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Sammanfattning 

Det finns gott om säkerhetskritiska branscher och det har gjorts mycket forskning kring hur 
dessa organisationer lyckas upprätthålla en god säkerhet. Det har däremot gjorts mindre 
forskning kring hur organisationer som är beroende av en god säkerhet och säkerhetskultur 
balanserar detta mot det faktum att de måste överleva i längden och implementera ny 
kunskap och teknologi.  

Denna problematik har specifikt studerats genom att intervjua utvalda personer vid Svensk 
Kärnbränslehantering AB. Ett företag som, på samma gång, har en innovativ och en 
säkerhetsorienterad kultur. SKB som organisation har traditionellt sett analyserat och forskat 
kring långsiktig säkerhet, men nu inbegriper organisationen även kärntekniska anläggningar. 
Dessa anläggningar är i hög grad regelstyrda och har en kultur som är mer regelfokuserad 
och säkerhetsorienterad än den del av SKB som sköter analyser kring långsiktig säkerhet och 
utvecklar ett framtida slutförvar. 

Studien har inte funnit någon enhetlig etablerad definition av begreppen säkerhetskultur 
eller innovationskultur, men flertal beröringspunkter har ändå identifierats mellan 
områdena. De aspekter som anses vara goda för både säkerhet och innovation är inte 
exklusiva för dessa kulturer utan ses ofta som dimensioner som brukar karaktärisera en 
”lärande kultur”.  

Vidare är det inte eftersträvbart att, enbart för sakens skull, försöka skapa en enhetlig kultur 
inom en organisation. Det kan vara fördelaktigt att skapa övergripande ledord eller ett 
motto som alla kan relatera till, men att specifikt försöka skapa en enhetlig säkerhetskultur 
eller innovationskultur borde inte vara den bästa lösningen. Olika delar av en organisation 
har olika mål och olika metoder, så synen på säkerhet vid en mycket regelstyrd anläggning 
måste därför kanske skilja sig från synen på säkerhet vid en utvecklingsavdelning.  
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Abstract 

Much research has been done in the field of safety culture and how organizations manage to 
keep a good safety record. Fewer studies however have focused on how these safety critical 
organizations balance short term stability and safety versus the fact that they have to survive 
in the long run and implement new technology and knowledge.  

This problem has then specifically been studied by interviewing certain persons working for 
SKB, The Swedish Nuclear Waste Management Company. This is a company that, at the 
same time, has to have a good safety culture and an appropriate innovation culture. SKB as 
an organization have traditionally researched and analyzed how to achieve long term safety 
and how to store nuclear waste, but nowadays the organization also has to provide for the 
safety and management of the nuclear waste facilities, facilities that have been traditionally 
managed by other companies. The problem is that these waste facilities are dependent upon 
rules and a more rule-focused culture than the part of SKB that does the research and 
development of a future terminal storage for radioactive waste. 

A unified definition of the terms safety culture and innovation culture has not been found, 
but some common dimensions of the concepts has however been found. Aspects that are 
considered good for both safety culture and innovation culture are not exclusive for these 
cultures but rather aspects that usually characterize a learning culture.  

Furthermore it seems like it’s not inherently good to try to strive for a unified culture within 
an organization. An effort to create overarching mottoes or guidelines that everyone can 
relate to seems to be a more plausible solution, rather than specifically trying to create a 
unified safety or innovation culture in the organization. Different divisions and work teams 
have different goals and means to reach those goals, and therefore the concept of safety has 
to have different meaning and connotation in a strictly rule-governed facility compared to a 
development division within an organization.  
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1. Inledning 

Kärnkraftverk som producerar elektricitet gör detta genom att utvinna energi ur uran och vid 
denna process bildas kärnavfall som på något sätt måste hanteras. Detta är den 
huvudsakliga uppgiften som SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB, ägnar sig åt.  

SKB har i uppgift att ta hand om det radioaktiva avfall som de Svenska kärnkraftsverken ger 
upphov till, både kortsiktigt och långsiktigt. För förvaringen av låg- och medelaktivt avfall 
finns en anläggning utanför Forsmark, och för det högaktiva avfallet finns i dagsläget ett 
mellanlager utanför Oskarshamn, Clab. Något slutförvar för högaktivt kärnbränsle finns inte 
ännu. SKB har däremot undersökt potentiella platser under lång tid och slutligen bestämt sig 
för att en plats vid Forsmark är bäst lämpad för slutförvaret och nästa steg i processen att 
skriva och lämna in en tillståndsansökan. 

För att bygga ett slutförvar för högaktivt avfall krävs mycket forskning och utveckling av både 
metoder och komponenter. Det krävs undersökningar och utredningar av markförhållanden, 
byggnadsmaterial och många andra aspekter. Utöver denna utveckling och forskning har SKB 
också ansvar för drift av kärntekniska anläggningar. En verksamhet som är hårt styrd av 
myndighetsbeslut, regler och policys. Detta innebär det ställs vitt skilda krav på de olika 
delarna av SKBs verksamhet. Forsknings- och utvecklingssidan är innovativ, fri och 
utforskande medan den operativa verksamheten som förvarar kärnavfallet till stor del är 
regelstyrd, robust och präglas av försiktighet.  

Historiskt sett har SKB inriktat sig nästan uteslutande mot forskning och utveckling. När 
slutförvaret däremot ska byggas kan det bli så att SKB behöver svänga om organisationen 
från att vara forskningsinriktad till att driva och konstruera anläggningar i större grad än vad 
som görs idag. För att lyckas med att koordinera företaget krävs det då en förståelse för vilka 
värderingar och attityder som existerar inom de olika avdelningarna och hur dessa olika 
kulturer kan samverka med varandra.  

Hur kan en innovationskultur som accepterar osäkerheter och förändring och som är öppen, 
flexibel, och icke-regelstyrd samverka med en mycket mer säkerhetsinriktad kultur som 
präglas av försiktighet, regelstyrning, och minimering av osäkerheter.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att upptäcka beröringspunkter mellan innovation och säkerhet samt 
undersöka hur dessa frågor hanteras hos Svensk Kärnbränslehantering AB. Frågeställningen 
som har undersökts kan formuleras enligt följande: 

• Vilka teoretiska beröringspunkter finns det mellan innovationskultur och säkerhets-
kultur, och hur kan dessa samverka? 

• Kan dessa beröringspunkter identifieras hos SKB och hur uttrycks de? 

1.2 Avgränsning 

För litteraturstudien gjordes inga direkta avgränsningar, utan litteratur som behandlade 
säkerhetskultur (mestadels översiktsartiklar), innovationskultur (också översiktsartiklar) 
samt några artiklar som gemensamt berörde innovation och säkerhet användes. Inget 
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fördefinierat ramverk användes heller för att strukturera beröringspunkterna, utan arbetet 
var väldigt empiriskt drivet och explorativt. 

För den empiriska delen av studien intervjuades sju personer vid SKB. Dessa personer 
hämtades från avdelningar som till vardags arbetar med frågor som berör förändring, 
lärande och säkerhet, både operativt och på längre sikt.  Det krävs däremot ofta ingående 
studier för att kunna uttala sig om olika kulturer inom en organisation (Guldenmund, 2000) 
och därigenom kan inte denna aktuella studie göra anspråk på att på ett uttömmande sätt 
ha klargjort de olika kulturella värderingar som existerar inom SKB.  

De åsikter som framkommit från intervjuerna kan inte heller anses representativa för SKB 
som organisation, men det kan ge en fingervisning om vilka aspekter, som i framtiden, är 
viktiga att utreda.  Det krävs således förmodligen mer ingående och systematiska studier 
med andra kompletterande metoder (enkäter, studiebesök, observationer) för att utreda 
hur säkerhetskulturen står i relation till innovationskulturen hos SKB. 
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2 Bakgrund 

Sverige har producerat el via kärnkraft sedan 1964 och kärnkraften står idag för knappt halva 
Sveriges elproduktion. Eftersom varje Svensk kärnreaktor årligen producerar mellan 15-25 
ton avfall så behövs självfallet någon slags avfallshantering. Detta är vad Svensk 
Kärnbränslehantering AB, SKB, sedan 70-talets andra hälft har ägnat sig åt; att bedriva 
forskning och utveckling kring hur det använda kärnbränslet på säkrast och bästa sätt skall 
hanteras och slutförvaras (SSM, 2009:2).  

2.1 Svensk Kärnbränslehantering 

SKB ägs av de svenska kärnkraftsföretagen, då det är kärnkraftsföretagens ansvar att ta hand 
om avfallet som bildas. Att SKB arbetar på ett säkert sätt skall säkerställas av 
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som bl.a. finns till för att övervaka och kontrollera att de 
Svenska kärntekniska anläggningarna drivs med tillfredställande säkerhet (SSM, 2009:2).  

Viktiga ledstjärnor i SKBs arbete är säkerhet, effektivitet och lyhördhet och speciellt fokus 
läggs på att skydda människors hälsa och miljön på både kort och lång sikt . SKB arbetar 
med, som tidigare nämnt, med bland annat utveckling och analys av långsiktig säkerhet och 
hantering av avfall. 

2.1.1 Utveckling och analys av långsiktig säkerhet 

De övergripande principer som idag gäller för använt kärnbränsle från Svenska kärnkraftverk 
är att det ska slutförvaras i Sverige och att slutförvaret inte ska kräva någon övervakning 
efter det har förslutits.  Slutförvaringen får inte heller lägga bördor på kommande 
generationer eller utnyttja havet och havsbotten utanför landsgränserna (SSM 2009:2). 

På grund av de tidigare nämnda principerna och andra miljökrav har Sverige mer och mer 
inriktat sig mot ett geologiskt slutförvar av högaktivt radioaktivt avfall. Metoden heter KBS-3 
och går ut på att det använda kärnbränslet slutförvaras på cirka 500 meters djup i kapslar av 
koppar och järn efter mellanlagring i cirka 30-40 år i Clab. Dessa kapslar transporteras sedan 
ned under jord och placeras i deponeringshål som sedan fylls med bentonitlera. 
Bentonitleran fungerar då som en ytterligare buffert mot korrosion och rörelser i 
berggrunden.  När allt använt kärnbränsle har deponerats fylls tunnlarna i berget igen för att 
undvika att människor tar sig ned dit (SKB, 2009:3). 

SSM som övervakar SKBs arbete anser att KBS-3 metoden är lämplig att utveckla och forska 
kring, men något definitivt beslut hur avfallet ska slutförvaras har inte tagits. Frågan kommer 
att avgöras när ansökan för slutförvaring lämnas in av SKB och prövas av myndigheter, 
regeringen och miljödomstolen (SKB, 2009:3). 

2.1.2 Hantering av avfall 

SKB hanterar radioaktivt avfall, dels från kärnkraftverk men även från forskning, industrier 
och sjukhus. Den allra största delen av allt avfall kommer från skyddskläder, rivningsavfall 
och restprodukter från sjukvård, forskning och industri. Hur avfallet sedan hanteras beror på 
hur radioaktivt det är. Enligt SKB hanteras i princip tre olika typer av kärnavfall: Driftavfall, 
Rivningsavfall och använt kärnbränsle (SKB 2009:1)  
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Driftavfall står för 85 % av allt kärnavfall, och detta är låg- och medelaktivt avfall (t.ex. filter 
och radioaktivt nedsmutsade verktyg) som kräver isolering i minst 500 år. Förvaringen av 
detta avfall sker i SFR -slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, nära Forsmark.   

Rivningsavfall måste också hanteras, då stora mängder skrot och betong är låg- och 
medelaktivt och detta transporteras då också oftast till SFR beroende på aktivitetsgrad. 

Den enskilt minsta, men farligaste delen av avfallet är det använda kärnbränslet. På grund av 
radioaktiviteten måste avfallet avskärmas noggrant och kylas under hantering, transport och 
förvaring.  Det använda kärnbränslet mellanlagras idag i en anläggning utanför Oskarshamn, 
Clab, för att radioaktiviteten skall avta. Efter cirka 30-40 års mellanlagring i Clab återstår 
endast någon procent av den ursprungliga radioaktiviteten, men det anses ändå vara så pass 
skadligt för människor att det, enligt Sveriges nuvarande lagar, måste isoleras och vara 
säkert i minst 100 000 år. Det är då här frågan för ett slutförvar kommer in, vart och hur det 
ska byggas. 

2.1.3 Anläggningar i drift 

SKB har idag två anläggningar i drift som de har ansvar för, SFR utanför Forsmark och Clab 
utanför Oskarshamn. 

SFR togs i drift 1988 och ansvarar för att slutförvara låg- och medelaktivt radioaktivt avfall. 
Detta är sådant som kommer från till exempel skyddskläder eller utbytta komponenter från 
kärnkraftverk. Avfallet placeras på drygt 50 meters djup, och radioaktiviteten är borta ur 
avfallet efter cirka 500 år (SKB, 2009:2).  

Clab är ett mellanlager för använt kärnbränsle och där lagras förbrukat bränsle från 
kärnkraftsreaktorer. Avfallet mellanlagras i djupa vattenbassänger i Clab i 30-40 år och efter 
den tiden så återstår det endast några procent av den radioaktivitet som fanns när avfallet 
togs ut ur reaktorerna. Clab är en anläggning som byggdes 1985 och kräver övervakning för 
att vara säkert. Den framtida slutförvaringen kommer också att behöva övervakning under 
tiden deponeringen sker, men efter förslutning ska inte någon övervakning vara nödvändig 
(SSM, 2009:2). 

2.2 Andra Myndigheter och kommittéer  

Det finns myndigheter och råd som stödjer SKB i deras arbete, och dessa redovisas i sin 
korthet under denna rubrik. De instanser som berörs nedan är sådana som refereras till 
under Rubrik 5, Analys och Diskussion. 

2.2.1 Kärnavfallsrådet 

Kärnavfallsrådet är ett oberoende råd som bland annat granskar SKBs Fud-program1. Enligt 
Kärnavfallsrådet (Kärnavfallsrådet, 2008:1) är den viktigaste förutsättningen för att 
granskningen ska fungera att kärnavfallsrådet är oberoende från aktörer inom kärnkraften, 
kärnavfallsområdet, kommuner, statliga tillsynsmyndigheter och andra intressenter. Vidare 
skriver Kärnavfallsrådet följande på sin hemsida: 

                                                        
1 Ett dokument som sätter upp riktlinjer för hur SKB har tänkt bedriva forskning och utveckling kring 
slutförvarsfrågan de kommande 3 åren. 
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”Statens råd för kärnavfallsfrågor (Kärnavfallsrådet) är en vetenskaplig kommitté 
under Miljödepartementet med uppgift att utreda frågor om kärnavfall och om 
avställning och rivning av kärntekniska anläggningar samt att ge regeringen råd i 
dessa frågor. ” (www.karnavfallsradet.se) 

2.2.2 Statens Strålskyddsmyndighet 

Statens strålskyddsmyndighet, SSM, har ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet och arbetar 
förebyggande och pådrivande för att skydda personer från oönskade effekter av strålning i 
dagsläget och i framtiden.  SSM har alltså till uppgift att se till att de kärntekniska 
anläggningarna drivs på ett säkert sätt, och detta uppnås enligt SSM genom att: 

”•  ställa krav och granska hur svenska kärnkraftverk, samt andra kärntekniska 
anläggningar, hanterar det avfall som verksamheterna ger upphov till.  

•  utifrån strålskyddslagen samt internationella rekommendationer och 
överenskommelser ta fram föreskrifter som talar om vilka gränser, regler och krav som 
gäller för olika typer av radioaktivt avfall.” (Kärnavfall & förvar, www.ssm.se) 

Det är SSM som ska pröva SKBs tillståndsansökan om att få bygga slutförvaret för använt 
kärnbränsle och när prövningen är klar lämnar SSM ett ja eller nej till regeringen, som i sin 
tur ger tillstånd, eller inte, för SKB att bygga ett slutförvar för högaktivt kärnbränsle. SSM 
granskar även SKBs arbete kontinuerligt för att se till att gällande säkerhetskrav uppfylls i 
dagsläget och i framtiden. 
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3 Teori 

Kapitlet inleds med en inledande genomgång av organisationskultur och organisationsklimat 
och den problematik som föreligger inom området. Därefter behandlas Säkerhetskultur, 
säkerhetsklimat och teorier som berör organisationer och säkerhet. Teoridelen fortsätter 
därefter att avhandla innovationskultur och innovationsklimat för att slutligen sammanfatta 
de beröringspunkter som identifierats mellan säkerhetskultur och innovationskultur. 

3.1 Organisationskultur 

Vad termen organisationskultur syftar till är inte helt klargjort. En väldigt generell definition 
kommer från Schein (2004) där han skriver att kultur är någonting som skapas inom grupper 
som har upplevt saker tillsammans. Detta är något som de allra flesta människor har upplevt, 
men problemen uppkommer när man ska definiera exakt vad det är som gruppen egentligen 
delar och har gemensamt. Det blir då ofta svårt att avgränsa och specificera vad en grupp är, 
i vilka situationer man tillhör vissa grupper och hur man ska bestämma vem som ingår i 
gruppen. Det finns alltså problem med att definiera vad en kultur är och vad som avgränsar 
den, men sammanfattningsvis är en kultur en grupp människor som har en delad historia på 
något sätt. Ytterligare definition av begreppet kommer under rubrikerna 3.2 och 3.4.  

Kultur är dock inget nytt begrepp utan koncepten organisationskultur och klimat fick mycket 
fokus redan under 70- och 80-talet (Guldenmund, 2000). Grunden till att termen blev så pass 
populär var för att den gav ett övergripande perspektiv som kunde förklara olika skeenden 
inom organisationer. Men på samma gång som kulturbegreppet försöker ge en övergripande 
bild av en organisation så finns alltid risken att konceptet blir så abstrakt och globalt att det i 
praktiken blir oanvändbart och meningslöst. Nu verkar det inte som att termen är helt 
oanvändbar då den fortfarande, i dagsläget, finns kvar och används. Litteraturen kring 
organisationskultur har sedan 70- och 80-talet utvecklats avsevärt, men det finns fortfarande 
olikheter i operationaliseringar och olika åsikter kring ämnet så därför följer nedan en 
redogörelse av några viktiga skiljelinjer mellan begreppen kultur och klimat. 

3.1.1 Distinktion mellan kultur och klimat 

Inledningsvis finns det skäl att klargöra distinktionen mellan organisationskultur och 
organisationsklimat. Det är inte helt säkert att man bör eller ska göra en sådan distinktion 
mellan en organisations klimat och dess kultur, men inom litteraturen görs det frekvent, och 
därigenom är det också viktigt att klargöra begreppen. 

Enligt Cox och Flin (1998) har forskning kring begreppet klimat sina rötter i 60-talets 
socialpsykologi. Begreppet var generellt accepterat och inga större debatter kring 
definitionen fanns. Klimat antogs vara en deskriptiv variabel som studerade en organisations 
effektivitet genom att fokusera på arbetarnas uppfattning om ledningen och de sociala 
aspekterna i arbetet genom kvantitativa metoder.  

Den forskning som däremot studerade en organisations kultur lade enligt Cox och Flin (1998) 
mer tid på att diskutera definitioner kring begreppet än hur begreppet skulle mätas. 
Generellt sett kan man säga att kulturforskningen försökte blotta de underliggande 
antaganden och värderingar som påverkar organisationer och dess medlemmar. 
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Begreppen klimat och kultur har sedan dess utvecklats successivt sida vid sida och är nu ofta 
svåra att särskilja.  Det finns inte heller något riktig konsensus kring hur en organisations 
klimat och kultur ska beskrivas (Cox och Flin, 1998).  

Enligt Guldenmund (2000) användes till en början termen organisationsklimat för att 
referera till något slags underliggande koncept som låg bakom organisatoriska händelser och 
processer (det som idag är organisationskultur). Termerna fick gradvis en skiftning i 
betydelse, termen kultur (som tidigare nämnt) kom att betyda det som klimatkonceptet 
ursprungligen stod för, och begreppet klimat kom att syfta på en specifik kulturell 
manifestation. Med andra ord så uttrycker sig en organisations kultur genom 
organisationens klimat.   

För att sammanfatta är en organisations klimat en distinkt konfiguration av egenskaper och 
någonting man kan kvantifiera och mäta via enkäter, medan en organisations kultur bestäms 
fenomenologiskt genom till exempel observationer och intervjuer då den är svår att 
kvantifiera.  

Vidare konstaterar Guldenmund (2000) att det finns vissa egenskaper som gäller för termen 
organisationskultur (och i hög grad för organisationsklimat också) och att detta i sin tur 
medför vissa implikationer.   

• Det är ett koncept, någonting abstrakt snarare än ett konkret fenomen. Det är 
ingenting som i sig går att undersöka. (Här finns det alltså utrymme för att 
försöka hitta och mäta de variabler som ska bygga och ingå i detta koncept). 

• Det består av flera dimensioner. Återigen finns det här ingen direkt konsensus 
kring vilka dessa dimensioner är, om det finns några centrala dimensioner som är 
viktigare än andra eller om det handlar om att vissa dimensioner gäller i vissa 
situationer. Exempel på olika dimensioner kan vara pragmatisk eller normativt 
styrd verksamhet, eller att organisationen är öppen eller stängd mot nya idéer 
och personer.  

• Det är någonting som delas av människor och är holistiskt. Här råder lite oklarhet 
huruvida kultur ska ses som någonting som är mer än summan av delarna, eller 
inte, och vad man ska räkna som kultur och inte. Ett delat synsätt gällande en viss 
fråga ska inte, i sig, ses som en manifestation av en subkultur, utan kanske som 
en regelbundenhet i ett beteende som framkommer i specifika situationer.  

• Det innehåller flera olika aspekter. Det kan med andra ord existera flera kulturer 
eller klimat inom en organisation (ex. innovationskultur, kreativt klimat, 
serviceklimat).  Här påpekas det dock att flera av dessa distinktioner har gjorts för 
att göra konceptet mer hanterbart och enklare att analysera. 

• Det utgörs och bildas av arbetssätt och vanor -saker man gör. 

• Det är någonting funktionellt på så sätt att det utgör en referensram för 
beteende, i vad man bör och ska göra, samt vad som är accepterat och inte. 

För att sammanfatta punkterna ovan så är organisationskultur ett relativt stabilt, holistiskt 
begrepp med flera dimensioner. Kulturen delas av grupper och individer och fungerar som 
en referensram som skapar mening och ibland även manifesterar sig i vissa handhavanden.  
En kultur är även någonting som personer lär sig, och en viktig poäng görs här också i allting 
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som genomförs och sägs inom en organisation inte behöver vara ett uttryck för en 
organisationskultur. Man ska inte automatiskt se en regelbundenhet i ett beteende som en 
kulturell manifestation. Eftertanke kring varför beteendet uppstått och vad som påverkar 
detta krävs också. 

I fortsättningen av uppsatsen kommer termen kultur att syfta till de bakomliggande 
strukturerna inom en grupp/organisation och klimat används för att syfta till en specifik 
kulturell manifestation. 

3.1.2 Olika nivåer av kultur 

Schein (2004) skriver att stor förvirring kring kulturbegreppet kommer från svårigheten att 
se hur kulturella antaganden manifesterar sig på olika nivåer. Schein särskiljer därigenom 
organisationskultur och dess yttringar med hjälp av tre olika nivåer; artefakter (artifacts), 
åtagna värderingar (espoused beliefs and values) samt underliggande antaganden 
(underlying assumptions). Schein använder termen antaganden (assumptions) istället för 
värderingar (values), då detta är saker som tas för givet och inte ifrågasätts (se Tabell 1 
nedan). 

Tabell 1. Exempel på olika nivåer av kultur och dess manifestering (fritt efter Guldenmund, 2000) 

Nivå av kultur Manifestering av kulturnivån Exempel på kulturnivån  

Det yttersta lagret  
(artefakter) 

Väldigt synligt. Svårt att tolka och förstå 
underliggande antaganden baserat på 

denna nivå. 

Möten, arbetssätt, 
skyddsutrustning, vissa 
strukturella aspekter, 

rapportsystem 

Mellersta lagret  
(åtagna värderingar) 

Relativt medvetet och synligt hos 
medlemmarna 

Attityder, policys, procedurer, 
föreskrifter, olycksrapporter, 

jobbeskrivningar. 

Det innersta lagret  
(kärnvärden) 

Mestadels implicit och svårt att komma 
åt. Uppenbart och undermedvetet för 

medlemmarna i gruppen/kulturen, 

Svårt att uttala sig generellt om. 
Måste härledas från artefakter, 

observationer och ingående 
studier av gruppen. 

    
Artefakter är sådant som en nytillkommen person ser, hör och lägger märke till i en ny grupp 
med okänd kultur. Klimatet i en grupp är alltså enligt Schein en artefakt av de djupare 
kulturella nivåerna, då det syftar till det observerbara beteendet som gruppmedlemmarna 
uppvisar. Det viktiga med denna nivå är att artefakter är enkla att observera, men dess 
betydelse är svår att tolka och utvärdera. Tolkningar av artefakter påverkas ofta av egna 
kulturella föreställningar istället för att reflektera gruppens egna kulturella värderingar. Om 
en person är medlem i en grupp tillräckligt länge blir dock dessa artefakter och deras 
betydelse tydligare.  

Åtagna värderingar syftar till att allting som en grupp lär sig i grunden baseras på någons 
värderingar om hur saker borde vara. Beteenden på denna nivå styrs ofta av erfarenhet, 
men det behöver inte vara så. Det kan vara så att det inte handlar om åtagna värderingar 
utan åtagna teorier (espoused theories). Åtagna teorier syftar istället till det faktum att man 
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i viss mån kan förutsäga vad personer säger och uttrycker i vissa situationer, men det 
faktiska beteendet som dessa personer uppvisar i dessa situationer ligger inte i linje med det 
som sägs. För att kunna särskilja och på ett stabilt sätt kunna förutsäga personers agerande 
behöver man veta något om de underliggande antaganden som gruppen har. 

Underliggande antaganden är sådant som inom en grupp har blivit en sanning. Schein (2004) 
skriver att när en lösning på ett problem fungerar upprepade gånger så börjar den lösningen 
tas för given. Dessa underliggande antaganden bidrar till stabilitet i vardagen och stabilitet i 
tolkningar av olika situationer och guidar vilka ageranden som är att föredra. Grupper och 
individer söker stabilitet och mening i vardagen, och dessa underliggande antaganden bidrar 
till detta. Schein menar också att människor ofta tar till defensiva strategier om deras 
underliggande antaganden ifrågasätts. Det är därför väldigt svårt, enligt Schein, att förändra 
en kultur, och det kommer att ta lång tid. 

Ahmed (1998) särskiljer i likhet med Schein kultur mellan olika nivåer. Ahmed benämner 
dessa som explicit och implicit kultur, där explicit kultur är de typiska beteendemönster som 
individer har, samt distinkta artefakter som produceras. Implicit kultur är däremot de 
värden, trosföreställningar och normer som bestämmer beteendemönster som uttrycks 
explicit inom kulturen. Ahmed (ibid.) skriver också i likhet med Schein (2004) att man ska 
vara vaksam mot starka kulturer inom företag. En stark kultur influerar en persons beteende 
på en implicit nivå och har stort inflytande över beteende och trosföreställningar. I många 
fall kan detta vara bra, men bara för att man har en stark kultur, så betyder det inte att det 
är en bra och sund kultur för ändamålet/verksamheten. En kultur som effektivt ska vara till 
gagn för ett företag måste alltså innefatta vissa värderingar och antaganden för hur 
förändring ska ske.  Utan värderingar kring förändringar kan en stark kultur agera som en 
barriär som hindrar företaget att genomgå en förändring, fastän ett förändringsbehov 
föreligger. Svaga kulturer är också ett problem då de kan få problem att hålla kvar vid sina 
värderingar, och på sikt kanske de upplöses. En kultur består av sådant som individer delar, 
och om det till slut inte finns några delade värderingar kan man kanske inte heller säga att 
det rör sig om en kultur. 

3.1.3 Problem med mätningar av organisationskultur 

Då det föreligger stor förvirring kring vad organisationskultur egentligen innebär kommer 
här nedan en inblick till varför det är så svårt att mäta organisationskultur. 

Varför är det ett problem 

Guldenmund (2000) har gett några förklaringar kring varför det verkar vara svårt att enas 
kring hur klimat och kultur inom en organisation ska beskrivas. Den första förklaringen som 
ges är att orsak och verkan inom organisationskulturen har sammanblandats. Detta relaterar 
tillbaka till synen att en kultur inom en organisation består av olika lager där själva kärnan 
förklarar det som händer/observeras i yttre lager. Det är dock väldigt svårt att veta vilket 
lager som observeras och analyseras, och därför blandar man orsaker med effekter och drar 
felaktiga slutsatser om orsakssamband. Schein (2004) är inne på samma linje när han skriver 
att det inte alltid är självklart vilka artefakter som är manifesteringar av kulturella 
antaganden och vilka artefakter som inte har någon djupare mening för den specifika 
gruppen.  

En annan aspekt av klimat och kultur är huruvida individuella mätningar kan användas för att 
säga någonting om en hel organisation. När data aggregerats till en specifik nivå behövs det 
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en viss mängd homogenitet inom datamängden för att det ska vara möjligt att tala om 
delade attityder och uppfattningar. Guldenmund (ibid.) anser att valida data endast kan 
samlas in på en viss nivå om man ställer frågor som är relevanta för den nivån, annars har 
man endast data på individnivå. Guldenmund (2007) skriver att enkäter som ska undersöka 
säkerhetskultur verkar producera data som är en utvärdering av ledningen istället för säga 
någonting om underliggande kulturella antaganden. Enkäter tycks också endast visa på 
attityder som delas av alla i hela organisationen, på alla nivåer, utan att ta hänsyn till 
subkulturer. 

Separera struktur/kultur 

Guldenmund (2007) skriver att det inom en organisation finns tre allmänna krafter som 
influerar beteendet hos personer som arbetar där; Struktur, kultur och procedurer. 
Guldenmund menar att dessa tre är dynamiskt sammankopplade och att de tillsammans 
bildar kontexten för beteende inom organisationen. Struktur är hur organisationen formellt 
är uppbyggd, det vill säga, vem som har ansvar, vilka befogenheter som finns, hur 
kommunikation ska hanteras, och hur organisationen ska koordineras och styras.  Kultur 
syftar på de bakomliggande antaganden som styr värderingar och övertygelser. Procedurer 
innebär de faktiska procedurer som genomförs i organisationen, från ledningens stödjande 
verksamhet till att övervaka arbetare och se till att personer inte bryter mot regler. Poängen 
med detta resonemang är att det inte går att särskilja de olika delarna. När personer 
genomför vissa procedurer eller löser problem utvecklas en kultur (synsätt, värderingar) från 
strukturen (arbetssätt). Men dessa strukturer måste komma från någonstans, det är någons 
värderingar som bidragit till att strukturen blivit som den blir. Kulturen har alltså någon gång 
format/förändrat strukturen och de processer som existerar, och dessa formar i sin tur 
kulturen. Det är alltid en ständig växelverkan mellan dessa tre organisatoriska krafter (Se 
Figur 1 nedan).  

 
Figur 1. Organisatoriska faktorer (Fritt efter Guldenmund, 2007) 

Schein (2004) skriver dock att struktur, ritualer, arkitektur etc. inom yngre organisationer 
hjälper till att förstärka en kultur, inte skapa den, utan detta sker sedan när organisationen 
har mognat och stabiliserats. Då kommer samma mekanismer som förut förstärkte kulturen 
att bli de som skapar kulturen. Strukturella faktorer som regler och procedurer är alltså en 
manifestation av ett budskap som en chef eller ledningen inom organisationen vill förmedla 
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till arbetstagarna. Om en chef anser att det är bra att övervaka individer så kommer 
förmodligen strukturer för att hantera detta också att installeras. Schein (ibid.) pekar dock 
på att det är väldigt viktigt att dessa mekanismer är konsekventa för att de inte ska bli 
åsidosatta eller skapa interna konflikter inom organisationen.  Således är det inte speciellt 
bra att ha en chef som bara övervakar ibland och bara ger ut bestraffningar på slumpmässig 
basis då det inte direkt hjälper till att vägleda personer i vilket beteende som chefen faktiskt 
värdesätter. 

Rollenhagen (2005) skriver att man kan tänka sig kultur som ett gränssnitt mellan individen 
och strukturen i den bemärkelsen att vissa olyckor inte kan förklaras via varken struktur- 
eller individförklaringar, utan det behövs någonting som sammanlänkar dessa (Se Figur 2 
nedan). Detta synsätt är enligt Rollenhagen (ibid.) inte mycket mer än ett tankeredskap, men 
det fokuserar ändå på en viktig aspekt av hur risker hanteras – nämligen vilken åtgärd som 
ska fokuseras på. Det vill säga om organisationen ska arbeta med att omforma strukturella 
förhållanden, försöka ändra gruppers/personers attityd eller direkt försöka influera 
personers beteende. I enlighet med Guldenmund (2007) så är det inte speciellt enkelt att 
särskilja olika delar/krafter inom organisationer, men det torde vara så att vissa aspekter 
påverkar mer än andra, och då borde också åtgärden fokuseras kring den aspekten som 
identifierats som problematisk.  

 

Figur 2. Enkel modell av relationen mellan Struktur, Kultur och Individ (fritt efter Rollenhagen, 2005) 

3.2 Säkerhetskultur och Säkerhetsklimat 

Organisationer har på senare tid tagit ett steg ifrån retrospektiv data (förlorad 
produktionstid, olyckor, incidenter) för att istället försöka fastställa en organisations 
säkerhet genom ledande indikatorer (säkerhetsgranskningar och 
säkerhetsklimatundersökningar) (Flin et al, 2000). Det finns däremot en splittrad bild över 
vad dessa indikatorer innebär, hur de påverkar säkerheten, och vad begreppen 
säkerhetskultur och säkerhetsklimat egentligen innebär (Guldenmund, 2000; Flin et al. 2000; 
Cox & Flin, 1998). Med anledning av detta kommer nedan ett försök till en kort teoretisk 
summering av området säkerhetskultur och säkerhetsklimat. 

3.2.1 Vad innebär det? 

Flin et al. (2000) fann i en sammanställning av artiklar som använde sig av enkäter för att 
mäta säkerhetsklimat att det var tre kärnämnen: ledning (management), risk (risk), och 
säkerhetssystem (safety arrangements) och tre mindre frekventa kategorier: 
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arbetsbelastning (work pressure), kompetens (competence), och handhavanden 
(procedures), som ofta nämndes och antogs bidra till säkerhetsklimatet inom ett företag. En 
genomgång av dessa följer nedan. 

• Ledning - Det tema som hittades i de flesta enkäter relaterar till uppfattningar om 
ledningen och dess beteende i relation till säkerheten inom organisationen. I 13 av 18 
studier nämns denna dimension, men som Flin et al. också påpekar används ofta 
beteckningen på olika sätt mellan olika studier, och det kan därför vara svårt att veta 
vilken ledning som egentligen avses med studien. Det kan bland annat syfta på 
säkerhetskonsulter, divisionschefer, enhetschefer, eller organisationsledning och 
skillnaden mellan detta är att arbetare ofta har olika inställning till chefer på olika 
nivåer inom organisationen.  

• Säkerhetssystem - Denna kategori innefattar väldigt många aspekter kring hur 
organisationen hanterar säkerheten och inkluderar t.ex. säkerhetsansvariga 
personer, säkerhetsavdelningar, säkerhetskommittéer, säkerhetspolicys, utrusning, 
och säkerhetstillstånd. Generellt sett mäts detta genom att arbetarna frågas om hur 
de uppfattar att dessa aspekter är inom organisationen. 

• Risk - Risk innefattar egenrapporterat risktagande, uppfattning om risker, men även 
individens attityd till risker och säkerhet generellt och på arbetsplatsen. Flin et al. 
(ibid.) påpekar här att tidigare studier har visat att arbetare ofta har en relativt god 
uppfattning kring riskerna med deras arbete, men det förklarar fortfarande inte 
varför de fortsätter att ta dessa risker. 

• Arbetsbelastning - kategorin är ofta inblandad i de andra kategorierna, och framkom 
explicit endast två gånger, men den har ändå en stark koppling till säkerhetskultur. 
Arbetsbelastning relaterar även till balansgången mellan produktion och säkerhet, 
och att begränsade resurser i en väldigt konkurrensaktig ekonomi kan leda till 
tidspress som sätter mer arbetsbelastning på arbetare (Hollnagel 2005). 

• Kompetens - Detta innefattar arbetarnas uppfattning om den generella 
kunskapsnivån, färdigheter och kvalifikationer som finns inom företaget. 

• Handhavanden – Denna kategori hittades endast i tre studier, men tas upp av Flin et 
al. för att kategorin var väldigt frekvent förekommande i studien av Guldenmund 
(2000). Handhavanden syftar på uppfattningar kring säkerhetsbestämmelser, 
attityder till regler och hur väl regler efterföljs. 

I en liknande sammanställning av definitioner av säkerhetsklimat och säkerhetskultur fann 
Guldenmund (2000) att nio av sexton definitioner berörde ämnet organisationsmedlemmens 
uppfattning (organisations member’s attitude), och sex definitioner relaterade till 
trosföreställningar (beliefs) och sex andra relaterade till attityder (attitudes).  Det verkar 
med utgång från dessa sammanställningar därför finnas en generell bild av vad 
säkerhetskultur/klimat innebär, men Flin et al. (2000) skriver i enhet med Guldenmund 
(2000) att detta kan verka lovande, men att anse att dessa faktorer skulle utgöra någon slags 
kärna inom säkerhetskulturen är för tidigt att uttala sig om, och den riktiga utmaningen för 
mätningar av säkerhetsklimat är validitet, i form av att en säkerhetsklimatvärdering faktiskt 
lyckas fastställa den faktiska säkerhetsnivån inom en organisation. Guldenmund skriver 
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också att konceptet kring säkerhetsklimat och säkerhetskultur inte har utvecklats nämnvärt 
sedan det introducerades, och att det i dagsläget dessvärre råder brist på teoretiska 
modeller som kan testas och falsifieras. 

 Guldenmund, (2000) påpekar även att det är viktigt att inse att en organisations 
säkerhetskultur i sig är del av en organisationskultur som i sin tur är del av en industriell och 
nationell kultur. Det är alltså viktigt att vara medveten om att det finns externa faktorer som 
påverkar en organisations kultur. 

Det går således enligt Guldenmund (ibid.) att dra följande slutsatser utifrån litteraturen kring 
säkerhetskultur och säkerhetsklimat:  

• Begreppen är dåligt definierade 

• Relationen mellan säkerhetskultur och säkerhetsklimat är något oklar. 

• Det finns mycket förvirring kring vad som ligger till grunden för säkerhetsklimat och 
kultur, och det finns än mindre konsensus kring vad det faktiskt innebär och vilka 
konsekvenser säkerhetskultur och säkerhetsklimat får inom en organisation. 

• Det existerar inte heller någon tillfredställande modell för att beskriva 
säkerhetskultur eller säkerhetsklimat. 

Rollenhagen (2005) pekar också på många av dessa svårigheter då han konstaterar att 
sambandet mellan säkerhetskultur och säkerhet är ett mycket svårhanterligt område. Dels 
för att det är svårt att definiera ett bra mått på säkerhet, men även för att själva definitionen 
av vad en kultur består av är svår att göra. Cox och Flin (1998) påpekar att det verkar finnas 
några kärnämnen (core variables) som säkerhetskultur består av, men att denna kärna ofta 
helt enkelt består av bra förehavanden inom det specifika området, som inte har speciellt 
etablerad validitet. 

Framöver kommer uttrycken säkerhetsklimat och säkerhetskultur att användas i enlighet 
med Flin et al. (2000), där säkerhetsklimat är en manifestation av säkerhetskulturen. 
Säkerhetsklimatet är således mer dynamiskt och flyktigt än säkerhetskulturen. 

3.2.2 Hur mäts säkerhetsklimat 

Clarke (2006) har i en genomgång av säkerhetsklimatlitteraturen hittat tre distinkta sätt som 
säkerhetsklimat beskrivs på; genom attityder (man mäter personers attityd till säkerhet), 
uppfattningar (man mäter personers uppfattning av arbetsmiljön, handhavanden, och 
policys), och genom en mix av båda (man mäter både attityd och uppfattning, samt 
inkluderar ibland även allmänna trosföreställningar kring säkerhet och hur nöjd man är med 
sitt arbete).  Syftet med studien var att försöka ta reda på vilka psykologiska konstrukt som 
ligger till grund för mätningar av säkerhetsklimat och säkerhetskultur och hur dessa relaterar 
till en mer objektivt definierad säkerhet. Clarke (ibid.) fann i sin studie att inget av dessa tre 
olika sätt att mäta säkerhetsklimat var särskilt starkt korrelerat till arbetsplatsolyckor, men 
att arbetarnas uppfattning kring säkerhet hade störst prediktiv validitet av de tre.  

Clarke undersökte även det han kallar den dispositionella aspekten och fann att ett av 
karaktärsdragen inom Big-five-teorin2, medgörlighet (agreeableness), hade större prediktiv 

                                                        
2 Big-five är en teori som antar att en människas personlighet i viss mån är stabil och kan delas in i fem 
universella faktorer: Öppenhet, Samvetsgrannhet, Extroversion, Medgörlighet, och Emotionell instabilitet. 
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validitet än antingen attityden till säkerhet eller uppfattningen kring säkerhet.  Förklaringar 
till detta kan, enligt Clarke (ibid.), vara att man i för stor grad mäter individens attityd till 
säkerhet och inte tar hänsyn till sociala normer och beteendemönster vid 
säkerhetskulturmätningar. Sedan ska det påpekas återigen att studien endast undersökte 
huruvida vissa sätt att beskriva säkerhetsklimat har prediktiv validitet för antalet 
arbetsplatsolyckor.  

3.2.3 Problem med att mäta säkerhetsklimat 

Mätningar som skall fånga ett säkerhetsklimat inom en grupp mäter ofta den gemensamma 
tolkningen av ledningens regler/förväntningar och handlingar, och inte attityden till säkerhet 
som delas av gruppen (Clarke, 2006). Det handlar ofta om att enkäter frågar om beteenden 
som blivit normativa inom gruppen, och dessa beteenden saknar den emotionella och 
motiverande aspekten som attityder har. Liknande tankar har Guldenmund (2007) som 
skriver att undersökningar som söker att fastställa en organisations klimat mycket väl kanske 
bara reflekterar någon slags generell attityd mot ledningen snarare än hur det i själva verket 
är med säkerheten. 

3.2.4 Olika nivåer av säkerhetskultur 

I en artikel från 2007 skriver Guldenmund att de kategorier som behandlades i Guldenmund 
(2000) var alldeles för generella för att kunna användas. Kategorierna som Flin et al. (2000) 
kom fram till var lite mer specifika, men fortfarande för generella.  Guldenmund (2007) 
föreslår därför en taxonomi där nio kategorier, som relaterar till säkerhet, specificeras (ex. 
risker, kommunikation och kompetens) till olika nivåer inom ett företag (organisation, grupp, 
och individ). Meningen med detta är att särskilja policys och generella riktlinjer på en 
ledningsnivå från de konkreta handhavanden som detta mynnar ut i på grupp och 
invidvidnivå, samt peka på att en väl sammanhållen riktlinje på ledningsnivå ofta blir väldigt 
osammanhängande och diversifierad på individnivå.   

I liknande anda skriver Richter & Koch (2004) om tre metaforer för säkerhetskultur hos ett 
företag de undersökte: Produktion (production), välfärd (welfare) och övergripande 
(master). Inom produktionskulturen var risker acceptabla och kan drabba alla om man har 
otur (inte för den skull sagt att man vill att något ska hända, men det kan det), medan risker 
inom välfärd och den övergripande säkerhetskulturen inte ansågs acceptabla. På den 
övergripande nivån är alltså risker något som alltid aktivt ska motarbetas genom att ta fram 
nya riktlinjer, nya procedurer, nya maskiner etc. 

I enlighet med Guldenmund (2000) får olika policys och riktlinjer olika betydelse för olika 
kulturerna på olika nivåer inom organisationen och de skillnader i säkerhetskultur som 
Richter & Koch (2004)  identifierade berodde enligt dem på skillnader i arbetsuppgifter och 
sociala relationer. De menar att personer konstruerar och omformar sin sociala verklighet 
kontinuerligt och att kulturer måste förstås av sin kontext och utifrån de sociala relationer 
som existerar inom företaget och avdelningen. 

3.2.5 Försiktighetsprincipen 

Rollenhagen (2005) skriver om försiktighetsprincipen som något som borde genomsyra en 
god säkerhetskultur. Försiktighetsprincipen innebär i generella ord att om det föreligger 
osäkerhet kring konsekvenserna av ett visst handlande så är det bättre att avstå. Detta kan 
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verka väldigt generellt hållna riktlinjer, och Rollenhagen skriver att man måste särskilja 
försiktighetsprincipen mellan olika aktiviteter.  

Rollenhagen har tre tolkningar av försiktighetsprincipen (som till stor del ska relateras till 
operativ verksamhet inom en organisation) (se Tabell 2).  

• Antigen kan försiktighetsprincipen ses som en övergripande strategisk princip där 
säkerheten ges prioritet. Det gäller att se till att organisationen har en uppdaterad 
bild av risker och över situationen som råder.  

• Försiktighetsprincipen kan också relatera till att man skapar metoder och strukturer 
för att efterleva den föregående tolkningen (dvs. skapa strukturer för att se till att 
säkerheten prioriteras).  

• Den sista tolkningen innebär att man vid situationer av osäkerhet agerar med goda 
marginaler och efter välbeprövade metoder och strategier.  Detta gäller då i störst 
utsträckning inom den rent operativa verksamheten. Man ska alltså vänta tills man 
får mer information istället för att chansa.  

Tabell 2. Försiktighetsprincipen i relation till struktur, kultur och individ (fritt efter Rollenhagen 2005) 

 Struktur Kultur Individ 

Operativ 
princip 

Finns strukturer som 
stödjer konservativt 

beslutsfattande? 

Råder kollektiva värderingar 
och beteenden som stödjer 

konservativt beslutsfattande? 

Finns förståelse och 
kunskap varför ett att 
konservativt agerande 

behövs bland individer? 

Taktisk 
princip 

Finns struktur för att 
systematiskt arbeta 

med att finna 
säkerhetsproblem? 

Finns attityder och 
värderingar som uppmuntrar 

till att tänka kritiskt? 

Finns kunskap om 
riskanalyser, utredningar? 

Strategisk 
princip 

Finns överordnade 
strukturer för att 

skapa en god lägesbild 
över säkerhetsläget? 

Visar organisationen på god 
öppenhet och 

kommunikation? 

Finns tecken på att 
individer är medvetna om 
risker, hur de beskrivs och 
om det finns regelkunskap. 

    

Rollenhagen (ibid.) problematiserar själv begreppet och skriver att en operativ tolkning av en 
försiktighetsprincip förutsätter att det finns ett konservativt alternativ att handla efter, vilket 
det kanske inte alltid gör. Vidare så handlar också riskkalkyler enligt Rollenhagen ofta om en 
bedömning om risken som identifieras är värd att ta i förhållande till de möjligheter som 
finns associerat med att ta risken. De handlar alltså inte om objektiva risker, utan om risk i 
förhållande till en potentiell vinst.  

Rollenhagen (ibid.) skriver också att försiktighetsprincipen är problematisk inom 
vetenskapen. Osäkerheter kan komma från osäkra mätvärden, att ett fenomen inte går att 
beskriva så pass ingående som det behövs, eller att man inte tillräcklig information om något 
(information som då antas finnas tillgänglig). En försiktighetsprincip inom vetenskapen kan 
enligt Rollenhagen (ibid.) då formuleras som en uppmaning att man bör skapa strukturer 
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som ser till att frågor blir ordenligt belysta, samt att ett konservativt agerande genomsyrar 
verksamheten om osäkerheter kvarstår efter den allsidiga belysningen.  

3.3 Organisationer och säkerhet 

Inom området som behandlar organisationer och säkerhet har det vuxit fram två dominanta 
synsätt; Normal Accident Theory, NAT, och teorin om High Reliability Organisations, HRO. 
Följer man det tankesätt som NAT postulerar så påstås det att olyckor är oundvikliga inom 
komplexa, tätt kopplade system. Teorin om HRO påstår däremot att organisationer faktiskt 
kan bidra till säkerheten och att olyckor kan undvikas genom att använda vissa strategier 
(Rijpma, 1997). 

3.3.1 Normal Accident Theory 

Perrow (1984) introducerade begreppen komplexitet (interactive complexity) och koppling 
(coupling) och påstod att dessa begrepp tillsammans bestämmer hur olycksbenäget ett 
system är. Ett komplext system är motpolen till ett linjärt system, och ett tätt kopplat system 
är motpolen till ett löst kopplat system. Perrow påstod att olyckor är oundvikliga inom 
komplexa, tätt sammankopplade teknologiska system, därav namnet Normal Accident 
Theory. 

Ett komplext system innebär att det finns många delar väldigt nära varandra, och ofta är 
förståelsen för exakt alla delar begränsad på grund av systemets omfattning. Övervakning av 
de ingående delarna, eller systemet, sker ofta via sekundära källor, frånskilt från själva delen 
som ska övervakas. Ett komplext system behöver dock inte vara en teknologisk invecklat 
företag med kontrollrum, utan kan syfta på universitet, eller utvecklingsavdelningar inom 
firmor. Det handlar bara om av vilken typ av interaktion som finns mellan delarna i systemet. 

Ett tätt kopplat system är ett system som har många kopplingar och beroenden mellan 
delarna. Varje del är sammankopplad med flera andra delar och om en av delarna havererar 
eller ändras så påverkar det oftast många andra delar omedelbart. I tätt kopplade system 
finns det inget utrymme för förseningar och det finns bara ett sätt att uppnå det uppsatta 
målet. I tätt kopplade system måste buffertar och redundans byggas in från början för att 
komponenterna är så beroende av varandra. 

Perrow (1984) skrev att enda lösningen på problemet med komplexa tätt kopplade system 
var att införa redundans i systemen. Men ett problem är att redundans i ett system 
introducerar ännu mer komplexitet (för att det är fler komponenter som samverkar) och 
redundans kan i många fall också uppmuntra risktagande då man vet att det finns en buffert 
som motverkar de flesta oönskade konsekvenser. Om man drar hela problemet till sin spets 
så handlar det enligt Maris et al. (2004) i slutändan om en kompromiss mellan hur mycket 
risk som kan tolereras för att nå vissa mål i förhållande till säkerheten inom systemet. 
Paradoxen här blir, som Perrow också skriver, att redundanta säkerhetslösningar inte bara är 
ineffektiva ibland, utan även kan vara den direkta orsaken till en olycka.  

3.3.2 High Reliability Organisations 

Roberts (1990) skriver att NAT-teorin ger en alldeles för negativ bild av organisationer, och 
att man istället borde fokusera på de potentiellt farliga organisationer som faktiskt lyckas 
upprätthålla bra säkerhet under flertalet år, så kallade High Reliability Organisations, HRO. 
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Marais et al. (2004) tar upp att det i grunden är fyra organisatoriska egenskaper som inom 
en HRO antas minska olyckor och bidra till bra prestanda:  

1) Säkerhet prioriteras, samt att målen för verksamheten delas av alla.  

2) En tillförlitlighetskultur som både är centraliserad och decentraliserad premieras inom 
organisationen. Detta innebär att det vid olyckor/kriser finns klara kommunikationsvägar 
och centraliserad ledning, samtidigt som att personal ska känna personligt ansvar för att 
rapportera och se till att avvikelser/olyckor blir utredda/fixade.  

3) Organisationen lär sig av olyckor, incidenter och nära-olyckor. Att lära sig genom att bara 
göra saker, är i de flesta branscher inte möjligt då risken för en olycka/katastrof är för stor.  
Svårigheten här är hur man ska lära sig, och författarna argumenterar för att utveckling av 
säkerhetskultur i många fall kan vara bättre än att förlita sig på gamla erfarenheter. 

4) Organisationen är väldigt redundant. Redundans innebär att en uppgift kan utföras även 
om det primära systemet havererar. 

En nackdel är att HRO-teorin till stor del har utformats genom att undersöka militärfartyg 
inom USAs flotta samt andra organisationer som inte, enligt Perrows definition, 
nödvändigtvis är komplexa eller tätt kopplade. Roberts (1990) skriver dessutom rent ut att 
det kanske finns andra aspekter som är viktiga när andra industrier som är farliga, studeras: 

”It is entirely possible that other hazardous industries, such as nuclear waste disposal, 
in which activities are less time compressed, have other defining characteristics than 
those we observe on the carriers. However, we feel that most of the characteristics 
identified here should operate in most organizations that require advanced 
technologies and in which the cost of error is so great that it needs to be avoided all 
together. “ (Roberts, 1990, s. 173) 

Marais et al. (2004) skriver att man måste göra en skillnad mellan tillförlitlighet (reliability) 
och säkerhet (safety). En organisation som är tillförlitlig behöver inte vara en organisation 
som är säker. Tillförlitlighet är hur väl en komponent uppträder som det är specificerat 
under givna tidsintervall och förhållanden. Om en person inte följer specificerade procedurer 
så arbetar man inte tillförlitligt, och det kan leda till en olycka. I andra avseenden kan de 
specificerade procedurerna visa sig vara felaktiga och då kan man kanske undvika en olycka 
genom att inte följa procedurerna. Ofta kan det då enligt Marais et al. (ibid.) vara så att 
personer hyllas om konsekvenserna av deras avvikelse från instruktionen ledde till något bra. 
Om det å andra sidan leder till något dåligt så blir de tillsagda för att de inte jobbar enligt 
instruktioner. Ett sådant beteende är inte tillförlitligt, men det kan ändå i många fall vara 
säkert. 

Bierly et al. (2008) definierar i sin tur HROs utifrån fyra egenskaper. 1) De har potential att 
skapa en större katastrof, 2) Systemen inom organisationen är tätt kopplade, 3) Alla system 
inom organisationen är i hög grad beroende av varandra, och detta leder till komplexa 
system, 4) De är ofta strikt hierarkiska och anställda är direkt ansvariga för sitt arbetsområde 
samt att oönskat beteende ofta leder till strikta disciplinära åtgärder.  

Bierly et al. (ibid.) skriver också att det har genomförts lite forskning kring innovativa 
strategier som HRO-organisationer använder sig av för att inkrementellt utveckla och 
kalibrera verksamheten. Slutsatsen av artikeln blir att reliabilitet är det absolut viktigaste 
som HRO-organisationer måste ta i beaktning när de ska utveckla verksamheten. Denna 
reliabilitet kan stärkas om det finns en plattform för hur lärande ska ske inom organisationen 
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och om de kritiska delarna av verksamheten särskiljs från de andra systemen. Reiman et al. 
(2005) är inne på samma spår när de skriver att organisationens kärnuppgift (core task) 
borde vara känd bland alla arbetare. En organisations kärnuppgift är den kritiska delen av 
verksamheten, det som man alltid ser till att man fixar/håller inom vissa ramar.  

3.4 Innovationskultur och innovationsklimat 

Inom innovationsområdet föreligger samma distinktion mellan klimat och kultur som inom 
säkerhetsområdet, det vill säga att klimat är någonting som går att observera, en 
manifestering, medan en kultur är kognitiva scheman som styr beteenden och handlingar.  

Innan innovationskultur och innovationsklimat tas upp närmare måste först en distinktion 
mellan kreativitet, innovation och uppfinning göras. Kreativitet syftar ofta till att generera 
nya och användbara idéer, medan innovation istället lägger vikt vid att testa och införa dessa 
kreativa idéer (Mathisen & Einarsen, 2004). En innovation är i sin tur, till skillnad från en 
uppfinning, något som har kommit ut till en marknad och används (t.ex. en procedur eller 
produkt). Med andra ord är en innovation en uppfinning som har en marknad (Torsne, 
2008). En kreativ idé kan således ge upphov till en uppfinning, som i sin tur når ut till en 
marknad och blir en innovation. 

3.4.1 Vad innebär det? 

Det finns många olika interna och externa faktorer som påverkar om en organisation 
framgångsrikt lyckas vara innovativa. Innovation är dock ett väldigt abstrakt begrepp som 
inte har någon entydig definition och det är därför svårt att exakt klargöra vad innovation 
innebär (Adams et al., 2006).  Vidare är begreppet kultur, som tidigare nämnt, också ett 
svårgreppat område. Detta gör sammantaget innovationskultur till ett, om möjligt, ännu mer 
svårfångat område. 

Vissa försök har gjorts att undersöka de kulturella värderingar som verkar behövas för att 
skapa en bra innovationskultur och enligt Mathisen & Einarsen (2004) verkar tillit och stöd 
(support) vara en av de viktigaste faktorerna som på ett tillförlitligt sätt kan förutsäga 
kreativitet eller innovation inom en organisation. Förutom tillit och stöd verkar en känsla av 
delade mål och engagemang i projekt också vara viktigt.  

Adams et al. (2006) radar också upp ett antal faktorer som verkar vara viktiga för innovation. 
Den kanske mest framträdande kulturella aspekten är att en innovationskultur måste våga ta 
risker. Det handlar dock inte om huvudlöst risktagande utan det är viktigt att organisationen 
lär sig av misstag och framgångar. 

Då en kultur är så beroende av organisationsstruktur och så svår att särskilja från ett 
organisationsklimat följer nedan ett avsnitt om vad som antas skapa ett innovativt klimat 
och vilka strukturer som antas fostra en innovativ kultur. 

3.4.2 Hur mäts innovationsklimat  

Mathisen & Einarsen (2004) tittade på fyra instrument för att förutsäga en organisations 
kreativa och innovativa klimat. De fann att de mest frekvent behandlade ämnena var hur 
mycket hängivelse (commitment) det fanns i ett projekt, om det fanns en känsla av delade 
mål och det fanns tillit/stöd (support) inom organisationen. Andra ämnen som även hittades 
var; öppet informationsutbyte, frihet, utmaningar på jobbet, tillit och personlig säkerhet, 
deltagande, samt öppna relationer mellan kollegor, och mellan över- och underordnade.  
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Mathisen & Einarsen skriver också att det råder en metodologisk skillnad i 
operationaliseringen av begreppet kultur mellan olika metoder och att dilemmat ligger i att 
enkäter besvaras individuellt för att sedan aggregeras till att säga något om ett visst 
fenomen på en nivå inom företaget (exempelvis organisationsnivå eller gruppnivå).  

Författarna argumenterar för försiktighet när enkätsvar ska aggregeras för att individer 
måste ha kunskap om klimatet inom en grupp för att kunna uttala sig om det. Det är således 
inte meningsfullt att sammanställa individuella enkätsvar till att säga någonting om 
organisationens klimat på ledningsnivå, om arbetaren inte är medlem i den 
gruppen/kulturen.  Det lämpligaste vore då enligt Mathisen & Einarsen att aggregera 
individuella enkätsvar till avdelnings- eller gruppnivå, då man kan anta att individerna har 
kunskap om det klimatet. 

Tankegångarna som Mathisen & Einarsen framför är inte unika, utan Guldenmund (2007) 
och Clarke (2006) uttalade sig i liknande ord kring mätningar av säkerhetsklimat och detta 
återfinns under 3.2.2, Hur mäts säkerhetsklimat. 

3.4.3 Individuella faktorer och innovation 

Eftersom kulturer och grupper består av individer så borde också organisationer ta hänsyn 
till olika individuella drag som kan både hindra och driva innovation. Ahmed (1998) listar i sin 
artikel karaktärsdrag, kognitiva faktorer samt personliga motiverande faktorer som antas 
påverka innovation. 

Personlighetsdrag som associeras med innovation är bland annat: Breda intressen, intresse 
för komplexitet, intuition, bra självförtroende, energetisk, ihållig, nyfiken, att man värderar 
estetiska kvalitéer i upplevelser, samt att man är intellektuellt uppriktig (man är ärlig mot sig 
själv och vad man kan). 

Listan ovan är väldigt generell, men det kan ändå ge en viss insikt för organisationer att vissa 
karaktärsdrag är värda att vårda om innovation värderas högt.   

Vidare listas kognitiva faktorer som också antas vara relevanta för innovation, såsom att 
kunna uttrycka sig flytande i ord och tal, ha bra associationsförmåga, vara originell, och 
kunna uttrycka sina idéer. Faktorerna på listan är inte skrivna i sten, utan är generellt 
relaterade till den högra hjärnhalvan som associeras med icke-verbal, spatial och intuitiva 
förmågor, sådant som traditionellt sett förknippas med kreativitet (Ahmed, 1998). 

Den sista individuella faktorn som Ahmed (1998) tar upp är de motiverande faktorerna. Till 
detta hör både inre drivkrafter (vilja, intresse) och yttre drivkrafter (belöningar, 
utvärderingar, utmaningar). Yttre drivkrafter kan dock fungera negativt vid innovation då 
rädslan att blir utvärderad negativt minskar risktagande och bidrar till att en individ väljer en 
lösning som anses säkrare.  En annan nackdel med yttre drivkrafter kan vara att individer 
enbart arbetar för att erhålla någon slags belöning istället för att försöka vara kreativa. För 
att vara kreativ behövs även frihet att kunna ta risker och fullfölja idéer även om det kan 
leda till ett dåligt slutresultat.  Det är även viktigt att individer är medvetna om att 
organisationen tolererar risker, och inom vilka ramar individen får tillåtelse att ta risker. 

Ekvall (1997) tar upp liknande tankar, men skiljer här mellan olika nivåer av kreativitet. Dels 
den adaptiva och bekräftande i motsats till den radikala och revolutionära. Den adaptiva 
problemlösaren trivs bäst när det finns klara regler för projekt och arbete som ändå tillåter 
att individer får sätta egna mål och metoder för att nå till målet. 
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En radikal innovatör däremot fungerar bäst i situationer där organisationsstrukturer är vaga 
och odefinierade, där det är mindre tidspress, mindre planering och att åsikter inte bara 
hänvisas till formella informationsvägar. Dessa personer stimuleras alltså av tvetydigheter 
och ostrukturerade situationer.  

Att dessa två olika typer av kreativitet existerar skapar enligt Ekvall (1997) några 
grundläggande dilemman inom en organisation. En organisation behöver stabilitet i 
procedurer, principer och system, men detta i sin tur minskar utrymmet för radikal 
kreativitet, men tillåter adaptiv kreativitet. En annan motsättning är att ett företag i dagens 
samhälle måste överleva långsiktigt, och för att göra det krävs hög effektivitet som i sin tur 
resulterar i väldigt tidsbesparande och effektiva strategier, system och strukturer som gör 
att kreativitet får lite utrymme.  

3.4.4 Radikal och inkrementell innovation 

Inkrementell innovation är förbättringar/förändringar av befintliga system, medan radikal 
innovation är förändringar som helt ersätter något gammalt (Torsne, 2008).  Inkrementella 
innovationer är sådant som baseras på det kända, medan radikala innovationer är sådant 
som är obeprövat och okänt. Radikala innovationer är till sin natur inte lika frekventa som 
inkrementella innovationer då paradigmskiften som ersätter gammal kunskap inte kommer 
så ofta.  

Vidare pekar Torsne (2008) också på att den potentiella genomslagskraft som innovationer 
kan få i framtiden endast kan avgöras i efterhand då tiden har haft sin gång. Om en 
innovation blir lyckad eller inte går aldrig att veta i förhand med andra ord. Torsne (ibid.) 
pekar också på att radikala innovationer inom innovationsområdet är önskvärda då de har 
större potential att förändra någonting och därigenom också har större ekonomiskt värde. 
Detta står enligt Torsne då i kontrast mot säkerhetsområdet där radikalt omvälvande 
förändringar inte är önskvärda då det implicerar förlust av kontroll. Dock är det inte säkert 
att inkrementella innovationer i sin tur garanterar att kontroll och säkerhet bibehålls, men 
det är kanske en större chans i alla fall. Men detta är som sagt något som går att avgöra först 
i efterhand. 

3.5 Organisationer och Innovation 

Det finns många olika skolbildningar och sätt att studera organisationer och innovation. Lam 
lyfter i en artikel från 2005 fram att det inom litteraturen som behandlar organisationer och 
innovation i princip finns tre olika inriktningar. Antingen (1), läggs fokus på att försöka 
beskriva förhållandet mellan organisationsstrukturer och innovation; eller så (2), läggs fokus 
på att försöka förklara själva processen innovation som kunskapsskapande; eller så (3), 
undersöks kapaciteten en organisation har för förändring och anpassning. Dessa tre 
inriktningar kommer därigenom att beskrivs kortfattat nedan. 

3.5.1 Innovationskultur och organisationsstruktur 

Enligt Lam (2005) fokuserade de tidiga teorierna inom innovationsområdet på att hitta en 
optimal superstruktur hur en organisation på ett optimalt sätt skall struktureras. Efter hand 
skiftade fokus till att försöka hitta de organisationsstrukturer som var mest lämpade givet 
organisationens omgivning och dess begränsningar. Det är ganska klart enligt Lam (ibid.) att 
det finns vissa strukturella egenskaper som bättre gynnar innovation än andra, men exakt 
varför det är så är svårare att uttala sig om. 
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Lam nämner teorier som varit inflytelserika inom området, och detta omfattar bland annat 
Burns och Stalkers organisationsstrukturer som skiljer mellan mekaniska och organiska 
strukturer (Burns & Stalker, 1961 i Lam, 2005).  

Skillnaden mellan organsiska och mekaniska strukturer och vilka aspekter som främjar dessa 
tas även upp av Ahmed (1998). Organiska strukturer associeras ofta med frihet från regler, 
och en informell stämning där deltagande värderas och åsikter uttrycks och övervägs. Man 
lägger också mycket fokus på kreativitet och mycket arbete sker mellan avdelningar. Vidare 
är organisationen icke-hierarkisk och information får flöda fritt mellan personer och det finns 
en villighet att ta in externa synpunkter. 

Till skillnad från organiska strukturer finns mekaniska strukturer som anses hindra 
innovation. Dessa består ofta av organisationer med rigida avdelningar som har specifika 
funktioner att genomföra och det är hierarkiskt och byråkratiskt med många regler och 
procedurer. Det brukar också vara långa beslutskedjor med formella rapporteringsvägar och 
liten individuell frihet.  Information flödar uppåt, medan direktiv flödar nedåt och den 
största delen av kommunikationen sker via skrift (Ahmed, ibid.). 

Mintzbergs (Mintzberg, 1979 i Lam, 2005) fem strukturella kan också vara viktiga att känna 
till.  Huvudpoängen med dessa arketyper är att det finns olika strukturer som har olika 
innovativ potential. Generellt sett handlar det om två poler. På ena sidan finns byråkratiska 
strukturer som lämpar sig för stabila omgivningar, men som inte är innovativa och saknar 
mekanismer för att hantera förändring.  På den andra sidan av spektrumet finns istället 
ändamålsstyrda verksamheter (adhocracies) som är organiska och flexibla organisationer 
som är kapabla till radikal innovation i en osäker omgivning. Poängen är alltså att försöka 
identifiera olika typer av organisationsstrukturer som lämpar sig för olika omgivningar och 
behov. De organisationsstrukturer som ligger på spektrumet mellan dessa två poler är 
sammansatta av både organiska och mekaniska strukturer i varierande grad. 

I stil med att mekaniska och organiska strukturer kan samexistera inom ett företag, har 
O’Reilly och Tushman (2007) skrivit om organisationer som kan hantera både evolutionära 
och inkrementella, samt radikala och revolutionära förändringar samtidigt (ambidextrous 
organizations). I deras syn är detta fenomen något som är en dynamisk egenskap hos 
organisationer som i längden klarar av att överleva. Det handlar inte om att skapa ad-hoc-
lösningar på problem, utan detta fungerar genom att organisationen har genomgående 
rutiner kring hur förändring ska hanteras och en ledning som lyckas upprepa detta gång efter 
annan. För att detta ska vara hållbart i längden så måste dessa processer gå att upprepa och 
organisationen måste ständigt lyckas förändra och anpassa sig utifrån rådande krav och 
möjligheter. Det handlar i ett kortsiktigt perspektiv att lägga fokus på stabilitet, kontroll, 
inkrementell förbättring och ständig innovation. För att uppnå dessa kortsiktiga mål krävs 
däremot en annan kultur, struktur, kompetens och strategi jämfört med den utforskande 
drivkraft som finns i ett långsiktigt perspektiv där större flexibilitet, mindre formella system 
och större risktagande krävs. (O´Reilly & Tushman, 2007). 

Lösningen problematiseras sedan av O’Reilly & Tushman (ibid.) då de påpekar att när det 
inom en organisation existerar flera olika inriktningar med olika kompetenser, mål och 
kulturer så ökar också chansen för konflikter, meningsskiljaktigheter och dålig koordination 
mellan avdelningarna. Frågan som uppstår då är varför ett företag ska sträva efter att ha en 
organisation som är så pass uppdelad istället för att dela upp det i separata företag. Svaret 
kan vara att det trots allt, enligt O’Reilly & Tushman, är enklare att koordinera och fördela 
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resurser mellan avdelningar om man samlar allting inom en organisation jämfört med att 
skapa olika organisationer och företag.  Men trots att forskningen kring 
organisationsstrukturer och innovation onekligen har gått framåt så finns det enligt Lam 
(2005) fortfarande mycket okunskap kring hur organisationer, från ett 
innovationsperspektiv, interageras med, och formas av, omgivningen. 

3.5.2 Organisatoriskt lärande och kunskapsskapande  

Innovation handlar inte bara om att komma på nya produkter eller processer, utan vissa ser 
innovation som lärande, kunskapsåterförande och introduktion av ny kunskap till en 
organisation.  Innovation baseras således på tidigare ackumulerad kunskap som i sin tur gör 
det möjligt att ta tillvara på nya idéer och utnyttja ny kunskap. Lärandet sker alltså 
inkrementellt och stegvis. Torsne (2008) påpekar även han att innovationer måste begripas 
och vara förståeliga för att de ska kunna vara användbara. 

Om en organisation ska kunna lära sig att använda information måste på något sätt 
individers kunskap tas tillvara och transformeras till organisatorisk kunskap. Den centrala 
aspekten för de som studerar organisatoriskt lärande är således att försöka förstå hur social 
interaktion och gruppdynamik bidrar till detta, samt hur individers individuella insikter kan 
transformeras till kollektiv kunskap.  

Ett sätt som detta sker på är genom handhavanden och arbete. Arbete är en social aktivitet 
mellan personer där kunskapsgrunder och kognitiva förhållningssätt skapas gemensamt i 
syfte att underlätta kunskapsöverföring mellan medarbetare. Personer har lite olika 
strategier och arbetssätt och vissa av dessa är bättre eller mer lämpade för uppgiften och 
kommer då förmodligen att anammas av andra personer och föras vidare.  En arbetsgrupp är 
alltså en viktig länk mellan organisationen och individen i kunskapsskapandeprocessen i en 
organisation (Lam, 2005)  

Organisatorisk kunskap syftar också ofta till begrepp som delade kognitiva schemata, 
distribuerad kunskap, delade värdegrunder och delade normer. Dessa begrepp bildar 
tillsammans ett slags ramverk för hur problem ska förstås och lösas inom organisationen 
Begreppen i sig är av sådan karaktär att det inte går att särskilja från kulturbegreppet, och 
delade värdegrunder är just sådant som brukar anses kärnan av en organisations kultur 
(Schein, 2004).  Det positiva med ett ramverk att passa in kunskap inom är att det 
underlättar organisationens förmåga att ta in, kommunicera, bearbeta och tolka information 
på ett enhetligt sätt. Gemensamma ramverk eller schemata är inte bara positiva utan kan 
leda till att förändringsbehov inom organisationen inte upptäcks eftersom alla är så pass 
likriktade i sitt beslutsfattande och inte inser att någonting behöver förändras (Lam, 2005). 
På samma sätt som ett ramverk kan motverka förändring kan också en stark kultur inom ett 
företag vara skadligt. Det kan göra att organisationen håller fast vid vissa värderingar alldeles 
för hårt utan att inse att omgivningens krav förändras (Schein, 2004). 

Ett annat problem för organisationer är hur balansgången mellan att använda redan 
existerande kunskap i kontrast till att utmana och undersöka nya möjligheter ska hanteras. 
Organisationen måste avgöra i vilken mån det är fördelaktigt att inkrementellt bygga 
kunskap utifrån gamla lösningar i förhållande till att ta in extern, och då ofta kanske 
obeprövad, kunskap.  Lam (2005) skriver dock vidare att den mest grundläggande 
utmaningen för en organisation inte bara är att vidhålla en statisk relation mellan 
exploatering (lära sig från känd kunskap) och utforskning (ta in externa synsätt), eller 
stabilitet (motståndskraft mot kända störningar) och förändring (flexibilitet jämte 
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omgivningen), utan att relationen mellan alla dessa begrepp måste balanseras dynamiskt 
och kontinuerligt hela tiden.  Det krävs alltså att en organisation hela tiden är vaksam på 
förändringar och arbetar aktivt med att balansera dessa områden. 

3.5.3 Innovation som förändring och anpassning 

Den sista tankeskolan som Lam (2005) tar upp berör huruvida förändring och anpassning 
sker inifrån organisationen eller om det är omgivningen som tvingar fram förändringar. Lam 
pekar på att det finns ett fåtal olika synsätt som försökt bringa klarhet i frågan. Det finns 
evolutionära och ekologiska teorier som påstår att organisationer utvecklas sakta och stegvis 
utifrån omgivningen och utifrån dessa teorier försöker forskare studera hur 
miljön/omgivningen tvingar fram ändringar hos organisationer och vilka konsekvenser det 
får. 

Andra hävdar att organisationer sällan lyckas genomföra radikala strukturella och strategiska 
ändringar på grund den tröghet som finns i rutiner och handlingssätt inom organisationen 
(inertial forces). Rutiner ger alltså tillförlitlighet och stabilitet men gör i sin tur 
organisationen motståndskraftig för förändring.  Kultur och struktur är tätt sammankopplat 
och organisationer blir svåra att förändra på grund av alla de normer, värderingar, regler, 
och normativa handlingssätt som existerar inom organisationens domän. Lam skriver vidare 
att denna kärnkunskap (kultur och arbetssätt), som är svår att förändra, leder till att 
organisationer letar efter nya lösningar på problem utifrån de existerande värderingar och 
arbetssätt som finns.  Frågan är dock vilka värderingar Lam åsyftar. Då en kultur alltid består 
av underliggande antaganden som tas för givna och i princip aldrig ifrågasätts (Schein, 2004) 
så känns det väldigt naturligt att kunskapssökande baseras på detta.   

Det sista perspektivet som nämns kallar Lam (2005) för strategisk anpassning, och det pekar 
på att organisationer inte är passiva mottagare av omgivningens krafter, utan att 
organisationen genom lärande, kontinuerlig förändring och ledningsengagemang kan 
handskas med den osäkerhet som omgivningen i många fall innebär.  Om det verkligen är 
möjligt för organisationer att aktivt stå emot omgivningens förändrade krav eller inte, är ett 
område som inte är helt utrett. Intressant nog så finns det data för att stödja båda sidorna av 
argumentet, så något definitivt svar över hur organisationer lyckas vara innovativa och vad 
det beror på, går inte att presentera. 

Det går i alla fall att konstatera att organisationer och omgivningen förändras och att en 
organisation inte kan skydda sig mot förändring, det kommer att hända (Ahmed, 1998).  På 
samma gång som förändring medför osäkerhet kring hur organisationen ska utvecklas och en 
viss risk så innefattar begreppet även möjligheter och förändring är förmodligen nödvändig 
för att organisationer ska överleva på lång sikt. 

3.6 Beröringspunkter mellan innovationskultur och säkerhetskultur. 

I de tre föregående avsnitten presenterades en något fragmenterad bild av organisations-
kultur, säkerhetskultur, innovationskultur, och organisationsstruktur. I detta avsnitt kommer 
de teoretiska beröringspunkter som hittats mellan innovation och säkerhet att 
sammanfattas för att ge en mer enhetlig och övergripande bild av teoribakgrunden. 

3.6.1 Ledningsengagemang 

Att ledningen har stor betydelse för en kultur på en arbetsplats har bekräftats av många. Flin 
et al. (2000) fann i en sammanställning av säkerhetsklimatmätningar att hela 72 % av 
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studierna inkluderade dimensioner som relaterade till ledningen inom den aktuella 
organisationen. Specifikt sett brukar det ofta handla om personalens uppfattningar kring hur 
engagerade ledningen är i säkerhetsfrågor inom företaget. Det kan däremot skilja sig från 
studie till studie vad som exakt avses med termen ledning och personal, och detta kan antas 
påverka resultatet då personal har olika inställning till chefer på olika nivåer inom företag 
(Guldenmund, 2000). 

Inom en innovationskultur är ledningsengagemang också viktigt och Ahmed (1998) 
argumenterar för att det är organisationens ledning som ska se till att innovation värderas 
på varje nivå inom företaget. Schein (2004) i sin tur skriver också att det behövs systematiskt 
arbete från ledningens sida för att lyckas skapa de värderingar man vill ska råda inom 
organisationen. Det gäller således att uppmuntra aspekter och värderingar som antas ge 
innovativa kulturer systematiskt och konsekvent för att det ska ge bra avkastning. Om 
organisationen i sin tur är uppdelad i avdelningar och består av många subkulturer är det 
också viktigt att försöka skapa övergripande värderingar och åsikter som alla kan relatera till 
(Tushman & O’Reilly, 2007). 

Ett dilemma med ledarskap är det som Schein (2004) pekar på. Ledarskap och kultur är två 
sidor av samma mynt. En ledning kan i stor utsträckning nämligen påverka en kultur inom en 
ny organisation och skapa strukturer och processer som stödjer ledningens värderingar.  När 
sedan organisationen utvecklas kommer dessa skapade strukturer att påverka 
organisationen på så sätt att de sätter ramarna för vilken typ av ledning som är önskvärt. Om 
ett företag således alltid har varit väldigt regelstyrd kan det vara väldigt svårt för en ledning 
att försöka förändra detta på grund av att kulturen och strukturen på arbetsplatsen implicit 
bär på värderingar som inte stämmer överens med den nya ledningens. Ska man lyckas med 
en förändring krävs då mycket kommunikation och förståelse för kulturen och strukturen 
inom organisationen, och hur dessa samverkar.  

Sammanfattningsvis måste en ledning genomgående uppmuntra de värderingar som de vill 
att organisationen ska stå för. Om organisationen sedan är så pass uppdelad att olika 
kulturer har uppstått måste ledningen skapa övergripande principer som alla kan ta till sig 
för att på något plan skapa samhörighet och en organisationsidentitet. 

3.6.2 Proaktivt agerande 

Säkerhetskultur handlar om att handla proaktivt.  Det är inte möjligt att konstruera regler för 
alla tänkbara situationer så därför måste man ha en, för verksamheten, passande 
säkerhetskultur i syfte att förhindra olyckor (Díaz-Cabrera et al., 2007). Säkerhet är inte 
heller någonting som slutgiltigt kan byggas och därefter hållas statiskt utan omgivningen 
förändras hela tiden och därmed förändras också förutsättningarna och premisserna för 
organisationen (Hollnagel & Woods, 2006). Det verkar inte heller finnas universella 
värderingar eller handhavanden som för alltid kommer att konstituera en god kultur, utan 
vad som anses vara en god kultur är beroende utifrån den aktuella situationen (Schein, 
2004).  Det verkar inte heller finns några garantier för att verksamhet är säker, så ett bra 
förhållningssätt för en organisation är att alltid arbeta aktivt och proaktivt för att försöka 
förhindra att olyckor sker.  

Innovationsområdet är i allra högsta grad också beroende av förmågan att arbeta proaktivt. 
Innovation som begrepp är enkelt beskrivet att utveckla en idé eller en process och 
implementera denna på en marknad. För att göra detta måste man förstå hur trender 
uppstår och vilka behov som kan finnas i framtiden (Torsne, 2008). Innovationsområdet är 
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därigenom i sin natur oftast framåtblickande och utforskade och bejakar också i stor 
utsträckning förändring (ibid.). Det är däremot inte helt utrett varför vissa innovationer blir 
framgångsrika och vilka processer som bidrar till att vissa företag lyckas vara innovativa och 
förändra sig själva gång efter gång (Tushman & O’Reilly, 2007).  Torsne (2008) pekar också 
på att framgång inom innovationsområdet ofta inte går att utvärdera förrän i efterhand, när 
innovationen har testats på en marknad. Inom säkerhetsområdet är det i många fall ännu 
svårare då säkerhet ibland har klassificerats som ickehändelser, eller avsaknad av olyckor, 
och hur mäter man det? 

Om det inte finns en kultur som vill lära sig inom en organisation kan det vara svårt att 
arbeta proaktivt. Bierly et al. (2008) skrev att den amerikanska flottan drillades hårt i 
hundratals träningstimmar och fick så hårt ställda krav på sig att de tvingades omfamna en 
lärande kultur. Det kan dock tänkas att detta inte är möjligt inom andra branscher där det 
inte på samma sätt går att tvinga folk och där det inte heller finns samma mängd pengar att 
lägga på utbildningsinsatser.  

Däremot borde det ligga i en organisations eget intresse att skapa en kultur som ständigt lär 
sig och försöker ha en uppdaterad bild över potentiella hot och möjligheter då 
organisationer som inte framgångsrikt lyckas förutse problem, och inte kan hantera 
problemet om det anländer kommer att få svårt att överleva i längden (Hollnagel & Woods, 
2006). En organisation måste således alltid ha en bild över vad framtiden kan föra med sig, 
både för att kunna motverka eventuella hot, men även för att kunna ta tillvara på eventuella 
möjligheter.  

Det ska dock tilläggas att hela konceptet med kultur och försöket att relatera det till säkerhet 
och innovation är ett försök att agera proaktivt (Flin el al, 2000). Istället för att vänta på att 
en olycka ska ske eller att en framgångsrik innovation ska uppfinnas försöker man på 
förhand identifiera faktorer som då ska bidra till högre säkerhet eller bättre och mer 
framgångsrika innovationer  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att både säkerhet och innovation är något som 
ständigt måste eftersträvas för att vara till någon nytta. Det finns ingen garanti att aktivt 
arbete leder till bra innovationer och god säkerhet, men det verkar öka sannolikheten för 
det. 

3.6.3 Öppet och icke hotande klimat 

Ett öppet och icke hotande klimat är en generell aspekt som kan vara en bra dimension i 
många kulturer - innovationskultur och säkerhetskultur är inga undantag från detta. Ett icke 
hotande klimat verkar vara bra för innovation, då rädslan för att bli negativt utvärderad 
annars kan bli för stark och hålla tillbaka idéer (Ekvall, 1997).   

På samma sätt kan det vara positivt med ett icke hotande klimat om man värnar om 
säkerhet då personer förmodligen vågar anmäla mer incidenter och olyckor om de inte blir 
anklagade eller avskedade (Hale, 2000). En ytterligare aspekt kan vara människors 
motivation och vilja att vara ”duktiga”. Nyanställda kanske inte har samma vilja att 
rapportera fel eller incidenter då de kan vilja verka duktiga och visa sig dugliga. 

Det kan också handla om det Baer & Frese (2003) kallar klimat för psykologisk säkerhet. Det 
innebär att personer (om det existerar ett klimat för psykologisk säkerhet) vågar säga vad de 
tycker utan att de riskerar att bli hånade eller förlöjligade. Detta har många likheter till att 
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man vill skapa ett klimat som är öppet och icke hotande där personer vågar och får uttrycka 
sig. 

Trots detta så borde det enligt Scheins (2004) taxonomi finnas djupt rotade värderingar som 
aldrig ifrågasätts inom en kultur. Det vill säga att vissa saker är godtagbara att ifrågasätta, 
men sådana värderingar som är centrala för den aktuella kulturen får eller kan inte 
ifrågasättas.  Det kan då vara viktigt att försöka utreda vilka dessa implicita grundläggande 
värderingar är för att få mer kunskap kring vilka antaganden som är verkligen är öppna att 
ifrågasätta och vilka som inte är det. 

3.6.4 Regelfokus 

Regelefterlevnad är en aspekt som förmodligen är nödvändig inom en god säkerhetskultur 
(Díaz-Cabrera et al., 2007). Det behöver däremot inte bara handla om efterlevnad av regler, 
utan även om hur väl individer inom organisationen respekterar beslut och regler, 
anordningar som installeras, och direktiv som ges (Flin et al., 2000). Regelefterlevnad är dock 
ett tveeggat svärd. Regler måste följas, men de måste även ifrågasättas. Om regler inte 
ifrågasätts kommer de förmodligen över tid att tas som sanningar, och det är viktigt att 
personer vågar säga till om de upplever att någonting äventyrar säkerheten inom ett företag.   

Inom en innovationskultur däremot är det viktigt att det finns möjlighet att utmana beslut 
och målsättningar (Mathisen & Einarsen, 2004) och att själv sätta egna mål (Ekvall, 1997). 
Det är även viktigt att det finns tid att utforska möjligheter i arbetet och röra sig utanför 
etablerade ramar (Isaksen et al., 2001). Detta är något som inte är möjligt på samma sätt när 
organisationen kräver att regler efterlevs och att beslut som rör säkerheten efterföljs. Ett 
innovativt klimat verkar således hämmas av hård regelstyrning, men hur mycket? Arvidsson 
et al. fann i en studie från 2006 att klimatet relaterat till innovation och förändring i en 
organisation som var hårt regelstyrd ändå var relativt positivt. Det fanns således inte så stora 
skillnader mellan en avdelning som skattades som innovativ, öppen och fri och den som var 
hårt reglerad och regelstyrd. En förklaring till detta kan enligt Arvidsson et al. vara att 
hierarkin inom organisationen var relativt platt och det fanns ett icke-anklagande och öppet 
klimat. Detta kan bidra till att klimatet, trots regelstyrningen, upplevs relativt fritt och öppet. 

Sammanfattningsvis verkar det vara viktigt att hålla sig till de regler som finns för att de inte 
ska tappa sin funktion. Det är också lika viktigt att det finns möjlighet att ifrågasätta och 
förändra regler som upplevs onödiga eller omständliga för att minska risken att de slutar 
efterlevas. Det verkar också viktigt att syftet och orsaken bakom regler artikuleras för att 
personer ska få en känsla varför reglerna existerar och varför det är viktigt att följa dessa. 

3.6.5 Kommunikation 

En aspekt som skiljer en innovationskultur från en säkerhetskultur är i vilken form och 
utsträckning kommunikation sker inom organisationen.   

God kommunikation av säkerhetsmål inom hela organisationen och en öppenhet att tala om 
fel och incidenter är viktiga för säkerheten (Sorensen, 2002; Hale, 2000) och HRO-teorier 
påstår att det också måste finnas klara kommunikationsvägar när det uppstår olyckor eller 
kriser inom en organisation (Marais, et al., 2004). I likhet med detta verkar 
innovationsområdet också gynnas av öppen och god kommunikation, men med skillnaden 
att det inte krävs klara kommunikationsvägar. Ekvall (1997) skriver nämligen att innovation 
faktiskt hindras av sådant som begränsar fri/öppen kommunikation, något som händer om 
personer tvingas använda formella kanaler/kontakter inom ett företag. Detta indikerar alltså 
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en motsättning mellan säkerhetsområdet och innovationsområdet. Organisationer som har 
en struktur där personer inte är bundna till formella kommunikationsvägar och tillåter att 
folk träffas och utbyta åsikter, kunskap och erfarenheter kommer förmodligen att få fler 
kreativa åsikter. Detta går bra i hand med en innovativ kultur där man inte vill ha etablerade 
kommunikationsvägar för det kan hindra och göra personer mindre benägna att lägga fram 
idéer eftersom de redan vet vilket mottagande de kommer få i en viss instans.  

Inom en god säkerhetskultur är, som tidigare nämnt, öppna kommunikationsvägar viktiga 
men det behövs också struktur för att tillgodose att problem och säkerhetskritiska aspekter 
kommer fram i tid till rätt instans. Här blir det en avvägning som måste göras. Är det 
potentiellt viktigare att information kommer till rätt instans genom att göra avkall på viss 
kreativitet eller är det viktigare att vara fri inom kommunikationen och riskera att aspekter 
som potentiellt kan vara viktiga för säkerheten inte blir uppmärksammade i tid, om alls? Det 
kanske är så att det inte går att vara fri och öppen i kommunikationen utan att riskera att 
problem/incidenter inte kommer fram till behörig instans.  

Westrum (2004) skriver däremot att byråkratiska organisationer som använder sig av 
formella kommunikationsvägar inte är att eftersträva eftersom de inte nödvändigtvis 
fungerar när en riktig kris inträffar. Det vill säga något som är, för organisationen, oförutsett. 
Det som då behövs är en organisation som har ett bra informellt informationsflöde där 
personer hela tiden tänker ”vem behöver den här informationen nu”.  Det är ett sådant 
klimat som enligt Westrum skapar kreativitet, delaktighet och säkerhet inom organisationer. 
Ursprungsproblematiken går däremot inte att komma ifrån. Vad händer om någon 
rapporterar något som inte kommer fram i tid för att meddelandet tog omvägar. Är det värt 
att ta den risken för att kanske få ett mer innovativt klimat, eller borde formella 
kommunikationsvägar eftersträvas trots att det inte är säkert att de fungerar? 

Sammanfattningsvis så gynnar fri och öppen kommunikation både säkerhet och innovation, 
med det undantaget att säkerhetskultur verkar vara beroende av etablerade 
kommunikationsvägar i händelse av större incidenter. Detta kan inskränka lite på det 
innovativa klimatet, men det verkar som en nödvändighet. 

3.6.6 Redundans3 inom verksamheten 

Adams et al. (2006) pekar på att det är viktigt att ha en buffert inom organisationen för att 
lyckas vara innovativ. Det kan till exempel handla om en buffert i pengar, tillgångar, eller 
resurser. En buffert är till för att personer ska få experimentera och för att det ska finnas 
utrymme för misslyckanden utan att det ska drabba organisationen alldeles för hårt.  

Inom säkerhetsområdet är det också viktigt med en buffert. Det handlar då om att fel som 
uppstår inte ska föras vidare i systemet utan bufferten ska se till att minska konsekvenserna 
av problemen. HRO-teoretiker i sin tur skriver om hur viktigt det är med redundans i system. 
Det betyder i sammanhanget att en uppgift ska gå att genomföra på flera olika sätt om 
någonting oförutsett händer (Marais et al., 2004).  Redundans kan således vara att man har 
både fotbroms och en vajerbroms på sin cykel för att motverka konsekvenserna av att ena 
bromsen skulle fallera. Redundans som medvetet byggs in i system kan dock i många fall öka 
komplexiteten och vara den direkta orsaken till en olycka så det är viktigt att vara 

                                                        
3 Redundans används som ett generellt begrepp som syftar till något som är överflödigt. Det innebär att 
begreppet även inkluderar det som termen diversifiering inom kärnkraftsbranchen syftar till. 
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uppmärksam och försöka hålla koll på eventuella säkerhetslösningar som införs (Marais et 
al., 2004).  

Ett problem är att buffertar eller slack inom verksamheten är svår att upprätthålla. Det är 
inte speciellt effektivt att ha en buffert och det kostar pengar. Produktionssystem och 
organisationer eftersträva ofta att vara så effektiva som möjligt och detta innebär då att öka 
produktion eller öka systemets kapacitet genom att instifta snävare tidsscheman eller 
minska personal. Den buffert som då en gång i tiden skulle se till att minska olyckor, eller 
minska konsekvensen av olyckor, kan således lätt optimeras bort och återigen kommer då 
systemet att arbeta nära gränserna för vad som är möjligt (Hollnagel & Woods, 2005). 

Sammanfattningsvis är redundans och slack bra då det kan absorbera och minska 
konsekvenserna av misstag, felaktigheter och olyckor inom organisationer. Inom 
organisationer som har hårda konkurrenskrav kan det däremot vara svårt att behålla dessa 
buffertar då det inte är speciellt kostnadseffektivt, Buffertar kan också i många fall vara en 
direkt orsak till olyckor och kan i vissa avseenden också uppmuntra risktagande. 

3.6.7 Uppdelning av verksamheten 

Bierly et al. (2008) skriver att en bidragande faktor till att HRO-organisationer lyckas med att 
införa ny teknologi samtidigt som de behåller den stabilitet och tillförlitlighet som krävs för 
att bedriva en säker verksamhet beror på att de delar som är mest kritiska för 
tillförlitligheten särskiljs från andra komponenter.  På samma sätt skriver Reiman et al., 
(2005) att en organisations kärnuppgift bör vara känd bland alla inom organisationen. En 
kärnuppgift är det som alltid måste övervakas/fungera och det sätter i sin tur krav på 
organisationen. Det kan alltså vara viktigt att segmentera verksamheten för att särskilja de 
delar där det kan gå fel och de delar där det inte får gå fel. 

I likhet med en säkerhetskultur så verkar innovationskulturer också behöva separeras från 
andra delar av organisationen (Tushman & O’Reilly, 2007). Om det är produktion som är 
målet med en organisation måste den verksamheten kanske separeras från den mer 
risktagande delen (en innovativ avdelning) för att kunna ge plats för den flexibilitet och 
osäkerhet som innovationskulturer verkar vara beroende av.   

I liknande anda skriver Schein (2004) att företag som växer och blir stora oundvikligen 
kommer att delas upp i olika regioner, divisioner, eller avdelningar. Följden av detta är att 
det kommer att skapas olika värderingar (som kan bli till kulturer) inom dessa skiljda 
avdelningar för att de har olika arbetssätt. Det är kanske inte så att en organisation måste 
delas upp, men om olika delar av verksamheten börjar skilja sig så pass mycket från varandra 
så kommer det, i vardagligt arbete, att skapas olika attityder och värderingar kring 
verksamheten. Det kan då vara viktigt att vara medveten om detta i ett tidigt skede och 
försöka koordinera dessa olika kulturer istället för att försöka skapa en övergripande 
enhetlig kultur. 

Tushman och O’Reilly (2007) skriver också att organisationer alltid måste hantera 
innovatörens dilemma, nämligen avvägningen mellan att exploatera nuvarande resurser och 
kunskap mot att utforska nya möjligheter. Lyckas inte organisationen balansera detta 
kommer de dö ut eftersom de antingen är för utforskande (och således inte tar tillvara på de 
resurser som behövs för att överleva i dagsläget) eller för att de inte utforskar nog mycket 
(vilket leder till att de nuvarande resurserna utarmas och organisationen överlever inte).  
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En säkerhetskultur kan liknas med den del av organisationen som inte är så 
förändringsbenägen och som eftersträvar stabilitet och tillförlitlighet. Däremot måste, för att 
överleva, den delen av verksamheten balanseras mot en risktagande och en utforskande 
mentalitet. Hur detta balanseras beror till stor del på organisationens omgivning. I en relativt 
stabil omgivning går det att lägga mer fokus på att exploatera nuvarande resurser eftersom 
förutsättningarna är relativt stabila och inte förändras lika fort (Tushman och O’Reilly, 2007).    

Det är däremot inte bara positiva aspekter med att dela upp en verksamhet. En nackdel är 
att det kan skapas olika kulturer som i förlängningen får svårt att kommunicera och känna 
samhörighet med varandra på grund av deras vitt skiljda värderingar (Schein, 2004).  Det kan 
även tänkas att det blir svårt att överföra kunskap mellan kulturerna samt att kunskaps-
överföringen avstannar eftersom avdelningarna börjar konkurrera och den egna avdelningen 
kan bli lidande (resursmässigt) om personer ägnar tid åt sådant som inte explicit gynnar den 
egna avdelningens framgång.  

Ytterligare en teoretisk ståndpunkt för att dela upp en organisation i olika verksamheter kan 
vara att ingen av de inblandade gynnas av en enhetlig kultur. Det kan bli så att en 
organisation inte vågar satsa de pengar som behövs på varken innovation eller säkerhet. De 
satsar inte nog med pengar på innovation eftersom de är rädda att misslyckas samtidigt som 
de i andra änden inte satsar nog mycket pengar på säkerhet då det ofta ger dålig avkastning 
och är svårt att mäta. 

Díaz-Cabrera et al. (2007) skriver också att organisationer tenderar att fokusera på vissa 
kulturella aspekter (produktion, innovation) och i och med detta blir inte säkerhetskulturen 
alltid lika högt prioriterad. Detta kan enligt samma författare bero just på att organisationer 
har olika mål med verksamheten, och att en viss kvantitet eller kvalité på en produkt behövs 
för att organisationen ska överleva. Med bakgrund av detta så är det kanske vettigt att dela 
upp en innovationsavdelning som har andra mål (att utveckla produkter/processer) från 
resten av en HRO-organisation (som har som övergripande mål att upprätthålla säker 
verksamhet). 

Sammanfattningsvis kan en uppdelning vara bra då olika delar av verksamheten har olika 
mål och metoder, men det kan också leda till att det skapas kulturer som kommer i konflikt 
med varandra. Det krävs således kommunikation, förståelse och övergripande principer för 
att kunna balansera dessa olika kulturer. 

3.6.8 Förändring 

En motsättning mellan säkerhet och innovationsområdet är att innovation i större 
utsträckning eftersträvar förändring än vad säkerhetsområdet gör (Torsne, 2008). Innovation 
och förändring går alltså väldigt bra ihop och det är därför inom innovationsområdet inte 
önskvärt att det finns allt för starka kulturer (som då håller fast vid vissa värderingar för hårt) 
då detta förhindrar förändring (Tushman & O’Reilly, 2007).  Det gäller alltså att antingen ha 
en kultur som inte är för stark så att den kan förändras, eller att man har en kultur som 
innehar vissa värderingar för att acceptera förändring.  

I motsats till detta kan det inom säkerhetskritiska branscher vara farligt att ha en kultur som 
förändras för snabbt då det äventyrar den stabilitet och tillförlitlighet som verksamheten 
kräver. Det är dock inte heller önskvärt att en säkerhetsorienterad kultur alltför krampaktigt 
håller fast vid vissa värderingar eftersom de yttre kraven på organisationen sannolikt 
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kommer förändras och på så sätt behövs nya värderingar som styr verksamheten. Stabilitet 
ger fixerade rutiner och arbetsuppgifter och leder till att verksamheten blir svår att förändra.  

Förändring är inte heller alltid önskvärt inom en säkerhetskultur då det bidrar till osäkerhet. 
Å andra sidan är en för stabil verksamhet är inte heller bra då det inte ger utrymme för att 
vara flexibel mot oväntade händelser och problem. Förändring bidrar alltså i hög grad till 
osäkerhet inom organisationer men är också nödvändig för att en organisation ska kunna 
överleva. Förändring behövs också för att kunna upprätthålla säkerheten inom en 
organisation då det är något som hela tiden måste skapas (Dekker, 2006).  

Ett dilemma med förändring är att samma mekanismer som leder till framgång 
(vinstdrivande innovationer eller bra säkerhetshistorik) kommer att bidra till att 
organisationen blir mindre förändringsbenägen i framtiden. Kulturer söker stabilitet i vardag 
och handlingar och det som en gång givit framgång kommer, tills det inte längre fungerar, 
att eftersträvas i även framtiden (Schein, 2004).  Det går alltså inte att resonera att man inte 
ska ändra på ett vinnande koncept om det var själva förändringen som process som gav 
framgången. Framgångar historiskt sett är således ingen garanti för att det ska gå bra i 
framtiden, utan det krävs hela tiden ett aktivt arbete för att försöka förstå hur en kultur 
påverkas och omformas av omgivningen (ibid.). 

Ytterligare ett dilemma med förändring, speciellt om det är en förändring som ska bidra till 
att någonting blir säkrare, är att förändringen i sig förändrar initialtillståndet som skulle 
göras säkrare. HRO-teoretiker har länge uppmärksammat denna paradox då 
säkerhetslösningar eller barriärer ofta bidrar till mer komplexitet inom ett system och 
därmed också kan göra det mindre ”säkert” (Marais et al., 2004).  

Hollnagel & Woods (2006) har en annan syn på problemet och de skriver att ändringar som 
görs inom organisationer helt enkelt är beslut och val som är nödvändiga för att hålla 
verksamheten igång. Enligt deras synsätt kommer förändring alltid påverka någon annan del 
av organisationen på något förutsett eller oförutsett sätt och det går inte att gardera sig mot 
detta.  Förändring är någonting som alltid händer och är nödvändigt. Lösningen blir således 
inte att försöka instifta fler regler och straffa oönskade beteenden som är nödvändiga för 
organisationen i vissa situationer, utan det handlar istället om att på ett uppdaterat sätt 
skaffa sig kunskap om organisationens status i relation till säkerhet. 

Sammanfattningsvis är förändring någonting som alltid kommer att ske, och det finns ingen 
garanti mot att inga oväntade konsekvenser kommer uppstå av en handling. Kulturer som 
inte accepterar förändring är inte nog flexibla för att hänga med när omgivningen förändras 
och kulturer som förändras för snabbt kan få problem med att vårda de centrala 
värderingarna som håller samman den kulturen.  

3.6.9 Tidspress  

Då frihet i att definiera sitt eget arbete är en aspekt som relaterar positivt till innovation är 
det föga överraskande att tidspress är negativt för innovation (Ekvall, 1997). Att varje minut 
är specificerad och att det ständigt ska produceras något är stressande för individen.  

Inom säkerhetsområdet så verkar inte tidspress heller gynna säkerhet (Flin et al., 2000). 
Tidspress kan fort leda till genvägar i arbetssätt och rutiner för att hinna med allting som ska 
göras. Detta behöver inte nödvändigtvis leda till olyckor, men att arbeta under tidspress och 
resursbrist kan lätt leda till att säkerhetsanordningar förbises och riskabla manövrar utförs i 
ett tempo som individen normalt inte är van vid. Det gäller att hitta en bra balansgång 
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mellan produktion och säkerhet för att driva en säker verksamhet samtidigt som 
organisationen överlever i det långa loppet.  

3.6.10 Risktagande  

En skillnad som föreligger mellan innovationskulturer och säkerhetskulturer verkar vara att 
en innovationskultur i större utsträckning är villiga att ta risker.   

Innovativa kulturer verkar rent av hämmas av sådant som gör risktagande till något hotfullt 
(Ekvall, 1997). Vad detta innebär är rimligtvis beroende av den aktuella situationen, men 
något så enkelt som att fokusera mindre på regler (Díaz-Cabrera et al., 2007), att vara mer 
tolerant jämt emot tvetydighet och osäkerhet (Isaksen et al., 2001) samt att man får uttrycka 
sig fritt (Mathisen & Einarsen, 2004) är exempel på sådant som kan göra att individer vågar 
ta risker. En viktig aspekt är också att organisationen lär sig av de misslyckanden som görs, 
istället för att huvudlöst gång efter annan ta risker utan att ta lärdom (Adams et al., 2006). 

Säkerhetskulturer däremot associeras ofta inte med risktagande, utan risktagande är sådant 
som generellt sett är negativt för en säkerhetskultur (Flin et al., 2000). Detta är trots allt inte 
hela sanningen, då det inte går att helt komma ifrån risktagande vid beslutsfattande. För att 
säkerställa att risker noggrant övervägs kan det därför vara vettigt att arbeta efter en 
försiktighetsprincip. En försiktighetsprincip som då ska borga för att problem blir ordentligt 
genomlysta och att försiktighet iakttas när ett beslut väl ska fattas (Rollenhagen, 2005).   

Frågan är då hur viktigt risktagande är för en innovativ kultur?  Förmodligen mycket viktigt, 
men det gäller att inte ta för stora risker för då kommer inte företaget att överleva i längden, 
utan det gäller att hantera balansgången mellan risktagande och lönsamhet. En innovativ 
kultur handlar också om att individer ska tillåtas ta risker och att de är medvetna om att de 
får ta risker. Om personer inte är medvetna om att de får ta risker är de inte så villiga att 
avvika från etablerade handlingsmönster och vara innovativa (Ahmed, 1998). 

Ett ytterligare dilemma med begreppet risk är, som tidigare nämnt, att det är kulturellt 
skapat. Detta betyder alltså att personer som lever idag förmodligen kommer att ha olika 
uppfattning om de risker vi utsätter oss för, jämfört med personer som lever om 50 år.   

Richter & Koch (2004) fann också att begrepp som risk kan skilja sig inom en organisation. På 
en operativ nivå uppfattades risker som något som kan hända vem som helst, om man har 
otur, medan risker på en övergripande nivå ansågs oacceptabelt och som något som skulle 
motarbetas via säkerhetsanordningar och ökad kunskap.  Det verkar alltså inte vara så lätt 
att påstå att det finns en enhetlig uppfattning om risker, ens, inom organisationer, utan det 
kan skilja sig mellan olika avdelningar och grupper. Detta borde således också påverka 
vardagligt arbete och vilka risker som anses acceptabla, och inte, av olika grupper. 

Sammanfattningsvis är risk något som är högst kulturell beroende, och i viss mån går det inte 
att undvika. Ett sätt att hantera osäkerheter och risker är att arbeta utifrån en 
försiktighetsprincip som innebär att man, inom rimliga gränser, visar att ett beslut inte 
medför några negativa konsekvenser innan det genomförs. Detta är inte alltid möjligt och 
kan således fördröja utveckling och innovation. Det krävs alltså en avvägning mellan hur 
mycket risk man är beredd att ta i förhållande till den möjlighet som ges. 

3.6.11 Personligt Ansvar 

Baer & Frese (2003) skriver att ett klimat som uppmuntrar initiativ och personligt ansvar kan 
vara bra för innovation i sådan mening att personer experimenterar själva och kommer på 
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nya idéer som förbättrar produktionen eller en process.  Att ta egna initiativ skulle alltså 
bidra till att fler problem adresseras inom organisationen och förmodligen att de också blir 
lösta. Personligt ansvar hänger också ihop med klimat för psykologisk säkerhet där individer 
vågar ta beslut och utmana utan att vara rädda för att bli negativt utvärderade (Baer & 
Frese, 2003). Klimat för psykologisk säkerhet är också en viktig aspekt inom en 
säkerhetskultur då personer måste våga utmana och ifrågasätta rådande regler och beslut. 
Om ingenting får ifrågasättas kan man skapa ett klimat där ingenting rapporteras och 
anmäls, och det borde vara förödande för säkerheten.  

Personligt ansvar har också avhandlats av HRO-teoretiker som länge lagt fokus på att 
personal ska känna ett personligt ansvar för att rapportera och se till att olyckor blir utredda 
eller åtgärdade (Marais et al., 2004). Personligt ansvar ska alltså minska risken att personal 
inte bryr sig om saker och problem, samt att säkerställa att fler åsikter kommer fram till 
ledningen.  

Detta är dock inte hela sanningen, utan Baer & Frese (2003) skriver att initiativtagande och 
personligt ansvar på kort sikt ofta inte är så uppskattat eftersom det stör rutiner som 
arbetats fram. Initiativ kan alltså rubba den stabilitet som finns i rutiner och arbetssätt, och 
på så sätt mottas negativt. Det är inte svårt att se att initiativtagande också kan vara dåligt 
för säkerheten då rutiner, regler, och framförallt stabilitet och tillförlitlighet är saker som 
värderas högt inom säkerhetskritiska branscher (Bierly et al., 2008).  

Annan kritik mot antagandet att personligt ansvar skulle vara positivt för säkerheten är att 
det är svårt för enskilda personer att se helheten och hur deras eget agerande påverkar 
organisationen. Det blir svårt att se sambanden mellan olika delar och hur lokala ändringar 
påverkar systemet i sin helhet. Personligt agerande kan på så sätt i tätt kopplade system leda 
till än värre situationer, än om ingenting hade gjorts (Marais et al., 2004). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att personligt ansvar kan mottas negativt på kort 
sikt, och det kan även vara skadligt för en organisation då enskilt agerande kan gå emot 
organisationens överordnade mål. Personligt ansvar kan däremot bidra till att personer 
engagerar sig i arbetet, vill utvecklas och kommer med nya idéer. En känsla av personligt 
ansvar kan därför vara att eftersträva, men inte utan koordination med den övriga 
organisationen. 
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4 Metod 

Genomförandet av studien delades upp i två delar. Den första delen bestod av en teoretisk 
bakgrund som ämnade skapa förståelse för hur innovationskultur och säkerhetskultur 
teoretiskt sett kan samverka.  Den andra delen undersökte hur innovation och säkerhet kan 
samverka praktiskt hos Svensk Kärnbränslehantering AB. 

4.1 Val av metod 

Då det viktiga i studien var att explorativt undersöka hur innovationskultur och 
säkerhetskultur kan samverka valdes en öppen ingång i både litteraturstudien och senare 
även i intervjuerna med personer vid SKB AB.  

Det finns fördelar och nackdelar med alla olika förhållningssätt när en studie genomförs. 
Miles och Huberman (1994) skriver att om man har en explorativ ansats på sin studie så kan 
det i många fall vara en god idé att inte överstrukturera sitt arbete - en överdrivet 
strukturerad studie kan förblinda och göra att man inte ser saker som inte passar in i det 
valda ramverket.  

4.2 Procedur för datainsamling och analys 

Datainsamlingen för studien skedde i huvudsak i två steg, det första var en teoretisk 
genomgång av litteratur, och den andra delen var till största del en intervjustudie av 
personer hos SKB. Viss litteratur som relaterar till SKBs verksamhet, både offentlig och intern 
studerades också, men syftet med detta var mer av orienterande karaktär dvs. att skapa en 
bättre bild av hur SKB är strukturerat och vilken verksamhet de bedriver. 

4.2.1 Litteraturstudie 

Litteraturen som studerats inom området är inte en omfattande genomgång av all litteratur 
givet vissa kriterier, utan utgör ett selektivt urval av artiklar vilka bedömdes behandla 
ämnena säkerhetskultur och innovationskultur på ett sådant sätt att beröringspunkter kunde 
identifieras. Utmärkta översiktsartiklar som behandlar säkerhetskultur och säkerhetsklimat 
(Guldenmund, 2000; Flin et al., 2000) och innovation och innovationskultur (Lam, 2005; 
Ahmed, 1998; Adams et al., 2006) finns tillgängliga inom respektive områden. 

Utifrån de beröringspunkter som initialt upptäcktes mellan områdena skapades sedan ett 
underlag för de intervjuer som genomfördes med personer inom SKBs verksamhet.  

4.2.2 Intervjuer 

Intervjuerna som genomfördes var semi-strukturerade (Miles och Huberman, 1994). Med 
det menas att intervjuaren har ett intervjuprotokoll som frågorna utgår ifrån, men att 
intervjupersonen ändå får möjlighet att resonera fritt.  Det är även viktigt att intervjuaren 
följer upp, vad denne bedömer vara, intressanta åsikter och infallsvinklar.  

Det intervjuprotokoll som arbetades fram ur de teoretiska beröringspunkterna som verkade 
finnas mellan säkerhetskultur och innovationskultur innehöll 20 övergripande frågor samt 
några mindre följdfrågor och reflektioner till varje övergripande fråga (Se bilaga 1). 

Nedan beskrivs urvalsprocessen, genomförandet och hur dokumentationen av intervjuerna i 
studien genomfördes.  
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Urval 

Sammanlagt genomfördes sju intervjuer med personer inom SKBs verksamhet. Fyra av dessa 
personer var verksamma inom avdelning Teknik. Den avdelningen har hand om att utveckla, 
demonstrera och effektivisera systemet för inkapsling och slutförvar. De har även hand om 
säkerhetsanalyser och genomför säkerhetsrelaterad forskning. De andra tre personerna 
arbetade vid avdelning Drift som ansvarar för att driva, bland annat, Clab, samt att se till att 
erforderliga tillstånd finns och att villkoren för avfall uppfylls (se Figur 3 för redogörelse vilka 
avdelningar som finns inom SKB).  

Urvalet skedde med hänsyn till de personer som antogs komma i kontakt med 
teknikutveckling, förändringsverksamhet och analys av långsiktigt säkerhet. Dessa personer 
borde då ha kunskap om den motsättning som innovation och säkerhet antas ge upphov till 
inom ett företag som både måste forska samtidigt som den operativa driften av de 
kärntekniska anläggningarna måste skötas. 

 

Genomförande 
Intervjuerna genomfördes vid SKB i Stockholm samt vid SKBS anläggning Clab utanför 
Oskarshamn, i avskilda rum. Den avsatta tiden för intervjuerna var 2 timmar, men ingen 
intervju tog så lång tid. Intervjuernas längd varierade mellan 67 och 83 minuter. Varje 
intervju började med att personen informerades om att intervjun spelades in, att den var 
frivillig och anonym, samt att de kunde avbryta när som helst. 

Efter inledningen fick intervjupersonerna berätta vad de gjorde inom företaget för att sedan 
gå över till de frågor som fanns i intervjuguiden (Se bilaga 1) . Intervjuguiden användes mest 
som ett stöd då hela studiens syfte är att utforska synsätt och åsikter hos 
intervjupersonerna. På grund av detta ställdes inte samma frågor till alla personer i exakt 
samma utformning utan ibland kunde frågorna bli mer konkreta utifrån vad 
intervjupersonen arbetade med. 

Dokumentation 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades i enlighet med Linells (1994) nivå III. På 
nivå III så är syntaxen normaliserad och talspråkliga omstarter, tvivelaktigheter och 
omtagningar har tagits bort för att underlätta för läsaren i ett senare skede. Samtalet har 
alltså skrivits om till en sammanhängande, läsbar text med mer eller mindre skriftspråkliga 
meningar. I många fall har även, för att ytterligare underlätta för den som läser materialet, 
hakparenteser införts för att klargöra och förtydliga uttryck och förkortningar. Det kan alltså 

Figur 3. SKBs organisation 
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ses som en utförlig dokumentation av en intervju där själva innehållet i samtalet ändock, för 
studiens syfte, får anses bevarat. Intervjutranskriberings-materialet uppgick till totalt 84 
sidor, så det ansågs inte praktiskt att ta med detta som bilagor i rapporten, utan utvalda citat 
som ansågs intressanta och betydelsefulla återfinns under kapitel 5, Analys och Diskussion. 

4.3 Analys  

Analysen skedde relativt fritt. Citat från intervjuerna klassificerades under olika 
kodkategorier. Dessa kategorier var empiriskt drivna och omarbetades flertalet gånger under 
analysen. Kodningen ska helst ske genom hela processen (Miles & Huberman, 1994), men 
detta var inte något som genomfördes på grund av tidsbrist mellan de olika 
intervjutillfällena. I enlighet med Miles & Huberman så kodades inte all text, utan fokus låg 
på citat/textstycken som låg semantiskt nära de kodkategorierna som användes. De 
kodkategorier som arbetades fram ur Intervjumaterialet var följande: 1) Säkerhet och 
säkerhetskultur; 2) Regler, 3) Lärande och Kunskapsskapande, 4) Risk, 5) Kommunikation, 6) 
Organisationsklimat, och 7) Organisationsförhållanden. Dessa kategorier återfinns under 
rubrik 5, Analys och Diskussion  

4.4 Metoddiskussion 

Urvalet i studien är inte representativt för SKB som organisation. Orsaker till detta är 
tidsbegränsningen, tillgänglighet och områdets karaktär. Det kan vara önskvärt att intervjua 
fler personer, men då måste frågorna också specificeras lite mer för att vara användbara. 
Detta skulle då leda till mindre intern validitet i studien, men öka den ekologiska validiteten. 
Studien var också av explorativ karaktär, så syftet var inte att göra en uttömmande studie 
utan att väldigt förutsättningslöst undersöka om det existerade motsättningar mellan 
innovation och säkerhet inom SKB.  

Säkerhet och innovation är också abstrakta begrepp som kan ha vidsträckt betydelse och 
intervjuaren har säkerligen påverkat svaren hos intervjupersonerna redan i urvalet av frågor.  
Kodningen av intervjuer skedde inte helt i enlighet med Miles & Huberman (1994) där det 
står att det helst ska vara fler än en som kodar för att få intern validitet i kodningen. Studien 
bygger på intervjuer och några interndokument och kan därför inte sägas ge en rättvis bild 
över organisationen som helhet. Kultur som begrepp är också något som måste studeras 
genom olika metoder, inte enbart intervjuer.  

Tillförlitligheten i studien hade varit högre om det hade varit fler än en person som hade 
transkriberat intervjuerna och kodat citaten vid analysen, men detta är en problematik som 
är svår att undkomma när det handlar om uppsatser som skrivs enskilt. 

Det finns också en möjlighet att viktiga aspekter missats vid kodningen av intervjuerna, men 
enligt Miles & Huberman (1994) så ska personen som kodar bara fokusera på aspekter som 
anses relevanta. Risken blir då att man missar aspekter, men tidsåtgången minskas radikalt 
och det går att vara mer noggrann i det arbete som faktiskt utförs. Kodningsprocessen av 
intervjuerna skedde också iterativt så risken att missa väsentliga citat får då anses minska. 
Risken att viktiga aspekter utelämnas från analysmaterialet finns dock alltid, men då studien 
omfattar 20 veckors heltidsstudier går inte alla aspekter att belysa utan en avgränsning 
måste göras. 
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5 Analys och Diskussion 

Under denna rubrik kommer intervjuerna att analyseras och diskuteras i relation till de 
kodningskategorier som har arbetats fram. Varje kategori har sin egen rubrik, och varje 
rubrik inleds med en sammanfattning över det som framkommit i analysen av kategorin. 

Kategorierna är enligt följande: Säkerhet och säkerhetskultur; Regler, rutiner och 
gränsvärden; Lärande och Kunskapsskapande; Risk; Kommunikation; Organisationsklimat; 
samt Organisationsförhållanden. 

5.1 Säkerhet och säkerhetskultur 

Denna kategori behandlar säkerhet och säkerhetskultur och vilka uppfattningar som verkar 
finnas kring detta hos SKB och hur det förhåller sig i relation till innovation. 

5.1.1 Sammanfattning 

Det verkar som att det existerar olika subkulturer inom SKB.  En kultur som är orienterad 
mot säkerhet (på Clab) och en kultur som är mer innovationsinriktad (Analys/utveckling av 
slutförvar) har identifierats (detta utesluter inte möjligheten att det existerar andra 
kulturer). Begreppet säkerhetskultur verkar inom SKBs organisation innebära säkra/bra sätt 
att arbeta på för deras specifika verksamhet. Detta synsätt ligger närmare antagandet att 
organisationer antingen har en säkerhetskultur (som då är bra eller inte), jämfört med 
synsättet att en organisation alltid har en kultur som då kan graderas på en skala från bra till 
dålig.   

En avsaknad av säkerhetskultur behöver dock inte innebära att organisationen arbetar på ett 
osäkert sätt (just för att tillförlitlighet och säkerhet är skiljda saker). En god säkerhetskultur 
behöver inte alltid vara tillförlitlig, för att arbeta på ett tillförlitligt sätt innebär inte alltid att 
det är säkert. Det blir lite problem med operationaliseringen av begreppet. Har en 
organisation en säkerhetskultur om man arbetar säkert, men inte är medveten om varför? 
Vissa hävdar att det inte går att vara utan en kultur, medan andra påstår att det går. Hur 
detta påverkar en organisations tänkande kring säkerhet och säkerhetskultur är dock svårt 
att uttala sig om. 

Säkerhetskulturen verkar också vara uppdelad inom verksamheten. Orsaker till detta kan 
vara att det ställs olika krav på olika delar inom organisationen och att det finns olika 
metoder för att nå till det målet. Det går inte heller att objektivt peka på dimensioner som 
alltid är bra i alla lägen för säkerheten, och utifrån olika verksamheters behov skapas hela 
tiden olika uppfattningar om vad god säkerhetskultur innebär. Vidare är det svårt att 
relatera mätningar av säkerhetskultur till faktiskt säkerhet, då begreppet ofta innefattar en 
avsaknad av något (t.ex. en olycka). Det går att försöka mäta indikatorer för säkerhet, men 
det ger inte hela bilden av problemet, och det är problematiskt att premiera vissa 
indikatorer och indirekt inte premiera andra. Problemet är alltså att det saknas en bra 
beroende variabel att mäta säkerhet i, och därigenom är det svårt att dra orsakssamband. 

Säkerhetskulturen vid Clab är väldigt starkt knuten till en operativ tolkning av 
försiktighetsprincipen som innebär att man ska stanna upp och försöka bilda sig en 
uppfattning över situationen för att inte göra något oöverlagt. Det gäller således att skaffa 
sig mer information om situationen för att kunna göra en säkrare bedömning av läget och 
därigenom minska risken för olyckor. Att arbeta enligt en försiktighetsprincip verkar 
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inarbetat vid SKB och efterlevs nog av de flesta.  Det kan dock finnas en risk att orsaken 
bakom försiktighetsprincipen går förlorad om principen inte specificeras och skrivs ned 
formellt utan bara lever vidare genom kulturen i företaget. Exakt varför det fungerar att 
arbeta enligt en försiktighetsprincip är lite oklart, men en bidragande faktor kan vara att 
SKBs verksamhet inte har lika stor tidspress på sig som andra branscher inom HRO-området 
(kärnkraftverk, flygtrafik, spårbunden trafik) och därigenom i princip alltid har gott om tid att 
analysera situationen. En potentiell kulturkrock inom Clabs verksamhet har identifieras då en 
intervjuperson reflekterade över att det kan finnas en ”fixarkultur” som går emot 
säkerhetskulturen. En fixarkultur där individer som är snabba och löser problem snabbt 
uppmuntras. Detta är förmodligen inte något som uppmuntras inom SKBs verksamhet, men 
det kanske inte heller adresseras, och det kan då potentiellt bli ett problem. 

5.1.2 Uppfattningar om säkerhetskultur 

Säkerhetskultur är ett ord som antagligen har figurerat inom många olika sammanhang inom 
SKBs organisation och de flesta personer som intervjuades hade en egen tolkning av vad 
ordet innebar.  Antagandet var på förhand att det skulle vara större skillnad mellan den 
grupp individer som huvudsakligen arbetat med forskning (Intervjuperson 2,3, och 4) och 
dem som arbetat med operativ verksamhet (Intervjuperson 1, 5, 6, och 7) än vad skillnaden 
skulle vara mellan personer inom respektive grupp. Detta antagande baseras på att den 
operativa delen till stor del är regelstyrd medan forskningsdelen har ett friare arbetssätt. 
Således bör den operativa verksamheten ha en mer specifik syn på vad god säkerhetskultur 
within SKB’s organization innebär (vissa handhavanden, värderingar). Detta skulle gå väl i 
hand med Guldenmund (2007) och Arvidsson et al. (2006) som skriver att det kan existera 
olika subkulturer och subklimat inom en organisation och att olika arbetsuppgifter, normer 
och regler inom avdelningar/arbetslag bidrar till de skillnader som uppvisas. 

Det fanns många olika tolkningar av ordet säkerhetskultur. Intervjuperson 2,3, och 4 
inkluderade explicit den långsiktiga säkerheten i begreppet säkerhetskultur. Detta 
exemplifieras här av citat från Intervjuperson 2. 

”För mig handlar det om sedvänjor i ett företag, sedvänjor i relation till säkerhet. Och 
för oss är det viktigt att skilja på säkerhet när det gäller operativ säkerhet och det här 
andra som vi kallar långsiktig säkerhet.”  [Intervjuperson 2] 

Intervjuperson 2 är inne på att det ofta blir en delning, som i många fall kanske är nödvändig, 
mellan olika delar i ett företag. Detta verkar komma från att olika delar i ett företag har olika 
mål, och olika metoder, för att bedriva verksamheten. Att helt enkelt försöka stöpa alla 
avdelningar i samma kulturform kanske inte är önskvärt. 

Nackdelar med en delning kan dock vara att det kan bli svårt att koordinera de olika 
kulturerna. Det kan också vara så att personer som arbetar vid flera avdelningar kan ha svårt 
att veta vilket beteende som eftersträvas och accepteras vid just den avdelningen. 
Svårigheten med att ha en uppdelning av säkerhetskultur kan vara att uppdelningen kommer 
ifrån vardagligt arbete, och kan således vara svårt att styra värderingarna åt det håll 
ledningen vill.  

Intervjuperson 5 och 7 pekade i sin tur på att det handlar om eftertänksamhet, att inte ta 
risker, och arbeta säkert. Detta kan förmodligen kopplas till att de har mycket kontakt med 
den operativa verksamheten och därigenom också definierar säkerhetskultur utifrån detta. 
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Denna tolkning ligger väldigt nära försiktighetsprincipen, som Rollenhagen (2005) menar är 
en viktig aspekt av en god säkerhetskultur. 

Intervjuperson 7 var i skillnad till Intervjuperson 2, inne på att en säkerhetskultur som 
eftersträvar eftertänksamhet bör tillämpas av alla.  

” [Säkerhetskultur är] att man jobbar på ett säkert sätt, och inte tar några risker. Tänka 
till innan man gör saker, håller nått på att gå fel så ska man stanna upp och tänka till 
hur man ska gå vidare.  STARK ingår ju i säkerhetskulturen, anser jag i alla fall. Det är 
väl främst kontrollrummet som tillämpar STARK, det ska ju tillämpas över alla, men jag 
tror att vi har varit föregångare inom kontrollrummet. ” [Intervjuperson 7] 

Begreppet STARK började användas under tiden OKG hade hand om driften för Clab och är 
en förkortning för Stanna upp, Tänk efter, Analysera, Reflektera, och Kommunicera. Det är 
tänkt att det ska få personer att inte ta oöverlagda beslut och tänka efter innan någonting 
görs. 

Om begreppet säkerhetskultur bör syfta till olika saker inom en organisation, eller om det är 
bättre att försöka skapa en enhetlig tolkning av begreppet kommer vara en frågeställning 
som återkommer i uppsatsen. Det som kan konstateras inledningsvis är att en enhetlig 
säkerhetskultur inte är en garanti för en god säkerhetskultur. Bara för att tolkningen av 
säkerhetskultur är homogen inom en organisation så behöver det inte betyda att det är bra. 
Motsatsen till detta gäller också, så om uppfattningen av säkerhetskultur inte är enhetlig 
inom en organisation så innebär det inte att organisationen har en dålig säkerhetskultur 
(Reiman et al., 2005).  

Gemensamt för alla utom Intervjuperson 6 är att de tänker att säkerhetskultur innebär 
sådant som värderas som goda handhavanden. Det vill säga att man arbetar på ett sätt som 
gör att arbetet anses säkrare, samt att man uppfyller de krav som finns. Intervjuperson 6 
hade en mer holistisk syn på säkerhetskultur och pekade på att det handlar om allting som 
påverkar verksamheten. Inte bara rutiner och regler som styr arbetet, utan även till exempel 
motivation, kompetens eller hur man mår. 

”Det är summan av alla verksamheter som kan påverka verksamheten. Allting. 
Kompetensen hos alla. Motivation. Hur man mår. Hur omgivningen mår, det är lite 
luddigt. Det är en summa av många, många verksamheter.” [Intervjuperson 6] 

Att Intervjuperson 6 hade en mer holistisk syn på säkerhetskultur kan ha att göra med att 
personen arbetar mycket med övergripande frågor som berör många delar av 
verksamheten. Intervjuperson 6 uttalade sig inte heller vad god säkerhetskultur innebar, 
utan resonerade generellt kring begreppet säkerhetskultur. Flin et al. (2000) konstaterade 
att begreppet säkerhetskultur allt som oftast består av praxis och rutiner som anses vara 
goda sätt att arbeta på inom vissa specifika branscher. Säkerhetskultur har på så sätt i många 
fall kommit att syfta till bra handhavanden. Att en organisation har en säkerhetskultur ses då 
som ett tecken på att man arbetar säkert.  Vissa forskare (ex. Guldenmund, 2000; Díaz-
Cabrera et al, 2007), tar en annan position i frågan och ser istället att en kultur är bra eller 
dåligt, istället för att vara existerande eller inte existerande. Vilket som är det mest korrekta 
sättet att betrakta säkerhetskultur är svårt att avgöra, men inom SKBs organisation verkar 
det som större majoriteten av personerna är av den åsikten att SKB har en säkerhetskultur 
(som sedan innebär olika saker) istället för att gradera säkerhetskultur på en skala från dålig 
till bra. 
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En ytterligare aspekt som framkom var den som Intervjuperson 4 påpekade. I enlighet med 
Díaz-Cabrera et al. (2007) ansåg Intervjuperson 4 att säkerhetskulturens roll var att fylla upp 
kunskapsluckor och skillnader mellan individer. Att säkerhetskulturen skapar en gemensam 
uppfattning om hur saker sak utföras. 

”Jag tror inte att säkerhetskultur i första hand ska förknippas med en massa regelverk 
och rutiner, utan det är faktiskt intentionen, målet man sätter i fokus.  Men 
säkerhetskulturen gör ju då att, oberoende av vilken person, av dom som är möjliga, 
man plockar som projektledare så ska de ha samma uppfattning om hur man bär sig åt 
för att åstadkomma det här [uppnå långsiktig säkerhet]. Det är säkerhetskultur.”  
[Intervjuperson 4]  

Att gemensamma uppfattningar kring säkerhet skapas kommer förmodligen bidra till att 
uppgifter utförs någorlunda likadant och det i sin tur bidrar till en viss stabilitet för 
verksamheten. Däremot är det inte sagt att det rådande arbetssättet är optimalt eller ens 
bra för verksamheten. Alltför starka rutiner och kulturer kan, när omgivningen och 
förutsättningar ändras, bidra till osäkra förhållanden för att de inte kan förändras nog fort. 
Detta är något som inom Innovationsområdet refereras till som organisatoriskt tröghet 
(inertia). Det är när alltför stabila rutiner och arbetssätt bidrar till att organisationen inte kan 
utvecklas och förändras. Den stabilitet och tillförlitlighet som en säkerhetskultur verkar vara 
beroende av kan således hindra utvecklingen för ett företag. Detta gäller dock inte bara 
organisationer som är beroende av en god säkerhetskultur, utan Tushman & O’Reilly (2007) 
skriver om något som kallas framgångssyndromet (success syndrome) som kan drabba 
organisationer. Det handlar då om att de processer, värderingar och rutiner som bidragit till 
en organisations framgång blir så cementerade att de skapar en tröghet som gör att 
organisationen inte kan utvecklas ytterligare. Bara för att någonting har fungerat tidigare 
innebär inte att det kommer att fungera i framtiden, och samma sak är det när 
organisationer utvecklas och förändras. Frågan man får ställa sig då är vad som är viktigast. 
Är det värt att ta risken och hota den stabilitet och trygghet som arbetats fram trots att det 
hindrar framtida utveckling, eller ska organisationen offra lite av denna trygghet och riskera 
att göra misstag för att utvecklas kontinuerligt i takt med omgivningen. 

5.1.3 Differentiering av säkerhetskultur 

Reiman et al. (2005) skriver att en enhetlig säkerhetskultur inom en organisation inte är en 
garanti för att säkerhetskulturen är bra, och vice versa, att en uppdelad säkerhetskultur inte 
i sig är bevis för en dålig säkerhetskultur.  Detta är något som också har kommit fram under 
intervjuerna och de flesta trodde att man, på grund av olika verksamheten och metoder, får 
skilda åsikter om vad säkerhetskultur innebär.  Till exempel Intervjuperson 4 hade en 
analytisk inställning till frågeställningen: 

”Jag tror att när man pratar om säkerhetskultur och säkerhet, ledstjärnor, regelverk, 
eller vad som helst så har vi helt olika syn på vad det borde handla om på båda 
ställena. 

Här är Intervjuperson 4 inne på frågeställningen om det är så att man ska försöka ha en 
enhetlig säkerhetskultur när det är så olika krav på verksamheten. Det verkar som att man 
måste se till verksamheten som utövas för att avgöra vilken säkerhetskultur som passar 
verksamheten, och som Rollenhagen (2005) skriver så verkar de dimensioner som bidrar till 
en god säkerhetskultur vara starkt situationsberoende. Detta betyder inte för att det är 
fruktlöst att tala om vissa generella aspekter som borde vara bra för säkerheten, men det 
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krävs en förståelse att omgivningen har väldigt stor påverkan. Schein (2004) skriver också att 
kulturer i sig, inte är bra eller dåliga, utan att detta beror på förhållandet mellan en kultur 
och dess omgivning. Detta är också en ståndpunkt som berördes av bland annat 
intervjuperson 6 också.  

”Jag vet att det är olika kulturer, det är många olika kulturer inom ett företag. /../ Och 
så är det, kulturerna är olika, man får ha den kultur som passar den verksamhet man 
håller på med. Ska man fortsätta forska så måste man kanske vara något mindre 
kvalitetsstyrd, mer fri, och då kan man fortsätta med det.” [Intervjuperson 6]  

I en annan intervju reflekterade Intervjuperson 2 också över samma dilemma, nämligen att 
det kanske måste vara en skillnad mellan olika delar av verksamheten. Det går helt enkelt 
inte att ha samma regler som gäller för operativ säkerhet som för de delar av verksamheten 
som forskar kring långsiktig säkerhet. Forskningsdelen måste helt enkelt få vara fria och 
regelstyrda för att kunna forska, medan det inte finns utrymme för detta inom den 
regelstyrda verksamheten. 

”I ett SKB där Clab och så småningom också SFR ingår, så är det klart att den delen av 
verksamheten måste man ta hänsyn till. De sätt som de måste arbeta på för att hålla 
en hög operationell säkerhet måste naturligtvis vi se till att klara av . Sen tycker jag att 
det är lika viktigt att man inte går för långt att man tar de regler som de måste följa 
och använder de så att det blir en prokrustessäng för verksamheten.” [Intervjuperson 
2]  

Att tillåta avdelningar att utvecklas så att det inte blir som en prokrustessäng är något som 
Tushman & O’Reilly (2007) skriver om. Det är enligt dem vitalt att ett företag har en 
övergripande målsättning och strategiskt mål för att lyckas balansera en organisation som 
både kräver effektivitet och kontroll (den operativa delen hos SKB) och osäkerhet och 
ineffektivitet (analys av långsiktig säkerhet, och utveckling av slutförvar).  

Utvecklingen av slutförvaret är ineffektiv och osäker i den bemärkelsen att det faktiskt inte 
finns någon garanti att det som utvecklas och testas kommer att användas i slutförvaret.  
Som Intervjuperson 2 också uttryckte kan det vara katastrofalt att försöka ta den operativa 
verksamhetens regler och lagar och tvinga på dessa i utvecklingsverksamheten då det skulle 
hämma den verksamheten väldigt mycket. Tushman & O’Reilly (ibid.) skriver att ledningen 
inom ett företag har en stor roll i att lösa detta problem.  Ledningen måste se till att det 
råder intern konsensus kring företagets strategi samt att det finns en övergripande vision 
som kan delas av alla inom företaget. 

Intervjuperson 7 har en mer pragmatisk inställning till hur de eventuella skillnaderna i 
säkerhetskultur påverkar SKB. Här framhölls det att det inte påverkar just Clab så mycket, då 
de som har arbetat vid anläggningen har gjort det ganska länge och därigenom har arbetat 
upp en viss säkerhetsmedvetenhet som förmodligen passar verksamheten.  

”Jag tror inte det påverkar så mycket, de flesta har varit på OKG så många år och har 
den säkerhetsmedvetenheten. Det är väl snarare att det är nytt för övriga SKB, de har 
ju inte haft en kärnteknisk anläggning innan.” [Intervjuperson 7] 

Om kulturen som existerar vid Clab i dagsläget är en sådan kultur som SKB som organisation 
eftersträvar är svårare att säga. De arbetssätt och regler som existerar vid Clab har 
förmodligen uppkommit och anpassats till rådande omständigheter under lång tid så en 
eventuell kulturförändring är nog inte helt lätt att genomföra. Clab har varit i drift sedan 
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1985 och hela verksamheten verkar vara uppbyggd kring att arbeta eftertänksamt. Det är 
som tidigare nämnt inte säkert det är ett optimalt sätt att arbeta på, men det går inte riktigt 
att experimentera och göra allt för många ändringar utan att ta vissa risker.  

Ytterligare åsikter kring detta är att verksamheten i Stockholm på sikt kommer att påverkas 
och ta över värderingar från anläggningarna i drift. Detta kanske också är önskvärt då SKB 
som organisation till större del kommer att inrikta sig på byggnation och drift av 
anläggningar i framtiden.  

”Tror du det går att ha samma kultur inom hela SKB? 

Ja, inte inom forskningssidan, men inom den övriga. Eller ju längre tiden går, desto mer 
smälter företaget ihop. De går över mer och mer från forskning till byggfas och driftfas. 
Och då måste de ju gå in i samma tänk och säkerhetskultur, så det tror jag är bra om 
det blir så.” [Intervjuperson 7] 

Hur denna förändring av kultur ska ske är ett svårare problem. Till viss del kommer kulturen 
förmodligen att förändras allt eftersom strukturen inom SKB förändras.  Det kommer inte att 
finnas utrymme att hålla kvar vid den kultur som fostrats vid kontoret i Stockholm. 
Värderingar och attityder är tätt sammankopplade med struktur, arbetssätt, regler och 
policys och detta är saker man kanske inte ändrar i en handvändning. Schein (2004) trycker 
på att ledningen/chefer inom företag till stor del kan påverka en kultur, men då det är så 
olika vad som är en bra kultur så är det svårt att ge specifika råd hur detta ska ske. Schein 
skriver vidare att det viktigaste är att ledningen inser att uppdelningar av 
företag/organisationer kommer att få kulturella konsekvenser. Det krävs alltså att ledningen 
kan koordinera och integrera de olika subkulturerna som bildas och få dessa att sträva mot 
ett gemensamt mål. 

5.1.4 Indikatorer för säkerhet och säkerhetskultur 

Denna kategori speglar de åsikter som några intervjupersoner uttryckte i samband med hur 
man mäter säkerhet och hur man vet om man har en bra säkerhetskultur.  Bland annat 
Intervjuperson 6 reflekterade flertalet gånger i intervjun över att det kan finnas indikatorer 
över säkerhetsmedvetande på en arbetsplats. 

”Om jag kommer till en del ställen och ser att det är stökigt på parkeringsplatsen så 
kan jag ställa mig frågan hur det är med säkerhetsmedvetenheten, som en del av 
säkerhetskulturen, på arbetsplatsen. Parkerar man slarvigt och som man vill, hur vet 
jag då att man tillämpar sina instruktioner eller följer sin kvalitetssäkring?”  
[Intervjuperson 6] 

Det kan vara så att om man inte följer vissa regler eller uppträder slarvigt för att man har 
liten respekt för regler och rutiner, men det kan även vara så att personer som parkerar 
slarvigt känner att uppträdandet på parkeringsplatsen inte påverkar, eller har så stor 
betydelse för säkerheten (förutom att det ser slarvigt ut). Det är därför riskabelt att uttala sig 
om en kultur inom en organisation eller avdelning baserat på så tydliga indikatorer. De är 
lätta att upptäcka, men deras kulturella betydelse är svårare att avgöra.  

I kontrast till förra citatet sa Intervjuperson 2 att det är viktigt att de riktigt väsentliga 
reglerna reserveras för sådant som är riktigt viktigt, för att man ska skapa någon slags 
respekt för reglerna. 
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”Men det kan ju också vara viktigt att de verkligt heliga reglerna reserveras för sånt 
där det kan gå riktigt ordentligt åt skogen och att folk vet om att där finns en regel, och 
inte att man kommer in och tänker, herregud, här finns så mycket regler, det går ju 
inte, jag måste använda mitt förnuft. På nått sätt har man ju då lyckats gömma det 
som är viktigt inne i en enorm mängd information, istället för att koka ned det till det 
som verkligen är viktigt” [Intervjuperson 2] 

Det är alltså inte så enkelt som det först verkar dvs. att särskilja beteenden från deras 
underliggande betydelse. Det går å ena sidan att se allting som händer på en arbetsplats som 
en indikator för något slags generellt säkerhetsmedvetande, men det behöver inte vara så. 
Det kan vara så att vissa personer särskiljer de regler som är viktiga för operativ säkerhet och 
de som inte har lika stor betydelse. Frågan är då vart denna särskiljning kommer ifrån, om 
det är kulturella eller individuella värderingar som har störst inflytande, och om ledningen är 
medvetna om, eller till och med skapar, dessa värderingar. Detta var något som berördes av 
Intervjuperson 6 som uttryckte sig enligt följande:   

”Vi har två målvärden. Det går att hitta indikatorer, men man ska vara försiktig med 
att belöna dom, man ska vara försiktigt med att sätta pengar på det. Det blir väldigt 
bra då, om man säger så.” [Intervjuperson 6] 

Det kan alltså vara ett dilemma med att instifta indikatorer och belöna dessa.  Det finns en 
risk att indikatorer premieras för mycket, och att alla resurser fokuseras på sådant där det 
går att mäta och visa att någonting blir säkrare. Ytterligare en risk med indikatorer är att 
orsaken bakom varför dessa indikatorer finns från första början kan bli bortglömd. 
Förenklingen kan på så sätt komma att bli en sanning, och kunskapen om det som 
förenklingen eller modellen står för, kan glömmas bort.   Att indikatorer som premieras 
efterlevs behöver dock inte nödvändigtvis innebära att individer tycker att dessa är genuint 
viktiga. På frågan om det fanns några indikatorer för säkerhet svarade Intervjuperson 7 
följande:  

”Vi har tagit ett beslut, till exempel att vi har haft ett par, tre RO-rapporterade 
[Rapporterbara omständigheter] omständigheter på dörrstängningar till brandceller, 
och då har man tagit beslut att alla ska justeras och så småningom ska vi byta ut alla 
dörrstängare. Det är ju en indikator då kan man säga. Vi har ju det här med 
felupprepning också, att vi inte ska ha någon felupprepning.  Och här hade vi ju haft 2-
3 stycken, så det var ju en felupprepning.  I det fallet är det ganska enkelt att säga att 
det är säkerhetshöjande.” [Intervjuperson 7] 

Det kan alltså, som citatet försöker spegla, bli så att det är lätt att säga att något blir 
säkerhetshöjande, eftersom en avvikelse/felupprepning från något mätvärde eller en 
företeelse i sig sägs påverka säkerheten åt ett negativt håll. Det är nog viktigt att inse att en 
avvikelse mot en föreskrift alltid är en avvikelse mot något man tror påverkar säkerheten, 
och om det senare verkligen gör det är en annan fråga. Svårigheten med att undersöka hur 
säkerhetskultur påverkar säkerheten i en organisation ligger till stor del i det faktum att 
säkerhet i sig är svårt att mäta eller uppskatta.  Rollenhagen (2005) pekar däremot på att 
man kan komma relativt långt i sitt säkerhetsarbete genom att ställa frågan om det är rimligt 
att tro att något påverkar säkerheten positivt eller negativt.  

Det kan vara väldigt bra att sätta upp målvärden och göra dessa kända, men som tidigare 
nämnt av Intervjuperson 6 måste man nog vara försiktigt med vilka värden som premieras 
och vilka som man fokuserar mindre på, just på grund av att det kan få så stora 
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konsekvenser för ett företag.  Ahmed (1998) skriver att det föreligger en skillnad mellan 
innovativa och mindre innovativa företag i form av målvärden och belöningar.  Innovativa 
företag verkar i större utsträckning använda sig av inre motiverande faktorer (då uppgiften i 
sig ger glädje) medan mindre innovativa företag använder sig av externa belöningar 
(bonusar, socialt erkännande etc.). Belöningar i form av pengar och uppskattning kan i 
slutändan leda till att personer arbetar endast för att uppnå dessa belöningar, istället för att 
genuint bry sig om uppgiften.  Detta borde vara viktigt inom säkerhetsbranschen också då 
målvärden just är uppsatta av någon. Om man inte egentligen har ett intresse av att försöka 
hålla en god säkerhet utan fokuserar blint på det som gäller för tillfället så fostrar man nog 
inte en god säkerhetskultur i ett företag. Det är naturligtvis viktigt att personer fokuserar på 
de målvärden som finns, men inte enbart. 

Richter & Koch (2004) skriver också att det är viktigt att en chef har koll på att de målvärden 
som premieras inte uppnås via beteenden som normalt inte premieras. Exempel på detta 
kan vara att en arbetare arbetar på ett sätt som är uppenbart bryter mot säkerhetsregler, 
bara för att kunna öka produktionen (som är något som premieras). Implikationerna av detta 
kan bli att en kultur som inte bryr sig om regler (för chefen gör ju uppenbarligen inte det 
heller), eller en kultur som inte bryr sig om vad chefen ger för direktiv. Bägge fallen är 
olyckliga för ett företag som vill ha en god säkerhetskultur då det måste finnas en viss 
respekt både för regler och för ledningens beslut.  

5.1.5 Säkerhetskultur – Försiktighetsprincipen  

Försiktighetsprincipen relaterar till att man vid situationer av hög osäkerhet ser till att man 
tillförskaffar sig mer information för att på så sätt göra en, förhoppningsvis, bättre 
bedömning av läget (Rollenhagen, 2005). Inom SKBs operativa verksamhet verkar detta vara 
ett tänkande som värderas högt, och denna princip kallas för STARK. Detta begrepp har 
enligt Intervjuperson 7 funnits ett antal år inom organisationen.  

”Det har väl funnits i minst 10 år. Innan det var det typ samma arbetssätt, men just 
ordet STARK tillkom då. Sen hade man en mindre kurs på det, och vad varje steg 
innebär och hur man skulle agera. Det var ju på OKG-tiden.”  [Intervjuperson 7] 

STARK verkar vara ett synsätt som är väldigt inarbetat i kulturen (säkerhetskulturen om man 
vill) hos Clab. STARK är en princip som är enkelt att förmedla och enkel att lära sig (inte sagt 
att den däremot är lätt att agera efter) och den bidrar till att skapa en referensram för hur 
personal bör agera i situationer av osäkerhet.  Det verkar som att STARK-principen är en så 
naturlig del av Clab att den tas för given, och Intervjuperson 5 reflekterade över detta. 

”STARK har alltid varit ett bra sätt för mig att ge exempel på säkerhetskultur för 
personer som inte har hört talas om det, då skickar jag bara iväg en broschyr om 
STARK. Då konstaterade jag ganska snabbt att STARK inte finns inom SKBs 
begreppsfråga. Utan det finns inom OKG, och det har vi inte tagit med oss, men alla 
känner till det.” [Intervjuperson 5] 

Detta kan naturligtvis tyckas olyckligt, men förmodligen känner alla på Clab till STARK 
eftersom tankesättet är så pass inarbetat i rutiner och handhavanden. Synen att allting skall 
göra eftertänksamt har här förmodligen påverkat strukturen inom organisationen (i form av 
exempelvis instruktioner, ansvarsfördelningar och regler) på ett sådant sätt att saker 
genomförs enligt STARK-principen. 
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Rollenhagen (2005) skriver att en försiktighetsprincip inte bara är positivt, utan att det kan 
medföra att en organisation avstår från möjligheter på grund av överdriven försiktighet. 
Detta exemplifieras bra av ett citat från Intervjuperson 2. Det som framförs här är att man 
ibland kan ha så tungrodda system för att hantera information att det blir för krångligt och 
tar för lång tid. 

”Om det gäller dokumentation, om man säger att det är det absolut viktigaste, och 
hela systemet med att det är godkänt av någon, och så vidare. Det kan sluta med att 
man aldrig får ut materialet, utan att det går från den ena inkorgen till den andra och 
det ska godkännas av någon, och det tar aldrig slut, och tillslut blir det krångligt. ” 
[Intervjuperson 2] 

En överdriven försiktighet och granskning kan leda till att ingenting blir gjort och det måste 
till en avvägning där. Hur mycket av den stabilitet och tillförlitlighet som krävs för att bedriva 
en säker verksamhet är man beredd att offra för att få mer flexibilitet?  

Det kan då tänkas att en innovativ del av en organisation inte bör eftersträva en operativ 
försiktighetsprincip då det kan hindra utveckling. Ett överdrivet försiktigt agerande är inte 
bara negativt för innovativa kulturer, utan det kan som sagt hindra alla typer av 
organisationer från att utforska möjligheter.  

En annan aspekt som påverkar huruvida en kultur är förändringsbenägen är hur stark 
kulturen är. En stark kultur är en kultur som står fast vid de värderingar som existerar utan 
vilja att förändra dessa, och detta är inte heller helt önskvärt. Dilemmat blir att skapa en 
sådan kultur som går att förändra, utan att de mest centrala aspekterna går förlorade 
efterhand. En säkerhetskultur som gradvis förändras och börjar värdera aspekter som inte 
längre borgar för god säkerhet, är rimligtvis inte en god säkerhetskultur. Att kulturella 
förändringar sedan sker inkrementellt gör också att de kan vara svåra att upptäcka.  

Det är inte heller önskvärt att ha en svag kultur som lätt förändras och ändrar värderingar, 
då det då förmodligen är ännu svårare att koordinera dessa värderingar med 
organisationens mål. Men en kultur som inte krampaktigt håller fast vid vissa värderingar 
kan också anpassa sig bättre till rådande omständigheter och på så sätt bättre hänga med 
när omgivningen förändras. Problematiken ligger i att det inte är bra att ha en alltför stark, 
eller svag kultur. En kultur verkar därför behöva hålla koll på de centrala värderingarna som 
organisationen förespråkar, samtidigt som det finns en villighet att acceptera viss förändring. 

Även om en försiktighetsprincip eftersträvas kan det Ibland finnas situationer där det behövs 
ett snabbt agerande och Intervjuperson 6 argumenterade för att de visst kan sköta saker 
snabbt, utan att för den skull ta några genvägar. Det är de långa väntetiderna mellan alla 
instanser som kan kortas vid akuta ärenden.  

”Man behöver inte ta några genvägar, vi har ett styrt arbetssätt, men vi behöver inte 
ha dessa väntetider i varje steg. Det finns goda exempel på att vi kan hantera saker 
snabbt, men det vi hade tänkt oss att göra den dagen, det blev inte gjort. Brinner det så 
brinner det.” [Intervjuperson 6] 

Att dra ner på väntetider borde rimligtvis ändå vara en genväg, då tröga system är mindre 
känsliga för hastiga ändringar. Om ledtiderna är långa kanske det hinner komma upp 
ytterligare invändningar och åsikter innan en tänkt ändring har genomförts. Att ha en 
organisation som har långa ledtider i beslutsprocesser kan således i vissa fall vara positivt 
och i andra fall negativt. Om verksamheten inte har någon direkt tidspress på sig, och 
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säkerhet eftersträvas borde den eventuella inskränkningen i innovativt klimat tolereras för 
att inte riskera att ändringar som inte är noggrant övervägda genomförs.  

Intervjuperson 6 anmärkte också på att SKB har en relativt lugn verksamhet, där dessa akuta 
ärenden är väldigt få. Även Intervjuperson 7 resonerade kring att hela anläggningen är byggd 
på ett sådant sätt att man inte ska behöva ta några snabba beslut.  

”Anläggningen är ju byggd på det viset att man inte ska behöva rusa iväg och göra 
saker, utan man ska kunna sätta sig ned och tänka efter vad man ska göra.” 
[Intervjuperson 7] 

Problemet är att man måste inse att man har (eller inte har) nog med information för att ta 
ett beslut, samt att man måste inse att någonting har gått snett (om det har gjort det). Det 
gäller även att förstå vilka saker som kan inträffa och vilka konsekvenserna kan bli. Ett 
eftertänksamt agerande garanterar inte att det inte kommer gå dåligt, men det minskar 
förmodligen risken. Det är kanske där en god säkerhetskultur har sitt största 
användningsområde också, nämligen att se till att individer har samma uppfattning över de 
risker som föreligger med verksamheten samt att bidra till att dessa risker hanteras på ett 
erforderligt sätt. 

5.1.6 Motsättningar inom säkerhet och säkerhetskultur 

Just inom området säkerhetskultur har det inte upptäckts så många interna motsättningar, 
men Intervjuperson 6 uttryckte sig enligt följande på frågan om det alltid är så att man 
samlar tillräckligt med information för att kunna hantera situationer som uppstår. 

”Tyvärr är det väl så ibland, människan är sån av naturen. Det har hänt någonting, jag 
måste fixa det. Och fixare belönas. Oj, han där tryckte på knappen på 2 minuter. Det är 
ju fel. Vår kultur premierar de här fixarna, det är fel. /…/ En del är ju väldigt begåvade 
och kan göra sånt snabbt, men ofta har vi väldigt gott om tid.  Och jag vet att de som 
försöker fixa till saker direkt ofta gör det värre. Allra bäst är att inte behöva göra 
någonting, men det syns inte. Det är inte så att man säger, vad duktiga ni är, ni har 
inte gjort någonting. Men det är ju svårt att premiera på nått sätt.” [Intervjuperson 6] 

Vad denna fixarkultur bottnar i är förstås svårt att uttala sig om, men det är inte helt 
önskvärt att det finns en kultur som premierar sådant. En fixarkultur kanske inte uppmuntras 
inom SKB, men det kan vara så att den inte heller adresseras. Om ett problem inte 
adresseras så är det nog svårt att förändra det också, för en kultur är aldrig isolerad, utan 
kulturer påverkar varandra och en organisationskultur är en del i en större koncernkultur, 
verksamhetskultur, eller industrikultur beroende på vilket sammanhang organisationen 
befinner sig i (Guldenmund, 2000). En kultur inom ett företag kan alltså förändras utan att 
strukturen eller organisationen förändras, just för att kulturer påverkar varandra. I likhet 
med detta skriver Richter & Koch (2004) att på grund av att människor ingår i flera olika 
kulturer samtidigt, så kommer man att agera olika vid olika tillfällen. Det är inte så enkelt att 
organisationens värderingar efterlevs på jobbet, och personliga värderingar gäller på 
fritiden. Det är därför det är så viktigt för en organisation att alltid vara vaksam på de 
kulturer som existerar inom ett företag, hur de manifesterar sig och hur de påverkar 
organisationen. 

Vidare kan en potentiell fixarkultur relateras till det som Baer & Frese (2003) kallar klimat för 
initiativ. Ett sådant klimat skulle enligt Baer & Frese bidra till att öka organisationens 
produktion och prestation genom att snabbt minimera problem och fel som stör arbetet. Det 
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är därför en potentiell motsättning mellan försiktighetsprincipens eftertänksamhet och ett 
klimat för initiativ.  Ett klimat som uppmuntrar initiativ behöver inte innebär att individen 
själv tar ansvar för problem som upptäcks, men det är inte en långdragen tanke att påstå att 
initiativviljan lär avta om alla problem som upptäcks måste överlämnas till högre instans för 
noggrann utredning. Baer & Frese (ibid.) påpekar också att ett klimat för initiativ i det korta 
loppet kan mottas negativt då det äventyrar den stabilitet som finns i rutiner och arbetssätt.   

5.2 Regler, rutiner och gränsvärden 

Denna kategori behandlar de synpunkter och åsikter som bedömts intressanta i förhållande 
till regler, rutiner och gränsvärden. 

5.2.1 Sammanfattning 

Det går inte att veta vilka regler och gränsvärden som kommer att anses tillräckliga i 
framtiden. SKB har svårt att själva sätta gränser på sin egen verksamhet (de är ju själva 
intressenter, och för höga gränser kostar mycket pengar) och myndigheterna har svårt att 
veta också. Det är alltså en balansgång mellan SKB och berörda myndigheter som ska se till 
att regler i framtiden blir så säkra som det behövs, men det finns fortfarande inte några 
garantier att det blir tillräckligt. Hur vet man sedan att de regler man har i dagsläget 
fungerar? Genom erfarenhet förmodligen, det finns ingen objektiv regelförfattning som styr 
verksamheten, utan det sker hela tiden förändringar. 

Vad krävs sedan för att följa regler? Några personer har pekat på att det förmodligen krävs 
förståelse och någorlunda stabila och förutsägbara regler. Personer söker stabilitet i 
vardagen och i handlingsmönster, så lagar som upplevs omotiverade kommer förmodligen 
inte att efterlevas. Vad som sedan upplevs som en risk är också kulturellt bundet, och för att 
kunna agera försiktigt vid eventuella risker måste man också inse att man tar en risk. Vad 
som sedan konstituerar en risk borde rimligen vara annorlunda för en nyanställd och en som 
arbetat länge. Detta förklarar visserligen inte varför personer tar risker (fastän de känner till 
risken). Ett svar på den frågan kan vara att personer tar risker i vissa situationer eftersom de 
gör det i alla andra situationer också. Det går inte att fullständigt förutse vilka konsekvenser 
en handling ska få och i vissa fall kan man ha otur att konsekvenser av en handling bidrar till 
något väldigt olyckligt, men i de allra flesta fall är det inte så.  

För att minimera oanade konsekvenser av sitt handlande kan öppenhet och kritik vara 
viktigt. Detta gäller i de fall där man inte har möjlighet att genomföra en förändring/handling 
och vänta och se om resultatet blev bra eller dåligt för att sedan ta lärdom. Öppenhet är 
ingen garanti för att alla invändningar kommer fram, men det minimerar förmodligen risken 
att något oförutsett ska ske. En ökad öppenhet medför också en viss svårighet att fastställa 
vilken kritik som är relevant och vilka åsikter som väger tyngst då det inte går att ta hänsyn 
till alla invändningar som framförs.  

Inom forskning/utveckling krävs friare ramar för hur verksamheten ska bedrivas. 
Verksamheten är styrd utifrån ett mål och sedan kan vägen dit definieras och ändras efter 
hand. Vid sådan verksamhet kommer misstag att göras, men utan den möjligheten går det 
nog inte att forska. Inom den kärntekniska verksamheten är tanken att rutiner ska se till att 
saker genomförs på samma sätt varje gång för att minimera risken att något oförutsett 
inträffar. Tyvärr går inte att skriva instruktioner för precis allting, utan den flexibilitet som 
människor bidrar med är nödvändig. Frågan är bara när man förväntas vara flexibel och när 
man förväntas följa rutiner? Och när vet man när man har gjort fel? Är det upp till varje 
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person att analysera effekten av det man gör, eller är det inte möjligt att göra detta i tätt 
kopplade system?   

5.2.2 Förändring av Regler och gränsvärden  

Regelverk är inte statiska utan de måste hela tiden ses över och omarbetas. Gränsvärden 
som förut ansågs tillräckliga blir oacceptabla, ny forskning uppkommer, normer och 
värderingar förändras. På samma sätt som SKB inte kan veta hur framtiden utvecklas så 
måste myndigheter se till att ett aktuellt regelverk speglar dagens risker och normer. Exakt 
hur regler arbetas fram är svårt att säga, men några intervjupersoner har reflekterat över att 
det är en process som sker över tid och Intervjuperson 4 påpekade att man bör vara 
medveten om att myndigheter har en syn på regelverk, och att de framtida regler som ska 
gälla för ett slutförvar kanske inte bör baseras på regler för kärnkraftverk. 

”Likaväl som att vi inom SKB har olika åsikter kring vad säkerhetskultur innebär så har 
ju förmodligen myndigheterna samma sak när de gör sina regler, som de kanske gör 
utifrån en tradition att göra regler för ett kärnkraftverk ” [Intervjuperson 4] 

Ett dilemma är att myndigheterna kanske inte vet vilka gränsvärden som bör, och ska, gälla 
utan att detta är något som arbetas fram efter hand i samarbete med SKB. På samma sätt 
som arbetssätt förändras så måste regler och gränsvärden också förändras och detta sker i 
samråd mellan SKB och ansvarig myndighet. Vidare sa Intervjuperson 3 att SKB själva sätter 
gränserna för vad som anses vara rimligt och tillräckligt i olika situationer, men att det 
därefter är upp till myndigheterna att granska och eventuellt godkänna de värden som 
föreslagits. 

"Vi sätter väl gränserna, men det är myndigheterna som får godkänna och se att det är 
tillräckligt, så att vi tar fram underlag från vad vi anser är tillräckligt, sen får 
myndigheterna då granska och godkänna det hela. ” [Intervjuperson 3] 

Myndigheten måste då ha så pass stor insikt i verksamheten att de vet vilka gränser som är 
rimliga samtidigt som de inte kan vara för insatta i verksamheten för att i någon mening fatta 
rationella, objektiva och opartiska beslut. Kärnavfallsrådet (KASAM, 2007) skriver också i en 
rapport att det handlar om en balansgång från myndighetens sida. Det ligger på SKBs ansvar 
att ta fram ett slutförvar, och myndigheterna kan inte lägga sig i för mycket, men det är å 
andra sidan myndigheterna som är ansvariga för att se till att SKB tolkar föreskrifter och visar 
att de krav som ställs blir uppfyllda. 

Det finns dock en annan sida av det hela också. Det handlar inte bara om de regler som ska 
gälla i dagsläget, utan det handlar lika mycket om de lagar och regler som kommer att bli 
styrande i framtiden. SKB har koll på regelverket som finns i dagsläget när de projekterar, 
men det finns däremot ingenting som garanterar att regelverken inte kommer att ändras 
med tiden och då måste SKB anpassa sig efter det. 

”Vi tittar ju på reglerverken när vi projekterar. Det är ju inte direkt så att de styr, men 
det kommer ju att vara styrande sen när vi har våra anläggningar, så det gäller ju att vi 
har tagit fram de på ett sådant sätt att de uppfyller regelverken. ” [Intervjuperson 1] 

Den innovativa delen kommer återigen in i SKBs arbete då det krävs en form av 
framtidsvision och förståelse för hur gränsvärden och regler torde förändras och utvecklas i 
framtiden. Detta är ett av de dilemman som organisationer ständigt brottas med, hur 
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mycket pengar ska läggas på att utforska verksamheten för att säkerställa framtida 
överlevnad i relation till att exploatera existerande resurser (Tushman & O’Reilly, 2007). 

5.2.3 Förändring av rutiner inom operativ verksamhet 

Inom den mer strikt operativa verksamheten förekommer det också förändringar. Detta 
verkar dock inte vara speciellt stora säkerhetsmässiga ändringar utan det handlar ofta om 
ändringar av arbetsrutiner och liknande. En aspekt som många av Intervjupersonerna också 
har pekat på att det är ytterst viktigt att förändringar görs på ett strukturerat och 
kvalitetssäkrat sätt.  

 ”Om de kommer på en idé när de står och jobbar, så ta med de tillbaka, inför den i 
instruktionen, sen granskas den, och nästa gång så kan vi kanske utföra en ändring. 
Men det ska vara planerade arbeten, och när vi är ute i anläggningen och jobbar så ska 
vi följa de regler och rutiner som finns, men däremot så får vi hemskt gärna förändra 
och förbättra rutinerna och instruktionerna.” [Intervjuperson 5] 

Det ska alltså finnas en vilja att förändra rutiner och instruktioner, men det är väldigt viktigt 
att det görs på ett kvalitetssäkrat och strukturerat sätt. Intervjuperson 2 uttrycker också att 
det också är viktigt att sätta upp regler för hur man ska kunna ändra regler.  Detta just för att 
man ska kunna ändra sådant som man ser inte fungerar och inte fastna med gamla och icke 
uppdaterade rutiner och regler som kan göra mer skada än nytta. 

”Det är viktigt att regler går att ändra, det är förbaskat viktigt. Jag brukar säga att 
innan man sätter regler, så ska man sätta regler för att ändra reglerna. Innan man 
sätter ned rutiner, normer och kriterier och listor på det, så ska man ha bestämt sig för 
det. Man ska ha överenskomna rutiner för att hantera förändring. För gör man inte det 
så fastnar man innan man vet ordet av.” [Intervjuperson 2] 

Detta är inte någonting som enbart behöver gälla den operativa verksamheten, utan det 
gäller även andra projekt och analys av långsiktig säkerhet. Att inte kunna ändra regler hur 
som helst är viktigt, men det är förmodligen också vitigt att inse att förändring är en 
nödvändighet inom alla branscher. Intervjuperson 5 pekar dock på att det är viktigt att 
eftertänksamhet dominerar så att ingenting som inte är ordenligt belyst blir genomfört. 

”Det går inte att ändra regler hur som helst, det är klart man ska sträva efter att bli 
bättre och göra förändringar till det bättre. Men man får inte rusa iväg, utan det är 
viktigt att man tar det i steg och kontrollerar att det verkligen blir rätt. Samtidigt som 
vi har en väldigt uppstyrd verksamhet så får vi inte göra överspråk på det, bara för att 
inte göra förändringar. För förändringar är lika viktiga inom vårt företag som det är i 
andra företag.” [Intervjuperson 5] 

Trots att förändringar är viktiga inom Clabs verksamhet så är det många rutiner och regler 
som ska uppfyllas och arbetet ska kvalitetssäkras innan det kan genomföras. Intervjuperson 
6 berättade att SKB kanske inte ens har beslutsrätt när det är stora förändringar som ska 
genomföras (ur säkerhetssynpunkt).  

”Det kan ju ta bort en del av kreativitetslustan då, så ska man då göra en riktigt stor 
förändring så är det kanske inte ens vi som sitter på beslutsrätten. När jag pratar stor 
så menar jag ur säkerhetssynpunkt, säkerhetsprincipiellt stor. ” [Intervjuperson 6] 

Att sätta upp kommittéer och försöka vara eftertänksam är en dimension som är negativt för 
ett innovativt klimat enligt Isaksen et al. (2001). Ett innovativt klimat fostras istället när idéer 
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får flöda fritt, och när osäkerheter och tvetydighet tillåts existera inom projekt och på 
arbetsplatsen. Inom Clabs verksamhet finns det inte utrymme för detta, och det är inte 
något som ens SKB själva har bestämt. Det är förmodligen reglerat från myndighetsnivå för 
att försöka tillgodose att SKB inte råkar begå några misstag inom den operativa delen av 
verksamheten.  

Hur vet man då att rådande arbetssätt är ett säkert sätt att arbeta på? Det vet man nog inte, 
utan det handlar om att hela tiden försöka vara öppen och söka kunskap. Förmodligen finns 
det nackdelar med i princip alla sätt att arbeta på, och det kanske man måste acceptera. 
Vardagligt arbete innefattar små ändringar i arbetssätt och rutiner, och genvägar tas bara för 
att verksamheten ska kunna bedrivas (Hollnagel & Woods, 2006). Kompromisser är således 
en naturlig och oundviklig del som ser till att en verksamhet kan bedrivas. Små förändringar 
sker hela tiden, men det gäller ändå att iaktta en ödmjuk inställning för att inte riskera att 
göra för stora förändringar.  

Det är inte heller bra att vara överdrivet försiktig då detta kan bidra till att möjligheter till 
utveckling hålls tillbaka (Rollenhagen, 2005). Det kan till och med bli så att en överdriven 
försiktighet gör att ett företag i större grad inriktar sig mot att exploatera de resurser som 
finns i dagsläget för att inte ta några risker och detta kan leda till att organisationen på sikt 
inte kan överleva. Intervjuperson 7 reflekterade över samma dilemma och sa att Clab är 
dåliga på att ta till sig utveckling inom andra områden (som kan vara en följd av att man inte 
vågar experimentera så mycket, och testa olika samarbetspartners). 

”Jag tror att vi på Clab inte har det problemet, eller i viss mån, vi kan vara för dåliga på 
att ta till oss vad som händer i de olika fackområdena och i teknikbranschen. Vi har nog 
inte riktigt hittat, för det är en väldigt nischad bransch, så vi har nog inte riktigt hittat 
de samarbetspartner bland alla företag som vi kan växa ihop med. Vi är dåliga på att 
ta till oss utveckling. ” [Intervjuperson 7] 

Det är en ständig kamp mellan att hålla fast vid gamla beprövade arbetssätt jämfört med att 
försöka utvecklas och förändras. Ett dilemma är att man vet att de regler och arbetssätt man 
använder sig av i dagsläget endast fungerar för att de har fungerat tidigare. Det blir samma 
motsättning som gäller för olika kulturer och strukturella arrangemang, de har fungerat 
tidigare och därför antas de också fungera i framtiden. Intervjuperson 6 sa också att man vet 
att regler fungerar genom erfarenhet och tillämpning, och det är kanske enda ”garantin” 
man har.  

”- Hur vet man att regler fungerar? 

Ja, genom erfarenhet.  De är ju tillämpade, vi har haft en bred belysning. Sen kan ju 
verksamheten förändras, förändrar man omgivningen så kan ju det påverka, så är det 
ju. Ändrar vi ingenting, har vi statiskt regelverk, anläggning och personal, men risken 
finns ju alltid i alla ändringar. Men utgå ifrån att våra kvalitetssäkringsrutiner borgar 
för att det ändå fungerar.” [Intervjuperson 6] 

Resonemanget som förs är induktivt i grund och botten. Man vet att regler fungerar för att 
de har fungerat hittills. Det kanske inte går att göra på annat sätt, lagar och regler i sin tur 
bygger på erfarenheter, på hur saker varit historiskt sett och på vilka krav man tror kan 
komma att påverka i framtiden. Dilemmat är alltså kvarstående, och enda sättet att lösa det 
är kanske att ha öppen och fri kontroll och en vilja att lära sig. 
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Däremot kan det skönjas en skillnad mellan resonemanget från den sida av verksamheten 
som har mycket kontakt med den operativa delen. Intervjuperson 7 hade en praktisk 
inställning till frågeställningen, nämligen att myndighetskrav är aktuella tills något nytt 
kommer. 

”Myndighetskrav är ju alltid aktuella tills nått nytt kommer.  När man pratar om SSMs 
regler, så är det dom vi följer, och de är nedbrutna i STF och SAR. Och det är ju det vi 
kör efter, och då gäller det tills det kommer nya regler och anvisningar.” 
[Intervjuperson 7]  

Detta kan i viss mån relatera till att Intervjuperson 7 inom företaget har en mer operativ roll, 
och inom den verksamheten finns det inte utrymme för att ifrågasätta regler och 
myndighetskrav på samma sätt som Intervjuperson 6 har. Det kan spekuleras att 
Intervjuperson 6 upplever att klimatet är mer öppet och positivt än Intervjuperson 7. Detta 
var också vad Arvidsson et al. (2006) fann då de jämförde klimatskillnader mellan operativ 
och administrativ personal. Det kan förstås vara så att de olika avdelningarna har olika 
referensramar kring vad som går, och vad som borde gå att påverka på en arbetsplats. Om 
operativ personal kan påverka mycket i sitt vardagliga arbete kommer det nog att upplevas 
som relativt fritt, och om administrativ personal endast skulle kunna påverka sådant som 
inte direkt påverkar dennes arbetssituation skulle arbetet nog inte upplevas som fritt. Det 
kanske helt enkelt handlar om att skapa en känsla av frihet och utmaning för att skapa ett 
klimat som upplevs positivt. Något som då skulle kunna gynna både en innovationskultur och 
säkerhetskultur, och som i sin tur inte behöver vara negativt för en säkerhetskultur.  

5.2.4 Förståelse för regler och rutiner  

En aspekt som har kommit upp under flera intervjuer är att det krävs en förståelse för regler 
och rutiner för att de ska efterlevas och vara till någon nytta inom en verksamhet. 
Intervjuperson 7 underströk att regelverk också behövs för att veta om man bryter mot 
någonting. Detta i sig blir lite cirkulärt, men det är klart SKB måste ha regler för att se till att 
man inte bryter mot de föreskrifter och lagar som existerar. 

”Man måste ju ha ett regelverk för att veta om man bryter mot någonting, och utan ett 
regelverk så skulle det inte fungera. ” [Intervjuperson 7] 

En annan aspekt som nämndes var att det är viktigt att ett regelverk är konsekvent för att 
folk ska kunna ha möjlighet att följa det. Det måste vara möjligt att dra slutsatser om vad 
som är önskvärt beteende och inte, för att man ska kunna följa regler, procedurer och 
riktlinjer. Här har ledningen inom ett företag återigen ett stort ansvar att se till att det 
fungerar. Schein (2004) skriver att gruppmedlemmar strävar efter stabilitet i tillvaron, och 
därigenom måste regler och rutiner också vara konsekventa i den bemärkelsen att de stärker 
de värderingar som organisationen/ledningen står för/vill stå för. Intervjuperson 1 
reflekterade också över att det är viktigt att personer är motiverade att följa regelverket. Det 
handlar alltså om vilka värderingar personer har jämt emot regelverket och om de anser att 
regler är viktiga.  

”Ett konsekvent regelverk som styr verksamheten och folk ska vara motiverade, både 
att arbeta och att följa regelverket, och då måste de ha en insikt varför detta regelverk 
finns.” [Intervjuperson 1] 

Ett problem är om personen förstår varför ett visst regelverk existerar, men anser att det är 
omotiverat och inte så viktigt att följa. Vad ska man göra åt detta då? Många personer har 
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varit inne på att det kanske behövs en gränsdragning mellan olika regler, att de viktiga 
reglerna reserveras för riktigt kritiska situationer. Detta för att inte skapa ett klimat där man 
kanske tillslut tappar respekt för samtliga regler, även de som är riktigt viktiga. Problemet 
här blir att om man har få regler som är väl motiverade och hårt hållna, så kommer de 
förmodligen att efterlevas, men frågan är då vad som händer med de andra reglerna som 
inte är lika viktiga? Om det skulle komma till den gränsen där det finns för många regler att 
man inte kan förhålla sig till alla, hur ska man då välja vilka som är viktiga och inte? För 
många regler kan alltså motverka sitt ursprungliga syfte. Det kan också vara farligt att 
särskilja vissa regler från andra regler, och detta är något som Intervjuperson 7 påpekar. 

”Vi pratar ju om kärnsäkerhet och personlig säkerhet här, det är ju två skilda saker, 
men jag tror det är farligt att skilja dom också. Kan man bryta mot en 
personsäkerhetsregel så är det lätt att man bryter mot en annan regel också. ” 
[Intervjuperson 7] 

Intervjuperson 1 diskuterar detta faktum också. Det får inte bli så att reglerna blir 
slentrianmässiga så att man tappar trovärdighet. 

”Det är ju kultur också, är det hjälmtvång så ska man ha hjälm, det finns ju en 
anledning, men det ska ju också finnas en anledning. Ibland är det ju slentrian i en 
anläggning att det är hjälmtvång överallt. Då får man ju inte trovärdigheten i det. ” 
[Intervjuperson 1] 

Det kan även vara viktigt att påpeka för individer att många av reglerna är där för 
personernas egen säkerhet, inte bara för att vara i vägen eller för att det måste vara så, men 
detta kanske återigen handlar om förståelse. Det krävs att personalen har förståelse för 
risker och konsekvenser. Detta handlar då förmodligen inte bara om personsäkerhet, utan 
även om operativ säkerhet. 

”Kunskap är väldigt viktig, vi måste hålla väsentliga delar av vår personal väldigt 
kunniga om vad vi håller på med.  Och att ha förståelse för risker och sånna saker, och 
det kan bli bättre, men det är en del av säkerhetskulturen. ” [Intervjuperson 6] 

Förmodligen har arbetare god förståelse för risker, men de tar ändå risker, och varför är då 
detta? Woods (2007) skriver att det finns ett felaktigt antagande att säkerhet, när det väl har 
etablerats, kan bibehållas genom att se till att människors agerande håller sig inom vissa 
specifika ramar.  Ett fel är enligt detta synsätt då något som hamnar utanför dessa specifika 
ramar.  Säkerhet är enligt Woods inte någonting som existerar, utan det är någonting som 
hela tiden skapas. Individer skapar en säker verksamhet i det vardagliga arbetet genom 
kommunikation, erfarenheter och lärande. Detta är en tanke som ligger nära HRO-
teoretikerna (Roberts, 1990), utan för den skull ta ställning i huruvida olyckor är oundvikliga 
eller inte inom en organisation. 

Inom en innovationskultur behövs nog också samma förståelse för risker för att kunna ta en 
risk. Ahmed (1998) skriver om att det är viktigt att definiera risktoleransen, att berätta för 
personer hur mycket tid, pengar, etc. som kan spenderas på ett projekt. För den skull är det 
viktigt att inte ställa krav på att någonting måste produceras eller presteras då det kan bidra 
till att personer inte vågar ta risker då de inte vill riskera att misslyckas. Men om individer 
inte känner till att det är tillåtet att ta vissa risker, tenderar de enligt Ahmed (ibid.) inte heller 
så villiga att ta risker (inom produktutveckling, innovativa avdelningar). Detta kan verka som 
en motsättning, men det ger upphov till frågan vad risker egentligen är. Tar personer i 
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vardagligt arbete verkligen risker hela tiden, eller är risker en nödvändighet inom 
produktionssystem som Hollnagel & Woods (2006) påstår.  

5.2.5 Motsättningar i regler och rutiner  

Under intervjuerna har många motsättningar och dilemman identifierats, och en av de mest 
intressanta berör de motsättningar som regler och rutiner ger upphov till.  I tidigare citat har 
det getts exempel på hur för många regler och rutiner kan göra så att man inte bryr sig om 
alla regler. Det finns även en annan aspekt som påverkar hur väl rutiner och regler efterlevs, 
nämligen att man lär sig hur någonting ska genomföras. Ett citat från Intervjuperson 1 
exemplifierar detta på ett bra sätt:  

”Har man gjort en sak många gånger känner man sig inte så instruktionsstyrd längre 
och det är en fara i det. Har du en transportbehållarhantering på Clab så finns en 
dokumentation för hur du ska demontera stötdämparna, men inte läser folk de hela 
tiden, de gör ju det en 70-80 gånger om året. Då kan det ju bli någonting, att man inte 
bockar av att man gjort si eller så. ” [Intervjuperson 1] 

Det verkar naturligt att om man har en instruktion för hur något ska genomföras så slutar 
man tillslut att följa denna när man har lärt sig sekvensen av handlingar, Det är också då det 
finns utrymme för att något steg går snett, och därför kan det vara viktigt att, inom en god 
säkerhetskultur aldrig bli självgod. Hale (2000) skriver att om man tror man har en god 
säkerhetskultur så har man förmodligen inte det. En god säkerhetskultur kräver enligt Hale 
(ibid.) ständig ödmjukhet och en misstro till verksamheten. Vidare skriver Hollnagel & Woods 
(2006) att en organisation aldrig kan vara säkra på att verksamheten är säker, och det är 
farligt att tala om modeller där organisationer driver mot osäkra förhållanden, eller försöka 
mäta avståndet till dessa osäkra förhållanden. Detta kommer av att, som tidigare nämnt, att 
säkerhet är någonting som dynamiskt skapas hela tiden, och att en organisation driver mot 
olika håll innebär helt enkelt enligt Hollnagel & Woods (ibid.) att man har missat att se hur 
beslut och handlingar påverkar organisationen på sikt. 

 Intervjuperson 5 uttrycker det som att många av de instruktioner som finns är instruktioner 
som kan genomföras av vem som helst. 

”Jag vill påstå att väldigt många av de instruktioner vi har är något vi kallar för Ap-
instruktioner.  Det innebär att vem som helst i princip kan komma och göra arbetet. 
Det är väldigt sekvensstyrt.” [Intervjuperson 5] 

Förmodligen finns dessa instruktioner som verkligen fungerar på detta sätt, men i de allra 
flesta fall måste man ta en mängd beslut som inte täcks av instruktionen. Dilemmat blir här 
att avgöra när man ska följa instruktionen eller inte.  

”Det är ju så när man jobbar efter en instruktion, man måste ta mängder med beslut 
som måste tas ändå. Det finns alltid saker mellan punkterna som man inte har med i 
instruktionen. ” [Intervjuperson 5] 

Frågan är då vem som får skulden om någonting går snett. Om det finns instruktioner så 
antas man följa dessa, men om det är fel i instruktionen antas man tänka själv. Tänker man 
själv och det går bra, är det helt okej (fastän man förmodligen har svårigheter att överblicka 
situationen och se effekten av sina beslut).  Går någonting däremot snett blir man ifrågasatt 
varför man inte följde instruktionen. Detta dilemma behandlas av Dekker (2007) som 
påpekar att ”misstag” som begås inte var misstag för den personen, utan det är i många fall 
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ett försök att kontrollera en situation, utifrån den information som fanns vid tillfället som 
beslutet togs.  Det är människors förmåga att agera i okända situationer som i de flesta fall 
bidrar till en säker verksamhet, men i vissa fall kan det gå fel ändå. Poängen är att samma 
handling, baserat på samma information, i vissa fall kan få ett bra utfall, och i andra 
situationer kan det leda till en olycka på grund av orsaker man inte kan förutse eller ta 
hänsyn till. Detta är något som Intervjuperson 5 anmärker också. 

 ”Rutiner fungerar, men det är ju också en balansgång. I ett visst läge, men jag är lite 
osäker här på hur det ska vara, för det finns alltid en risk när det är så extremt tydliga 
instruktioner att folk slutar tänka. Det är klart vi har fel i våra instruktioner, det är klart 
det förekommer fel i dom. Och då kan man hamna i det läget att någonting går fel, 
nånting går sönder, och personer säger att men det var ju så det stod i instruktionen. 
Det kan ju vara så självklart att det inte går att göra på det sättet, men egentligen så 
har han följt instruktionerna så då är det okej. Man har då slutat tänka, och en 
instruktion kan aldrig någonsin ta hänsyn till alla yttre omständigheter” [Intervjuperson 
5] 

Intervjuperson 6 anmärker att man ska stanna upp och tänka efter som man tror att 
någonting är felaktigt. 

”Men vad gör man om man tror att det är fel. Stanna upp, Tänk efter, Kommunicera, 
skapa bred belysning på problemet. Självklart är det fel, i 5 hyllmeter dokumentation 
finns det 1000 fel, och förhoppningsvis är 995 av dom förhållandevis små, men några 
kan vara allvarliga. Alla fel och brister ska rapporteras” [Intervjuperson 6] 

Dilemmat blir, som nämnt tidigare, att man själv måste inse om det är ett fel i en instruktion, 
något som i verkligheten är väldigt svårt. Förmodligen har en enskild individ inte en sådan 
komplett förståelse för systemet att man vet exakt vilka konsekvenser varje handling ger 
upphov till. Frågan ställs därefter hur man ska inse att en instruktion är felaktig. 

”Ja, då vet du ju inte, då kan du ju inte ha möjlighet. Då gör man efter instruktionerna 
så gott det går, det är helt enkelt inte upp till dig att analysera effekten av det du har 
gjort heller. Ibland är arbetaren bara armar och ben, gå ut och tryck på en knapp. Gå ut 
och vrid på en ventil, och effekten av den syns senare i kontrollrummet. . ” 
[Intervjuperson 6] 

I vissa fall är det alltså inte upp till en person att analysera effekten av det man har gjort, 
förmodligen för att det, som citatet visar på, är möjligt att omedelbart upptäcka effekten. 
Men i andra fall antas ändå en person agera om man tror att en instruktion är felaktig, trots 
att man inte, i många fall, kan veta vilken effekt detta beslut får. Detta dilemma förvärras av 
att det endast i efterhand går att säga att någonting som genomförts är bra eller dåligt. Det 
kan vara så att handhavanden som alltid har utförts på ett visst sätt, helt plötsligt ger 
upphov till oförutsedda problem på grund av andra omständigheter, som en instruktion 
aldrig helt kan ta i beaktning.  En person verkar förväntas göra sådant som i efterhand visat 
sig vara rätt, utan hänsyn till vilken information som fanns vid det aktuella tillfället då 
beslutet togs.  

Risktagande är alltså inte något som premieras, men frågan är om snabbt tagna beslut, som i 
efterhand visar sig vara bra beslut, anses okej eller inte. Ett snabbt taget beslut borde inte 
premieras (eller inte adresseras) om eftertänksamhet och försiktighet är en princip som 
värderas högt. Men för att se det från en annan sida så krävs det som sagt att en individ är 
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medveten om att man tar en risk för att kunna agera eftertänksamt. Vad som sedan räknas 
som en risk är i hög grad individuellt och kulturellt betingat (Woods 2007), och det är där 
SKB måste se till att alla individer inom organisationen har samma syn på risker och att detta 
överensstämmer med hur organisationen vill att individer ska se på risker. 

5.3 Lärande och Kunskapsskapande 

Denna kategori behandlar hur SKB som organisation tillgodogör sig kunskap och lär sig 
genom erfarenheter, utredningar och hypotetisk kunskap. 

5.3.1 Sammanfattning 

Hur väl en organisation utvecklas bidrar till stor del på hur kunskapsåterföring och lärande 
hanteras och det är viktigt att kunna samordna organisationen för att detta ska ske på ett så 
strukturerat sätt som möjligt.  Lärande kan ske på många sätt, men ett av de vanligaste är att 
kunskap från andra branscher eller experter förs in i organisationen. En sådan öppenhet 
kommer att stimulera innovation genom att det bidrar till fler åsikter och olika synsätt på 
problem. Det borde också gynna säkerhetsområdet i genom att fler åsikter och mer 
information bidrar till att skapa en mer nyanserad bild över ett problem eller över 
organisationens säkerhetsstatus. Det finns dock en risk att kunskapsinföring kan leda till att 
man får ett likriktat och icke-utmanade klimat om bara vissa åsikter tas in och det skulle då 
hjälpa till att cementera den nuvarande kulturen istället för att utmana och ifrågasätta. 
Något som inte alls borde gynna varken säkerhetskultur eller innovationskultur, utan det 
gäller att, som Torsne (2008) skriver, att ta ut säkerhetsområdet från den fåra av 
expertkunskap som den varit beroende av. Ytterligare problem med att ta in extern personal 
är att man för det första måste inse att man behöver extern personal och den inhyrda 
kompetensen är då förmodligen väldigt insatta i sakfrågor att har svårt att se den 
övergripande bilden.  Vidare kan det vara svårt för en beställare att ifrågasätta 
expertkompetensens saklighet och de osäkerheter som föreligger i den bedömningen.  

SKB skapar också kunskap genom att analysera händelser som nästan kunde resulterat i 
misstag samt misstag som begås inom andra branscher. Det är lyckligtvis få olyckor inom 
SKBs bransch, så kunskapsåterföringen inom det området är begränsad. Detta betyder att 
ledande indikatorer som säkerhetskulturmätningar och riskanalyser istället förmodligen är 
av större vikt för organisationen.  

En annan svårighet är att veta när man har lärt sig tillräckligt inom ett område. När kan man 
säga att man kan någonting? Det är farligt att bli för självgod och normalisera kunskap, men 
det verkar som att SKB har rutiner för att detta inte ska inträffa. Att utreda problem alltför 
ingående är kostsamt och kan hindra kreativitet och innovationslusta. Att å andra sidan inte 
utreda problem grundligt anses inte vara ett säkert sätt att arbeta på, och kan borga för att 
verksamheten blir mindre säker. Det gäller alltså att göra en avvägning mellan att, 
potentiellt, offra lite säkerhet för att bli mer risktagande och innovativ, eller att försöka vara 
på den säkrare sidan av spektrumet på bekostnad av det innovativa klimatet. 

Om organisationer har andra mål med verksamheten (ex. en billig produkt, eller en viss 
kvalité på en vara) kan det göra att de inte fokuserar på alla aspekter som behövs för en god 
säkerhetskultur (Díaz-Cabrera et al., 2006), men i SKBs fall verkar det som att de har lagt sig 
på den säkrare sidan av spektrumet, och således offra andra (ex. innovativa aspekter) till 
förmån för säkerheten, istället för tvärtom. 
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5.3.2 Kunskapsinförning 

Ahmed (1998) skriver att öppenhet och villighet att ta in extern kunskap är sådant som 
stimulerar innovation, och det är också något som flertalet intervjupersoner har påpekat. 
Men det är inte bara innovation som gynnas av att fler synsätt blandas in, det borde gynna 
säkerhetskulturen också. Torsne (2008) pekar på då detta då han skriver att innovations-
området historiskt sett har varit mer öppna mot fler kompetensprofiler, under devisen att 
fler synsätt och mer information borde leda till fler innovationer. Säkerhetsområdet har 
däremot visat mindre acceptans för vilka åsikter som är lämpliga och vilka personer som 
anses vara sakkunniga. Säkerhetsområdet kommer förmodligen i framtiden att bli mer öppet 
enligt Torsne (ibid.), och detta torde vara en utveckling åt rätt håll. 

Det kan bli svårt att överblicka situationer, och se helheten om det kommer för mycket 
detaljspecifik information. Inom SKBs verksamhet handlar det om utredningar inom väldigt 
många olika områden som genomförs och sammanställs. Det går då inte att vara för insnöad 
i detaljer för då riskerar man att missa helhetsbilden, men å andra sidan är det då svårare att 
ifrågasätta hur korrekta de utredningar som görs är. Detta är ett dilemma som har tagits upp 
under flera Intervjuer, och Intervjuperson 5 uttrycker att man får hyra in kompetens om man 
inte har den själv.  

 ”Och har vi inte den kompetensen så hyr vi in den kompetensen. I projekt t.ex. så hyr vi 
in personer. Det är ju jättesvårt för dom att helt sätta sig in i vår verksamhet, men de 
har ju å andra sidan helt nya ögon hur de ser på saker. Det är ganska lätt att bli 
självblind. ” [Intervjuperson 5] 

Extern personal som kommer in har nya synsätt och andra kompetenser, men de har inte 
lika bra kunskap om verksamheten. Att de inte har så bra kunskap om verksamheten 
möjliggör att de kan betrakta verksamheten utan (eller med andra) förutfattade meningar 
och synsätt, men eftersom de inte är insatta så har de förstås också en begränsad insyn i 
verksamheten. En person som däremot har god kunskap om verksamheten kan drabbas av 
självgodhet och inte inse att saker står illa till. Det kan dock även vara så att en person med 
god kunskap om verksamheten vet vad som är väsentligt och inte, istället för att oroa sig i 
onödan (jmf en pilot som har full kontroll över flygplanet fastän det som passagerare känns 
skakigt och osäkert). Okunskap gör att man kan ifrågasätta helt nya saker, men sedan gör det 
även att man har svårt att egentligen vara insatt i verksamheten. Intervjuperson 1 pekar på 
att det går att underlätta problemet genom att ta in personer som har rätt kompetens för 
ändamålet.  

”Det gäller ju att man får in i projekten folk med den här kärntekniska bakgrunden.  Att 
vi har med oss sådant i anläggningsprojekten, och det har vi ju sett till att vi har då i 
just inkapsling, där det var nästan enbart sånt folk som vi plockade ihop till det 
projektet, det var ju handplockning av folk med erfarenhet.” [Intervjuperson 1] 

Naturligtvis kan detta tillvägagångssätt riskera att resultera i ett likriktat och icke-utmanande 
klimat som då kanske inte kanske gynnar innovation. Denna farhåga kan vara obefogad då 
Mathisen & Einarsen (2004) skriver att delade mål och stöd från kollegor är kategorier som 
mest frekvent uppkommer vid undersökningar av innovativa och kreativa klimat, och dessa 
kategorier borde skattas högre när folk är handplockade och engagerade i projekten. 

SKB arbetar inte i ett vakuum, utan Strålskyddsmyndigheten, SSM, granskar vart tredje år de 
Fud-program (Forskning, utveckling, demonstration) som lämnas in av SKB. Fud-programmen 
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är en detaljerad genomgång av kärnavfallsområdet, dess utveckling och en översikt över 
åtgärder som kommer att behövas de nästkommande åren. Detta är något som SSM har lång 
erfarenhet av då de har granskat SKBs program för använt kärnbränsle i mer än 25 år (SSM, 
2009:2) Intervjuperson 1 anmärker på att SKB genom året fått uppmuntran från SSM (och 
dess föregångare också) i dessa Fud-program.  

”Sen har vi ju fått uppmuntran på vägen genom våra Fud-program. Enligt 
regeringsbeslut ska vi lämna in dessa vart tredje år, och det granskas och kommenteras 
ifrån myndigheter, och regeringen. I det har det stått att de tycker att vi ska ha det här 
sättet som en planeringsförutsättning så det är aldrig nån som har sagt nej till det här 
[Intervjuperson 1] 

Redogörelsen och utvecklingen för hur ett slutförvar ska genomföras, och vad forskning 
kommer fram till är SKBs ansvar, men myndigheten säger ändå till om något inte är 
tillräckligt underbyggt eller utrett. Det är också därför det är bra för SKB att vara så pass 
öppna i sin granskning, för om vissa saker inte kommer fram innan det når myndighetsnivå 
så kommer myndigheterna förmodligen att påpeka detta och kräva att SKB åtgärdar det. Det 
är alltså i SKBs intresse att försöka vara så öppna och noggranna som möjligt för att undvika 
att åka på åtgärder från SSM. 

Detta är något som Intervjuperson 4 också säger angående en ansökan till ett slutförvar, och 
hur viktigt det är att alla antaganden är väl underbyggda på alla nivåer.  

”Men då hade vi förmodligen suttit i den situationen några år framåt i tiden när vi hade 
lämnat in ansökan, och inte hade haft detta speciellt underbyggt, så hade vi 
förmodligen fått samma kritik för det, som den kritik som vi själva lyfte in i projektet.” 
[Intervjuperson 4] 

Intervjuperson 1 påpekar här att det finns en svårighet med att ta in extern kunskap. Det 
man får in är en kompetens inom något område i form av en rapport, man får inte in något 
som styr verksamheten, utan då får SKB själv ta ställning till rapporten. 

”Det är många forskare från universitet och högskola både i Sverige och utomlands. 
Vad man får in är ju kompetens inom området, men man får ju inte in nånting som styr 
verksamheten. Man ber de göra nånting, sen lämnar de en rapport, sen är det vi som 
ska göra nånting av resultatet och själv rapporten i sig.”  [Intervjuperson 1] 

Detta är som tidigare nämnt, förmodligen en nödvändighet för verksamheten, men det är 
inte alltid bara positiva aspekter som kommer ur detta.  Trots att SKB får mer kunskap och 
åsikter i vissa frågor, så måste någon alltid avgöra vilken relevans dessa åsikter har, och hur 
”objektiva” de i någon mån är. Bara för några personer har räknat på vattengenomströmning 
i bergarter, eller några experter har uppskattat bentonitlerans erosionstakt, så är det inte 
säkert att andra experter hade kommit fram till samma resultat. Är lösningen att ta in fler 
experter som utreder frågan, och vad gör man om dessa inte kommer fram till samma svar, 
och hur avgör man sedan vilka åsikter som väger tyngst? Eller är det kanske bättre att 
försöka ytterligare experter avgöra frågan? 

5.3.3 Risktagande och osäkerhet vid lärande 

Det uppkom under förra kategorin att det inte är speciellt lätt för en organisation att ta in 
extern kunskap och sedan veta hur man ska tolka den och hur den ska användas. Detta kan 
till stor del attribueras till de stora osäkerheter som finns i analyser (både i historisk data, 



 

 57 

olika experters bedömning och i mätningens precision). För att minska osäkerhet inom vissa 
området kan det vara bra att dokumentera de val som görs. Om någonting går fel kan man i 
efterhand kanske se varför det gick på ett visst sätt och då har man möjlighet att lära sig 
inför framtiden. 

”Om man liksom har följt en plan som finns och det senare visar sig att man borde gjort 
på ett annat sätt då ska man framförallt se till att man dokumenterar att det blev fel, 
och säga att nu gör vi såhär, och sedan har man det som erfarenhet för framtiden, att 
om du planerar på ett visst sätt, planera såhär istället. Då kan man ju ha nytta av det. ” 
[Intervjuperson 4]  

Intervjuperson 4 säger här att man måste få göra fel i en verksamhet som aldrig är 
genomförd, men att man måste lära sig så att man inte gör samma fel igen. Detta är något 
som Intervjuperson 2 bekräftar då denne säger att man måste ta risker för att lära sig något 
och kunna utveckla ett slutförvar.  

”Det gäller att göra allt man kan för att eliminera den möjligheten att det är någonting 
man har förbisett, att man får jobba som fan på det . Men det finns fortfarande inga 
garantier för att man ska lyckas. ” [Intervjuperson 2] 

Men det krävs trots denna osäkerhet om framtiden alltid ett aktivt arbete i att försöka 
eliminera risker och utreda alla tänkbara scenarion. För, som Intervjuperson 2 också 
uttrycker det, blir det SKBs ansvar om man upptäcker sådant som potentiellt sett kan bidra 
till en katastrof om 1000 år.   

”Men det är inte så det fungerar, för om jag förbiser en sak som visar sig skulle kunna 
ge en katastrofal katastrof på 1000 års sikt, och den upptäcks om 10 år när jag har 
byggt förvaret, eller delar av förvaret, då blir det i alla fall ett elände.” [Intervjuperson 
2] 

En annan aspekt av osäkerhet och risker vid kunskapsskapande är att det inte finns några 
säkerheter för att komponenter som utvecklas nu, kommer att vara samma komponenter 
som hamnar i slutförvaret. I enlighet med SSMs riktlinjer (SSM, 2009:1) ska barriärsystemet i 
slutförvaret bygga på att bästa möjliga teknik används.  Detta innebär att tekniken ska vara 
tekniskt och ekonomiskt möjligt att använda. 

”Men också att man har förståelse för att bara för att vi utvecklar en grej just nu, så är 
det ju ingenting som säger att det är det som hamnar i förvaret sen. Utan vi måste ju 
fortsätta utveckla den här så att den blir säker, robust och så vidare så att vi ska kunna 
ta det steget vidare till ett förvar, och på den vägen, på den resan kommer vi göra 
misstag, och de är de misstagen vi ska göra nu, och inte sen.” [Intervjuperson 3] 

Det skulle inte vara mycket till utveckling om man inte får göra misstag, men det är ändå en 
otrolig osäkerhet som fortfarande existerar med tanke på att de exakta kraven för ett 
framtida slutförvar inte är kända i dagsläget. En möjlighet är att vissa komponenter som 
utvecklas inte blir tillräckligt bra för slutförvaret, eller att det kommer ny teknik som 
omkullkastar den gamla. Men kraven om tekniskt och ekonomiskt gångbar kvarstår ändå, så 
potentiellt bättre komponenter kommer nog alltid att existera. Men det går aldrig att veta 
att något är så bra som möjligt. Osäkerhet i lärande är oundvikligt, och detta är något som 
berörs av Intervjuperson 4 också. 
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”[Osäkerhet] Dom kommer in på väldigt många sätt, först kommer dom in om vi säger 
att det är något förhållande vi ska beskriva, först kommer det in i data vi har, som då 
kan ha större eller mindre osäkerhet. Sen i nästa steg när man har gått vidare med den 
data och bearbetat den på något vis, så kommer det ut nån form av modell eller 
beskrivning, då måste man, och det har vi också, vad har vi för osäkerhet i den här 
beskrivningen då. ” [Intervjuperson 4] 

Osäkerheter är någonting som i många fall inte går att göra något åt, förutom att vara 
medveten om att de existerar.  En av de större osäkerheterna som råder är huruvida 
framtidens generationer ser på kärnavfallsfrågan på samma sätt som vi gör idag. 
Intervjuperson 4 resonerar kring detta. 

”Från tidpunkten vi börjar deponera tills tidpunkten då allting är deponerat kommer 
det vara frågan om 50 år. Det är ju inte säkert om de människor som lever då har 
samma uppfattning som vi har idag, nämligen att det där ska vi lägga ned och stänga 
det. Och det vet man inte, så där finns kanske den allra största osäkerheten och kanske 
också anledningen till att vi måste se till att varje steg vi gör ska gå att köra i motsatt 
riktning. ” [Intervjuperson 4] 

Kärnavfallsrådet (Kärnavfallsrådet 2009:2) skriver på sin hemsida, och detta berördes under 
rubriken 5.3, Lärande och Kunskapsskapande, att vi har etisk och moralisk skyldighet för 
framtida generationer. Alla är förmodligen överens om detta, men vi vill även att framtida 
generationer ska ha möjlighet att bestämma sin egen framtid, och detta innebär i sin tur att 
de borde få välja om de vill att kärnavfallet ska ligga kvar i berggrunden eller inte. Detta blir 
ett dilemma först om möjligheten att ta upp kärnavfallet i framtiden gör så att slutförvaret 
blir mindre säkert än om man helt skulle stänga igen det. Ska ett mindre säkert slutförvar 
byggas eller ska vi inkräkta på framtida generationers möjlighet att välja? Detta är ingen 
fråga som denna uppsats ämnar besvara, men det är oundvikligen en intressant vinkling av 
problematiken.  

Vidare berättade Intervjuperson 4 i en intervju att osäkerheter inom utveckling och 
forskning i många fall kan stanna upp utvecklingen då det finns två åsikter som är i konflikt.  

”Och då hamnar man i den situationen, att innan motsatsen är bevisad kan man inte 
heller påstå att dom har fel. Vi kan säga som vi säger, att vi är skeptiska till deras 
resultat, men för den skull kan vi inte påstå att det är fel, men för att påstå det måste 
vi lägga fram bevis. De har inte kunnat lägga fram bevis för att de har rätt i sina 
påståenden, och vi har inget bevis för att de har fel, alltså ligger frågan och väger rent 
vetenskapligt. ” [Intervjuperson 4] 

Osäkerheter kan i förlängningen resultera i långt gående akademiska diskussioner, och i 
slutändan finns det inga definitiva svar, utan bara olika åsikter. I SKBs fall så handlar det inte 
så mycket om den akademiska diskussionen utan mer om vilken betydelse diskussionen har 
för ett framtida slutförvar. SKB är den meningen inga forskare, utan de ska utveckla ett 
slutförvar och måste se till att det blir så säkert som möjligt, trots den otroliga mängd 
osäkerheter som existerar. 

5.3.4 Proaktivt kunskapsskapande  

Denna kategori behandlar den innovativa delen av säkerhetsarbetet, nämligen att aktivt 
kunna föreställa sig scenarion som kan inträffa och kunna agera utifrån detta. Det kan vara 
viktigt att klargöra en distinktion som Westrum (2006) gör där han skiljer från vanliga hot 
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(regular threat) från oregelbundna (irregular threat) och oberäkneliga hot (unexampled 
threat). Proaktivt kunskapsskapande syftar till att försöka fånga upp de hot som är 
oregelbundna, eller så oväntade att de nästan inte kan hända. Stabila hot är sådan som är så 
pass vanligt att organisationen har upparbetat en strategi för att hantera det. 
Organisationen har alltså skapat en stabilitet för att hantera kända och regelbundna hot, 
men det behövs också en flexibilitet för att hantera oregelbundna och oväntade hot. En 
organisation som kan stå emot problem och hot i en situation, behöver inte nödvändigtvis 
vara motståndskraftiga mot hot i en annan situation, och det är därför det är så viktigt att 
hela tiden försöka vara proaktiv i sökandet efter kunskap.  

En av de viktigaste aspekterna är också den Rollenhagen (2005) skriver om. Nämligen att de 
metoder man använder för att ”finna” risker också förmodligen påverkar vilka lösningar man 
kommer att använda för att hantera dessa risker. Det gäller alltså att inte ha ett för snävt 
tankesätt för då riskerar man att begränsa urvalet till möjliga lösningar för mycket (detta är 
förmodligen ingenting man själv inser dock). Vidare så sätter Intervjuperson 5 ord på den 
paradox som föreligger inom organisationer med väldigt få, eller inga olyckor. 

”Vi har väl vart förskonade från allvarliga olyckor, men bara därför är det ju inte säkert 
att vi jobbar på ett säkert sätt, och nu pratar jag om arbetsmiljö.” [Intervjuperson 5] 

Att man inte har några olyckor är inte en garanti för att en verksamhet sköts säkert, men det 
är nog inte det viktiga i sammanhanget. Det viktiga verkar vara att organisationen har en 
lärande kultur, och detta är något som flera författare (Schein, 2004; Ahmed, 1998; 
Arvidsson et al., 2006) skriver om. Det är självklart viktigt att ledningen fokuserar på vissa 
kärnaspekter (ex. innovation eller säkerhet) för att fostra en kultur, men det absolut 
viktigaste borde vara att man har en kultur som ständigt lär sig för att kunna utvecklas i takt 
med omgivningens förändringar. 

Att tillgodogöra sig kunskap i syfte att göra organisationen mer motståndskraftig mot kända 
och okända hot kan göras på flera sätt. March et al. (2003) skriver att organisationer (inom 
branscher där olyckor är sällsynta) ofta använder sig av två olika tekniker för att simulera 
erfarenheter. Nära-händelser (sådant som nästan hände) och hypotetiska händelser (sådant 
som kunde inträffat under andra mindre gynnsamma förhållanden).  

Dessa båda tekniker är bra för att få upp organisationens medvetenhet om potentiella 
problem, men enligt March et al. (ibid.) blir svårigheten att försöka avgöra validiteten och 
tillförlitligheten hos dessa nära-händelser. Det finns ofta fler än en version och olika 
förklaringar till varför något inträffade, eller inte inträffade. Det är alltså i många fall inte 
klart varför en nära-händelser undveks, och vad som bidrog till detta. Om det inte går att 
hitta en förklaring till varför en olycka undveks är det svårt att sedan säga vad som gjordes 
bra och vad som ska ändras på.  

SKB verkar ha en strukturerad verksamhet för att lära sig av nära-misstag, men som alltid så 
finns det förmodligen några bakomliggande antaganden om vilka nära-misstag som är värda 
att lära sig av och vilka som inte är det. 

”Vi försöker lära oss av alla andra som gör misstag. Framförallt lära oss av våra nära-
misstag, det är ganska svårt, men vi har väldigt strikt och strukturerad verksamhet för 
att lära oss av det.” [Intervjuperson 6] 

En riskbedömning och ett nära-misstag är i princip samma sak. Någon bedömer att vissa 
förhållanden kan orsaka en olycka (under premissen att ett nära-misstag är en olycka som 
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nästan hände). Problematiken blir den som March et al. (2003) uttrycker: ska en 
organisation som lär sig av incidenter eller riskbedömningar lägga vikt vid det faktum att 
ingenting hände, eller ska fokus läggas vid att en olycka kunde ha hänt, och vad man kan 
göra för att undvika att denna eventuella olycka händer i framtiden. Det är i slutändan upp 
till organisationen att välja hur incidenter tolkas, men det är nog viktigt att hela tiden vara 
vaksam mot saker som inträffar.  Detta gäller självfallet inte bara en säkerhetsorienterad 
kultur, utan en innovationskultur som inte lär sig av sina misstag är nog dömd att upprepa 
misstag gång efter annan, och det är förmodligen inte ekonomiskt hållbart i längden.  

Enligt Intervjuperson 3 lär sig SKB genom simuleringar. Vissa komponenter som ur flera 
synpunkter verkar bra testas i mindre miljöer där de förhållanden som ska råda i slutförvaret 
försöker återskapas. Detta är ett sätt att försöka undersöka praktiskt hur komponenter 
uppför sig för att sedan kunna optimera dessa. 

”Men det är inte huvudmålet i den projektfas vi nu befinner oss i, utan det är att se till 
att vi har ett robust system som fungerar, och det har vi några år på oss att få fram, 
och sen kommer vi gå in i nästa fas där vi gör stora fullskaletester. Inte bara av en 
komponent, utan hela systemet. Vi gör då miniförvar, med en tunnel, men placerar då 
värmare så att man försöker återskapa hur förvaret kommer se ut på riktigt. Och då 
kan man genom instrumentering visa att det verkligen beter sig på ett sånt sätt vi har 
sagt att det ska göra. I och med det ökar lärdomen, och vi kan då optimera och se om 
det finns potential för att förbättra och förenkla systemet ytterligare.” [Intervjuperson 
3] 

Det finns självklart ingen garanti här heller för att modellen är en tillräckligt bra uppskattning 
av verkligheten, och det kan då leda till en falsk trygghet kring komponenternas prestation i 
förhållande till verkligheten. Komponenter kan visserligen klara sig bra i simuleringar och 
tester, men möjligheten för ”oväntade” samband mellan komponenter finns alltid.  För att 
motverka detta jobbar SKB mycket med olika forskare från olika discipliner, både 
internationellt och nationellt sett.  Att slutförvaret blir säkert är inte garanterat, men SKB 
och myndigheterna gör säkerligen sitt för att det ska bli så säkert som det är möjligt utifrån 
de förutsättningar och information som finns i dagsläget. 

Svårigheterna som en HRO-organisation står inför är alltså hur innovation, lärande och 
anpassning ska ske utan att störa den robusthet och stabilitet som krävs för att driva 
verksamheten. Bierly et al. (2008) skriver att det råder en uppfattning om att ”nytt är 
bättre”, och att innovation och dynamik ska konkurrera ut tillförlitlighet och stabilitet, men 
inom HRO-organisationer är det inte så enkelt. Eftersom HRO-organisationer ofta bär med 
sig en risk för katastrofer, så är tillförlitlighet den aspekt man bör fokusera mest på. Det som 
behövs är kanske standarder för hur lärande ska ske och för hur kunskap skall överföras 
inom och mellan organisationer. Det är även något som har uppkommit under flera 
intervjuer och det kommer därför att behandlas under nästa rubrik. 

5.3.5 Kunskapsskapande via modifikationer 

Lärande kan även ske genom modifikationer från enskilda individer. Detta kan kanske vara 
att föredra i många fall eftersom, om förändringarna kommer från personer som arbetar 
med det som ska förändras borde förändringen kanske mottas mer positivt än om den 
kommer från ledningshåll. Intervjuperson 7 sa att personer inom kontrollrummet känner att 
det finns en vettig orsak till arbetsuppgifter och att det då förmodligen bidrar till att 
personer är mer villiga att genomföra förändringar. 
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”Vi har ganska bra samarbete med underhåll, vi har ju en ganska liten organisation så 
alla känner alla. De vet att det inte blir något utkast till arbetsuppgifter som är 
meningslösa, utan att det finns någon bakgrund till det. ” [Intervjuperson 7] 

Det verkar således vara så att personer litar på varandra och att de ändringar som görs 
genomförs på goda grunder. Dessvärre är det inte alltid så enkelt, organisationens mål kan 
ofta gå i stäv med den enskilde individen vid nedskärningar eller omplaceringar. Reiman et 
al. (2005) skriver att en orsak till att förändring motsätts från personalens sida delvis kan 
bero på det starka engagemang som finns i relation till säkerheten (som anses hotad). Att 
personal således inte vill genomföra en förändring för att de anser att säkerheten äventyras 
vid förändringen. Detta behöver inte vara hela sanningen heller, utan som Intervjuperson 7 
påpekade så kan motstånd till förändring bero på att individens kompetens i viss mån 
ifrågasätts också.  På samma sätt som kultur inte förändras så mycket, då den bidrar till 
stabilitet i vardagen och handlingsmönster vill individer nog inte förändra sådant som är 
bekant, tryggt och välkänt.  

”Det kan vara så med, att man känner det som ett hot många gånger, att man 
behärskar någonting riktigt bra och varför ska jag ändra det. Man har ju enorm 
kunskap, så fort någonting går fel så märker man nog det.  Ställer man dit en ny 
maskin däremot så kan 25-åringen man anställde förra veckan bli lika duktig som dig 
ganska snabbt på den maskinen. ” [Intervjuperson 7] 

Att lösa liknande problem är naturligtvis inte lätt, men det krävs nog ett konsekvent 
agerande från ledningen för att inte skapa en kultur inom organisationen som inte 
respekterar ledningen. Inte alla förbättringar och förändringar går att genomföra på grund 
av olika tekniska eller ekonomiska orsaker, men det krävs, som sagt, kommunikation och ett 
försök till att skapa förståelse avseende varför en förändring genomförs eller uteblir. 
Naturligtvis motsätter sig inte alla individer inom ett företag en förändring, och 
förändringsförslag kommer ofta också från personerna närmast verksamheten.  

Intervjuperson 1 påpekar att SKB tar lärdom inom organisationen när arbetslag/personer ser 
att rutiner och instruktioner kan ändras till det bättre, förenklas eller förfinas.  

”Nej, där tar man lärdom, det gör man också. Det är ständig revision i arbetsrutiner 
och det pågår ständigt. Är det rutiner och instruktioner så granskas och godkänns de av 
de som förväntas kunna detta så man ser att man inte kör förbi regelverket på nått 
sätt.”  [Intervjuperson 1] 

Intervjuperson 1 sa också att det kanske är enklare att föreslå ändringar om en olycka eller 
en incident har hänt, men att det inte behöver vara så. Individer vill själva få till 
förbättringar, men det kanske är svårt att själv se hur dessa förbättringar relaterar till andra 
avdelningar och hur det påverkar säkerheten.  

”Ja, visst är det så, men samtidigt är det ju så, människor som jobbar vill ju inte ha 
krångligt arbetssätt, så dom försöker se till att få förbättringar.” [Intervjuperson 1] 

Dessvärre går inte alltid ”säkert” och ”inte krångligt” hand i hand, utan i många fall kan 
säkerhetsbarriärer, föreskrifter och säkerhetsanordningar göra arbetet krångligare och mer 
omständligt. Det är såklart viktigt att de regler som finns efterföljs men det måste ändå 
hållas på en rimlig nivå, och det måste gå att ifrågasätta och förändra de arbetssätt som 
finns.  
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5.3.6 Kunskapsåterföring 

För att kunna lära sig och ta tillvara på erfarenheter behövs kunskapsåterföring inom en 
organisation. Innovationsteorier har inte fokuserat så mycket på själva kunskapsåterföringen 
som en enskild process, utan där har hela innovationsprocessen studerats (där 
kunskapsåterföring antas ingå). (Adams et al. 2006). innovationsområdet har istället lagt 
fokus på balansgången mellan användandet av existerande kunskap mot att låta nya idéer 
och synsätt flöda in i organisationen (Lam, 2005). Detta gäller förmodligen inte i samma 
utsträckning för säkerhetsområdet där man i större grad använts sig av retrospektiv data och 
inåtblickande analytiska strategier för att få tillgodogöra sig kunskap (Flin et al., 2000; 
Torsne, 2008). 

Denna uppdelning mellan att i huvudsak använda sig av retrospektiv data jämfört med att 
använda ny kunskap kan göras mellan Clab och den del av SKB som utvecklar slutförvaret 
också. Inom den operativa verksamheten (Clab) är det viktigt att dokumentera för att kunna 
gå tillbaka och utreda varför någonting går fel, om det gör det.  Intervjuperson 2 uttalade sig 
enligt följande: 

”Om man säger att det som är viktigt i operativ säkerhet, är att man är noga, att man 
följer rutiner, att man är noga med dokumentation. Sedan när det inträffar något så är 
det viktigt att kunna gå tillbaka för att kunna se vad är det som har hänt och liksom att 
hela dokumentationsarbetet är viktigt. Nu har någonting inträffat beroende på att vi 
har gjort fel, beroende på att vi inte har följt rutiner, eller beror det på att det är fel i 
rutinerna. Alltså den erfarenhetsåterföringen.” [Intervjuperson 2] 

Denna möjlighet existerar inte riktigt inom analys av långsiktig säkerhet och utveckling av 
slutförvaret. Dokumentation och att rutiner följs är viktigt, men kunskapsåterföringen är i 
vissa avseenden omöjlig. Många strukturella aspekter kan visserligen utvecklas och förfinas, 
men det strikt kunskapsmässiga biten kring säkerheten i slutförvaret går inte att lära sig 
genom erfarenhet. Där måste det till simuleringar, hypoteser och bedömningar. 

Kunskapsåterföring är dock inte bara kunskapsåterföring från arbetssätt eller från hur väl en 
maskin fungerar, utan kunskapsåterföring handlar även om att ta tillvara på den kunskap 
som personer inom organisationen har samlat på sig.  Detta är en inte helt trivialt, men 
Intervjuperson 5 berättade om ett system där personer som snart går i pension får jobba 80 
% av tiden. 

”Vi har haft många som kommit upp i 60-årsåldern som är borta en dag i veckan, och 
det är ett jättebra verktyg för oss andra. Dels är det ett uppvaknande /…/ Och då får 
man ett frågebatteri, hur gör man när det blir såhär, och då får man ringa den 
personen och fråga.” [Intervjuperson 5] 

Detta verkar på ett bra sätt ge insikt om att viss kunskap i många fall endast finns inom 
arbetsgrupper, och i mer specifika fall, endast hos enskilda individer. Frågan blir då kanske 
hur man egentligen borde göra. Att basera sin kunskapsportfölj på enskilda personer kan 
verka farligt, men det är förmodligen bättre att göra så än att stå handfallna när något 
obskyrt problem inträffar.  Intervjuperson 7 sa också att det inte är bra att byta personal för 
ofta heller, då vissa incidenter eller störningar inte händer så ofta. 

”Det är inte bra att byta personal för ofta . Mycket tar lång tid att lära sig. Så de som 
jobbar har jobbat länge, och de som kommer in brukar stanna länge. Vissa störningar 
händer ju inte så ofta” [Intervjuperson 7] 
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Paradoxen med detta blir att det inte finns någon som har full kontroll över systemet och 
vilka åtgärder som bör göras, annat än dessa personer som har arbetat länge.  Den kunskap 
som finns baseras på gamla arbetssätt och kunskapsåterföringen sker via gamla beprövade 
metoder. Detta blir då en av anledningarna till att en kultur inom ett företag kan bli så 
långlivad.  

Schein (2004) skriver att kulturer är svåra att ändra för att personerna inom kulturen ofta 
värderar stabilitet och förutsägbarhet. Men det finns ingen garanti för att det övriga 
systemet uppträder likadant om det händer en sällsynt störning, och bara för att ett 
ingripande fungerat förut, behöver det inte betyda att det kommer fungera igen. Det blir 
återigen en balansgång mellan att basera sin kunskap på äldre handhavanden (som 
förefaller stabila och beprövade) och risken att pröva någonting nytt. 

Att kunskapsåterföring inte bara handlar om det egna företaget eller organisationen var 
något som kom upp under en Intervju. Intervjuperson 3 resonerade att det är viktigt för 
trovärdigheten hos en organisation att man visar att man upptäcker att saker inträffar och 
att man kan hantera det. 

”Det är ju väldigt viktigt, det kan ju både vara negativa aspekter men även positiva 
bitar. Det måste komma företaget till godo så att det inte stannar hos ett fåtal 
personer, utan blir en del av verksamheten. Det är inte bara internt inom företaget, 
utan det är även utåt sett, jag tror det är viktigt för trovärdigheten att man visar på att 
man faktiskt upptäcker saker som inträffar och att man kan hantera det och inte 
försöker sopa saker under mattan. ” [Intervjuperson 3] 

Detta är en bit som inom SKB förmodligen är viktig. Rollenhagen (2005) resonerar att om en 
chef agerar på ett sådant sätt som stödjer säkerheten så kommer förmodligen slutsatsen bli 
att chefen värderar säkerheten högt. På samma sätt borde det vara hos SKB också. Om 
personer upplever att SKB arbetar aktivt, upptäcker och hanterar saker som inträffar så 
kommer förmodligen slutsatsen också bli att SKB värderar säkerhet högt. Detta är nog en 
viktig aspekt då kärnavfallsfrågan är en nationell angelägenhet och ett omdebatterat 
område.  

5.3.7 Redundant kunskapsskapande  

Redundans är en teknik som HRO-organisationer använder sig av för att öka tillförlitlighet 
(antingen i komponenter eller i handhavanden/rutiner) (Marais et al., 2004). I SKBs fall 
handlar det också om att öka tillförlitligheten genom att öka redundansen vid 
kunskapsskapande. Fler källor, och fler åsikter antas bidra till en mer komplett bild av ett 
problem. SKBs kunskapsskapande är redundant i den bemärkelsen att ingen kunskap inom 
utvecklingsarbetet tas för given (till en rimlig nivå förstås, att börja uppfinna hjulet igen 
tjänar inget till).  Detta arbetssätt bidrar förmodligen till att SKB som organisation inte lika 
lätt normaliserar kunskap och tar den för given.  

”Jag har inte uppfattat att det är nått problem att vi på något sätt normaliserar 
kunskap, utan jag tycker vi penetrerar saker möjligen för djupt ibland. Vi måste ju 
liksom komma i mål bara någon gång och visa på att det blir tillräckligt säkert. Men 
det blir ju lite sådär, hur långt över den här ribban ska vi nå för att det ska kännas bra.” 
[Intervjuperson 3] 

Det verkar inte finnas några sanningar som är cementerade i utvecklingsarbetet (i alla fall 
inte inom den tekniska utvecklingen och kunskapsskapandet). Schein (2004) talar om olika 
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nivåer av kultur, och i den terminologin så finns det förmodligen underliggande antaganden 
hos kulturen inom SKBs organisation som tas för givna och aldrig utmanas. Det kan handla 
om individens rätt i förhållande till gruppen eller huruvida människor har lika värde eller 
inte.  Men att skapa redundans för att tillgodogöra sig kunskap ligger inte på en sådan 
grundläggande nivå, utan det är ett arbetssätt, en artefakt, för att tillgodose att det framtida 
slutförvaret blir så säkert som möjligt. Det kan också ses som en försiktighetsprincip på en 
taktisk nivå som ska säkerställa att organisationen hela tiden har en uppdaterad bild av 
verksamhetens risker.  

Detta arbetssätt används förmodligen också eftersom SKB som organisation har sett att det 
är möjligt att avfärda problem som i senare skeden visar sig vara viktiga. 

 ”Hade vi gjort på det viset att vi hade startat från den föregående kunskapsnivån ifrån 
föregående projekt, då hade vi aldrig kommit underfund med t.ex. bentoniterosionen, 
för den hade vi tidigare avfört som ett fenomen som inte händer. Sen kan man ju ställa 
sig frågan utifrån det, vad risken är att vi upptäcker något annat som vi anser vara 
klart, som helt plötsligt i nästa analys visar att det inte håller, men då är det ju just det, 
att eftersom vi varje gång börjar från början så kommer vi gå igenom och vända på 
alla stenar varje gång, även de som vi har vänt på tidigare. Det är i alla fall ett väldigt 
säkert sätt att jobba på, det är det.” [Intervjuperson 4] 

Att aldrig ta kunskap för given kan verka som ett krångligt och kostsamt sätt att arbeta på, 
men eftersom det finns en risk att kunskap normaliseras är det nog bättre att ta det säkra 
före det osäkra, i alla fall när det handlar om kärnavfall och andra verksamheter som riskerar 
att resultera i större olyckor.  

Litteraturen kring Innovationskulturer berör inte ofta huruvida redundans är bra eller dåligt, 
men vissa har spekulerat kring att redundans i form av buffertar är positivt då det kan 
uppmuntra personer att våga ta risker (Adams et al., 2006).  Bufferten ska då absorbera 
misslyckanden (kan vara exempelvis en ekonomisk, resursmässig eller tidsmässig buffert). 
Problemet med redundans inom verksamheten är att det kan vara svårt att upprätthålla. Att 
alltid utreda saker extremt noggrant kostar pengar och är inte speciellt effektivt, och det kan 
tänkas att redundansen därigenom efter hand minskas då det finns ”säkerhetsmarginaler” 
att ta ifrån.  Detta är ett problem inom säkerhetsbranschen då redundans som byggs in i 
systemet, om det inte sker några olyckor, kommer att minskas allt eftersom. Anledningen till 
detta är förmodligen att redundans inte är speciellt kostnadseffektivt och att en organisation 
har svårt att se nyttan med redundansen kopplat till det faktum att om redundansen 
minskas så innebär det inte automatiskt att en olycka kommer att ske.  På samma sätt är nog 
redundans svårt att upprätthålla inom innovationsområdet då tidspress och pressade 
produktionslinjer kan bidra till att en innovation måste tas fram inom en given tidsram eller 
för en viss summa pengar och dessa ramar är nog inte allt för tilltagna i alla lägen. 

5.4 Risk 

Denna kategori handlar om vilka risker som accepteras, hur man avgör vart gränsdragningen 
mot acceptabla och oacceptabla risker dras och att avstå från i praktiken är omöjligt om man 
vill utveckla och överleva som organisation. 

5.4.1 Sammanfattning 
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Risker är i praktiken oundvikliga, det går inte att tänka på alla möjliga konsekvenser som kan 
inträffa när en förändring genomförs. Alla konsekvenser som kan beaktas är kanske inte 
heller praktiskt möjliga, och en överdriven försiktighet kan motverka sitt syfte. Det måste till 
en lösning på hur använt kärnbränsle ska hanteras. Att det använda kärnbränslet ligger i 
vattenbassänger i Clab är inte ett bra alternativ, men en överdriven försiktighet i vilken 
lösning som ska väljas innebär att kärnbränslet ligger kvar och det är inte en hållbar 
utveckling. Frågan är om SKB som företag själva kan avgöra när någonting är nog säkert eller 
är det myndigheternas jobb? Vad som sedan är en risk är som tidigare nämnt kulturellt 
betingat och varierar mellan olika kulturer. Vetenskapligt kan risker uppskattas och räknas 
fram, men det handlar ändå om vilka konsekvenser man ska väga in i risken och hur dessa 
påverkar omgivningen, och vem sätter den tröskeln?  

Inom den operativa delen är det samma svårigheter som för utveckling av slutförvaret. I en 
krissituation måste kanske en risk tas för att förhindra en olycka med ännu större 
konsekvenser och hur bestämmer man vilka risker som är värda att ta och inte? 

5.4.2 Gränsdragning mot vilka risker som accepteras. 

Det är helt omöjligt att tänka på och designa för alla möjliga scenarion och täcka upp för alla 
möjliga risker som kan tänkas. I någon mening går det bara att å ena sidan tänka på sådant 
man kan föreställa sig. Å andra sidan så kan man inte praktiskt och ekonomiskt sett ta 
hänsyn till allting som man faktiskt kan komma på, som kan påverka verksamheten.  
Någonstans måste en gräns dras och det kan vara en gräns för vad som anses tillräckligt bra, 
eller för vad som anses tillräckligt säkert. Det finns i dessa frågor inga definitiva svar, utan 
det handlar alltid en avvägning som måste göras. Intervjuperson 3 uttryckte att det är väldigt 
svårt att veta vart man ska dra en gräns för vilka risker som tolereras, och inte. 

”Men det gäller ju att inte vara för stel eller tänka för enkelriktat, utan det gäller ju att 
väva in helheten naturligtvis.  Sen är det ju alltid svårare när det är någonting man inte 
har gjort, vad är tillräckligt bra sen? Och vad är tillräckligt säkert? /…/ någonstans 
måste man ändå hitta vad som är tillräckligt, och det är ju betydligt mer diffust vad 
gäller den långsiktiga säkerheten. ” [Intervjuperson 3] 

Det handlar återigen om motsättningen mellan att slutförvaret ska byggas med bästa möjliga 
teknik, men när vet man att man har nått dit? Det kanske är som intervjuperson 3 påpekade 
att en försiktighetsprincip är att eftersträva, men trots detta så finns det ingen garanti för att 
något som genomförs är tillräckligt säkert. Det verkar som att den del av SKB som arbetar 
med analysen av den långsiktiga säkerheten i viss mån känner att de har en självpåtagen roll 
för att visa att verksamheten är säker. (Detta kommer att beröras i ett citat längre fram 
också).  På ett sätt verkar det som att försiktighetsprincipen med omvänd bevisbörda gäller 
för SKB som strategisk princip, men att när det handlar om försiktighetsprincipen som 
operativ princip så går det till större grad att förlita sig på myndigheters regler och 
föreskrifter. En fundering som uppkommer är varför det verkar vara på detta sätt, och om 
det är allmängiltigt för fler företag. Det kan relatera till de metaforer för säkerhet som 
Richter & Koch (2004) fann i sin studie. De fann att risker på en övergripande nivå ansågs 
oacceptabla medan risker på en produktionsnivå ansågs som en del av arbetet. Detta kan 
spegla en uppfattning om att risker ska i största mån undvikas, men att det i slutändan 
kanske ändå inte går.   
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Angående gränsdragning vid föreskrifter och hur mycket resurser som ska läggas där så 
uttryckte Intervjuperson 6 att det inte alltid är så att föreskrifter uppnås med råge, helt 
enkelt för att det är för dyrt.  

”Vårat ledningssystem säger tydligt att vi ska uppnå myndighetsföreskrifter, lagar är 
inga problem, med råge, men eftersom man inte riktigt vet vart ribban ligger så brukar 
de ske en ingaffling, ibland lägger man faktiskt ribban något lägre, och då är man 
lyhörd för myndigheter och lyssnar på dom. Ibland lägger man den säkert lite för högt 
också, men jag vill inte säga att man alltid försöker lägga sig för högt, för det är jävligt 
dyrt. Det finns alltid ett förhållande mellan pengar och säkerhet. ” [Intervjuperson 6] 

Trots att problemen verkar lika i teorin, så finnas det ändå en väsentlig skillnad mellan den 
operativa delen och den del som utvecklar ett slutförvar. Inom utveckling/analys av 
långsiktig säkerhet har SKB en roll i det hela där de måste visa att den verksamhet de håller 
på med är tillräckligt säker. Detta är något som, enligt tidigare citat, visat sig vara väldigt 
svårt. Inom den operativa driften verkar de inte ha samma roll, utan där kan de förlita sig 
mer på myndigheters lagar och föreskrifter. Intervjuperson 4 är inne på samma spår när 
denne reflekterar över hur säkerhetskultur ska relateras till utveckling av ett slutförvar. 

”På något sätt har vi en självpåtagen roll att vi ska bevisa att någonting är rätt. Men 
som du säger, det kanske inte är vår sak, vi kanske ska göra så långt som vi tycker är 
nödvändigt, sen är det myndigheternas sak att granska och de är sedan dom som i 
slutändan ska avgöra om detta kan anses säkert eller inte. ” [Intervjuperson 4] 

Det kanske är så att en själpåtagen roll i att visa att något är säkert är för svårt. 
Myndigheterna behövs kanske här som domare för att säga vad som är tillräckligt och vad 
som inte är det. Av Intervjuperson 2 får man sedan intrycket att myndigheterna i vissa frågor 
kan gå in och agera som tredje part, men trots detta kvarstår kanske den självpåtagna rollen 
i att visa att slutförvaret blir nog säkert. 

”Om jag nu vill sabotera SKBs arbete med långsiktigt säkerhet kan jag vräka ur mig 
invändningar, och så får man verksamheten att fullständigt köra fast, eftersom man 
känner sig skyldig att bemöta det där. I ett sånt fall måste man ju på något sätt kunna 
ta sig ut ur det, men det finns det möjlighet för, om det går att göra eller inte beror på 
tillfället, men det finns en möjligheter. Det är ju att myndigheten är en slags tredje 
part, en domare faktiskt.” [Intervjuperson 2] 

Det som Intervjuperson 2 påpekar här är att det finns ett sätt för SKB att ta sig ut ur väldigt 
ovissa frågor kring vetenskapliga metoder och risker som inte har någon relevans för 
slutförvaret. SKB har intresse i frågor som har relevans för slutförvaret då de ska bygga ett, 
men rent vetenskapliga diskussioner har inte samma värde för SKB.  

Kärnavfallsrådet (Kärnavfallsrådet, 2009:1) skriver på sin hemsida att slutförvaret skall 
byggas enligt principen att bästa möjliga teknik används. Men tekniken måste vara 
beprövad, och ekonomiskt och industriellt möjlig, så redan där öppnas möjligheter för vad 
som egentligen är bästa möjliga teknik. Men då produktion och säkerhet ofta är 
motsättningar, går det helt enkelt inte att i absurdum lägga pengar på säkerhet, då överlever 
inte företaget. Frågan blir självklart då, om man inte kan tillgodose att det blir tillräckligt 
säkert, ska man verkligen hålla på med verksamheten då? Svaret blir förmodligen att det inte 
är upp till enskilda aktörer att avgöra, utan det beror på myndighetsbeslut.  I dagsläget finns 
det egentligen inget val, kärnavfallet måste någon ta hand om, och regeringen har beslutat 
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att Sverige som land ska ta hand om det avfall vi producerar. Det är dessvärre väldigt svårt 
att förutse vilken väg opinionen tar i framtiden, och Intervjuperson 2 hade följande åsikter 
som är relevanta i sammanhanget. Detta citat kommer från en reflektion kring att 
gränsvärden tenderar att ändras med tiden. 

”Det är ju för att det är mänskliga normer, och inte naturliga gränser. Det är 
människan som sätter gränserna, vad man tycker är acceptabelt. Det är ju normer man 
får hålla sig till och normer kan ändras, på gott och ont. Gott är att de faktiskt kan 
ändras, det är ju bra. Men ont att man inte kan lita på att de alltid är desamma.” 
[Intervjuperson 2] 

En fråga man då kan ställa sig är vem det är som är ansvarig för att slutförvaret blir tillräckligt 
säkert. Om det hela tiden handlar om normer så kan det betyda att man i framtiden inte alls 
har samma syn på vad som är säkert och inte.  Intervjuperson 2 gav följande svar på frågan 
om samverkan med myndigheter kring gränsvärden är som den borde vara, eller om det kan 
ändras. 

”Det är kanske inte är så det borde vara, men man kan ju inte förutse vilken väg det tar 
exakt. Det blir ju oundvikligen på det sättet. Och en tendens är att gränsvärden flyttas 
nedåt, att man tolererar mindre och mindre. På det stora hela är det väldigt tydligt om 
man går tillbaka till de tidiga SKB-rapporterna, och de tidigaste säkerhetsanalyserna. 
Då fanns det inte lagstadgade regler som gällde avfallet. Då fick man föreslå 
någonting. Det här tycker vi verkar vara en rimlig gräns, sen går myndigheten in.” 
[Intervjuperson 2] 

Frågan med slutförvar av kärnbränsle är väldigt svår, och SKB har själva inte en lätt uppgift i 
att försöka föreslå gränsvärden och acceptabla risker, men myndigheterna sitter inte heller i 
angenäm situation. De har inte heller några absoluta svar kring hur folk kommer se på 
slutförvar för kärnbränsle i framtiden, men de måste ändå fatta ett beslut.   

5.4.3 Risktolerans och risktagande inom analys av långsiktig säkerhet 

Flertalet personer inom SKBs verksamhet uttryckte att det måste vara en skillnad mellan den 
operativa verksamheten och den som utvecklar slutförvaret.  Det finns inte utrymme för 
risktagande inom verksamheten på Clab, medan utvecklingen kring slutförvaret måste få 
göra misstag i sitt sökande efter lösningar. Men vad är tillräckligt och när har man nått dit? 
Det kanske aldrig finns någon definitiv gräns att nå fram till utan det krävs att organisationen 
har en vilja att hela tiden lära sig och vara aktsam mot omvärldsförändringar. Detta var 
något som Intervjuperson 3 också pekade på: vikten av att lära sig hela tiden. Att man inte 
stannar av bara för att man har hittat en gräns som är tillräckligt bra. Det kan ju faktiskt 
hända att myndigheter ändrar krav och gränsvärden, och då måste man vara beredd på 
detta också. 

”Jag skulle inte säga att utvecklingen stannar vid de utan man lär sig framgent också, 
vikten av att kunna utveckla ett förvar framgent så att säga. Det viktiga är att vi hittar 
en tröskel som är tillräckligt bra nu, och att vi inte ska behöva backa tillbaka, och att 
den här metoden vi nu tar fram och får godkänd, att den kan förfinas och förbättras 
utifrån flera aspekter.” [Intervjuperson 3]  

Dilemmat här är att man, som Intervjuperson 3 påpekade, måste nå fram till målet någon 
gång. Det går inte heller att inte göra någonting, kärnavfallet måste tillslut placeras på en 
annan plats än i Clab, för att låta det ligga där är inte en långsiktigt hållbar lösning. Ett beslut 
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måste tas och det går tyvärr inte att beakta alla eventuella framtida hot och risker i 
framtiden. Det viktiga blir då att se till att man faktiskt kan ta upp avfallet i framtiden, om 
man skulle få en ändrad syn på hur kärnavfallet ska hanteras.  

Att kommande generationer kan ha andra åsikter i frågan är något som är en oundviklighet. 
Även om det finns föreskrifter som säger att man inte ska ålägga orimlig börda på 
kommande generationer, så skriver Kärnavfallsrådet följande på sin hemsida angående 
moral och etik i kärnavfallsfrågan: 

”Kan det vara rimligt att vi som lever nu tummar på säkerheten för oss och våra barn 
för att tillgodose kommande generationers rätt att återta kärnavfallet och utnyttja på 
det sätt som de anser vara bäst?” (Kärnavfallsrådet, 2009:2) 

Dilemmat som uttrycks här är att ett framtida slutförvar, samtidigt som det är så säkert som 
möjligt, inte heller ska lägga orimlig börda på framtida generationer. Och om slutförvaret 
förseglas utan möjlighet till att ta upp kärnavfallet så ger vi inte framtida generationer rätten 
att bestämma själva vad de vill göra med avfallet. Om man däremot öppnar för möjligheten 
att kärnavfallet kan tas upp, så blir kanske inte slutförvaret lika säkert. Är det bättre att 
alternativt tumma på säkerheten eller ska man inskränka på framtida generationers 
bestämmanderätt? Det finns såklart inga definitiva svar, utan det beror på hur normer och 
värderingar ser ut i framtiden, och det är inte en lätt fråga att lösa. 

5.4.4 Risktagande och risktolerans inom operativ verksamhet 

Många av de problem som uppkommer inom den operativa verksamheten behandlades 
under rubriken 5.1. Här handlar det dock mer specifikt om situationer där man måste ta en 
risk för att undvika en ännu större olycka. 

”Man skulle kunna tänka sig att man hamnar i en krissituation att man skulle kunna ta 
en sån här pump istället för att skapa en ännu större kris, då får man ta en avvikelse. 
Det är då för att minimera konsekvenserna. Man sitter ju inte och väntar och tar en 
större katastrof för att den här pumpen inte är kontrollerad genom hela 
tillverkningslinjen, utan man minimerar konsekvenserna naturligtvis.” [Intervjuperson 
7] 

Rollenhagen (2005) lyfter fram distinktionen mellan operativ och taktisk/strategisk 
försiktighetsprincip.  Den strategiska principen är övergripande och innebär att säkerheten 
ges prioritet och man har en uppdaterad bild av verksamheten. Den operativa principen 
innebär att man i situationer av osäkerhet ska handla med goda marginaler och 
välbeprövade metoder. I citatet från Intervjuperson 7 ovan verkar detta inte vara möjligt, 
det går inte att handla med goda marginaler för det finns inte möjlighet. Det bästa i 
situationen är att minimera konsekvenserna, så risktagandet är oundvikligt. Frågan som kan 
uppkomma är då hur detta kan vara acceptabelt. Richter & Koch (2004) såg att det fanns tre 
olika kulturer inom ett företag, dels den operativa kulturen (produktion) där risker i viss mån 
är acceptabla och olyckor kan hända även den bäste. Inom de andra två kulturerna anses 
risker vara oacceptabla, men det handlar då om längre tidsperspektiv. Till exempel att man 
ska skaffa säkrare maskiner, arbeta aktivt med arbetsmiljön, eller att man har 
säkerhetsmötet med alla inom företaget.  Detta relaterar tillbaka mycket till 
försiktighetsprincipen och att man kan se olika nivåer av den på ett företag. Övergripande 
sett är risker något som ska undvikas, men operativt är det ofta omöjligt, och inte alltid 
önskvärt, att undvika vissa risker.  
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5.5 Kommunikation 

Kommunikation berör de aspekter som relaterar till öppenhet i informationsutbyte, 
kommunikationsvägar, och tillit till andra personer. 

5.5.1 Sammanfattning 

Tillit till varandra, att personer vågar rapportera och öppenhet i kommunikation är något 
som både en god säkerhetskultur och bra innovationskultur verkar behöva. Öppen 
kommunikation fodrar kanske någon slags tillit till andra och deras åsikter, samt att man har 
någon slags psykologisk säkerhet som gör att man vågar uttala sig utan att bli uthängd. Detta 
låter bra i teorin, men i det verkar som att det i praktiken alltid finns en liten brasklapp. Att 
öppenhet, ifrågasättande och kritik är bra till en viss nivå. Det gäller att ifrågasätta, men det 
finns kulturella normer för vad man ifrågasätter och inte, och det är nog viktigt för en 
organisation att vara medveten om detta. När nya personer kommer in i en grupp blir de 
utbildade i det arbetssättet och kommer då att forma sig efter gruppen och deras kulturella 
värderingar, så införandet av ny kunskap/personal kanske inte alltid får så stor effekt.  

Öppenhet inom en organisation är däremot inte alltid bra, utan ökad kommunikation och 
öppenhet borde innebära ökade likheter kulturellt sett och det kan då i slutändan innebära 
att personer slutar ifrågasätta eftersom de har samma kulturella värderingar och strävar 
efter samma mål (ibland då ett helt felaktigt mål). Så andelen åsikter och beslut som 
ifrågasätts kan initialt bli fler om öppenhet och fri kommunikation tillåts, men på sikt kan det 
göra värderingar mer likriktade och icke-utmanande. Det är därför också viktigt att aktivt 
söka efter kunskap utanför organisationen och vara öppen med information. 

En skillnad som hittats mellan en innovativ kultur och säkerhetskultur berör just 
kommunikationsvägar. Inom en innovativ kultur vill man kanske inte ha etablerade 
kommunikationsvägar för det kan hindra personer från att vara kreativa och göra individer 
mindre benägna att lägga fram idéer (eftersom de redan vet vilket mottagande de kommer 
få). Inom en god säkerhetskultur är öppna kommunikationsvägar också viktigt, men där det 
nog behövs någon slags struktur för att tillgodose att problem och säkerhetskritiska aspekter 
kommer fram i tid till rätt person. Det kanske inte är möjligt att vara så fri och öppen i 
kommunikationen utan att riskera att problem/incidenter inte kommer fram till behörig 
instans. Och frågan är om man vill riskera detta?  

5.5.2 Tillit till varandra 

En innovationskultur och ett innovativt klimat baseras till stor del på tillit, öppenhet i 
kommunikation och vilket stöd individer får för sina idéer och tankar (Isaksen et al., 2001; 
Mathisen & Einarsen, 2004; Ahmed, 1998) Det är dock inte bara innovation som kan 
blomstra om kommunikationen inom organisationen är öppen, utan ett klimat som inte 
skuldbelägger individer och försöker få personal att öppet rapportera incidenter och 
händelser är också positivt för säkerheten inom en organisation (Arvidsson et al., 2006; Hale, 
2000). Detta är något som också framkom under Intervjun med Intervjuperson 1 som 
reflekterade över att det är viktigt att man ska våga lita på varandra och rapportera om man 
tycker att någonting har gått fel. 

 ”Utan händer någonting, det är klart man ska tala om att man tycker att nånting har 
gått fel, men det gäller ju att ta reda på vad man ska göra för att det inte ska gå fel 
igen. Det är så vi försöker jobba, både på anläggningen. Ingen ska behöva stå till svars. 
” [Intervjuperson 1] 
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Detta kanske inte relaterar så mycket till ett innovativt klimat, men det är just öppenheten i 
kommunikationen som är viktig.  Att det finns en villighet att lära sig och att ta tillvara på 
erfarenheter och ska detta ske måste det finnas kommunikation. Bierly et al. (2008) skriver 
att en lärande miljö är en stor del i den avsaknad av olyckor som HRO-organisationer 
uppvisar och Schein (2004) skriver att en lärande kultur måste byggas på antagandet att 
kommunikation och information är centrala för organisationens välbefinnande. För att 
denna kommunikation sedan ska fungera måste det finnas tillit mot varandra så att åsikter 
verkligen kommer fram.  Det kanske inte fungerar lika smidigt i verkligheten, som 
Intervjuperson 4 och 5 uttrycker. 

”Det finns ju alltid den som gnäller om allting och de personerna har man ju lärt sig att 
inte lyssna på. Sen kan det ju vara så att var 10e gång de gnäller så är det någonting 
bra de säger. Men man ska inte ropa på vargen om han inte är där. Men om man nu 
inte går till ytterligheter så tas alla på allvar.” [Intervjuperson 5] 

”Säg så här, förtroendet för en person som kommer med förslag som ofta blir väldigt 
fel sjunker väldigt fort, det gör det.  Sen låter det väldigt mycket som att det var 1 eller 
0, i praktiken är det ju väldigt sällan så, och mycket sånt här då man är tveksam, hur är 
det här nu, är vi på väg åt rätt håll. Det är ganska sällan som det är en enda individ 
som sitter och fattar de besluten” [Intervjuperson 4] 

Man får ifrågasätta sådant som är relevant, men att ifrågasätta saker hela tiden är inte okej. 
Men även om man ”gnäller om allting” så är det viktigt att informationen inte stannar inom 
arbetslagen och den egna gruppen. Wears (kommentar till March et al., 2003) skriver att 
kunskap som tillgodogörs ofta bara delges till den egna gruppen, eller den egna nivån av 
arbetare. Kommunikation måste vara en viktig del av arbetet, och personer i operativ 
verksamhet har enligt Wears (ibid.) i många fall inte tid eller möjlighet till att fundera över 
nära-händelser och sådant som kunde inträffat. Om en avdelning ser brister eller råkar ut för 
olyckor eller tillbud måste informationen förmedlas till andra avdelningar och till rätt 
personer. Detta var också något som Intervjuperson 3 påpekade, nämligen att det behövs 
kommunikation mellan grupper och mellan avdelningar. Det är viktigt att information inte 
bara stannar inom den egna gruppen, utan att den kommuniceras, i alla fall till ledningen så 
att medvetenheten kring det som händer ute på avdelningarna ökar. 

”Det är ju väldigt lätt det där, väldigt ofta kommer det upp aspekter, folk som inte 
förstår att saker och ting inte går riktigt som man har tänkt sig, och att man inte 
kommunicerar och delar med sig så att andra får ta lärdom av det.” [Intervjuperson 3]  

Torsne (2008) pekar på ett potentiellt dilemma med ökad kommunikation dock. Ökad 
kommunikation inom en organisation kommer leda till ökade likheter i attityder, tro och 
beteenden. Detta kan ses som att kulturen blir mer homogen inom organisationen, och som 
tidigare nämnt (Ahmed, 1998) måste en organisation vara vaksam mot allt för starka 
kulturer, då dessa kommer att hålla fast vid sina värderingar och inte vara så 
förändringsbenägna . Detta verkar vara ett sekundärt problem, och en bra start vore att 
försöka kommunicera fritt och förutsättningslöst på alla nivåer inom en organisation, och 
detta är enligt Intervjuperson 7 är detta något som SKB har arbetat med, i alla fall inom den 
operativa verksamheten. 
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”Skiftöverlämningarna har vi ändrat nyligt. Alla hade olika skiftöverlämningar förut, 
processteknikerna sin, skiftledarna sin och det har vi nu slagit ihop till en enda stor 
skiftöverlämning. Vi har sett att det finns risk att det kan bli informationsbrist när man 
inte har gemensam skiftöverlämning så vi försöker täcka upp den biten.” 
[Intervjuperson 7] 

Intervjuperson 5 påpekar att allting säkerligen inte kommer fram, men det måste finnas 
kommunikation för att saker ska komma till ytan.  Det behövs förmodligen också en kultur 
där man inte lägger skuld på enskilda individer.  

”Allt kommer säkerligen inte fram, men väldigt mycket gör det. Och jag tror att 
speciellt nyanställda har lite svårt för det här. Att våga tala om att man gör fel, våga 
vara öppen. Det är ingen som kommer slå dig på fingrarna om det går fel.  Det är 
väldigt viktigt att få in det synsättet.” [Intervjuperson 5] 

En spekulation är att nyanställda kanske kan ha svårt med att meddela att något har gått fel 
till ledningen för att man vill visa att man är duktig. Det är någon som har anställt individen, 
och man vill bevisa att man passar för jobbet, och att man kommer att göra bra ifrån sig.  Det 
kan återigen handla om psykologisk säkerhet (Baer & Frese, 2003) om man är ny och har en 
provanställning och inte vet om man får vara kvar. Att som ny person komma in i en grupp, 
kräver också att man funderar om man vill vara med i gruppen, och om man tillåts vara med 
i gruppen. Så initialt är det inte många som sticker ut, för man vill kolla vilka värderingar och 
normer som gäller i gruppen. 

Sedan kan nya personer i grupper naturligtvis påverka gruppen men det vanligaste är att 
individen påverkas av gruppen.  Schein (2004) skriver att personer strävar efter kognitiv 
stabilitet, och i förlängningen är det nog inte nyttigt att vara del i en grupp som inte har 
samma grundläggande antaganden som en själv. Enligt Schein (ibid.) måste man ta till sig de 
värderingar och antaganden som råder i gruppen om man ska bli en del av den. Men bara för 
att man är medlem i en grupp och fogar sig så betyder det inte att man tror på dessa 
normer/värderingar som existerar.  Intervjuperson 7 sade i en intervju att man faller in i 
arbetssätt när man kommer in i en grupp. Detta är en av paradoxerna med kultur. Den är 
väldigt stabil och svårt att förändra, vilket kan vara bra i vissa avseenden och dåligt i andra. 

”Om man kommer in i en grupp så blir det ju ett visst arbetssätt man blir utbildad i, 
man blir matad med det hela tiden. Så att alla som kommer in faller ju in i det 
arbetssättet som man har etablerat, och att det är på det viset man arbetar, och inget 
annat.  ” [Intervjuperson 7] 

En fråga som uppkommer då är om en innovationskultur kommer att reagera likadant som 
en säkerhetsinriktad kultur det tillkommer nya gruppmedlemmar, eller om de värderingar 
som innovationskulturer står för är enklare att förändra (att kulturen inte är lika stark). Det 
kan även vara så att en innovationskultur eftersträvar förändring i sig, istället för att 
eftersöka specifik form av förändring, men frågan är då vilka grundläggande kulturella 
värderingar som är nödvändiga för att samtidigt omfamna förändring som process och ändå 
skapa sammanhållning inom kulturen.  

5.5.3 Öppenhet i långsiktig säkerhet 

Då många av intervjupersonerna har varit måna om att peka på att öppenhet och 
kommunikation är något viktigt för säkerhet och innovation, gjordes valet att dela upp 
området under två kategorier. Dels öppenhet i långsiktig säkerhet (analys och 
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utvecklingsarbete) samt öppenhet i kommunikation och rapporterande (som syftar mycket 
till operativt arbete). 

Analys av långsiktig säkerhet och utveckling av ett slutförvar kräver, som tidigare kategorier 
förhoppningsvis visat, ett stort mått av nytänkande och innovation. Intervjuperson 2 pekar 
på att öppenhet inom analys av långsiktig säkerhet är den viktigaste grundbulten 
tillsammans med kritik för att säkerställa att analysen blir så komplett som möjligt. 

”Men om det är långsiktig säkerhet, då är det ett antal teorier om förvaret, eller vad 
det är, som tyder på att det är säkert, men har vi hittat alla invändningar?  Ett sätt att 
pröva det, är att säga ”okej, alla får titta”. Man sprider informationen globalt och 
säger varsågod, det här är vad vi anför. Det här är de invändningar vi har hittat och har 
är vad vi anför mot de här invändningarna som visar att det kommer att vara säkert.” 
[Intervjuperson 2] 

Detta är ett nyttigt synsätt, och enligt Isaksen et al. (2001) är ett innovativt klimat ett klimat 
där olika synsätt diskuteras, och olika perspektiv uppmuntras. Motsatsen skulle istället vara 
ett auktoritärt klimat där ingenting ifrågasätts eller debatteras och under ett sådant klimat 
skulle förmodligen inte invändningar och åsikter vädras och det är inte bra. Ett klimat som 
uppmuntrar olika synsätt och åsikter är dock inte bara bra för att fostra en innovativ kultur, 
utan det hjälper snarare till att skapa en lärande kultur (Hale, 2000). En lärande kultur som 
är så viktigt för både innovation (Ahmed, 1998) och säkerhet (Marais et al., 2004).  

Intervjuperson 2 påpekade sedan att det går att vara cynisk och säga att man inte bryr sig 
om det händer en olycka om 100 000 år. Men om en detalj som kan orsaka olyckor förbises 
och senare upptäcks, så kommer det ändå att påverka SKB för de är de som är ansvariga. 

”Men då kan man säga, vad spelar det för roll, om den olyckan som händer om 100 000 
år, det kan väl ingen drabbas om, om man ska vara lite cynisk.  Men det är inte så det 
fungerar, för om jag förbiser en sak som visar sig skulle kunna ge en katastrofal 
katastrof på 1000 års sikt, och den upptäcks om 10 år när jag har byggt förvaret, eller 
delar av förvaret, då blir det i alla fall ett elände.”[Intervjuperson 2] 

Så öppenheten är en slags garanti, eller i alla fall ett försök för SKB att inte åka på obehagliga 
överraskningar i framtiden.  Intervjuperson 4 säger dock att öppenheten i vissa fall kanske 
kan kännas lite svår, men att man samtidigt har en skyldighet att ifrågasätta resultat och 
teorier som andra människor med likvärdig kompetens lägger fram.  Just för att det inte 
finns några definitiva svar, utan det är själva ifrågasättandet och debatterandet som driver 
teorier och forskningen framåt.   

5.5.4 Öppenhet att rapportera/ifrågasätta 

Öppenhet i att rapportera och i att ifrågasätta hänger samman med tillit till andra personer.  
Att ifrågasätta är något som uppmuntras inom SKB, och det är inte alla organisationer som 
jobbar på detta sätt (Arvidsson et al., 2006) En av personerna som intervjuades 
(Intervjuperson 7) tyckte att det självfallet inte går att ifrågasätta allting hela tiden, utan att 
det är en avvägning. 

”Det blir en avvägning givetvis, men ser man att man gör någonting på fel sätt, eller 
att det är väldigt onödigt sätt man gör det på. Men man ska ju inte sitta och 
ifrågasätta myndigheternas krav var och varannan dag, det är ju ren dumhet, för det 
kan man ändå inte göra någonting åt.” [Intervjuperson 7] 
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Intervjuperson 7, som jobbar inom den operativa delen, har den åsikten att personer inom 
SKB är väldigt öppna med att rapportera saker som uppkommer.  

”Alla vill rapportera och då är det en förutsättning att man inte blir uthängd. Har man 
gjort ett misstag så talar man om det, och då uppskattas det för att då kommer det ju 
fram så att man kan åtgärda det. ” [Intervjuperson 7] 

Baer & Frese (2003) skriver att psykologisk säkerhet är väldigt viktigt inom en arbetsplats. Ett 
klimat för psykologisk säkerhet innebär en arbetsmiljö där arbetare kan säga vad de tycker 
utan att bli för hårt kritiserade eller straffade. I deras artikel gäller detta i relation till 
innovationer, men det verkar passa lika bra in på organisationer som försöker utveckla en 
bra säkerhetskultur.   

Öppenhet i kommunikation och villighet att tala om olyckor och incidenter skapar en bra 
säkerhetskultur men trots detta finns alltid den lilla brasklappen att individer kan 
skuldbeläggas för saker om de har agerat uppenbart ogenomtänkt eller uppvisat grov 
oaktsamhet (Hale 2000). Problemet här blir då vad som avses med ordet uppenbar, eller 
grov oaktsamhet. Om en olycka skulle hända och en person känner att det kan tolkas som en 
grov oaktsamhet, så är kanske inte villigheten att rapportera det inträffade speciellt hög. I 
någon mening måste individer kunna hållas ansvariga för sitt agerande, men den ständiga 
risken att man kan bli bötfälld eller åtalad finns alltid där.  Intervjuperson 6 reflekterar över 
detta fenomen med att regelverk i viss mån kan vara kontraproduktiva på grund av att någon 
måste hållas ansvarig. 

”Högt i tak och villighet att rapportera är väsentligt för verksamheten. Vi kan ju bli 
åtalade för vissa saker, och blir man åtalad och dömd så finns ju alltid en risk att man 
försöker lägga locket på och skydda sig själv, eller sin kompis. Det är lite 
kontraproduktivt att man har en lagstiftning och regelverk som gör så att man kan få 
böter eller sitta inne.” [Intervjuperson 6] 

Regelverk och lagstiftning är någonting som ska efterföljas, men det är viktigt att vara 
medveten om att det finns en motsättning mellan öppen rapportering och det regelverk som 
skuldbelägger individer.  

Alla som intervjuats inom SKBs organisation verkar dock vara överens om att ett bra klimat 
innebär öppenhet i kommunikation och öppenhet i rapportering, Detta är aspekter som 
återkommer inom litteraturen och det är något som en lärande kultur ofta har (Hale, 2000; 
Schein, 2004). Intervjuperson 5 pekade vidare på att denna öppenhet att tala om 
anläggningen och att vilja hitta förbättringar finns, trots att det i vissa fall kan uppfattas 
jobbigt att skriva rapporter och papper.   

”Det är inte så att man drar sig från det för att man måste skriva papper och det blir en 
rapport till myndigheter. Det finns en vilja, det finns en öppenhet att hela tiden tala om 
anläggningen på det sättet, och hitta på förbättringar.” [Intervjuperson 5] 

Detta är ytterligare en aspekt av att organisationer kan bötläggas och själva har ansvar för 
att rapportera till myndigheter. Det blir i förlängningen samma dilemma som en individ står 
inför, ska en felaktighet som kanske inte upptäcks rapporteras trots att det kan leda till 
omfattande kostnader och extra arbete. Det naturliga svaret torde vara ja, men det finns nog 
alltid gränsfall som ligger i en gråzon mellan rätt och fel. 

Vilja att hitta förbättringar som Intervjuperson 5 pratar om kan relateras till det som Hale 
(2000) kallar för kreativ misstro (the creative mistrust) som innebär att personer aldrig litar 
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fullt ut på kontrollsystemen och hela tiden förväntar sig nya problem. Det är aldrig så att 
självgodheten sätter in, utan det finns hela tiden en övertygelse om att säkerheten kan bli 
bättre. Denna inställning verkar finnas inom SKBs anläggning, och är enligt Hale (ibid.) också 
en bidragande orsak till en bra säkerhetskultur. Denna inställning kan också hänga ihop med 
en försiktighetsprincip då det i praktiken innebär att man hela tiden försöker skaffa sig en 
god lägesbild över verksamhetens status.  

En annan aspekt av öppen rapportering är att även om en organisation säger att det är högt 
till tak så finns det ändå alltid vissa saker som inte ifrågasätts eller debatteras. Schein (2004) 
skriver, som tidigare nämnt, om grundläggande antaganden inom 
grupper/organisationer/kulturer som anses så självklara att de inte debatteras.  Det är 
likadant med debatt och ifrågasättande inom SKB, det får inte ske hur som helst heller. 
Intervjuperson 7 påpekade att det i många fall handlar om hur man lägger fram sina ord när 
man ifrågasätter något.  Trots att det finns ett klimat som säger att man ska vara öppen och 
ifrågasättande så får det inte ske hur som helst. 

”Visst händer det också att man ifrågasätter saker inom andra enheter också, och 
ibland har man rätt och ibland har man fel.  Ofta kanske man får bra hjälp, så det 
handlar ju om hur man framför det, hur man ifrågasätter, det gäller att vara lite 
taktisk.” [Intervjuperson 7] 

En annan viktig sak borde vara att man skiljer på åsikter och personer. För att kunna yttra sig 
fritt och öppet om saker krävs sannolikt att man inte sätter så mycket prestige i sitt arbete. 
Om man uttrycker åsikter och sedan är rädd att attackeras som person, så är det inte bra 
heller. Man borde se argumenten för vad de är och särskilja dessa från personen. Men som 
tidigare citat har pekat på så är det en lätt sak att skriva, men inte att göra. 

5.5.5 Kommunikation och kommunikationsvägar 

Både inom innovationskultur och inom säkerhetskultur vidhålls det att kommunikation är 
väldigt viktigt. Klassiskt sett är synsättet att innovation premieras vid personlig 
kommunikation, där alla kan och får diskutera med alla, samt att innovation hämmas när 
kommunikationen endast sker skriftligt och där direktiv till stor del flödar nedåt och 
information flödar uppåt (Ahmed, 1998).  

Det går däremot inte att förlita sig på personlig kommunikation i alla fall då avdelningar kan 
vara geografiskt åtskilda, och det är mycket mer effektivt att kommunicera skriftligt via 
internnät och e-post. Reiman et al. (2005) fann att kommunikationens kvalité förmodligen är 
mer betydelsefull än mängden som kommuniceras. I studien som Reiman et al. genomförde 
betonade underhållspersonal hur viktigt personlig kommunikation var på grund av att det 
fanns förvirring kring strukturen i organisationen. Frågan är då om det är så att innovation 
premieras av personlig kommunikation, eller om det är så att personlig kommunikation är en 
nödvändighet då det finns stora frihetsgrader, och saknas tydlig struktur inom en 
organisation. Något som ofta är vanligt hos organisationer som har ett innovativt klimat, och 
mindre vanligt hos regelstyrda organisationer. Clab bedriver en väldigt regelstyrd 
verksamhet och Intervjuperson 1 uttalade sig enligt följande om kommunikationen. 

”Det finns ju en väg att gå, det är väldigt tydligt hur du ska göra.” [Intervjuperson 1] 

Att kommunikation och kommunikationsvägar påverkar klimatet inom en organisation är 
något som Ekvall (1997) också skriver om. Organisationer som tillåter att folk träffas och 
utbyta åsikter, kunskap och erfarenheter förmodligen kommer att få fler kreativa åsikter. En 
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sådan organisation har en struktur där personer inte är bundna till formella 
kommunikationsvägar.  Det borde däremot vara väldigt viktigt att särskilja viktig information 
från sådant som inte är lika viktigt. För sådant som är viktigt måste gå att kommunicera till 
rätt instans och person, även om det då innebär att klimatet bli mindre innovativt. Inom 
Clabs verksamhet finns det nog inte utrymme för att riskera att information inte kommer 
fram.  Intervjuperson 5 berättade dock om att de inom Clab hade missat att tala om för 
några nyanställda vad STARK-principen innebar. 

”Det vi missade är att det finns ett antal nyanställda, vi har expanderat ganska så 
rejält, och där pratar vi om STARK och vi har inte lyckats tala om för dom var det 
innebär. Jag hoppas verkligen att vi kommer att börja jobba med STARK, det är ett bra 
sätt att tänka på.” [Intervjuperson 5] 

Frågan är då om de nyanställda personerna inte explicit hade hört talas om STARK, och om 
detta då innebar att de inte arbetar utifrån STARK. Clabs rutiner verkar vara uppbyggda så 
att de premierar eftertänksamhet, och de nyanställda lär säkerligen ha blivit formade av 
deras arbetskamrater och skiftlag så att de arbetar i enlighet med STARK (som de allra flesta 
gör). STARK-principen är förmodligen så inarbetad så att den efterlevs och tas för given. Men 
om kommunikationen av STARK upphör borde det förmodligen finnas utrymme för att 
orsaken (STARK) till varför procedurer och rutiner ser ut på ett visst sätt glöms bort, och då 
kan nog arbetssätten komma att ändras också. 

Kommunikationsvägar gäller inte bara mellan ledning och underchefer och personal, utan 
det handlar också om kommunikation mellan avdelningar. Och som intervjuperson 5 sa, är 
det kanske inte så att alla på Clab känner att de är med i ett SKB som ska bygga det framtida 
slutförvaret.  

”Sen är det väl så att det inom SKB finns många olika avdelningar, och 
kommunikationen mellan avdelningarna inte är 100 %, och jag tror inte att vi på CLAB 
riktigt känner att det är vi som ska bygga slutförvaret, att det är vi på SKB som ska 
bygga slutförvaret.” [Intervjuperson 5] 

Ökad kommunikation kommer i enlighet med det Torsne (2008) skriver att öka 
homogeniteten mellan två kulturer och borde då vara bra om organisationen vill öka 
samhörigheten bland personalen. Naturligtvis återkommer problematiken med att likriktade 
kulturer inte på samma sätt kan ifrågasättas, men det är förmodligen en avvägning som 
måste göras från ledningens håll. Det krävs att sådant som är viktigt fokuseras och 
kommuniceras, och som Schein (2004) skriver så kan en kultur formas av sådant som 
ledningen inte adresserar lika mycket eftersom personer då upplever att detta inte är något 
som prioriteras. Ledningen inom ett företag måste således vara uppmärksamma på både 
sådant som kommuniceras, och sådant som inte kommuniceras för att skapa en god kultur 
inom företaget. 

5.6 Organisationsklimat 

Organisationsklimat relaterar till dimensioner som inte är så lätta att fånga inom de andra 
kategorierna, men som ändå är relevanta för innovation och säkerhet. Det handlar om 
utmaning, engagemang och personligt ansvar.  

5.6.1 Sammanfattning 
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En innovationskultur verkar må bra av ett klimat som involverar humor, utmaningar och 
engagemang och det verkar stämma för en säkerhetsorienterad kultur också. Engagemang 
inom arbetet och utmaningar bidrar förmodligen till ett bättre klimat där personer trivs och 
är motiverade och vill vara delaktiga i arbetet. Uppskattning för arbetet verkar också vara en 
viktig aspekt som bidrar till att personer är motiverade. Inom en starkt regelstyrd 
verksamhet är det förmodligen svårare att hitta utmaningar och problem att lösa, men det 
är en avvägning som kanske måste göras.  Initiativtagande och personligt ansvar är aspekter 
som också associerats med innovativt klimat, men det kan vara ett tveeggat svärd. Att 
personer tar personligt ansvar för sitt arbete är förmodligen bra, men vem avgör i vilka 
situationer det är lämpligt? Återigen kan det vara svårt för individer att koordinera sitt eget 
agerande och se hur det påverkar helheten. Det handlar mycket om att vissa egenskaper är 
positiva i vissa avseenden och negativa i andra, och att det är väldigt svårt att förutse vilka 
konsekvenser olika agerande får. 

5.6.2 Utmaning och engagemang 

En kategori som inte har kommit upp så mycket under intervjuerna är sådant som behandlar 
utmaningar, engagemang, och humor inom organisationen. Isaksen et al. (2001) definierar 
en dimension av ett kreativt klimat som utmaning och engagemang, där personer är 
involverade i långsiktiga mål, känner sig delaktiga och vill vara delaktiga i arbetet. Personer 
tycker att arbetet är meningsfullt och känner glädje på arbetsplatsen. Reiman et al. (2005) 
skriver i en studie att underhållsarbetare fann jobbet mer meningsfullt när det fanns 
problem av större betydelse att lösa under tidspress. Detta är en paradox enligt Reiman et 
al. (ibid.) på så sätt att underhållsarbetarna kan få problem med att finna jobbet meningsfullt 
i framtiden då den tekniska utvecklingen förmodligen gör komponenterna mer tillförlitliga 
och behovet av underhåll minskar. Utmaningar implicerar i viss mån att något går snett inom 
verksamheten, eller att det finns ett problem att lösa. Vid SKB (och säkerligen kärnkraftverk 
också) så finns inte samma möjlighet att ändra rutiner och lösa problem självständigt, utan 
det ska rapporteras och utredas, och denna kedja kan vara långdragen. Detta exemplifieras 
av ett citat från Intervjuperson 5 . 

”Det får aldrig vara så att en person ute i anläggningen som jobbar och kommer på en 
idé och utför den nya idén i samma ögonblick som han genomför den, så får det inte gå 
till. Om de kommer på en sån idé när de står och jobbar, så ta med de tillbaka, inför 
den i instruktionen, sen granskas den, och nästa gång så kan vi kanske utföra en 
ändring” [Intervjuperson 5] 

Frågan som då kan uppkomma är om det är möjligt att ha ett innovativt klimat inom en 
regelstyrd verksamhet. Vissa dimensioner som Isaksen et al. (2001) skriver om är 
förmodligen enklare att fostra än andra och Arvidsson et al. (2006) fann i en studie att det 
existerade signifikanta skillnader i dimensionerna frihet (freedom), idéstöd (Support for 
ideas) och debatt (debate) mellan operativ och administrativ personal inom flygledning.  
Arvidsson et al. (ibid.) drar inga större slutsatser från detta än att regler förmodligen har en 
negativ inverkan på ett innovativt klimat. 

Ytterligare faktorer som inverkar på de kulturskillnader som verkar finnas mellan SKB i 
Stockholm och Clab är att SKB i Stockholm arbetar väldigt målstyrt, och detta i sin tur bidrar 
nog till att klimatet blir mer innovativt då det finns engagemang och utmaningar i arbetet.  
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”Det inte finns några rutiner som styr hur en säkerhetsanalys görs, utan då är det så att 
varje gång man sätter igång ett nytt säkerhetsanalysprojekt så gör man förstås upp en 
projektplan och det är projektplanen som gäller för projektet. Åtminstone så långt att 
man kommer underfund med att man behöver ändra någonting i planen, och då gör 
man de förändringar som man behöver och dokumenterar under vägen som projektet 
pågår. Å då är det inte lägre den där rutinstyrda verksamheten, utan det är en 
verksamhet som är styrd utifrån ett mål, och vi vet inte exakt hur vägen dit ser ut. Vi 
tror från början att den går på ett visst sätt, men vi kanske kommer underfund med 
någonting annat under tiden.” [Intervjuperson 4] 

Isaksen et al. (2001) skriver, som tidigare nämnt, att när det är högt engagemang i arbetet 
känner sig folk motiverade, och de vill arbeta och vara delaktiga.  Intervjuperson 1 berättade 
att vissa personer inom SKB själva var tvungna att arbeta fram rutiner. Det är inte säkert att 
detta bidrar till att personer känner sig motiverade och vill vara delaktiga, men det finns i 
alla fall möjlighet att vara delaktig och påverka.  

Mycket frihet inom ett projekt påverkar innovation positivt (Ekvall 1996). Däremot går det 
inte att uppnå total frihet, utan att det finns alltid någon slags struktur som stödjer och 
guidar avdelningar och personer till målet som ska uppnås. Struktur och regler hindrar dock 
inte all slags innovation utan det är under dessa förhållanden som den adaptiva 
problemlösaren, någon som löser problem inkrementellt baserat på tidigare kunskap, trivs 
bäst. Intervjuperson 3 reflekterar också över att involvering i arbetet och uppskattning för 
det man gör är viktigt.   

”Även att om man identifierar någonting att man får feedback och att det var bra att 
man nämnde det, att man får ris och ros, att man känner att man har ett ansvar och 
att man uppskattas för det man gör så att säga.” [Intervjuperson 3] 

Den frihet som personer på Stockholmskontoret upplever att de har kan leda till att de 
tycker att klimatet är innovativt. Detta betyder för den skull inte att det finns brist på 
engagemang och vilja att vara involverad på Clab. Tidigare togs det upp att arbetare kanske 
blir mindre engagerade eftersom beslutskedjan är så lång, men ett citat från Intervjuperson 
7 visar att varje skiftlag har ansvar, och kan påverka och utveckla rutiner och optimera 
processer. Detta borde säkerligen också bidra till att personer känner sig mer delaktiga i 
arbetet, och det är de förmodligen också. Men det är också viktigt att om någon lägger ett 
förslag att det i alla fall finns en teoretisk möjlighet att påverka, annars är det lönnlöst.  

”Men varje skiftlag har ett antal system som de har systemansvar för och det är upp till 
dom att utveckla systemet och utveckla rutiner och optimera processen.  Så det ligger 
ju ett ansvar på varje skiftlag, det ingår ju i jobbet. Ser de att något inte är optimalt så 
tar de fram nya förslag som vi går igenom och då jämför om det är en förbättring.” 
[Intervjuperson 7] 

5.6.3 Personligt ansvar  

HRO-teorier fokuserar på olika aspekter som gör att olyckor undviks, och en av dessa 
aspekter är att personer hålls ansvariga för ett problem tills man löser det (eller lämnar över 
till någon som kan lösa det) (Roberts, 1990). Detta tankesätt har fått kritik från bland annat 
Marais et al. (2004) som menar att individer endast kan vara ansvariga för problem i system 
som inte är tätt kopplade. I tätt kopplade system är det helt enkelt för svårt att se effekten 
av sina ageranden, och detta kan lätt leda till konflikter med lokala och globala mål. 



 

 78 

Intervjuperson 2 berör detta, och menar att det både finns negativa aspekter med för 
mycket kontroll. 

”Det är välkänt att om det är många instanser så blir systemet tungrott, men det är 
också farligt för är det många som ska titta på en sak så tror ju Johansson att 
Pettersson ser det, och att han inte behöver titta så förbaskat noga . Det är bättre att 
var och en vet att de faktiskt måste titta, och att de vet att de har ansvaret om det inte 
går bra.” [Intervjuperson 2] 

Vad som är den bästa vägen att ta i detta exempel är inte lätt att förutsäga. Inom SKB måste 
man ha regler och det kommer då att leda till att systemet blir tungrott, och det finns då 
möjlighet att ansvaret ”späds ut” över flera instanser, och det blir svårt att hitta ansvariga. 
Det positiva med personligt ansvar är att det inte är någon som bara lämnar problem och 
farliga situationer utan att se till att dessa tas omhand. Det kan dock vara svårt för den 
enskilde arbetaren att följa upp problem på grund av pressade arbetsscheman och 
produktionsmål. I SKBs fall, där arbetet inte utförs under sådana pressade scheman, är detta 
kanske möjligt. Detta är även något som Intervjuperson 7 uttalar sig om. 

”Sen är det mycket upp till var och en också, är det någonting man tycker att man har 
varit borta från länge så går det ju att ta fram information och läsa på om systemet. Så 
det ligger ju ett egenintresse i det också. Och det tror jag folk gör. Är man osäker om 
någonting så läser man på. De har ju viss tid när det inte är så mycket att göra på 
nätter och helger. Och det vet jag att dom läser på.” [Intervjuperson 7]  

HRO-teorierna har fokuserat på att personligt ansvar är bra, men de har också fått kritik för 
detta. Marais et al. (2004) skriver i sin kritik mot HRO-teorier att när en arbetare tar beslut 
kommer det krocka med globala och lokala mål för verksamheten, men det behöver inte 
vara så.  Om det finns strukturer som säger att man måste meddela chefer, så behöver det 
inte betyda att man inte är personligt ansvarig, utan att man tar in fler åsikter som kan 
hjälpa till att lösa problemet. Det är nog nyttigt om man har ett visst mått av personligt 
ansvar, samtidigt som man har en skyldighet att diskutera problem med kollegor och chefer.  

Ett område som samverkar tätt med personligt ansvar, är psykologisk säkerhet och ett klimat 
där man inte skuldbelägger enskilda individer.  Detta har berörts under tidigare kategorier, 
men det är värt att ta upp igen då det relaterar bra till personligt ansvar. Intervjuperson 5 sa 
att det är viktigt att tänka på hur man uppträder när någonting går fel. 

”Det är ju också en balansgång, man måste vara väldigt försiktig hur man reagerar när 
någon gör fel, det är lätt hänt att man uppvisar ett beteende och man bli förbaskad, 
men det får inte bli så att man blir rädd att meddela om något går fel. ” [Intervjuperson 
5] 

En god säkerhet är alltså ständigt en balansgång mellan olika ytterligheter. En god säkerhet 
inom en organisation bygger på delvis på personligt ansvar (Roberts, 1990), men även att 
man har en sådan kultur som inte skuldbelägger individer (Hale, 2000). Det behövs klimat för 
initiativ och psykologisk säkerhet också, men inte till en sådan nivå att personer tar för 
mycket egna initiativ eller har för stort personligt ansvar. Öppenhet i kommunikationen 
verkar vara positivt för både innovation och säkerhet (Torsne, 2008), men kan också leda till 
att organisationen blir mer likriktat och inte ifrågasätter olika åsikter och värderingar. 
Isaksen et al. (2001) pekar på att det behövs engagemang och utmaningar (Challenge and 
Involvement) inom arbetet för att klimatet ska anses innovativt, men att man har 
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utmaningar innebär kanske också att man inte alltid kan klara av uppgiften, och det är inte 
önskvärt. Utmaningar verkar vara bra för att få personer att arbeta aktivt och känna glädje 
på arbetet, men utmaningar implicerar ofta att något har gått snett, och det är något som, 
för organisationen, inte är önskvärt. Det verkar således alltid handla om att balansera 
individens välbefinnande mot organisationens övergripande mål, något som kanske inte 
alltid är möjligt. 

5.7 Organisationsförhållanden 

Denna kategori behandlar organisationsstrukturens och ledningens roll i att skapa en kultur 
som passar organisationens värderingar. 

5.7.1 Sammanfattning 

Det går inte att separera en kultur i ett företag från andra organisatoriska förhållanden. En 
del modeller över organisationer inkluderar struktur, kultur och processer (Guldenmund, 
2007) medan andra modeller kan involvera kommunikation eller individfaktorer, men 
slutsatsen blir densamma. Sådant som värderas inom en organisation (t.ex. innovation eller 
säkerhet) borde genomsyra hela företaget/avdelningen, inte bara ledningen, utan även dess 
struktur och kultur. Det kommer förmodligen att finnas interna motstridigheter inom 
organisationen, men det är då viktigt att ledningen är medvetna om hur detta påverkar 
företaget. För både en säkerhetsinriktad och innovationsinriktad kultur är det samma 
mekanismer som förmodligen leder till framgång. Det krävs ett konsekvent och systematiskt 
arbete kring organisationens grundläggande värderingar, sedan finns det olika metoder för 
att nå dit, och där skiljer sig innovationskulturen mot säkerhetskulturen i olika avseenden.  

5.7.2 Organisationsstruktur  

 Guldenmund (2007) skriver att det inom en organisation finns tre krafter som påverkar 
individerna inom en organisation: Kultur, struktur och processer. Vad kultur och struktur 
innebär borde vara relativt klart och processer är det faktiska processerna som utförs, 
exempelvis att man övervakar personal för att man tror att de inte kommer att arbeta 
effektivt annars.  Huvudpoängen med detta tänkande är att en organisations kultur inte kan 
separeras från dess kultur eller processer.  Rollenhagen (2005) har en annan modell där 
kultur, struktur och individ ingår. Detta känns i ett avseende vettigare, då man inte helt 
borde bortse från invididen då man resonerar kring grupper och grupprocesser.  Kulturen 
kan, enligt Rollenhagen, ses som länken mellan individen och strukturen i en organisation. 
Kultur handlar då om hur grupper tolkar och tillskriver mening till olika förhållanden. 
Slutsatsen av detta blir att strukturella förhållanden kan skapa en viss kultur, men att en viss 
kultur också kan skapa vissa strukturer. Då många av underavdelningarna inom en 
organisation har olika krav och metoder för att utföra sin uppgift, krävs förmodligen 
övergripande strategiska mål och principer för att koordinera organisationen. Intervjuperson 
2 resonerade också kring att man får leta reda på övergripande principer som styr 
verksamheten. 

”Det är snarare så att man får leta reda på övergripande principer, och det kan ju vara 
säkerhet överhuvudtaget. Att man sätter säkerheten före t.ex. effektivitet eller 
någonting sånt där. Att man säger att det får kosta då t.ex. den här säkerheten. ” 
[Intervjuperson 2] 
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Detta är väldigt viktigt enligt Schein (2004) då ledningen inom en organisation i väldigt stor 
utsträckning kan påverka kulturen genom att visa att de bryr sig om vissa aspekter (t.ex. 
säkerhet). Detta kan skapas genom att införa vissa strukturer och processer (i Scheins 
kulturtaxonomi är detta artefakter) för att tillgodose detta. Nackdelen blir dock att 
strukturer inom organisationer till stor del baseras på äldre kulturella antaganden så det är 
väldigt viktigt för chefer att vara vaksamma på hur strukturen inom organisationen påverkar 
kulturen.  Ett exempel är från Intervjuperson 1 som sa att det är väldigt regelstyrt på en 
kärnteknisk anläggning, även om man inte arbetar med det kärntekniska.  

”Även på ett kärnkraftverk har man folk som inte jobbar med kärntekniska frågor, men 
de är ju på en kärnteknisk anläggning, och det är ju inte samma regelstyrning på en 
personalorganisation som det är på en driftorganisation, eller en 
underhållningsorganisation.” [Intervjuperson 1] 

Detta sänder förmodligen signaler att man värdesätter vissa normer och värderingar 
genomgående i hela anläggningen och att detta är något som måste respekteras av alla. 
Nackdelen är, som det har framkommit i tidigare kategorier att för strikta regler, som inte 
upplevs vettiga, kanske inte efterföljs.  Det är naturligtvis svårt att veta om någonting är nog 
säkert, och Intervjuperson 3 sa att det är viktigt att verksamheten är organiserad på ett 
sådant sätt att det går att få indikatorer på om säkerheten äventyras. 

”Det gäller ju att verksamheten är så organiserad att det finns de resurser för att kunna 
se om säkerheten börjar äventyras, och att de signalerna kommer tydigt underifrån och 
transporteras till ledningen, så att det inte stannar någonstans. Det är helt klart ett 
samspel som är viktigt. ” [Intervjuperson 3] 

Strukturen kan skapa förutsättningar för vissa beteenden, och som Schein (2004) skriver så 
förstärker strukturen inom ett företag dess kultur.  Strukturer är något som undersökts 
mycket inom innovationsområdet (Ahmed, 1998; Lam, 2005) och det verkar som att det 
finns många likheter mellan strukturer som främjar innovation och sådana som främjar 
säkerhet.  Det verkar som att Schein (2004) sätter ord på detta ganska bra när han 
konstaterar att bra kulturer är sådana som ständigt lär sig, och för att göra detta krävs 
engagemang, motivation och delaktighet. Det krävs självinsikt om sin egen kultur och en 
öppenhet att vilja tala om den. Sedan kommer dessa olika antaganden som finns inom en 
organisation att uttrycka sig på olika sätt (om man lägger fokus på innovation eller säkerhet 
exempelvis) och som Rollenhagen (2005) uttrycker det finns det inga dimensioner eller 
faktorer som är bra i alla möjliga fall. Huruvida en kultur är bra eller dåligt är så beroende på 
situationen. 

5.7.3 Ledningsfunktioner 

Ledningsfunktioner är en kategori som har uppkommit under flera intervjuer. Det har varit 
tal om att chefer måste se till att resurser finns, samordna verksamheten och se till att 
personer inom organisationen kan ”sköta sitt jobb”.  Hur viktiga Ledningsfunktioner är har 
avhandlats inom säkerhetskulturområdet (Flin et al., 2000; Guldenmund, 2007) och inom 
Innovationsområdet (Ahmed, 1998; Lam, 2005). 

”Ja, jag måste ju se till så att vi har resurser, att det vi gör verkligen leder fram till en så 
småningom säker anläggning” [Intervjuperson 1] 

Att chefen ska vara ett föredöme är något som kom upp vid flertalet intervjuer också. Till 
exempel Intervjuperson 5 och 6 uttalade sig om detta. 
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”Jag som chef får ju hela tiden vara ett föredöme, där jag talar om, och visar hur jag vill 
ha det” [Intervjuperson 5] 

”Jag är säker på att ledaren måste vara ett gott föredöme. Etiska föredömen. Skulle 
man ha chefer som förser sig med mycket, t.ex. förmåner och bonusar då tror jag att 
org. blir vansinniga, och jag tror att det sprider sig på alla nivåer” [Intervjuperson 6] 

Men vad innebär det att vara ett föredöme och vara en bra chef? Schein (2004) skriver att 
kultur och ledarskap är två olika sidor av samma mynt.  Ett företag har någon gång skapas av 
några/någon, och därigenom har en viss kultur skapats, och denna kultur kommer sedan att i 
viss mån leva kvar och bestämma vilka som är lämpliga som chefer/ledare i framtiden inom 
organisationen.  Det är alltså väldigt svårt att ändra en struktur inom ett företag, och på 
samma gång få med kulturen i samma riktning. Detta kan exemplifieras av ett citat från 
Intervjuperson 6. 

”Jag hjälper till med en del utbildningar och då fokuserar jag på sånna områden där jag 
tror det är viktigt att då ska kunna ha kunskap för att kunna förbättra säkerheten. Det 
finns nog en del kompetensluckor inom organisationen baserat på gamla 
organisationer, där man har haft en stockholmsbeställare och en utförare som har varit 
stödfunktioner och så vidare.” [Intervjuperson 6] 

Rollenhagen (2005) skriver att om en chef agerar på ett sådant sätt som antas bidra till 
säkerheten inom organisationen, så borde slutsatsen också bli att chefen värderar 
säkerheten högt.  För att visa att man bryr sig om vissa aspekter behövs konsistent 
kommunikation och systematik i arbetet. Liknande åsikter framfördes i vissa Intervjuer, och 
Intervjuperson 3 uttrycker att ledningen har ett ansvar att se till att information tydligt 
förmedlas inom företaget .  

”Det händer ju saker och ting, och då ska man vara vaken och kunna identifiera 
statusen och vart det hela är på väg, så det gäller att ha bra indikationer för att kunna 
få fram den informationen tydligt. Det är ju viktigt att informationen förmedlas, men 
det är ledningen som har ett ansvar att se till att man hanterar det hela. ” 
[Intervjuperson 3] 

Ahmed (1998) skriver att om man vill ha ett innovativt klimat så måste man se till att 
innovation uppmuntras på alla nivåer inom företaget. Så det är samma mekanismer som 
ledningen inom ett företag har att arbeta med, men det krävs att man har ett konsistent och 
systematiskt arbete, oavsett om man vill främja innovation eller säkerhet.  

Schein (2004) skriver att framgångsrika organisationer oundvikligen kommer att skapa 
mindre avdelningar med egen kultur. I SKBs fall är det lite omvänt med tanke på att det här 
handlar om från början skilda företag som senare slagit samman under samma 
organisationsnamn. De grundläggande antagandena kan skilja sig åt fundamentalt mellan 
avdelningarna, men borde inte göra det. Clab borde värdera säkerhet högt och likaså SKBs 
stockholmskontor, men de har olika uppgifter inom organisationen och därmed också olika 
metoder för att skapa en säker verksamhet. Enda sättet att hantera detta är enligt Schein 
(ibid.) att vara medveten om att det existerar olika underkulturer och att kommunicera 
mellan avdelningar/subkulturer och att skapa förståelse för de olika avdelningarnas 
grundläggande antaganden. 
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En aspekt som också uppkom var att chefer borde vara väldigt försiktiga med vilka 
beteenden som de uppvisar. Det gäller att vara bestämd, men ändå inte så att personal blir 
rädd att meddela om något går fel.  

”Det är ju också en balansgång, man måste vara väldigt försiktig hur man reagerar när 
någon gör fel, det är lätt hänt att man uppvisar ett beteende och man bli förbaskad, 
men det får inte bli så att man blir rädd att meddela om något går fel. ” [Intervjuperson 
5] 

Det kan också vara farligt för en chef att lägga sig i och bestämma för mycket. Om det finns 
en överdriven respekt för en chef kommer personalen, i synnerhet nyanställda, förmodligen 
inte att rapportera saker som händer.  

Det går att argumentera för att ledning och chefer kanske upplever ett klimat som mer 
innovativt än vad det egentligen är på grund av de ofta har ett friare arbete än annan 
personal. Arvidsson et al. (2006) fann däremot inte några skillnader mellan ledningsgruppen 
och övrig personalen inom flygledning i just det innovativa klimatet. Om detta går att 
överföra till SKBs verksamhet är oklart, men flygledning är en väldigt regelstyrd verksamhet 
som inte har råd att begå misstag, så vissa likheter föreligger mellan branscherna. 
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6 Sammanfattning  

Innovation och säkerhet är i sig svårdefinierade och abstrakta områden och skärnings-
punkten mellan dessa två är inte på något sätt mindre komplicerad. Det verkar inte finnas 
någon övergripande modell för varken säkerhetskultur eller innovationskultur som 
specificerar vilka dimensioner och aspekter som är konsekvent viktiga utan detta verkar vara 
högst situationsanpassat. 

Säkerhetsområdet verkar premiera aspekter som inom innovationsområdet associeras med 
exploatering av nuvarande resurser: kontroll, minskad varians och minskande av 
osäkerheter, medan innovationsområdet i större utsträckning associeras med utforskning av 
nya möjligheter: risktagande, flexibilitet, och ökande av varians. För att ett företag ska lyckas 
överleva behövs det att dessa två motpoler balanseras och kontinuerligt koordineras istället 
för att enbart satsa på det ena eller det andra (Tushman & O’Reilly, 2007). Detta är något 
som Tushman & O’Reilly, under vissa välspecificerade omständigheter, tror är möjligt.  I 
slutändan kommer det förmodligen till frågan om hur mycket pengar man bör lägga på 
säkerheten i förhållande till vad det kostar för organisationen, och om det är lönsamt i 
längden. 

Det är från intervjuerna och litteraturen alltså något oklart vad begreppen säkerhetskultur 
och innovationskultur syftar till, och om säkerhetskultur ska ses som något som genomsyrar 
hela verksamheten eller som en kultur som samexisterar samtidigt som andra kulturer.  
Inom SKBs verksamhet verkar värderingar kring säkerhet skilja sig mellan olika avdelningar 
och detta är något som går i linje med Richter & Kochs (2004) iakttagelser. Likadant är det 
med innovationskulturen då den del av SKB som arbetar med analys av långsiktigt säkerhet 
arbetar på ett friare och mindre regelstyrt sätt. 

En kultur baseras på grundläggande antaganden (Schein, 2004) och det kan därför vara 
viktigt att försöka utreda vilka grundläggande antaganden som föreligger inom 
verksamheten för att sedan försöka utreda om dessa är bra för säkerheten eller inte. Det kan 
vara viktigt att hålla koll på den, för organisationen, viktigaste uppgiften som berättigar dess 
existens, men exakt vart gränsdragningen ska göras är svårt att definiera. En 
utvecklingsavdelning behöver vara friare i sitt arbetssätt samtidigt som en kärnteknisk 
anläggning är hårdare styrd av lagar. Att därför ha en övergripande strategi, i linje med 
Rollenhagen (2005) som manar till försiktighet är nog en bra utgångspunkt. Däremot 
kan/måste nog en operativ tolkning av en sådan försiktighetsprincip skilja sig mellan olika 
avdelningar så länge de har olika krav ställda på sig.  

Dilemmat blir att det är svårt att inse vilka dimensioner som är nyttiga för organisationen.  
Aspekter som antas ge upphov till en säkrare verksamhet, eller dimensioner som skattas 
högt i säkerhetskulturenkäter är förmodligen sådant som kommer att premieras av 
organisationen. Detta i sin tur kommer att skapa rutiner och värderingar som lever kvar 
inom organisationen under lång tid. Stabilitet och tillförlitlighet är viktig inom organisationer, 
men det leder till stabila rutiner och arbetsuppgifter på bekostnad av att verksamheten blir 
svårare att förändra. En förändring som är nödvändig när omgivningens krav på 
organisationen ändras. 

Förändringar inom säkerhetskritiska verksamheter är också problematiska på så sätt att det 
ofta är svårt att visa att förändringen inte kommer att äventyra eller reducera säkerheten 
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inom ett system. Det har visserligen gjorts studier på detta, men flera av dessa är enligt 
Leveson et al., (2009) gjorda inom domäner där omgivningen är relativt stabil och 
förutsägbar, och inte ställer så höga krav på organisationen i form av ökad produktivitet och 
effektivitet. Detta gör alltså att säkerheten sätts som organisationens främsta mål och det är 
därigenom inte så svårt att alltid prioritera detta. Det kan alltså behövas mer studier hos 
organisationer som är mer pressade av produktionsmål samtidigt som de måste hålla en hög 
säkerhet. Frågan blir då om Kärnavfallsbranchen är en verksamhet med stabil omgivning 
eller inte, och hur bra dessa teorier kan appliceras på området. 

Inom innovationsområdet är begreppet förändring mer positivt laddat och det är något som 
ofta eftersträvas. Det är dock på samma sätt svårt att säga varför vissa företag lyckas vara 
innovativa som att säga varför vissa företag lyckas ha bra säkerhet. Att i efterhand studera 
företag som lyckas vara innovativa är i viss mån en ad-hoc studie utan, på förhand, givna 
kriterier. Det är svårt att veta vilka processer som gör att företag lyckas överleva och 
generellt sett verkar företag ha kortare livsspann nu för tiden än tidigare. En studie av de 
500 största företagen på den amerikanska aktiemarknaden visade att företag överlevde i 
genomsnitt 90 år 1935; 30 år 1975 och endast 15 år 2005 (Foster & Kaplan, 2001 i Tushman 
& O’Reilly, 2007).  Frågan man kan ställa sig då är om det är egentligen är möjlig för en 
organisation att överleva i ett längre tidsperspektiv. 

Díaz-Cabrera et al. (2006) konstaterade också att organisationer ofta tenderar att fokusera 
på vissa kulturella aspekter för att därigenom åsidosätta vissa komponenter som associeras 
med en god säkerhetskultur. Detta kan bero på att organisationen har andra krav på sig än 
just säkerhet och att de inte har resurser att lägga all fokus på att utveckla en god 
säkerhetskultur. Detta kan i förlängningen vara en konsekvens av att organisationen strävar 
efter att skapa en enhetlig säkerhetskultur istället för att se till de behov som olika delar 
inom organisationen har. 

Vidare verkar framgångsrika företag inom innovationsområdet i större utsträckning vara 
villiga att dela upp verksamheten (och kulturer) så att innovativa avdelningar får fritt 
spelrum (Ekvall, 1997) till skillnad från säkerhetsområdet där det är vanligt att 
säkerhetskultur anses vara något som delas av alla inom en organisation, och att det ofta 
anses som en svaghet hos säkerhetskulturen om den är uppdelad (Richter & Koch, 2004).  

Säkerhetsområdets strävan efter kontroll bör kanske också tonas ned lite, och ta lite lärdom 
från innovationsområdet. Oväntade händelser behöver inte implicera förlust av kontroll, 
utan som Hollnagel & Woods (2006) skriver så kan oväntade händelser bero på andra 
aspekter som ligger utanför sådant som en organisation rimligtvis kan anses kunna påverka.   

Säkerhetsområdet kanske också bör skilja på långsiktigt och kortsiktigt risktagande för att 
inte låta operativt kortsiktigt risktagande komma i vägen för organisationens överlevnad på 
lång sikt.  

Sammanfattningsvis är intrycket att de flesta dimensioner som identifierats kan vara både 
bra och dåliga för både en innovationskultur och en säkerhetskultur, beroende på 
omständigheter.  Det verkar också så att eftersom det inte finns några dimensioner som 
konsekvent är bra, så är det väldigt viktigt att skapa en kultur som ständigt är villig att lära 
sig, ständigt söker efter ny kunskap och strävar efter att ha en uppdaterad bild över 
organisationen i relation till vissa värden, exempelvis innovation eller säkerhet. 
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7 Slutsatser 

De slutsatser som studien har gett upphov till uppdelat i generella slutsatser och slutsatser 
som är mer specifika för SKB som organisation. 

7.1 Generella slutsatser 

• Varken begreppen innovationskultur eller säkerhetskultur består av aspekter som är 
dåliga eller bra i alla situationer, utan det beror till stor del på omgivningen som 
organisationen befinner sig i. 

• Innovationsområdet verkar historiskt sett vara mer villiga att segmentera 
verksamheten så att innovativa avdelningar (med förmodligen egna kulturer) får 
experimentera mer fritt till skillnad från säkerhetsområdet där det ofta ses som en 
svaghet om säkerhetskulturen är uppdelad inom en organisation. 

• En enhetlig kultur inom ett företag är inte alltid att eftersträva.  Det finns ingenting 
som garanterar att en övergripande säkerhetskultur eller innovationskultur är en bra 
kultur och vice versa. Detta är också något som bör kommuniceras inom 
organisationer för att skapa förståelse att olika verksamheter har olika krav och mål 
på sig (som i sin tur innebär att säkerhet definieras olika). 

• Företag som har andra mål med verksamheten än enbart säkerhet kan lätt prioritera 
andra aspekter än sådant som ger en god säkerhetskultur.  Därför är det kanske 
viktigt att försöka separera innovativa avdelningar från resten av verksamheten för 
att inte riskera en sämre säkerhetskultur. 

• Det gäller att vara medveten om att olika kulturer förmodligen kommer att uppstå 
inom ett företag och att ledningen då är beredda att adressera detta istället för att 
låta det fortgå.  

• Säkerhetskulturområdet verkar premiera aspekter som associeras med exploatering 
av nuvarande resurser – kontroll, minskad varians och minskande av osäkerheter. 
Innovationsområdet däremot associeras i större utsträckning med en utforskande 
mentalitet – risktagande, flexibilitet och ökande av varians. För att ett företag ska 
överleva går det inte att fokusera på enbart den ena delen, utan det behövs 
förmodligen en väl avvägd balans mellan dessa två. 

• En innovationskultur verkar till stor del vara beroende av öppen och fri 
kommunikation, utmaningar inom arbetet och möjlighet till att själv definiera sitt 
eget arbete. En säkerhetskultur däremot är till stor del beroende av alla former av 
åtgärder som minskar varians i arbetet som stabilitet i handlingsmönster och 
specificerade rutiner. Det är därför kanske inte alls önskvärt att utsätta 
organisationen för den risk det innebär att inte specificera kommunikationsvägar och 
rutiner i arbetet om säkerhet är något som är vitalt.  

• En försiktighetsprincip som innebär att man hela tiden ska ha en god lägesbild över 
risker som kan drabba organisationen behöver inte nödvändigtvis enbart vara bra för 
en säkerhetskultur. En Innovationskultur behöver samma uppdaterade 
riskmedvetenhet, men kanske definierar begreppet risk på ett annat sätt.  
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• Säkerhetskultur och innovationskultur kan samverka inom flera olika områden. Det 
krävs någon form av psykologisk säkerhet på arbetsplatsen så att individer törs göra 
sin röst hörd. Organisationen måste aktivt söka efter externa synpunkter och 
information och det måste finnas en vilja att hela tiden lära sig, Dessa aspekter är 
dock sådant som ofta karaktäriserar en lärande kultur (Schein, 2004) och är något 
som förmodligen är bra för alla organisationer. 

7.2  SKB-specifika slutsatser 

• SKB verkar arbeta enligt försiktighetsprincipen i en både operativ och strategisk 
tolkning.  

• Den operativa delen av verksamheten verkar inte ha samma själpåtagna roll att visa 
att de bedriver en säker verksamhet. Där kan de i större utsträckning rätta sig efter 
myndighetslagar och föreskrifter medan utvecklingssidan verkar ha ett större ansvar 
jämt emot allmänheten och kärnkraftsopinionen. 

• Säkerhetskultur som begrepp inom SKB verkar innebära bra handhavanden inom 
deras specifika verksamhet. 

• Det behövs kommunikation för att skapa förståelse att de metoder som borgar för 
god säkerhet vid vissa avdelningar inte behöver passa andra delar av verksamheten.  

• En säkerhetskultur som är enhetlig inom hela organisationen är förmodligen inte 
föredelaktig för säkerheten generellt sett. 

• Det kan potentiellt sett finnas en ”fixarkultur” som indirekt premierar individer som 
är snabba på att lösa problem. Detta kan komma i konflikt med en säkerhetskultur 
som eftersträvar eftertänksamhet och bör utredas vidare. 

• Kommunikation och öppenhet är viktiga aspekter för både en säkerhets- och en 
innovationskultur och SKB verkar arbeta enligt dessa principer.  
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8 Avslutande diskussion 

Det verkar vara nödvändigt för företag att försöka kontrollera sin omgivning i ett 
korttidsperspektiv samtidigt som risker måste tas för att överleva i längden. Hur livsspannet 
ser ut hos HRO-organisationer hade varit intressant att hitta statistik på. Kanske är det så att 
organisationer inte överlever så länge som man tror, eller så är det så att många av de 
organisationer som studerats inom HRO-litteraturen är statliga institutioner som exempelvis 
militär, flygledning eller brandkår (Marais et al., 2004).  

Det går att fråga sig om det är meningsfullt för en organisation att försöka överleva på längre 
sikt. Det kanske är så att HRO-organisationer endast ska lägga kraft på stabilitet och kontroll 
på kort sikt för att med alla möjliga medel försöka tillgodose att en god säkerhet 
upprätthålls. Som Lam (2005) också skriver är det fortfarande oklart hur och varför 
organisationer kan skifta från en typ av struktur till en annan, och vad det är som gör att 
organisationer överlever på lång sikt (om de gör det) . Detta är också ett antagande som görs 
när organisationer studeras (dvs. att ledningen har en ambition att överleva på lång sikt, 
istället för att bara starta ett företag för att tjäna pengar) och det har också diskuterats 
huruvida det är lönsamt att driva ett företag under längre tidsperioder (Tushman & O’Reilly, 
2007). 

Det går också att ifrågasätta om det är optimalt att försöka få olika subkulturer att enas 
inom samma organisation, eller om det är bättre att istället dela upp organisationen i mindre 
företag. Ekvall (1997) och Tushman & O’Reilly (2007) verkar vara överens om att innovation 
inom en organisation innebär ett par grundläggande dilemman. Tushman & O’Reilly 
argumenterar vidare för att det går att lösa dessa problem genom att man har en 
organisation som fokuserar på både kortsiktig effektivitet och långsiktigt risktagande.  

Det går också att ifrågasätta hur viktiga de beröringspunkter som identifierats mellan 
innovationskultur och säkerhetskultur egentligen är. Att goda kommunikationsvägar är vitalt 
har berörts av HRO-teoretiker (Roberts, 1990), men Westrum (2004) ifrågasätter detta och 
menar att byråkratiska strukturer inte kommer att fungera när det väl kommer till kritan, 
utan det som verkligen fungerar är informella kommunikationsvägar där alla tänker vem som 
är i behov av informationen vid just den tidpunkten. Det vill säga att kommunikationen inte 
kommer att fungera när organisationen utsätts för oförutsedda händelser eller hot som det 
inte finns flexibilitet emot. 

Vidare så fann Mendonça & Wallace (2006) att flexibilitet var väldigt viktigt vid 
återuppbyggandet av elnätet efter attacken i New York den 11 september. Flexibilitet i både 
kommunikation och i den bemärkelsen att det fann möjlighet att ändra planer med kort 
tidsvarsel. Slutsatsen av detta blir att etablerade kommunikationsvägar inte alltid är fungerar 
när det verkligen behövs, och att engagemang och flexibilitet också måste finnas för att 
täcka upp dessa luckor (sådant som associeras med en god säkerhetskultur).  

Det går även att fråga sig om kärnavfallsbranchen är en typisk HRO-organisation. Roberts 
(1990) skrev också att det kanske fanns andra dimensioner som är viktiga för organisationer 
som inte har samma tidspress på sig. Clab är enligt intervjuerna byggd på ett sådant sätt att 
ingen behöver ta snabba beslut och frågan är om dimensioner som personligt ansvar är lika 
viktiga om organisationen inte uppmuntrar enskilt ansvarstagande, utan istället eftersträvar 
kommunikation, diskussion och utredningar om någonting känns fel eller problematiskt.  
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9 Vidare Forskning 

Ett naturligt steg vidare vore att undersöka alla delar av SKBs verksamhet. Att inte bara 
studera delar av den operativa verksamheten och utvecklingsverksamheten utan att även 
anläggningen vid Forsmark, kapsellaboratoriet och M/s Sigyn kan innefattas i en större 
studie. 

Vidare har studien endast fokuserat på enskilda personer inom vissa avdelningar, så det är 
inte säkert att dessa personer ger en rättvis bild av den kultur som finns inom deras 
avdelningar heller.  

Ett vidare steg kan vara att fler källor, fältobservationer och enkäter för att undersöka hur 
innovativt klimatet är inom SKB som organisation för att sedan jämföra det med andra 
organisationer. Metoder för detta kan återfinnas i Isaksen et al. (2001). Detta skulle ge mer 
validitet till studien och skulle bidra till ökad kunskap kring vilka dimensioner som är viktiga. 
SKBs verksamhet kan då jämföras med andra HRO-organisationer, till exempel kärnkraftverk 
och flygledningscentraler, men det behöver inte begränsas till detta. Då Roberts (1990) 
skriver att kärnbränslehantering kanske har andra krav på sig än andra HRO-organisationer 
på grund av att verksamheten inte är lika pressad tidsmässigt sett, kan en jämförelse med 
andra branscher som har utveckling och forskning samt operativ verksamhet inom samma 
organisation göras. Exempel på detta har framkommit från intervjuerna och kan kanske 
innefatta läkemedelsindustrin. 

Det kanske behövs en metodologisk kraftsamling också för att undersöka området. Ett 
ramverk för att strukturera information och observationer kanske är en nödvändighet. Detta 
kan relateras till att Innovation och säkerhet som begrepp är så pass abstrakta att de inom 
olika branscher får vitt olika betydelser. Flin et al. (2000) har tidigare konstaterat att 
säkerhetsområdet är diversifierat och att det är svårt att jämföra resultat mellan olika 
branscher och mellan olika studier om olika metoder används. Samma problematik 
föreligger inom innovationsområdet som Lam (2005) konstaterat. Det finns ingen allmän 
definition av begreppet innovation, och inom olika branscher och discipliner används 
begreppet på olika sätt. Detta gör också att det är svårt att försöka dra generella slutsatser 
från data och överföra kunskap mellan olika branscher.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

1. Vad innebär säkerhetskultur och säkerhet för dig i ditt arbete? 
2. Finns det några riktlinjer för att utveckla säkerhetsmedvetande hos arbetare? 
3. Hur ser du på det faktum att ni är bland de första i världen med en plan för hur ett 

slutförvara ska byggas?  
4. SKB i Stockholm har haft ett mycket friare arbetssätt än CLAB som är väldigt 

regelstyrt. Hur tror du detta påverkar nu när det är ett och samma företag? Går det 
att ha en och samma kultur inom företaget?  

5. Tror du personer vid SKB i Stockholm kan känna sig hämmade av regler, och att 
personal vid CLAB känner att en verksamhet inte drivs säkert om det inte finns klara 
regler och direktiv? 

6. Dagens lösning med slutförvar bygger på lagar och förordningar, men också 
ekonomiska orsaker. Hur borde detta hanteras i framtiden om myndighetskrav 
förändras och andra metoder blir mer ekonomiskt gångbara? 

7. Bör företaget lägga större vikt på att titta på om arbetare gör ändringar i rutiner, 
arbetssätt och verktyg, och ta lärdom av detta, eller är det bättre att rådande 
arbetssätt efterföljs? 

8. Finns det möjlighet att i arbetet modifiera arbetsrutiner och på så sätt lära sig lösa 
problem? Och hur bör balansgången mellan att använda redan känd kunskap mot för 
att utforska nya möjligheter hanteras? Hur ska man inom ett företag lära sig att ha 
säker drift?  

9. Tycker du det finns någon sanning i påståendet att säkerhetslösningar som införs ofta 
förändrar arbetet och att det då kan skapa nya risker som i sin tur måste åtgärdas? 

10. Ett stabilt företag och stabil normal drift kan skapar ofta klara rutiner och 
arbetsuppgifter, men detta kan leda till att det är svårt att förändra företaget efter 
krav från omgivningen. Det krävs ofta flexibilitet för att agera mot externa hot och 
möjligheter som uppkommer, hur ser du på denna avvägning? 

11. Kan det vara en nackdel att kunskap inom företaget ofta blir så normaliserad och 
tagen som en absolut sanning? (kopplat till förra frågan)  

12. Hur ser du på balansgången mellan att ha en försiktighetsprincip (gör ingenting om 
du inte är säker) mot att faktiskt ta risker inom arbetet? Hur arbetar ni i din 
avdelning? Finns det regler för hur okända situationer ska hanteras? Är det okej att 
debattera och ifrågasätta etablerade sanningar?  

13. En förändring inom en organisation (arbetsrutiner, företagets struktur, nya maskiner 
etc.) kan ofta leda till att verksamhet blir mindre säker på grund av att rutiner ändras 
och att arbetsområden och ansvarsområden blir oklara. Hur ser du på detta? Är det 
ett nödvändigt ont, eller går det att lösa? 

14. I vilken grad bör man lära sig av misstag? En säker verksamhet baseras ofta på regler, 
men om ett arbetssätt upplevs som osäkert, är det okej att göra det annorlunda då?  
Är det bättre att säga till och vänta på en förändring och följa de nuvarande reglerna, 
eller själv ta ett beslut och göra det man upplever är säkrast?  

15. Det finns alltid risken att myndighetsbeslut och regler blir inaktuella, hur vet man att 
regler fungerar? Även om regler efterlevs finns möjligheten att säkerheten gradvis 
försämras, hur ska man motverka detta? Går det att bygga en verksamhet som alltid 
är säker? 
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16. Tror du att det till stor del beror på individen om regler efterföljs eller är detta mer 
kollektivt, och hur borde man göra för att regler ska efterföljas? 

17. Hur tycker du man borde rättfärdiga att lägga mer pengar på säkerhet och utveckla 
ett företag, och hur vet man att någonting blivit säkrare egentligen? 

18. Finns det någon skillnad i vilka risker som tolereras och inte på arbetsplatsen? Och 
vad händer om någon bryter mot en regel? 

19. Vad tror du att det kan finnas för risker med att en lösning på ett problem ibland är 
temporär för att sedan byggas på hela tiden och till slut bli det "normala" 
arbetssättet? Kan inte detta också leda till att personer blir bekväma och inte inser 
att det finns behov av förändring? 

20. En del forskare påstår att ett klimat där personer litar på varandra är viktigt, då är 
man inte rädd för att utmana rådande normer, även om detta leder till ett 
misslyckande i slutändan. Hur tror du att ett sådant synsätt kan samverka med säker 
drift inom ett företag? (Kan det vara så att en arbetsplats blir säkrare om individer 
vågar lita på varandra och rapportera fel/incidenter utan att råka illa ut?) 


