaten från de 
upprepade ”case” ger förväntade kontrasterande resultat (teoretisk repetition). Genom att använda flera 
fallstudier går det att se om ett mönster eller teman förekommer i alla ”case” detta ger då stöd till 
datamaterialet. (Yin, 2003)  

2 Metod 
Denna studie är genomförd genom fallstudie av explorativ och jämförande karaktär och har en innesluten 
multipel enhets design se Figur 5. Att den både är explorativ och jämförande är att den är explorativ inom 
varje fall (case) men den är jämförande mellan fallen. 
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Figur 5 Modell av (Yin, 2003) Multipla fallstudie design. Context motsvarar i denna studie varje block på OKG, 
Case motsvarar de olika skiftlagen eller individer och Embedded Unit of Analysis är säkerhetskultur, tillit och 
attityder gentemot varandra samt av hjälpmedel inom skiftlaget. 

Denna multipla fallstudie består av 9 stycken fall i observationen där varje fall är en skiftlagsavlämning. 
Detta innebär att halva fallet består av ett skiftlag (genomgången), två skiftlag tillsammans (enskilda 
avlämningen) och ett nytt skiftlag (andra genomgången). Vid intervjuerna består den multipla fallstudien 
av 12 stycken fall för alla blocken där varje fall representeras av en individ. 
All insamlad data analyserades ut efter Content Analysis. De inspelade intervjuerna transkriberades och all 
data material lästes igenom ett flertal gånger innan kodningsprocessen utfördes. Kodning samt 
kategoriseringen utfördes enligt Graneheim och Lundman (2004) riktlinjer.. Denna metod används 
framförallt vid analys av kommunikativ data som till exempel; att koda öppna frågor i undersökningar, 
utröna psykologiska tillstånd hos/i individer och grupper samt jämföra olika sätt eller nivåer på 
kommunikation (Weber, 1990). Den sammanställda data triangulerades. Utifrån dessa sammanställningar 
utformades sex förbättrings och förändringsförslag. 
 
Datainsamlingsperioden pågick under två veckor, vid inledningen av studien genomfördes enbart 
deltagande observationer för att sedan i mitten kompletteras med intervjuer och avslutades sedan med 
enbart deltagande observationer. 

2.1 Inför datainsamling 
Innan datainsamlingen påbörjades besöktes kontrollrummet på O3 två gånger i syfte för att bli bekant 
med miljön samt rutiner. Första besöket gav en insikt i hur ett kontrollrum på ett kärnkraftverk är 
uppbyggt samt hur plats och arbetsuppgifter var fördelade mellan SC, RO, TO samt ST. Andra besöket 
gav en känsla för hur en skiftavlämning går till. Detta rekommenderas att göra vid fallstudier (Yin, 2003). 

2.2 Pilotstudie 
Frågeformuläret till den semistrukturerade intervjun testades på en person. Utifrån dess resultat gjordes 
några mindre formulerings ändringar samt att några frågor slogs ihop till en. Det testades även ifall det var 
möjligt att enbart föra fält anteckningar under intervjun då detta enligt Yin (2003) är att rekommendera. 
Dock visade pilotstudien på att detta inte var optimalt för denna studie då det upplevdes att relevant 
information gick förlorad, alla intervjuer valdes då att spelas in. 

2.3 Deltagare 
Deltagarna bestod av anställda hos OKG och som tjänstgör i kontrollrummet. I denna studie valdes att 
enbart fokusera på de individer som gick som eller räknades som ordinarie. Med detta så menas att 
individer som gick ”bakom” en person som var under upplärning och som inte var aktiva i och under 
skiftet räknades bort.  
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2.4 Observation 
Tre skiftavlämningar samt sex genomgångar (en före och en efter per skift) observerades per block under 
två veckors tid. Skiftlagen som deltog i studien valdes ut genom restriktionen att inget par av skiftlag, det 
vill säga det skiftlag som jobbade FM och det skiftlag som jobbade EM, fick återkomma vid nästa 
observation med samma typ av uppställning. Det vill säga så kunde ett skiftlag som jobbat FM observeras 
igen då de jobbade EM och ett nytt skiftlag jobbade FM. På grund av en felläsning av skiftschemat så blev 
ett skiftlag observerat två gånger för samma typ av skiftgång, FM, dock med två olika skift som jobbade 
EM. Vid genomgångarna observerades alla inom skiftlaget och vid skiftavlämning mellan de olika 
befattningarna var ambitionen att observera SC, RO och TO. Dock var detta inte alltid möjligt, se 
utförligare beskrivning i Fel! Hittar inte referenskälla.. Innan datainsamlingen inleddes skickades ett 
informationsblad ut till alla SC, där författaren presenterade sig själv och studien. I presentationen ingick 
studiens mål och syfte. Studien genomfördes anonymt samt att datamaterialet skulle enbart användas för 
denna studie. Det var enbart författaren som skulle ta del av datamaterialet samt att de kunde när som 
helst välja att avbryta och att deras delar då skulle plockas bort. 

2.4.1 Gemensam genomgång 
Observatören satt vid samma bord som deltagarna (SC, RO, TO, ST) med en bärbar dator, där 
fältanteckningarna togs. Det sammanlagda antalet deltagare för samtliga block var 39 stycken varav tre 
kvinnor och resterande män. Före genomgången fick observatören presentera sig samt syfte och bakgrund 
med studien, vid de tillfällen då en planerad intervju skulle genomföras gavs även den informationen. 
Deltagarna blev informerade att studien var frivillig att delta i, om möjlighet att avbryta deltagandet samt 
anonymitet. Information gavs även om att den insamlade data endast skulle användas i denna studie och 
att det är endast observatören som kommer att ta del av den insamlade data, därefter hade deltagarna 
möjlighet att ställa frågor. 

2.4.2 Skiftavlämning 
Efter avslutad genomgång återgick alla inom skiftlaget till sina arbetsuppgifter. Ordningen på de som 
observerades varierade på grund av vilken tillträdande operatör som kom först till stationen. De (SC, RO 
och TO) första som startade sin avlämning blev dem som observerades först. SC, RO och TO hade sina 
enskilda avlämningar i samma rum vid sin arbetsplats, förutom på O1 där SC hade sin avlämning i ett 
separat rum i direkt anslutning till kontrollrummet. ST hade sina avlämningar utanför kontrollrummet. 
Observatören gick från befattningspar till befattningspar (SC-SC, RO-RO) då den upplevde att det viktiga 
hade blivit sagt och/eller då någon annan befattning hade påbörjat sin skiftavlämning. Observation 
gjordes även på ett större avstånd då observatören upplevde att de enskilda avlämningarna hade 
observerats och att det gav mer att titta på skiftavlämningen i ett större perspektiv, det vill säga hur 
personer och omgivningen interagerade tillsammans. Efter att alla enskilda skiftavlämningar var 
genomförda väntade observatören på att den sista genomgången skulle genomföras, se procedur 2.4.1. 
Antalet deltagare (SC, RO och TO) som observerades vid den enskilda avlämningen var totalt 9 stycken av 
12, där ett bortfall på tre enskilda avlämningar skedde, en SC och två TO.  

2.5 Intervju 
Intervjun var av semistrukturerad karaktär, vilket innebär att den utgick ifrån färdigskrivna frågor, men 
kunde kompletteras med uppföljningsfrågor där det var intressant att följa upp svaret. Antalet 
färdigskrivna frågor var 29 frågor samt 17 underfrågor som kunde ställas beroende på deltagarens svar (se 
intervjufrågor i appendix). Beroende på vilken befattning samt block som deltog varierade frågorna i det 
att de kunde antingen syfta till loggbok och/eller KTA och/eller checklista. Frågorna konstruerades under 
den första datainsamlingsperioden då enbart observationer genomfördes. Alla intervjuer genomfördes på 
skiftlag som gick på ett arbetspass, det vill säga de som jobbade mellan 15.00–23.00 efter att observationen 
avslutats. Samtliga inom skiftlaget (en per befattning) intervjuades under ett och samma pass förutom vid 
ett tillfälle då en händelse gjorde att RO fick intervjuas dagen efter, dock under samma tid som resterade 
skiftlag (15.00–23.00). Intervjun var ej tidbegränsad utan varade tills alla frågor var ställda, intervjuerna tog 
mellan 30-60 minuter. Deltagarna bestod av ett skiftlag (en person per befattning) per block. Det 
sammanlagda antalet deltagare för alla tre blocken som intervjuades var 12 personer varav 1 kvinna och 
resterande män. Medelåldern för deltagarna på O1 var 46 år, O2 hade en medelålder på 40 år och O3 hade 
en medelålder på 47 år. Deltagarna fick sitta i ett ostört rum. Samtalet börjades med att deltagaren återigen 
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fick information om studien och att de när som helst kunde hoppa av, anonymitet, data skulle enbart 
användas till denna studie samt att inga individer skulle kunna utskiljas i rapporten. Efter denna 
information hade deltagaren möjlighet att ställa frågor.  

2.6 Avgränsning 
Med risk för att datamaterialet skulle bli påverkad av faktorer så som trötthet, bristande motivation samt 
dygnsrytm så valdes det att enbart fokusera på 15.00 avlämningen. Avgränsningar gjordes även vid 
observationer, där fokus låg på skiftchefen (SC), reaktoroperatören (RO) samt turbinoperatören (TO), det 
vill säga inga stationsteknikers (ST) avlämning observerades. Vid intervju valdes det att enbart intervjua ett 
skiftlag per block, det vill säga att inte alla skiftlag som blev observerade blev intervjuade.  

3 Resultat 
En sammanställning av data där resultat från studien redovisas med bland annat exempelsvar från 
intervjuerna, Content Analysis på intervju- samt observationsdata, det triangulerade data samt 
förbättrings- och förändringsförslag. På grund av anonymitets skäl presenteras ej vilket block enskild data 
kommer ifrån. Intervju- och observationsdata från de olika blocken sammanställdes genom en 
sammanslagning, där skillnader som identifierats presenteras genom att i texten ange vilket block det 
gäller. Exempelsvaren som följer är blandade från olika block och skiftlag.  

3.1 Intervju  
 
För alla skiftlag på samtliga block framgick det att det fanns en samstämmighet kring attityder gentemot 
vikten av tillit. 
TO: Det är ju A och O. Vi jobbar ju i kontrollrummet där det i princip tre personer som, två 

stycken som är operativa, så gäller det att jag kan lita på honom som jag jobbar med. Det är 
ju… utan det skulle det inte gå o jobba. Det skulle i alla fall bli tung jobbat. Om jag skulle 
behöva dubbel kolla allt som han gör. 

 
RO: Ganska rejält viktigt så. Man måste kunna samarbeta och tro på varandra, annars tror jag 

inte att de kan fungera speciellt bra.  
 
ST: De är jätteviktigt… ahh men det är de här med öppenhet och ärlighet. Om det är något 

man ska göra så är det inte bara att säga att ”äh de där klarar jag, de går jag och gör nu” 
och så vet man inte vad man ska göra. Då är det bättre att säga att det här har jag inte gjort 
tidigare kan vi gå igenom det? Åh också att alla är så men det tycker jag nog att den 
öppenheten har vi. 

 
För alla som blev intervjuade i skiftlagen på samtliga block framgick det att de upplevde att de kunde 
meddela om misstag har begåtts samt att det råder en öppenhet. 
TO: Absolut! 
 
ST: Mmm det måste man göra. Det går liksom inte att smyga med någonting för då blir det 

bara, ehh fel en del. Och de kan man ju göra, de är ju liksom ingen som blir arg. Alla gör ju 
fel och det är ju bättre och säga som det är. 

 
TO: Ah faktiskt… det är rätt så öppet på OKG. Det har de tjatat på en att vi ska vara öppna 

och erkänna om vi har gjort fel, slippa att det återupprepas fel. Det är oftast ingen som 
hängs. Och man är väldigt försiktig och säger att det var dåligt för rätt som det är har man 
gjort samma fel själv kanske eller ett annat lika dumt fel. Jag tycker det är relativt öppet 
faktiskt. Det kommer upp till ytan, ”det här gjorde jag inte bra”. Vi är nog mer öppna än 
de flesta. Men det är viktigt, det är inpräntat. Det ska inte bli något större elände här. Det 
är viktigt att säga vad man har gjort. Oftast accepteras detta, ”ah det va bra att du säger det, 
nu glömmer vi det och går vidare” 
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För alla som blev intervjuade i skiftlagen ansågs det att den gemensamma genomgången var bra och att 
den var viktigt. 
RO: Ja givande på så sätt att det vore konstigt att inte ha den. Man behöver ju den för att få lite 

helhetsbild. Då gör man ju som så att man, ja lämnar av det som direkt berör vaddera 
tjänst. Så det kan ju vara saker som de andra vet om men som jag inte har en susning om. 
Det kan ju vara saker som SC har lämnat av men som inte berör driften men som är bra… 
saker omkring. Lite sådana grejer, men de är jättebra får en chans att veta vad de andra 
håller på med. 

 
RO: De är ju en viktig del att snappa upp om det är något som man har missat. Om den 

personen som har lämnat av till mig har missat, glömde bort att säga en grej till mig så 
kommer det upp i den gemensamma genomgången. Det är väldigt liten sannolikhet att alla 
fem personer har missat att lämna av en någorlunda viktig grej, så att den är väldigt bra 
den, så att alla går åt samma håll. 

 
SC: Då får ju alla lämna av det som dom har fått avlämnat. Och är det något som skulle ha 

missats så uppdagas de hela. Så att det är bra. Och de gör att alla måste vara på alerten, 
man måste lyssna ehh... som SC så kanske man väljer att låta RO lämna av först och TO 
sen då, men ibland så kanske man byter så att den som går ute får börja och då måste han 
lämna av lite mer än vad han brukar lämna av. Så att alla är på hugget.  

 
Samtliga intervjuade skiftlag på alla tre blocken ansåg att skiftavlämningen fungerade bra som helhet.  
ST: jag tycker den är bra faktiskt. Vi går ju igenom noga och pågående skiftet får ju allt som vi 

jobbade med om de är en pump, vilken sekvens man är på och problem och sådant där. 
Ah… det som man tycker att de bör veta. 

 
SC: Jag tycker att de är grundliga, eh vi lämnar ju i princip av det mesta, känner jag. Ibland 

kanske vi här inne lämnar av …ehhh.. samma saker som de lämnar av där ute. Man kanske 
tar lite för mycket grejer men jag upplever att vi gör mer grundliga avlämningar än för 
kanske 15, 20 år sen. Man lämnar av i princip allt 

3.1.1 Content Analysis för intervjudata 
Här presenteras de teman som intervjudata resulterat ifrån samtliga blocken. Där det inte explicit står 
utskrivet ett block gäller det för samtliga block. 
 

Teman 
 
Skiftavlämningen  
som helhet: 

 
-‐ Högre chefer, finns det antingen en tilltro till eller så finns det 

inga speciella åsikter. 
-‐ Det finns en tro till KTA, LTA och loggboken stämmer (All 

information som finns där är korrekt och det jag behöver) 
-‐ Det anses fungera bra med skiftavlämningar under 

normaldrift. Då går det snabbt att skapa sig en lägesbild. 
-‐ Svårigheter med att kunna ge en definition på vad som krävs 

för att information ska skrivas i huvudloggbok. 
-‐ Genomgången skapar trygghet i informationskunskapen, samt 

en gemensam bild 
-‐ Det som tas upp under avlämning är det som är viktigast för 

att man ska kunna sköta sitt jobb. 
-‐ En bild av att det finns bristande respekt till skiftavlämning. 
-‐ En bild av att de (utanför skiftlagen) värderar sina 

jobbärenden som viktiga (för att till exempel kunna gå hem), 
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och därmed anser det okej att kontakta skiftlaget vid, under 
avlämning. 

-‐ Om ett pågående skift har varit lediga är avlämningen extra 
tydlig. 

-‐ De man träffar ofta ger en större trygghet till avlämningen, 
man vet hur och vad deras kunskap är. ”Man vet vad de går 
för”. 

-‐ Om man inte vet eller om man känner sig osäker frågar man 
antingen SC eller skiftlaget. 

-‐ Det anses vara ett öppet klimat inom skiftlaget, dock i 
varierande grad beroende på skiftlag 

 
Loggbok, checklista  
och KTA:  
 

 
-‐ Utformning på loggbok, KTA och checklista anses vara bra. 
-‐ Större användning av checklista hos O1 och O2 än hos O3. 
-‐ Vill inte ha för många ställen att behöva skriva i. 
-‐ Känslan att det är okej att anteckna i huvudloggboken finns 

bland skiftarbetarna. Frågar vid osäkerhet om något ska in. 

 
Inställning till KTA,  
checklista och loggbok  
för O1 och O2:  
 

 

-‐ Ett större behov till att kunna föra informella anteckningar 
(checklista, anteckningslappar).  

-‐ Motivation till att använda och fylla i KTA är liten. Faller i 
skuggan av checklistan. 

-‐ KTA är jobbig att skriva in i, mycket runt omkring jobb lättare 
att skriva på checklista eller anteckningslapp.  

-‐ Checklistan används mer som ”minneslapp” än som riktlinjer.  
-‐ Checklistan standardiserar avlämningen, hjälper till vid 

förberedelse av avlämningen. 
-‐ Checklistan och anteckningslappar tenderar att få anteckningar 

som egentligen hör hemma bland KTA eller upprepar redan 
nedskrivna ärenden från KTA eller loggboken. 

-‐ Checklistan hjälper att skapa en lägesbild vid frånvaro, gäller 
enbart vid kortare frånvaro (3-4 dagar).  Samma lista som för 3 
dagar sedan indikerar lugn/ normal drift.  

-‐ Medvetenhet kring att det finns risk att information inte blir 
överförda till KTA och därmed försvinner om checklistan eller 
anteckningslappar kastas. 

-‐ Svårigheter att förstå varför det ska finnas fler än en loggbok. 
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Den egna stationen: 

 
-‐ Dubbelchecka läget på stationen efter avslutad avlämning, kollar 

att läget stämmer med det som blivit avlämnat, ska ha allt färskt 
i huvudet, känner av stämningen på anläggning och skiftlag. 

-‐ Ansvarskänsla att få göra en bra avlämning gör att olika 
individer väljer att presentera olika mycket information både 
skriftligt och muntligt. 

-‐ Varje befattning ska bara lämna över det som är intressant och 
viktigt för just sin station vid den enskilda avlämningen. Detta 
görs inte alltid utan det är mer information som delges. 

-‐ Inga svårigheter i att kunna fråga vid osäkerhet av information 
och/eller instruktioner. 

 
När information  
kan gå förlorad: 

 
-‐ Revision anses som ett stort problem där finns det störst risk att 

information går förlorad. 
-‐ Om något inträffar strax innan avlämningen och detta leder till 

stress att avlämningen inte hinner förberedas helt.   
-‐ Vid avbrott av skiftavlämningen t.ex. på grund av telefoner som 

ringer, personer som kommer in i kontrollrummet för att lämna 
av olika ärenden eller om det är surrigt (O1 och O2) på grund av 
att det är många personer i kontrollrummet. 

-‐ Om något missas är det enbart mindre och oviktig information. 
Det som är av vikt finns nedtecknat. 

-‐ Information kan gå förlorad om det inte skrivs ned på en gång.  
-‐ Svårigheter med att det blir för mycket text i KTA och loggbok, 

kan leda till att det blir svårt att se den viktiga informationen. Det 
anses ändå vara bättre att det skrivs för mycket än för lite.  

-‐ Erfarenheter och kunskaper skapar olika typer av värderingar i 
vad som ska meddelas samt mängden information i både skrift 
och muntligt.  

 
Irritation 
& 
Tillsägelser 

 

 
-‐ En vaksamhet mot att inte behöva göra onödigt arbete i att sålla 

information, detta leder till irritation. 
-‐ Vid upptäckt av ej nedskriven information, om informationen 

ska skrivas ned, fyller hellre individen i den saknade 
informationen själv än att säga till.  

-‐ För mycket arbete för en ”oviktig” sak om man ska säga till vid 
ej nedskriven information.  

-‐ En rädsla för att trampa andra på tårna eller visa sig viktig gör att 
uppföljningar av informationsmissar påverkas. 

-‐ Behöver bara kollas upp om det har lett till felhandlande. 
-‐ Irritation mot andra individer och/eller skiftlag diskuteras 

framförallt enbart inom det egna skiftlaget. 
-‐ Försöker att inte ta upp ”små saker” men som upplevs som 

störande eller irriterande. Vid avlämning är det andra saker som 
ska tas upp.  
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-‐ Känsligt att ifrågasätta, om det inte gäller en viktigare saker.  
 

 
Förändring: 

 

 
-‐ Negativ inställning till fler instruktioner, t.ex. mall på struktur 

för innehåll och text till KTA och/eller loggbok. 
-‐ Negativ skepticism mot införandet av elektronisk loggbok, på 

grund av bristande tillit mot dataloggning ”det kan försvinna”, 
bristande trygghet gentemot användningen av datorer 
(skrivprogram), försvårar arbetet ”lättare och går snabbare att 
skriva för hand”, gillar att kunna ”ta den med sig”, gillar känslan 
av en bok, tror inte att det skulle uppmuntra skrivandet.  

-‐ Positiv skepticism mot införandet av elektronisk loggbok för att 
det skulle vara en svår övergång. Men tror att det skulle 
underlätta arbetet, se vad som står, söka bland information.  

 

3.2 Observation 
Följande kapitel presenterar en sammanställning av observationsdata genom en Content Analysis. Där det 
även här gäller att det ska stå explicit om det syftar till ett enskilt block. 

3.2.1 Content Analysis för observationsdata 
Teman 
 
Klimat 
& 
Avbrott i 
kontrollrummet 
 

 
-‐ Telefonsamtal som ringer under skiftavlämning samt 

genomgång 
-‐ Personer som vistas och/ eller kommer in i kontrollrummet 

under skiftavlämning 
-‐ Surrig ljudvolym samt andra som bryter in under den 

enskilda avlämningen för att säga något innan den är 
avslutad för skiftavlämning O1 och O2. 

-‐ Lugnare och inte lika stimmigt för O3 jämförelsevis med O1 
och O2.  
 

 
Bekräftelse, 
Diskussion  
& 
Kommunikation 
 

 
-‐ Bekräftar kännedom av ärende genom bekräftelse ljud och 

kroppsspråk mitt i meningar och uttalanden, syfte att 
meddela ”det där vet jag, gå vidare”. 

-‐ Bekräftar kännedom genom att avbryta med att tillkänna ge 
den information som individen redan vet för att sedan få 
påfyllt med information samt att denna procedur kan varvas 
ett par gånger innan man går vidare. 

-‐ Tendenser till avsaknad av tydliga avslut, eller att de görs 
men att frågor eller samtal startar på nytt för att sedan ett 
avslut påtalas igen men att samma procedur uppstår igen. 
Tills dess att avlämningen glider ut i sanden. Samtalen som 
uppstår kan variera mellan driftrelaterade saker och småprat 
om annat, både personligt och det som rör verket. 

-‐ Mycket diskussioner kring vad andra har sagt samt om 
gjorda och kommande åtgärder  

-‐ Spekulationer kring ärenden vid den enskilda 
skiftavlämningen samt under genomgången. 
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-‐ Frågar vid behov av förtydligande kring ett ärende eller i 
syfte att bekräfta tidigare kunskap, det vill säga ”gäller det 
samma ärende som jag vet om” eller i syfte att komplettera 
anteckningar.  

-‐ Vid uppkomst av saknad information i genomgången görs 
det en muntlig delgivning av detta till alla men inget mer. 

 
 
Rutiner  
& 
Tillvägagångssätt 
för de olika blocken 

 
-‐ O3 följer med under genomgången i sina egna loggböcker 

genom att titta, bläddra tillbaka vid viss tillfällen och/ eller 
lägga till anteckningar. 

-‐ Mindre avcheckning mot det som säges i genomgången och 
det som står i egna anteckningar på O1 och O2s 
genomgångar. 

-‐ Under den enskilda skiftavlämningen på O3 sitter 
operatörerna och SC ned undertiden som den fortgår. 

-‐ Under den enskilda skiftavlämningen på O1 och O2 stod en 
eller båda operatörerna upp under den enskilda 
skiftavlämningen. 

-‐ Liten användning av KTA för O1 och O2. Fokus ligger 
antingen på loggbok eller checklistor. 

-‐ Under den enskilda skiftavlämningen för O1 och O2 gick 
båda operatörerna iväg och kollade på kontrolltavlorna mer 
frekvent än hos O3. 

-‐ SC väljer att starta med olika personer under genomgång.  
-‐ Ifyllnad av SC loggbok görs även av andra än SC 
-‐ Efter avslutad enskild skiftavlämning sker en koll av den 

egna stationen genom och/eller koll av loggbok/checklista, 
skärmar samt kontrolltavlor. 

-‐ Dubbelcheckning av det som står i loggbok och/eller 
checklista och vad skärmar och/ eller kontrolltavlor säger 
under enskild skiftavlämning. 

-‐ Ytterligare anteckningar i loggbok och/ eller checklista görs 
under genomgången inom samtliga skiftlag 

 
 

3.3 Triangulering 
I intervjuerna påtalades att telefoner samt individer kommer in och avbryter skiftavlämningen vilket kan 
styrkas utifrån observationer där det skedde för samtliga block. Även ljudvolymen var ett problem för 
block O1 och O2 vilket både påtalades i intervjun samt under observation.  

Under genomgång samt vid den enskilda skiftavlämningen observerades ett frekvent tillkännagivande samt 
frågande av information. Denna vetskap stämmer överens med det som kom fram under intervjuerna att 
det inte rådde någon tveksamhet att fråga efter information. 

Diskussioner och spekulationer kring förlorad information observerades enbart ske inom skiftlaget 
framför allt i samband med genomgången vilket stämmer med intervjuerna, att skiftlagen föredrar att 
behandla den typen av missar inom skiftlagen. 

Vid observation av O1 och O2 noterades att det skedde mindre avcheckningar vid genomgångarna av 
KTA vilket styrker resultatet i intervjuerna att KTA upplevs som besvärlig och hamnar i skymundan av 
checklistan. 
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Både observationer och intervjuer pekar på att skiftarbetare prioriterar att skapa sig en egen bild av 
situationen på stationen efter avslutad avlämning. 

Intervjuerna visar på att skiftarbetarna på samtliga block värderar genomgången och har uppfattningen att 
den bidrar till att skapa en helhetsbild och att den fångar upp information som kan ha missats. Detta visar 
även observationen på då det noterades att anteckningar lades till eller förstärktes under genomgången. 

3.4 Förbättringsförslag 
Dessa förbättringsförslag är framtagna genom att hänsyn har tagits gentemot vikt och möjlighet till 
förändring. 

• Handledda och upp styrda seminarier där syftet är att få diskutera olika typer av personliga 
värderingar och åsikter. Detta ger en chans till att kunna få kunskap om hur andra ser på saker 
och ting. 

• Samt att en diskussion och informering utvecklas för att uppmuntra till en dialog om vad viktiga 
och oviktiga missar anses vara och vilka konsekvenser sådana missar kan leda till. Ett upplägg 
skulle kunna vara att skiftlagen gemensamt får diskutera om missar för att sedan få information 
och exempel på hur det som en anses som ”oviktig miss” kan leda till. För att därefter åter igen 
föra en diskussion om missar och se om det har blivit någon attityd förändringar.  

• Att RO och TO ska med stöd från OKG kunna ha enskilda träffar, till exempel en gång i 
kvartalet, för att vädra åsikter, framföra synpunkter, skapa gemenskap, föra fram tankar och 
värderingar. Detta kan till en början genomföras inom blocken för att sedan eventuellt utvecklas 
till att befattningarna träffas mellan blocken.  

• Att införa en förändring i användandet av checklistan den ska enbart ge en bild av strukturen för 
en skiftavlämning. Förändringen ska ske genom att RO, TO och ST på O1 och O2 får egna 
loggböcker. Detta gör då att man kan gå tillbaka och se om saker som kan ha missats att föras 
över till KTA, det under lättar och uppmuntrar även till att följa det som SC talar om under 
genomgång.  

• Alla stationer ska ha ett anteckningsblock där informell information kan skrivas samt sparas. 
• För att minska störningar i skiftavlämning bör en telefonsvarare ta emot samtalen där den som 

ringer kan välja att tala in ett meddelande som skiftlaget sen kan lyssna på i efterhand eller att 
individen kan dröja sig kvar vid viktiga ärenden och komma fram till kontrollrummet. Det bör 
även signaleras utifrån att ”vid denna signal är det bara viktiga ärenden som får störa skiftlaget”. 
Det kan vara nödvändigt att forma en definition på vad som räknas som ett ”viktigt ärende” för 
att skapa trygghet och säkerhet för alla som behöver göra det avvägandet.   

4 Diskussion 
Här diskuteras studiens tillvägagångssätt samt eventuella problem. I resultatdiskussion kopplas resultatet 
tillbaka till frågeställningen, teoribakgrunden, bakgrund, hur utvecklingen av förbättrings- 
förändringsförslagen resonerades fram samt en generell diskussion om resultaten i sig.  

4.1 Metoddiskussion 
Resultaten är baserade på 12 intervjudeltagare samt 9 observationer. Det ska noteras att urvalet är litet 
vilket kan medföra att resultatet ej är representativt för alla skiftlagen på samtliga block. Detta gör att 
resultaten kan enbart generaliseras till de enskilda skiftlagen som deltog. Dock genom att deltagarna har 
fått berätta om hur de upplever avlämningar samt deras upplevelser kring andra skiftlag och hur klimatet 
är går det att göra vissa antaganden att resultaten ändå är representativa för andra skiftlag. Vid 
observationerna kom observatören i kontakt med flera olika skiftlag vilket gör att dessa resultat är mer 
generaliseringsbara än intervjudata. Genom triangulering ökar generaliseringsbarheten för intervjudata och 
observationsdata samt att det stärker resultaten inom det.  
 
Då studien har som syfte att undersöka hur beteende och handlingssätt hos individer i ett kontrollrum ter 
sig samt att området är nytt för forskaren var det passande att genomföra studien genom en jämförande 
explorativ fallstudie. Studien bestod av flera typer av fall, detta beskrivs i kapitel 2, vilket gjorde 
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tillämpningen av en innesluten multipel fallstudie design var passande. Syftet med en multipel fallstudie är 
bland annat att kunna hitta mönster eller teman. Genom att studien enbart bestod av 12 fall i intervjuerna 
men enbart fyra fall per block har det kunnat ge en viss påverkan genom att antalet är relativt litet. Dock 
var 9 stycken observationer lagom för att författaren skulle uppnå mättnadskänsla samt förståelse för 
rutiner och handlingssätt vid skiftavlämning.   
 
Genom att en förstudie genomfördes kunde en förförståelse skapas till hur ett kontrollrum fungerade då 
miljön och rutinerna var nya för författaren. Detta gjorde att vid insamling av observationsdata kunde 
fokus ligga på det skiftarbetarna gjorde och sade och inte till rutiner. Rutinerna är i denna studie ramverket 
där innehållet ska bestå av handlingar inom rutinerna.  
Vid insamling av observationsdata bör det utföras av minst två observatörer för att kunna forma en så 
korrekt bild av situationen som möjligt och där observatörernas personliga värderingar och uppfattning 
inte spelar in. Då observationerna endast utfördes av en person kan observationsdata ha en nyanserad bild 
vilket kan ha fått en påverkan av observatören själv. Detta har försökts att kontrolleras i största möjliga 
mån genom att fokus ska ligga på faktiska handlingar och ageranden utifrån skiftarbetarna själva. Där 
tolkningar har gjorts är då en individ har signalerat en sak genom ljud och gester där mottagaren agerar 
utefter ett visst sätt därefter. Detta är till exempel då avsändaren signalerar ”gå vidare”, denna tolkning 
gjordes då mottagaren avbröt det som höll på att sägas och fortsatte med något annat.  
I och med att studien konstruerades så att inga skiftlagspar observerades två gånger gjorde detta att man 
fick en större spridning och därmed kunde se hur olika skiftlags avlämningar gick till. Detta gör att de 
observerade skiftavlämningarna kan anses vara representativa för hur en skiftavlämning går till för 
samtliga block.  
Då operatörernas avlämningar, och i de flesta fallen även SCs avlämningar, skedde i kontrollrummet 
gjorde det att flera befattningar kunde observeras samtidigt och därmed kunde författaren få en 
översiktsbild på avlämningen. Detta gör att trots att inte alla operatörer hann observeras kunde författaren 
ändå skapa sig en bild av skiftavlämningen i stort. 
Genom att observatören befann sig i rummet en tid innan skiftavlämningen hade det pågående skiftet 
chans att vänja sig vid observatörens närvaro och kunde även ställa frågor. Detta gjorde att skiftlaget 
kunde koncentrera sig på genomgången. Dock fanns det ingen chans till att informera det pågående 
skiftlagets medlemmar då den enskilda skiftavlämningen påbörjades direkt då de kom. Detta gjorde att det 
kunde uppstå en frågande attityd till observatörens närvaro. Detta tros inte ha haft någon större inverkan 
på skiftavlämningen då det räckte med att säga att skiftavlämning undersöktes och att mer information 
skulle presenteras vid genomgången.  

Fördelarna med att utföra en semistrukturerad intervju är att det finns utrymme för vidare utveckling kring 
de svar som deltagaren uttrycker.   
Då syftningen på frågorna variera beroende på block, då arbetssätten varierade till viss del mellan block 
O1 och O3; O2 och O3, samt befattning täckte studien in aspekter och användning kring loggbok, 
checklista och KTA. Frågorna till intervjuformuläret konstruerades efter en tid samt under tiden som 
observationerna utfördes. Detta gjorde att det fanns möjlighet att belysa saker som observerats samt att en 
större insikt och förståelse för kontrollrum och dess personal kunnat skapas. Intervjuerna utfördes under 
skiftlagets arbetspass vilket gjorde att stress för att få komma hem ej var en faktor. Vid händelse 
meddelade skiftpersonalen att de inte kunde delta i några intervjuer i nuläget. Detta gjorde att intervjuerna 
enbart utfördes då skiftpersonalen kände att de hade tid med att svara på frågor.  
Deltagarna per block vid intervjun kom från samma skiftlag. Valet av detta berodde dels på tidsbrist i att 
hinna utföra alla intervjuer för alla befattningar men även för att få en sammanhållen bild av ett skiftlag. 
Eftersom det enbart är ett skiftlag per block som har intervjuas går det ej att kunna säga något om 
skillnader i attityder och tillit mellan skiftlag. För att kunna ha gjort det hade det krävts ytterligare 
intervjuer med fler skiftlag per block.  

Vid analys av data är det att föredra om det utförs av minst två individer. Detta för att säkerställa att 
samma slutsatser dras av båda, vilket då förstärker resultaten. Dock så förstärks en del av resultaten 
genom triangulering.  

För att bättre ha kunnat triangulera data från intervjuerna hade det kunnat varit att föredra att även 
enkäter hade använts. Dock valdes enkäter bort dels på grund av tidsbrist i att konstruera, skicka ut samt 
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samla in och analysera. Dels genom att det inte skulle tillföra något nytt till studien utan enbart ha som 
syfte att förstärka intervjuerna, vilket intervjuerna i sig själva kan göra. Då resultaten från intervjuerna 
omfattar data från 12 djupgående intervjuer går det ändå att se hur attityder och tillit är inom de 
intervjuade skiftlagen. Det som detta resulterar i är att delar av resultatet som ej blir styrkt genom 
triangulering får därmed inte samma tyngd som de triangulerade resultaten. 
För att kunna se hur skiftpersonal faktiskt arbetar och förhåller sig till varandra krävdes även observation. 
Då studien skulle mynna ut i eventuella förbättrings-  och/eller förändrings förslag behövdes insikt och 
vetskap hur avlämningar går till för samtliga block. Även för att kunna förstå de svar som gavs vid intervju 
krävdes det att observationer genomfördes då blocken kan skilja sig i arbetsätt och rutiner.  

Då skiftavlämning ska vara en könsneutral process i och med dess instruktioner och struktur påverkas inte 
resultaten av att det var överhängande män som deltog.  
Transkriptionerna skickades inte tillbaka på grund av tidsbrist. Vilket hade varit att föredra då vidare 
synpunkter och förtydliganden hade kunnat göras utifrån deltagarna.  
 

4.2 Resultatdiskussion 
I intervjuerna framgick det att det rådde en samstämmighet för samtliga block kring attityder gentemot 
vikten av tillit för att arbete ska kunna fortgå på ett smidigt, effektivt och säkert sätt. Inställning till 
skiftavlämningen som helhet (struktur, anvisningar) inom OKG ansågs av de intervjuade vara bra och fullt 
tillräcklig för att information skall kunna föras vidare. Detta stämmer överrens med Kath et al. (2010) 
resultat att relationen mellan säkerhetsklimat och inställningen till avlämning är beroende av tillit. 
 
Genomgången ansågs av samtliga var viktig och betydande för den gemensamma förståelsen av läget på 
anläggningen. Den skapar en trygghet och säkerställande av kunskap samt information vilket leder till att 
tillit gentemot varandra stärks. Cox et al. visar på att för att det ska finnas tillit kräver det att arbetarna litar 
på varandras intentioner. Vilket resultaten från intervjuerna visar, i och med att det finns en tro till att det 
som tas upp i avlämningen är det som är av vikt.  
 
De intervjuade skiftlagen upplevde att det fanns en öppenhet inom skiftlagen, dock i varierad grad mellan 
skiftlagen. Detta resultat stärks utifrån att den finns en attityd att det är okej att fråga, vilket kunde 
trianguleras med observationsdata, en villighet att föra diskussioner samt spekulationer kring olika 
ärenden, samt att fråga i syfte att förstärka information som man redan vet eller för att få förtydligande. 
Detta ger ytterligare stöd till att skiftlagen upplever tillit. Clark och Payne (1997) har i sin artikel visat på 
att öppenhet är en grund för att tillit ska kunna råda. 
 
Resultatet från intervjuerna visar på att det finns en explicit uppfattning att misstag som begås ska berättas 
samt vikten av att den informationen kommer fram. Båda resultaten som visar på att det finns en 
öppenhet och tro till varandra styrker det som explicit säges angående misstag. Då öppenhet och tro 
tillvarandra är en grund för att en rapporterande kultur skall kunna förekomma styrker de att det explicit 
sagda faktiskt efterlevs. Vilket Cox et al. (2006) metaanalytiska artikel visar på att vid låg tillit leder det till 
en ej kommunicerande miljö där misstag ej meddelas. Även att misstag som begås måste få konsekvenser 
om det leder till allvarligare olyckor (Pidgeon, 1998) vilket ej uppmärksammade misstag anses vara.  
 
Denna attityd gentemot öppenhet, tillitsfullhet, värderingar, accepterande frågemiljö gör att 
säkerhetsklimatet inom skiftlagen gynnas. Detta är något som skapas inom skiftlaget, av skiftlaget vilket 
leder till att olika typer av värderingar och grader på öppenhet inom skiftlaget kan skilja sig (Pidgeon, 
1998). 
 
Genom intervjuerna framgick det att det finns skillnader i hur individer värderar vad och hur ärenden ska 
skrivas in och rapporteras. Detta ansågs kunna bero på erfarenhet, kunskap och ansvarskänsla att få göra 
en bra avlämning. Detta menar Rokeach (1978) refererad i Jonas och George (1998) bero på individers 
dynamiska värderingsram, vilket skapar och formar beteenden. Olika typer av värderingar hos individer 
och grupper reflekteras gentemot de säkerhetsmål som finns (HSC, 1993). Genom olika värderingar i 
mängd och typ av text kan det leda till irritation då en individs värderingar strider mot en annan individs 
värderingar vilket kan anses leda till onödigt jobb i och med sållning av information. Det kan även leda till 
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att det blir för mycket sållning så att individen som anser sig behöva sålla ut ”onödig” information kan i 
ren hast sålla bort information som har kunnat vara av vikt. Genom observation sågs sållning utföras på så 
sätt att den som sållade avbröt den som talade genom att gör ljud eller uttala olika typer av fraser och med 
kroppsspråk visa på att talaren skulle fortsätta med något annat.  
Vid genomgången då alla inom skiftlaget får möjlighet att skapa sig en gemensam bild av driften bör det 
även finnas ett tillfälle där en gemensam eller i alla fall insikt och förståelse skapas för hur andra individer 
gör sina värderingar och varför. Genom att bilda förståelse och uppfattning kring andras olikheter kan 
tolerans och gemenskap möjliggöras. Detta kan då gynna kommunikation och underlätta inskrivning samt 
mottagning av information för samtliga befattningar. 
Då det finns en motsträvighet eller skepticism gentemot införande av fler direktiv eller instruktioner, vilket 
skulle kunna vara ett sätt att skapa ett gemensamt sätt att föra fram information dock så ger den ingen 
förståelse mot andras sätt att se på händelser och information.  För att förståelse ska kunna skapas på 
bästa sätt är utbyte av tankar och värderingar mellan individer att föredra. Genom handledda, strukturerade 
seminarier finns det möjlighet att nå samförstånd gentemot individers värderingar och hur man inom 
skiftlag och befattningar anser att anteckningar bör se ut. Då förbättringsförslaget bygger på framförallt 3 
skiftlag (intervjudata) och studien inte inkluderar fler skiftlags tankar och åsikter kring information är det 
av intresse att utvärderingar genomförs efter ett par seminarietillfällen där något/några skiftlag från alla tre 
blocken har fått deltagit för att se om önskad verkan har uppnåtts. Om detta är fallet skulle en utveckling 
av detta förbättringsförslag kunna vara att efter att samtliga skiftlag på alla block har deltagit bör en 
sammanställning göras för att få en översikt på olika värderingsgrunder samt hur man skulle kunna nå en 
gemensam grund för de olika blocken vilket skulle kunna inkluderas i utbildningen till olika befattningar. 
Man skulle kunna se utifrån sammanställningen om det skulle behövas formas separata värderingsramar 
för varje befattning eller block. Detta skulle då leda till att seminarierna skulle ha som syfte att till en 
början skapa en grund för vilka värderingar som finns samt tolerans genom förståelse för andra. Då det är 
viktigt att detta förs vidare till nya som utbildas är det bra om en sammanställning har gjorts och 
inkluderas i utbildning, då nya seminarier med medarbetare som redan har varit med vid ett seminarium 
inte anser att det ger så mycket nytt vilket bidrar till bristande intresse för att delta. Det bör dock funderas 
hur seminariegrupperna bör konstrueras, om det ska vara efter befattning, skiftlag eller block. Mitt förslag 
är att de ska utformas genom befattning. Detta för att det är där emellan som den betydande 
informationen för varje enskild individs arbete utbyts. 
 
Kontrollrummet är en arbetsplats där ovillkorlig tillit bör råda. Enligt Jones och George (1998) skapas 
detta genom att individen känner sig behövd på sin arbetsplats vilket tar sig i uttryck genom 
ansvarstagande och motivation till arbete. Resultat från triangulering visar att det ansågs inte enbart vara 
av vikt att skapa en gemensam bild utan det fanns även ett behov för varje befattning att skapa en egen 
bild utifrån det som lämnades av och situationen på anläggningen. Detta visar på att det finns 
ansvarskänsla, motivation, säkerställande, trygghetsskapande, inom skiftlagen. Vilket alla är viktiga delar 
för ett sunt säkerhetstänkande.  
 
Utifrån triangulering framgick det att information ansågs kunna gå förlorad vid avbrott av 
skiftavlämningen genom telefonsamtal och/eller personer som kommer in. Utifrån intervjuer framgick det 
att detta ansågs kunna bero på att det fanns bristande respekt för skiftavlämningsproceduren. Det visade 
även på att stress kunde vara en orsakande faktor till att information kan gå förlorad. Dock verkade stress 
enbart förekomma om det uppkom en händelse strax innan avlämningen eller vid revision.  
Då skiftlag upplever att det finns en bristande respekt för skiftavlämning, kan det leda till att skiftarbetarna 
inom kontrollrummet upplever att deras arbetsuppgifter blir nedvärderade. Det kan även resultera i 
irritation och stress då tid av deras skiftavlämning går åt till att svara i telefon eller ta hand om andra typer 
av ärenden.  
För att hantera detta krävs det att flera typer av ”barriärer” sätts upp då skyltar utanför skiftrummet samt 
muntlig information inte räcker. Dessa ytterligare ”barriärer”, ska ha som syfte att begränsa typen av 
information till att enbart betydande information för driftsäkerhet skall nå fram under skiftavlämning. 
Ytterligare ”barriär” skulle kunna bestå av telefonsvarare där personen som ringer kan tala in sitt ärende 
om det ej är av vikt annars kopplas samtalet till kontrollrummet. Även att någon form av signal för när det 
är okej att komma in i kontrollrummet bör finnas Detta kan bestå av en lampa, då den är tänd är det bara 
viktiga ärenden som får meddelas. För att detta skall lyckas krävs det även att det utformas instruktioner 
eller klara definitioner på vad som klassas som viktigt och oviktigt. Det bör även göras en mindre 
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utvärdering av hur dessa ”barriärer” påverkar arbetet för de utanför kontrollrummet samt inom då nya 
arbetssätt kan komma att behöva utvecklas/ införas. Denna utvärdering skulle kunna bestå av en 
enkätundersökning där man undersöker på vilket sätt de nya barriärerna har påverkat arbetet, för- och 
nackdelar, samt hur pass nöjd man är med de nya rutinerna. 
 
Fokus på checklistan är större hos O1 och O2 än hos O3. Detta kan bero på att O3 använder sig av 
loggbok och för inga anteckningar på checklistan utan har den mer som riktlinjer för avlämningen. 
Riktlinjerna vävs in i rutiner och därmed tappas fokus på själva checklistan. O1 och O2 använder 
checklistan mer som ett verktyg av typen ”minneslapp” där riktlinjerna tittas på och anteckningar skrivs 
ned utifrån dessa. Checklistan verkar vara ett ställe där all information kan skrivas, informell så som 
formell, beroende på vilka värderingar individen som skriver har. Anteckningar på checklistan, oavsett 
innehåll, är av informell karaktär. Detta kan vara en bidragande orsak till att vid genomgång sker det ingen 
avcheckning i det som gås igenom så som vid O3. Detta kan göra att motivationen till att kontrollera är 
låg. 
Då det anses besvärligt och omständligt för skiftlag på O1 och O2 att skriva in i KTA leder även detta till 
att denna typ av anteckningar riskerar att hamnar på checklistan. Trots att det finns en medvetenhet kring 
riskerna med checklistan anses det ändock inte nödvändigt med att alla befattningar ska ha en egen 
loggbok. Detta verkar bero på en oförståelse till användningen av loggbok samt en vaksamhet mot att det 
ska bli för många ställen att skriva på. För att information inte ska gå förlorad är det av vikt att det hamnar 
i formell dokumentation. Det skulle krävas att dokumentering av KTA måste bli mer lättåtkomlig. Ett sätt 
att göra detta vore att slå ihop checklista och KTA till en loggbok för varje arbetsplats. För att detta ska 
kunna genomföras krävs det att skiftlagen får en förståelse om varför detta genomförs och vilka fördelar 
detta för med sig. Detta för att acceptans och nya rutiner lättare ska kunna skapas. Dock visade O1 och 
O2 på ett behov av att kunna föra informella anteckningar. Det skulle vara en fördel om varje station har 
ett vanligt anteckningsblock där informell information kan skrivas och även sparas. Detta gör att det även 
går att gå tillbaka i informell information vilket kan stödja dem som till exempel går på ett skift efter en 
längre frånvaro att skapa sig en djupare och bredare bild av driften. Detta förändringsförslag bygger 
framförallt på triangulerade data där behovet för en förändring kan ses i både intervju- och 
observationsdata. Förslaget har stöd i och med att sex stycken observationer samt åtta intervjuade 
deltagare visar på detta behov. Detta gör att enskilda deltagares åsikter kan anses som representativa då det 
kan observeras på ett flertal ställen både i intervjuerna samt observationerna. Vilket gör att antalet 
deltagare samt antalet observationer får en mindre effekt på resultatets representativitet och som 
tillsamman gör att ett antagande angående detta beteende/ arbetssätt är representativt för fler skiftlag hos 
båda blocken. Det är även troligt att samma indikatorer på behovet skulle hittas hos fler skiftlag om 
intervjuer hade gjorts då observationerna tydde på detta.   
 
Samtliga skiftlag ansåg att skiftavlämningen fungerade bra som helhet och att det var lite som ”ramlade 
mellan stolarna”, om det hände var det information av mindre vikt. Denna nedvärdering av missad 
information var genomgående för samtliga blocken. Detta kan vara en bidragande faktor till att ärenden 
inte kollades upp. En annan bidragande faktor kan vara det som triangulering visade på att skiftlagen 
tenderar till att hellre ta upp saker inom det egna skiftlaget. Anledningen till detta kan vara att man 
upplever större trygghet inom det egna skiftlaget. Det kan även ha sin grund i att man inte vill ”trampa 
andra på tårna” eller skapa onödig irritation för en sak som förmodligen inte skulle leda till några allvarligare 
konsekvenser. Detta leder då till att informationsmissar som begås kan fortsätta och fler skiftlag kan då bli 
påverkad av antingen samma typ av ärende eller nya som kan vara ett led i den första missade 
informationen. Detta gör att den lärande kulturen utifrån misstag inte kan tas tillvara vilket skapar en ond 
cirkel. Detta strider mot OKGs mål i att ha en lärande och utvecklande säkerhetskultur samt mot HSC 
(1993), Reason (2000), Reason (1997) där lärandet av tidigare misstag är en viktig del inom 
säkerhetskulturen. Då arbete bör flyta på så smidigt som möjligt kan det även vara så att missad 
information, från den enskilda avlämningen, väljs att skrivas ned av den tillträdda operatören själv, om den 
senare har fått veta information som har hänt under föregående skift men som ej har blivit avlämnat, i 
syfte för effektivisering. Det som verkar genomgående för alla anledningarna till att missad information ej 
påtalas är att det är för omständligt, känsligt och/eller utrymme för att leta upp och ta det med rörande 
individ. För att detta ska underlättas och att ej specifika individer behöver letas upp är det fördelaktigt om 
de olika befattningarna har enskilda möten där sådana saker allmänt kan tas upp. Detta gör att ärenden 
som flera kanske har tänkt på men inte sagt kan komma till ytan samt att de som inte har registrerat detta 
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får en chans till det. Det skulle även innebära att den lärande och utvecklande kulturen inom OKG kan 
upprätthållas. Ett annat alternativ till att lösa detta skulle kunna vara genom seminarieförslaget för att 
skapa gemensamma värderingsramar i hur information kan och anses bör presenteras att även skapa 
värderingsram och förståelse för hur missar bör ses på och hanteras. Genom att skapa detta så kanske 
behovet av att ta upp detta försvinner. Det vill säga man försöker motverka fenomenet innan det händer. 
Dock så anser jag att detta kan inte bli eller är hela lösningen till problemet. Det finns fortfarande ett 
behov av utrymme för skiftpersonalen att kunna vädra tankar och åsikter som uppkommer. Då 
arbetsplatsen är en dynamiskmiljö kan inte allt motverkas innan det händer, nya händelser kan påverka 
skiftpersonalen och deras sätt att hantera ärenden. Detta gör att det bör finnas tillfällen där uppkomna 
eller befintligt oönskade beteenden, händelser eller rutiner kan föras fram för diskussion. Det är av vikt att 
syftet med dessa interna träffar för RO och TO framkommer så att varje individ vet vad som är tänkt att 
behandlas och kan då förbereda samt ”spara” på eventuella funderingar eller åsikter till ett tillfälle där alla 
inom blocket för den rörande befattningen kommer att kunna ta del av det vid ett och samma tillfälle. 
Detta förbättringsförslag gör det även lättare att genomdriva önskade förändringar som skall gälla för just 
den befattningen inom det blocket. Skiftarbetarna kan då utforma gemensamt rutiner som de är överrens 
om och detta kan då underlätta arbetet samt minska irritation.  
 
Utifrån frågeställningen, hur skiftarbetare upplever skiftavlämning kl 15.00 på OKG för block 1, 2 och 3, 
har studien kunnat visa på att: 
 

1) Hur ser säkerhetskulturen ut inom skiftslagen samt mellan blocken med hänsyn på attityder och 
tillit till varandra? 

Utifrån intervjuer och observation har man kunnat se att det finns en stark medvetenhet kring tillit och 
dess betydelse för skiftlaget. En stark och självklar ifrågasättande kultur finns samt en rapporterande 
kultur där tilltro till att misstag behandlas rättvist. Med detta kan även en lärande kultur utvecklas. Detta är 
grund för en god och stabil säkerhetskultur för samtliga skiftlag och mellan blocken.  Dock behandlar den 
rapporterande kulturen enbart det som skiftarbetarna anser klassas som allvarligare missar.  

2) Har skiftlagens attityder och tillit någon påverkan på avlämningen? 
Det har framkommit att individers attityder gentemot personliga värderingar kring mängden samt typen av 
information har en påverkan på avlämningen genom att det kan resultera i irritation av det som anses som 
onödigt arbete kring sållning av information. Även påskyndning av avlämning genom att den som lämnar 
av avbryts genom ljud och kroppsspråk.  

3) Vilket/vilka synsätt, attityder och användning existerar kring loggboken och/eller 
korttidsanteckningar samt checklista samt finns det någon skillnad mellan blocken?  

Det fanns skillnad i användning av checklistan mellan O3 och O1, O2. Där checklistan var av större vikt 
för O1 och O2 i och med att förberedelser inför skiftavlämningen strukturerades upp på den. Det rådde 
en samstämmighet bland skiftlagen för samtliga block att SC loggbok var öppen att skriva i för alla. O1 
och O2 ansåg det krångligt att föra in anteckningar till KTA. O1 och O2 uttryckte en negativ attityd 
gentemot att varje befattning ska ha en egen loggbok. O3 uttryckte inga problem med införandet av 
anteckningar i KTA. 

4) Vilka attityder och synsätt finns inom skiftlagen gentemot händelser eller ärenden där information 
ej har blivit överlämna? 

En genomgående syn på informationsförlust var att det enbart skedde med information som var av 
mindre vikt. Betydande information för driften var alltid antecknad och gick att hitta. Om information 
som ej har blivit avlämnad upptäcktes föredrogs det att antingen själv anteckna det eller låta det vara. Det 
ansåg enbart behöva följas upp om information som har missats lett till felhandlande. 
 
Utifrån OKGs perspektiv på säkerhetskultur och säkerhetspolicy har resultaten från studien visat på att 
inom de deltagande skiftlagen finns det en rådande säkerhetskultur som överensstämmer med OKGs 
säkerhetsmål. Resultaten har visat att inom skiftlag finns en drivande faktor att alla verkar för säkerhet 
samt att den upprätthålls. Detta genom att det finns en frågande och bekräftande informations attityd. 
Vilket visar på tillit inom skiftlagen och detta uppfyller då OKGs mål till en öppen miljö där diskussion 
och åsikter kan förekomma. 
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Förändringsförslagen överensstämmer med OKSs säkerhetskulturmodell. Denna modell tog upp tre delar; 
förståelse, riskstyrning och beteende.  

5 Slutsats 
Skiftavlämningens rutiner och tillvägagångssätt är bra utifrån hur information bör lämnas av samt ett bra 
system för att fånga upp eventuellt missad information. Rutiner och instruktionerna ger även en stabil och 
bra grund till att skapa egen samt gemensam bild av stationens status. Skiftlagen efterföljer 
skiftavlämningsstrukturen i stort och anser att den fungerar. Svårigheterna inom skiftavlämning ligger 
framförallt i vad personliga värderingar resulterar i, då omfattning samt innehåll kan variera från operatör 
till operatör beroende på just dennes värderingar och kunskap. Genom att värderingar skiljer sig, kan de 
skapa olika informationsförmedling mellan skiftlag och befattningar. Då rutinerna för skiftavlämning 
fungerar i stort bör fokus istället ligga på att skapa en så gemensam värderingsram som möjligt inom alla 
block och befattningar. 
 
Vidare studier skulle kunna vara avlämning vid revision där det kan finnas ett större behov av att rutiner 
ses över samt ytterligare studier i syfte att mer exakt hitta vart och när information enligt skiftlagen kan/ 
går förlorad och hur detta bör lösas.  
Det kan även vara intressant att titta på hur förhållandena för skiftavlämning är under andra tider på 
dygnet för avlämning.  
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7 Appendix 
Intervju frågor 

1. Hur såg din upplärningsperiod ut? 
i. 1.a Fanns det något som du ansåg var besvärligt eller extra svårt? 

2. Hur anser du att avlämningen som helhet är? 
a. Beskriv hur en avlämning går till.  

 
3. Har du upplevt om de finns några problem med avlämningar? 

 
4. Efter avslutad avlämning vad är det första du gör? 

 
5. Känner du att du är helt och fullt insatt i stationens status och den situation som råder då 

avlämningen slutförts?  
i. Finns det tillfällen då du känner att du behöver komplettera information efter 

avslutad avlämning?  
ii. Vad är det som beror på att det behövs komplettera med information? 

6. Hur ser du på den gemensamma genomgången före/efter den enskilda avlämningen?  
i. Har du varit med om att du har fått information vid den gemensamma 

genomgången som har varit betydande för dig att kunna utföra ditt arbete på ett 
korrekt sätt? Det vill säga information som du borde ha fått vid den enskilda 
avlämningen? 

1. Vad blir dina åtgärder om något sådant inträffar? 
 

7. Vid avlämning hur mycket användning/ stöd har du av checklistan? 
i.  Bör den förändras? I så fall hur? 

 
8. När tror du att det finns risk för att information kan gå förlorad?  

 
9. Finns det skillnader då avlämningen sker mellan skiftlag som du träffar mindre ofta 

jämfört med skiftlag ni träffar ofta? 
 

10. Har det hänt att vid den enskilda avlämningen då du frågar efter information om en 
händelse eller något du hört, det kan vara något som inträffa på ditt eller någon annans 
tidigare skift, och den som ska lämna av till dig inte kan ge dig ett svar eller att svaret är 
otydligt? 

a. Hur reagerar du då? 
b. Hur/vad blir/skulle ditt åtgärdstagande se ut? 

 
11. Finns det något som du anser kan förbättras/ förändras/ läggas till vid avlämning? 

 
12. Du mottar information från den som lämnar av och han/hon ger muntlig information 

vilket inte står i KTA/ loggbok/ checklista men som du känner att den bör, känner du att 
du kan säga till den personen att han eller hon bör skriva in det? 
 

13. Händer det att du känner att du behövt extra information verbalt för att förstå och vet mer 
exakt kring omständigheter av en anteckning i loggboken, KTA, checklistan? 

a. Hur tror du att det kan påverka senare skiftavlämningar?   
 



       

 
 

14. Berätta hur tilliten inom ditt skift lag är? 
a. Anser du att alla har samma inställning? 
b. Hur upplever du att den är inom de andra skiftlagen? 

 
15. Hur viktigt anser du att tillit är gentemot kollegorna i skiftlaget samt gentemot de andra 

skiftlagen för att du ska kunna genomföra din uppgift korrekt? 
a. Vad tror du att bristande tillit kan få för konsekvenser? 

 
16. Har du någon gång upplevt att du saknat eller att tilliten mot en kollega eller ett skiftlag 

har varit bristande? 
i.  Vilka konsekvenser fick det? 
ii.  Hur kan detta undvikas? 

 
17. Om du har gjort ett fel/missat något, känner du att du kan tala om det? 

a. Respektive om någon annan har råkat göra det i ditt skiftlag? 
b. Respektive om ett annat skiftlag har råkat göra ett fel? 

 
18. Känner du att det är ett öppet klimat i skiftlagen samt mellan skiftlagen? 

 
19. Känner du tillit till högre chefer än skiftchefen, t.ex. Produktionschef, anläggningschef, 

företagsledning?  
 

20. Vad anser du krävs för att något ska antecknas i loggbok? 
 

21. Har du tro till att det som står i KTA, checklista, loggbok  är det som du mest behöver 
veta? 
 

22. När du letar efter information vart är det du börjar titta först? 
 

23. Tror du att det finns skilda uppfattningar i vad som är viktigt att anteckna i loggbok, 
KTA, checklista? 
 

24. Hur upplever du att textmängden är i checklista, KTA, loggbok? 
 

25. Hur mycket tyngd lägger du på checklistan/KTA/loggbok vs. muntligavlämning? Vad 
ger mest? 
 

26. Hur påverkar personliga värderingar? 
 

27. Vad gör du då du upptäcker att en information som du anser bör vara noterad i 
loggboken/ KTA inte är det?  
 

28. Är utformningen på checklistan/ KTA/ loggbok  lämplig för det syftet det har?  
 

29. Vad tror du att en elektronisk version av loggboken skulle kunna ha för inverkan?  
30. Tillägga? 


