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Abstract 
 
Our society relies on many complex infrastructure systems to work and dependencies between 
them can occur. Therefore the individual systems should emphasize their own resilience, to 
enable them to function during disruptive events.  
 
The purpose of this paper is to examine the perceived resilience within two high reliability 
organizations (HRO), within rail and aviation, as well as whether there is any difference 
between them. The aim is also to gain a deeper understanding of the perceived resilience 
within the two HROs. The study intends to answer how the current situation looks like in each 
organization regarding the perceived resilience, if there is any difference between the 
organizations regarding the perceived resilience, how safety managers in HROs are 
experiencing their respective organization's resilience and the way in which managers and 
employees have a coherent perception of their resilience within each organization. The 
present study aims to contribute to the development of a way to measure resilience 
quantitatively. 
 
The current study used a mixed-methods sequential explanatory design. This included a 
quantitative study, in the form of a questionnaire, followed by a qualitative study, in the form 
of interviews, in the respective organization. A partially self-developed questionnaire was 
created based upon Resilience Analysis Grid (RAG) and a paper version and an online version 
was generated. The materials for the interview were created partly by the analyzed 
quantitative data and partly on the basis of RAG. 
 
The results of the survey indicated that at least relatively good resilience was perceived in 
both organizations. The highest rated ability of the organizations was the ability to Learn. In 
the railway organization the ability to Respond was estimated the lowest, while the lowest 
estimated ability of the aviation organization was Anticipating. A difference between the 
organizations' Resilience was found, where the aviation organizations' resilience was 
estimated higher. In the interviews, the study revealed that the managers believed that the 
resilience was quite good within their own organization, but that there was potential for 
development. In addition, it emerged factors that were perceived to impede and facilitate 
resilience. When comparing the results from the interviews and questionnaires some 
conformity was found between the managers' and employees' perception of the current 
resilience. 
 
In conclusion, the study has shown that the current resilience is perceived to be at least 
relatively good in both organizations. It has also highlighted how various factors can have an 
impact on the perceived resilience. The current resilience in the organizations is considered to 
have an inhibitory effect if an error would occur that generate a chain effect, due to a possible 
dependence between organizations can be found. Future research is recommended to further 
develop the questionnaire and carry out longitudinal measurements. 
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Sammanfattning 
 
Samhället förlitar sig på att infrastruktursystem ska fungera. Dessa system tenderar att vara 
komplext uppbyggda, varpå beroenden mellan dem kan uppstå. Vikt bör därför läggas vid 
enskilda systems resiliens, som möjliggör att de kan fungera även vid störningar.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka upplevd resiliens inom två högriskorganisationer 
(high reliability organizations, HRO), verksamma inom järnväg och luftfart, samt om det 
föreligger någon skillnad mellan dessa. Syftet är även att få en fördjupad förståelse kring 
upplevelsen av resiliens i två HROs. Studien avser att besvara hur rådande situation ser ut i 
respektive organisation, om det finns någon skillnad mellan organisationerna, hur säkerhets-
chefer i HROs upplever sin respektive organisations resiliens samt på vilket sätt chefernas och 
medarbetarnas upplevda resiliens eventuellt överensstämmer inom organisationerna. Studiens 
mål är att bidra till vidareutvecklingen av ett kvantitativt mätinstrument för resiliens.    
 
Den aktuella studien tillämpade en mixed-methods sequential explanatory design. Denna 
innefattade en kvantitativ studie, i form av en enkät, följt av en kvalitativ studie, i form av 
intervjuer, i respektive organisation. En delvis egenutvecklad enkät skapades utifrån 
Resilience Analysis Grid (RAG), där en pappersversion och en webbversion genererades. 
Underlaget inför intervjun skapades dels av den analyserade kvantitativa datan och dels 
utifrån RAG.  
 
Enkätstudiens resultat indikerade att minst relativt god resiliens upplevdes råda i båda 
organisationerna. Organisationerna skattade förmågan att Lära av högst. I järnvägs-
organisationen skattades förmågan att Reagera lägst, medan den lägst skattade förmågan i 
luftfartsorganisationen var Förutse. En skillnad mellan organisationernas Resiliens återfanns, 
där luftfartsorganisationens resiliens var högre skattad. I intervjustudien framkom att cheferna 
ansåg att det fungerade relativt bra i respektive organisation utifrån resilienssynpunkt, men att 
det fanns utvecklingspotential. Det framkom därtill faktorer som upplevdes hindra och 
underlätta resiliensarbetet. Vid jämförelse mellan intervju- och enkätresultat återfanns viss 
överensstämmelse mellan chefernas och medarbetarnas upplevelse av rådande resiliens.  
 
Sammanfattningsvis har studien visat att rådande resiliens upplevs vara minst relativt god i 
båda organisationerna och har därtill belyst hur olika faktorer kan ha en inverkan på upplevd 
resiliens. Den rådande resiliensen i organisationerna anses kunna ha en hämmande effekt ifall 
ett inträffat fel skulle generera en kedjeeffekt på grund av att ett eventuellt beroende mellan 
organisationerna återfinns. Framtida forskning ombeds vidareutveckla det använda enkät-
verktyget ytterligare och utföra longitudinella mätningar.  
 

Nyckelord 
Komplexa system. Infrastruktur. Järnväg. Luftfart. RAG. Säkerhet. 
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1         Inledning 
 
Det här är ett examensarbete inom ramen för magisterprogrammet ergonomi och människa, 
teknik, organisation (MTO) vid Kungliga tekniska högskolan (KTH). Examensarbetet utförs i 
samarbete med ett konsultbolag verksamt inom MTO och Human Factors. Bolaget, MTO 
Säkerhet, har fått i uppdrag att undersöka resiliens inom två high reliability organizations 
(HRO). Det aktuella arbetet utförs inom ramen för detta övergripande uppdrag och inbegriper 
nedan beskrivna delar.  
 
Initialt innefattade uppdraget från MTO Säkerhet att undersöka rådande resiliens inom två 
HROs och testa samt, utifrån RAG, vidareutveckla ett enkätverktyg ämnat att mäta resiliens 
kvantitativt. Detta skulle inkludera en empirisk undersökning i form av en enkät och en 
faktoranalys av insamlad enkätdata. Det fanns samtligt en instruktion från KTH om att 
examensarbetet skulle omfatta 15 hp och inkludera metodtriangulering. Utifrån examens-
arbetets förutsättningar från KTH har det initiala uppdraget från MTO Säkerhet ansetts vara 
för omfattande. Efter en diskussion med konsultföretaget innefattar det slutliga uppdraget att 
genom metodtriangulering undersöka rådande resiliens inom två HROs. Uppdraget innefattar 
därtill att bidra till vidareutvecklingen av ett enkätverktyg ämnat att mäta resiliens 
kvantitativt, dels genom att utgöra en första empirisk mätning och dels genom att utföra en 
övergripande faktoranalys av insamlad enkätdata. 
 

1.1  Bakgrund och problembeskrivning 
 
Idag förlitar sig samhället på att flertalet infrastruktursystem, såsom exempelvis transport, har 
en fungerande drift (Almklov & Antonsen, 2010; de Bruijne & van Eeten, 2007; Little, 2002; 
Rinaldi, Peerenboom, & Kelly, 2001; MSB, 2011; Zimmerman, 2001). Ofta finns det ett 
komplext beroende mellan olika infrastruktursystem (Amin, 2001; MSB, 2013). I och med 
detta beroendeförhållande kan en störning i dylika system generera en kedjeeffekt av 
omfattande skador som går ut i andra angränsande system (Ansell, Boin, & Keller, 2010; 
Little, 2002; Rinaldi et al., 2001). Därför bör en stor vikt läggas på de individuella systemens 
resiliens (McDaniels, Chang, Cole, Mikawoz & Longstaff, 2008; McDaniels, Chang, 
Peterson, Mikawoz & Reed, 2007). Detta för att normal drift kan upprätthållas även under 
uppkomna fel (failure) (Cedergren, 2013). 
 
I linje med ovanstående beskrivna beroende har Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) på uppdrag av Sveriges regering tagit fram en nationell strategi för skydd 
av samhällsviktig verksamhet (MSB, 2011). Strategin är utarbetad i samarbete med flertalet 
berörda intressenter och är en del av Sveriges krisberedskap. Syftet med strategin är att 
generera ett mer resilient samhälle, där förmågan att återhämta sig från och motstå allvarliga 
störningar i samhällsviktig verksamhet ska förbättras. Den syftar även till att driften ska 
kunna fortgå även i stört läge. Utifrån den nationella strategin har MSB fått i uppdrag att ta 
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fram en handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet (MSB, 2013). Målet var att 
dels konkretisera strategin och även skapa gynnsamma förhållanden, för att införa ett 
systematiskt säkerhetsarbete i samtliga samhällsviktiga verksamheter.  
 

1.1.1 Resiliens 
 
Resilience Engineering (RE) har kommit att bli ett erkänt alternativ till mer traditionella 
säkerhetsstyrningsansatser (Hollnagel, Dekker, Nemeth, & Fujita, 2011). Resiliens (resilence) 
syftar på ett systems förmåga att bibehålla sin verksamhet under såväl normala som 
avvikande situationer. Detta genom att anpassa sitt sätt att fungera innan, under eller efter en 
inträffad störning eller förändring. Resiliens är inte att ses som något en organisation har, utan 
som något en organisation gör. Det är således att betraktas som en förmåga eller en process. 
RE fokuserar vidare på vad som kännetecknar ett resilient system, men även hur det kan bli 
och förbli resilient. Både det som fungerar bra i ett system och det som fungerar dåligt är av 
intresse. 
 

1.1.2 Resilience Analysis Grid 
 
Ett sätt att mäta resiliens inom en organisation är genom metoden Resilience Analysis Grid 
(RAG) (Hollnagel, 2011b). En organisations resiliens antas utgöras av fyra komponenter 
gällande dess förmåga att: lära av (learning), övervaka (monitoring), reagera (responding) 
samt förutsäga (anticipating) inträffade händelser. RAG innefattar intervjufrågor rörande 
dessa fyra komponenter, där de insamlade svaren kan sammanställas till en resiliensprofil. 
RAG är en kvalitativ metod och det har efterfrågats, av bland annat Shirali, Mohammadfam 
och Ebrahimipour (2013), en bra metod för att mäta resiliens kvantitativt. De förklarar vikten 
av att kunna mäta resiliens kvantitativt, då metoden blir mer tillgänglig för verksamheten. Ett 
problem med att använda en kvalitativ metod, menar de, är att det är lätt för en organisation 
att fabricera eventuella orsakssamband som inte är faktiska.  
 

1.1.3 High Reliability Organizations 
 
Resiliens kopplas ibland till High Reliability Organizations (HRO). Bourrier (2011) och 
Roberts (1989) menar att alla organisationer som medför någon form av risk för omgivningen 
och populationen skulle kunna ses som en HRO. Ett kännetecken för en HRO är dock att de 
kan hantera dessa risker innan en katastrof uppstår. Exempel på HROs är företag verksamma 
inom komplexa infrastruktursystem, såsom järnväg och luftfart. 
 

1.1.4 Denna uppsats 
 
MTO förekommer som forskningsansats, metod samt modell för analys. I denna studie 
används MTO som en ansats där summan av helheten antas vara större än varje enskild 
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komponent, där organisationer bäst förstås som system. Denna forskningsansats och 
systemsyn kan kopplas ihop med säkerhet (Rollenhagen, 1997), vilket även är fallet i den 
aktuella studien. 
 
Inom ramen för denna magisteruppsats är två organisationer verksamma inom järnväg 
respektive luftfart i särskilt fokus. De två medverkande organisationernas önskan om en över-
syn av deras respektive rådande resiliens har föranlett den kontakt som tagits med konsult-
företaget, MTO Säkerhet. Då säkerhetsfrågor i relation till MTO även behandlas vid skolan 
för teknik och hälsa vid KTH, är det aktuella arbetet tänkt som ett samarbete mellan studiens 
ovan nämnda fyra parter. Förhoppningen är att resultatet dels ska vara applicerbart på andra 
HROs inom järnväg respektive luftfart och möjlighet att resultatet ska kunna generaliseras till 
andra HROs verksamma inom framförallt svensk infrastruktur. Det finns även en önskan om 
att de två medverkande organisationerna, inom järnväg respektive luftfart, ska få värdefullt 
underlag för fortsatt arbete med deras säkerhetsstyrning. Studien ger därtill forskningsfältet 
MTO, Human Factors och ergonomi (ergonomics) en möjlighet att visa på alternativa 
användningssätt av RAG som verktyg. 
 

1.2   Syfte, frågeställningar och mål 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka upplevd resiliens inom två HROs och om det finns 
någon skillnad i upplevd resiliens mellan dem. Syftet är även att generera fördjupad förståelse 
för upplevelsen kring resiliens inom dessa.  
 
Studien ämnar besvara följande frågeställningar: 

1. Hur ser situationen ut idag i respektive organisation angående upplevd resiliens? 
2. Finns det någon skillnad mellan organisationerna angående upplevd resiliens? 
3. Hur upplever säkerhetschefer i HROs sin respektive organisations resiliens? 
4. På vilket sätt ser en eventuell överensstämmelse ut mellan chefernas och med-

arbetarnas upplevda resiliens inom respektive organisation? 
 
Målet är att bidra till att RAG kan vidareutvecklas som kvantitativt mätinstrument. RAG är i 
grunden en kvalitativ metod för att mäta resiliens, vars ursprungliga idé är en för- och 
eftermätning för att peka på utveckling inom en organisation (Hollnagel, 2011b). Då 
intervjustudier är både omfattande och tidskrävande, är ambitionen i den aktuella studien att 
bidra till att vidareutveckla RAG som ett enkätverktyg. Detta genom att utföra en första 
empiriska mätning och dels genom att göra en övergripande faktoranalys av insamlad 
enkätdata. Tanken med att vidareutveckla RAG till att utgöra ett enkätverktyg är att göra 
metoden mer tillgänglig för praktiker. En enkät är enklare att distribuera till ett större antal 
respondenter och utgör därmed ett mer resurssnålt alternativ. På så vis hoppas ett eventuellt 
avstånd mellan teori och praktik kunna minskas. 
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1.3   Disposition 
 
Nedan följer en teoretisk bakgrund som beskriver den grund studien utgår ifrån. Därefter 
beskrivs metoden och genomförandet för enkätstudien i respektive organisation följt av 
beskrivning av intervjustudien som genomförts i respektive organisation. Efter metodavsnittet 
presenteras de resultat som enkätstudien genererat och återföljs av intervjustudiens resultat. 
Efter resultatdelen inleds diskussionsavsnittet med resultatdiskussion. Resultatdiskussionen 
inleds med ett avsnitt om enkätstudiens resultat följt av intervjustudien och avslutas med en 
sammanvägd diskussion av de båda studiernas resultat. Efter resultatdiskussionen följer 
metoddiskussion för studien. Rapporten avslutas med slutsatser och rekommendationer. 
Referenser, sökord och bilagor återfinns längst bak i rapporten.  
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2         Teoretisk bakgrund 
 

2.1 Samhällsviktig infrastruktur 
 
Ett välfungerande samhälle är idag beroende av att samhällsviktiga infrastruktursystem, 
såsom vatten- och elförsörjning samt finans- och transportsystem, har en fungerande drift 
(Almklov & Antonsen, 2010; de Bruijne & van Eeten, 2007; Little, 2002; Rinaldi et al., 2001; 
MSB, 2011; Zimmerman, 2001). Detta beroende medför att ett uppstått fel i någon av dessa 
system kan få stora negativa ekonomiska effekter och människor kan förolyckas. 
Samhällsviktiga infrastruktursystem är ofta komplext uppbyggda, där komplexiteten medför 
att ett beroende mellan dem uppstår (Amin, 2001, MSB, 2013). Ett fel i ett dylikt system kan 
således generera en omfattande skada genom att det initiala felet påverkar andra system 
(Ansell et al., 2010; Little, 2002; Rinaldi et al., 2001). Beroendet medför en större vikt vid att 
individuella samhällsviktiga infrastruktursystemen är resilienta (McDaniels et al., 2008; 
McDaniels et al., 2007). Detta för att de ska kunna fungera vid uppkomna fel, för att på så sätt 
minska inverkan på samhället i stort (Cedergren, 2013). 
 
I linje med ovan har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på uppdrag av 
Regeringen tagit fram en nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet (MSB, 
2011). Strategin är utarbetad i samarbete med centrala myndigheter, länsstyrelser, landsting 
samt kommuner och har delmål fram till år 2020. Den är en del av Sveriges krisberedskap och 
har som syfte att generera ett mer resilient samhälle, där förmågan att återhämta sig från och 
motstå allvarliga störningar i samhällsviktig verksamhet ska förbättras. Strategin ämnar även 
skapa förutsättning för samhället att vid allvarliga störningar och händelser kunna fortgå på en 
rimlig nivå.    
 
Med utgångspunkt i den nationella strategin fick MSB år 2013 i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet (MSB, 2013). Denna har som mål-
sättning att dels konkretisera strategin och dels att skapa förutsättningar för att ett systematiskt 
säkerhetsarbete ska vara infört i samtliga samhällsviktiga verksamheter till år 2020. 
 Handlingsplanen innefattar aktiviteter för införandet av systematiskt säkerhetsarbete, åtgärder 
för utveckling av kunskap och förespråkar en systemsyn. 
 

2.2 Produktion eller säkerhet? En målkonflikt 
 
Både i järnvägs- och luftfartsbranschen finns tendenser till målkonflikt i frågan om att väga 
för produktionen ändamålsenliga intressen mot de rent säkerhetsmässiga (Wilson et al., 2009). 
Denna balansgång kan påverka det dagliga arbetet ute i verksamheten. En verksamhet kan 
utgöra ett komplext system där en avvägning mellan säkerhet och produktion ständigt är 
aktuellt. Därmed behövs avvägningar göras gällande andra konkurrerande faktorer, såsom 
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kvalitet och pålitlighet. Förekomsten av konkurrerande faktorer i relation till en satt budget 
har medfört att RE blivit ett viktigt område inom bland annat järnvägsbranschen. Utifrån en 
praktikers synvinkel finns svårigheter med att arbeta för en resilient organisation (Skriver, 
2007). Som orsak till två större Skandinaviska olyckor under början av år 2000, har de 
avvägningar som gjorts mellan kortsiktiga ekonomiska mål och långsiktiga säkerhetsmål samt 
en oförmåga att lära från olyckor och tillbud, diskuterats som försvårande faktorer för 
resiliens.  
 
Att göra avvägningar då produktion åsidosätts för säkerheten kan förklaras som 
uppoffringsbedömningar (sacrifice judgements). De uppstår, menar Woods (2006) när akuta 
effektivitetsmål eller produktionen behöver sättas åt sidan, för att minimera risken att 
verksamheten ska hamna för nära uppsatta säkerhetsgränser. Organisationer som inte gör 
denna avvägning riskerar att agera riskabelt, samtidigt som en för omfattande avvägning 
riskerar att hindra organisationen från att nå sina produktivitetsmål. 
 
Avvägningar mellan kostnader och säkerhet kan, i och med en ökad konkurrens på marknaden 
inom luftfart, ses som ett led i försök till kostnadseffektivisering (Dekker, 2004). Det kan ge 
upphov till en gradvis försämring av säkerheten (drift into failure). Detta genom att 
avvägningen genomsyrar de beslut som fattas av organisationens medlemmar i det dagliga 
arbetet. Den gradvisa försämringen sker långsamt och innebär att verksamheten rör sig mot 
gränsen av säkerhetsbarriären. Eftersom det sker successivt och i det dagliga arbetet utan 
direkta negativa följder, är försämringen svår att upptäcka. Denna typ av försämring, till följd 
av ökade krav på konkurrenskraft och kostnadseffektivisering, ses därför som ett hot mot 
luftfartssystemet. Författaren menar därför att resiliens för denna typ av organisation handlar 
om att finna sätt att investera i säkerhet under dylika krav. 
 

2.3 Resiliens 
 
Resiliens syftar till ett systems förmåga att bibehålla sin prestation under både normala- som 
avvikande situationer, genom att anpassa sitt sätt att fungera innan, under eller efter en 
inträffad störning eller förändring (Hollnagel, 2011b). Resiliens är inte att ses som något en 
organisation har, utan som något en organisation gör. Det är således att betraktas som en 
förmåga eller en process.  
 

2.3.1 Resilient system 
 
Ett resilient system kännetecknas av dess förmåga att justera sin prestation, vilket kan ske 
proaktivt, samtidigt eller reaktivt (Hollnagel, 2011b). En proaktiv justering innebär att 
systemet försätts i ett skede av ökad beredskap som skulle kunna innebära att det kan handla 
innan något oönskat sker. Samtidig justering sker parallellt med en inträffad händelse, medan 
reaktiv justering sker efter att en händelse inträffat. Det är eftersträvansvärt med proaktiva 
justeringar, då det möjliggör en tidsvinst. Nackdelen är dock att det kan vara svårt att avgöra 
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om det då är rätt justering som görs. Något som ytterligare utmärker ett systems resiliens är 
dess förmåga att anpassa sin resursfördelning utifrån rådande situation (Stephens, Woods, 
Branlat, & Wears, 2011). En allokering av resurser från en del av systemet kan dock innebära 
att andra delar av systemet blir mer skört ur resilienssynpunkt (Rankin, Lundberg, Woltjer, 
Rollenhagen & Hollnagel, 2014). 
 
Fyra komponenter 
Ett systems resiliens antas utgöras av fyra komponenter; dess förmåga att lära av, övervaka, 
reagera samt förutsäga inträffade händelser (Hollnagel, 2011b). Lärande syftar på systemets 
förmåga att lära av det inträffade alternativt veta vad som hänt. Övervaka syftar på systemets 
förmåga att övervaka vad som sker eller kan ske som kan komma att behöva en respons. Det 
handlar om systemets förmåga till att veta vad det ska leta efter. Reagera hänvisar till 
systemets skicklighet i att aktivera redan uttänkta strategier eller att justera arbetsförfaranden i 
ett svar till variablitet, möjligheter eller störningar i miljön. Det syftar till förmågan att veta 
vad systemet ska göra. Förmågan att kunna förutsäga händelser handlar om att veta vad som 
kan förväntas hända.  
 

2.3.2 Utmanare till traditionella säkerhetsmodeller 
 
Resiliens kan ses som ett komplement till traditionella säkerhetsmodeller (safety 
management) (Hollnagel et al, 2011). De förstnämnda fokuserar ofta på vad som går fel och 
ämnar minimera förekomsten av dem. Att fokusera på att blockera och gardera sig mot 
felhandlingar i komplexa system kan ur säkerhetssynpunkt vara kontraproduktivt (Amalberti, 
2001). Detta eftersom det är svårt att designa system som helt är garderade mot fel, eftersom 
mänskligt felhandlande är oundvikligt, samt då införda säkerhetsåtgärder för att blockera fel 
kan hämma medarbetarnas lärande (Keith & Freses, 2008). Resiliens innefattar både det som 
går bra och det som fallerar vid dagligt arbete, eftersom utfallet av ett handlande förstås i 
relation till hur organisationer och individer hanterar oväntade händelser i komplexa system 
(Hollnagel et al., 2011). Snarare än att något går fel under normal drift, antas fel uppstå 
utifrån de justeringar som behövs göras för att kunna hantera en föränderlig miljö. Både det 
som fungerar bra i ett system och det som fungerar dåligt är således av intresse (Hollnagel, 
2011b). 
 

2.3.3 RE 
 
RE utgör ett nytt sätt att se på säkerhet och har fått ökat intresse inom den akademiska och 
den industriella världen på senare år (Steen & Aven, 2011). Fokus ligger inom RE på vad som 
kännetecknar ett resilient system, men även hur de kan bli och förbli resilienta (Hollnagel, 
2011b). Detta innefattar en process för att upptäcka hur nära systemet verkar säkerhets-
barriärerna, resiliens samt skörhet i systemet (Rankin et al., 2014). Utöver att säkerställa att 
ett system inte verkar för nära dess säkerhetsbarriärer, handlar RE även om att förutse och 
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förstå vad som hindrar och vad som underlättar ett systems anpassningsförmåga (Patterson, 
Woods, Cook, & Render, 2006).  
 
Säkerhet ses inom resiliens som förmågan att prestera under olika förutsättningar, varpå RE 
ämnar skapa bättre förutsättningar för ett system att fungera under olika typer av situationer. 
RE kan öka säkerhetsnivån och reliabiliteten i organisationer inom högriskbranscher (Azadeh 
& Salehi, 2014). Det utgör därtill ett sätt att behandla de oproportionella konsekvenser som 
kan komma från att organisationer bli mer sammanlänkande (Eurocontrol ATM 2009).  
 

2.3.4 Diskrepans mellan chefer och medarbetare  
 
Förekomsten av en diskrepans mellan chefer och medarbetare gällande resiliens har visats ge 
effekt på en organisations resiliens. I varje system kan det finnas en diskrepans mellan hur 
arbetet utförs av medarbetarna och hur cheferna tror att arbetet utförs (Azadeh & Salehi, 
2014). Storleken på detta gap kan användas som indikator för hur resilient ett system är 
(Wreathall, 2006). Förmågan att effektivt kunna reagera på störningar är av stor vikt för ett 
resilient system. Denna förmåga minskar om det finns en stor diskrepans mellan hur arbetet 
faktiskt utförs och hur cheferna tror att det utförs, vilket i sin tur medför ett försvagat system 
vid hot (Azadeh & Salehi, 2014; Wreathall, 2006). Systemets produktion och säkerhet ökar 
däremot om gapet minskar (Dekker, 2006). En liten diskrepans mellan hur cheferna tror att 
arbetet utförs och hur det faktiskt utförs av medarbetarna leder till ökad säkerhet i hela 
systemet. Att åstadkomma en balans mellan dessa är således syftet med ett resilient system 
(Azadeh & Salehi, 2014).   
 

2.3.5 RAG 
 
Traditionella säkerhetsmodeller uppskattar ofta säkerheten genom att mäta antalet utfall, 
exempelvis olyckor (Hollnagel, 2011b). Eftersom resiliens inte syftar på kvantitet, utan 
kvalitet anses ett enkelt mått på säkerhet inom denna skola som otillräckligt. 
 
Ett sätt att mäta resiliens inom en organisation är genom metoden RAG (Hollnagel, 2011b). 
RAG är tänkt att utföras regelbundet, för att på så sätt kunna följa hur resiliens utvecklas över 
tid. Som nämnts tidigare antas ett systems resiliens utgöras av fyra komponenter; dess 
förmåga att lära av, övervaka, reagera samt förutsäga inträffade händelser. RAG innefattar ett 
antal färdigformulerade intervjufrågor rörande dessa fyra komponenter. Valet av 
intervjufrågor förväntas anpassas till den undersökta organisationen. De insamlade svaren kan 
därefter sammanställas till en resiliensprofil, som ämnar spegla systemets aktuella resiliens. 
För att tydligt kunna kommunicera resultatet rekommenderas att profilen illustreras i ett 
stjärndiagram. 
 
Metoden för att utföra en RAG sker utifrån fyra steg (Hollnagel, 2011b). Först behöver 
systemet som ska undersökas noggrant definieras gällande exempelvis dess organisations-
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struktur, resurser och begränsningar. Detta för att möjliggöra avgörandet av relevanta frågor, 
vilket sker i steg två. Intervjufrågor för respektive komponent hämtas från de färdig-
formulerade frågorna eller omformuleras för att passa det aktuella systemet. Helt nya frågor 
kan behöva skapas. I det tredje steget skattas respondentens svar till de valda frågorna, utifrån 
en fem-gradig skala. Stor vikt läggs vid att respondenten dels besitter djup kunskap om det 
aktuella systemets område och dels svarar utifrån hur systemets normala drift ser ut. Fokus 
ska ligga på hur väl systemet kan hantera olika situationer. I det sista steget aggregeras 
individuella frågor inom respektive komponent till att skapa en konstruktpoäng. Dessa 
presenteras i ett spindeldiagram för att på ett enkelt och översiktligt sätt kunna illustrera hur 
systemets aktuella resiliensprofil ser ut. Det finns inget generellt sätt för hur en optimal 
resiliensprofil bör se ut, utan det beror på det aktuella systemets förutsättning och område.    
 
Fyra komponenter inom resiliens 
 

Lära av (learning) 
Att lära i efterdyningarna av en inträffad händelse är komplext på grund av interaktionen 
mellan tekniska system och mänskliga prestationsfaktorer (human performance factors) 
(Woods & Cook, 2006). Ofta är det flera mindre händelser som inträffar i kombination med 
varandra som leder till det som sedan kallas händelsen. Lärande (learning) är en av flera 
nyckelkomponenter när det kommer till teorier om säkra organisationer (safe organizations) 
(Jeffcott, Pidgeon, Weyman & Walls, 2006). Att lära sig från misstag är en central del för en 
organisations resiliens (Weick & Sutcliffe, 2011). Den förmågan är även en framträdande 
egenskap hos just HROs.  
 
Learning-komponenten inom resiliens handlar om att lära sig av tidigare händelser men inte 
enkom negativa händelser, såsom olyckor och incidenter (Hollnagel, 2011a). För att en sådan 
erfarenhetsåterföring ska kunna ske i en organisation är det viktigt att det sker med en 
tillräcklig frekvens för att inga lärdomar ska falla i glömska. Det är också viktigt att det som 
lärts är generaliserbart från en situation till en annan, samt att det är möjligt att verifiera att det 
är värdefullt och relevant. 
 

Förutsäga (anticipating) 
Organisationer behöver vara medvetna om att misstag kan hända och de behöver uppskatta 
(anticipate) riskerna av effekten av ett sådant (Boin & McConnell, 2007). På så vis kan de 
skapa resiliens mot eventuellt kommande misstag i form av krishantering. Eftersom 
möjligheten till ett haveri av olika anledningar alltid är närvarande räcker det inte bara med 
krisplaner, utan en organisation behöver även öka sin resiliens. Alla systemnivåer behöver 
handla så att det upprätthålls en kontroll trots eventuella svårigheter och hinder som kan 
uppstå (Woods, 2011). Det handlar om förmågan att anpassa sig till framtidskrav.  
 
De flesta organisationer fokuserar nästan uteslutande på att förutse oväntade händelser 
(Burke, Wilson & Salas, 2005). HROs förutser om möjligt, men inom komplexa miljöer är 
förmågan att helt förutse det oväntade nästan omöjligt på grund av svaga signaler och osäkra 
miljöer. Genom vetskapen om vikten av att kunna förutse situationer, främjas HROs resiliens 
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eller förmågan att återhämta sig från fel. Genom att försöka förutse och därmed undvika 
oväntade händelser, avser resiliens hantera de oväntade händelser som redan har hänt.  
 

Övervaka (monitoring) 
I säkerhetsmedvetna organisationer finns mått för att kunna uppskatta huruvida 
organisationens befinner sig på en god nivå ur säkerhetssynpunkt (Wreathall, 2011). Ofta är 
dessa mått statistiska och visar frekvenser av olyckor och incidenter under en viss angiven 
tidsperiod. Dessa mått säger lite om hur organisationen ska förhålla sig till och hantera de 
nivåerna i framtiden. Inte heller säger de någonting om eventuella bakomliggande 
orsakssamband. Därför är det viktigt att organisationer utvecklar indikatorer och mått som ger 
ett mervärde och som visar det de behöver kunna hantera.  
 

Reagera (responding) 
Att svara mot kraven i en pågående avvikande situation benämns som förmågan att reagera 
(Pariés, 2011). Det handlar om att kunna utvärdera situationen, veta vad man ska reagera på, 
hur man bör reagera och verkställa en reaktion. Det kan delas upp i en reaktiv och en proaktiv 
respons, där den proaktiva lösningen söker att definiera möjliga situationer som kan hanteras 
utifrån angivna handlingsplaner, exempelvis en krishanteringsplan. Den reaktiva lösningen 
bygger mer på ett ad hoc-tänk där det handlar om att skapa och finna lösningen i stunden. 
 
Användning av RAG 
Som nämnts tidigare utgör RE ett nytt sätt att se på säkerhet och har fått ökat intresse inom 
den akademiska och den industriella världen på senare år (Steen & Aven, 2011). Studier 
utförda inom RE har främst varit kvalitativa (Azadeh & Salehi, 2014; Shirali et al., 2013). Få 
studier inom området har fokuserat på att mäta RE, varpå det finns ett underskott av 
kvantitativa studier utförda (Shirali et al., 2013). Det finns även ett behov hos praktiker av ett 
enkelt verktyg för att mäta resiliens (Johansson & Lindgren, 2008; Sheridan, 2008). 
 
RAG har använts för att undersöka resiliens hos en tågstation i Frankrike (Rigaud, Neveu, 
Duvenci-Langa, Obrist & Rigaud, 2013). Ett alternativ som påminner om RAG är presenterat 
av Wilson et al. (2009). De efterlyser en metod för att underlätta hur en avvägning mellan 
konkurrerande mål inom järnvägssystem ska göras. Järnvägssystem anses vara resilienta om 
de kan uppnå en balans mellan prissättning, servicenivå samt säkerhetsnivå. En modell 
presenteras, där faktorer relevanta för det aktuella systemet mappas upp ett spindeldiagram i 
relation till tre nivåer. Organisationen avgör var gränsen för de tre nivåerna ska gå. Inför ett 
investeringsbeslut, alternativt när en avvägning mellan konkurrerande faktorer ska avgöras, 
kan modellen användas för att mappa upp var den nya parametern hamnar i förhållande dels 
till andra faktorer och dels till de tre nivåerna. Författarna föreslår att en dylik modell för RE 
kan underlätta för beslutsfattare vid planering av hur konkurrerande faktorer ska prioriteras i 
framtida järnvägssystem. Detta genom att illustrera hur faktorerna kan interagera, exempelvis 
hur kapaciteten kan behöva minskas vid en ökning av säkerhet.   
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2.3.6 Luftfart och resiliens 
 
Eurocontrol startade ett projekt år 2007 med syftet att undersöka hur RE kunde förhålla sig till 
flygledning (Air Traffic Management, ATM) (Eurocontrol ATM, 2009). RE anses vara 
relevant inom flygfart, då de incidenter och olyckor som inträffar är komplexa till sin natur. 
På grund av att de komplexa system som flygfarten tillhör finns redan gedigna 
säkerhetsbarriärer på plats som fångar upp de flesta situationer som annars skulle utgöra en 
säkerhetsrisk. Det är således mer troligt att en incident eller olycka inom flygfarten sker på 
grund av att ett flertal tillfälligheter grundade i daglig prestationsvariationen (variablity). 
 
Luftfart har kommit att bli en högkomplex och dynamisk industri där marginalerna för 
avkastning är små (Dijkstra, 2006). Konkurrensen på marknaden beskrivs som hård och för 
att överleva ekonomiskt ligger fokus främst på kostnadsreduktion inom de berörda 
organisationerna. Branschen är dessutom verksam i en starkt föränderlig omgivning som 
påverkar säkerhetsläget.  
 
Internationellt sett är luftfarten hårt reglerat, men det finns rum i branschen för tolkning och 
variation när det kommer till hur arbetsuppgifter förstås och utförs (Zimmermann, Pariés, 
Amalberti & Hummerdal, 2011). Ett exempel från Norges lufttransportsystem är att den 
genomgått flera omfattande förändringar samtidigt som det är starkt sammanlänkat i andra 
system gör att det kan påverka multipla mål (Tjørhom & Aase, 2011). Det vill säga 
komplexiteten i systemet blir mycket stor. 
 

2.3.7 Järnväg och resiliens 
 
Tåg är, jämte flyg, det mest säkra transportslaget som finns (Dijkstra, 2006). Om järnvägs-
bolagen arbetade med att förbättra sin resiliens skulle deras säkerhet kunna förbättras i andra 
säkerhetstermer också, utan att äventyra andra systemmål. Resiliens är däremot en strategisk 
väg för att nå höga säkerhetsnivåer och inte alltid det givna svaret. Andra strategiska vägar 
har å andra sidan sina för- respektive nackdelar.  
 
RE anses vara applicerbart på järnvägssystem, då de tekniska system som krävs i verksam-
heten behöver vara flexibla, robusta och kunna hantera konkurrerande resurser på ett adekvat 
sätt (Wilson et al., 2009). Komplexiteten kan även beskrivas utifrån en järnvägsorganisation i 
Storbritannien, där ett ökat tryck på planering av leverans av ingenjörsarbete har visats råda 
(Ferreira, Wilson, Ryan & Sharples, 2011). Arbetsvolymen är hög och ska utföras under 
begränsade tidsfönster, då access kan ges till infrastruktursystemen. Detta förväntas ske 
parallellt medan en säker verksamhet upprätthålls utifrån de regelverken som styr. Även här 
ställs produktion mot säkerhetsmål. 
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2.4 HRO 
 
Sedan projektet High Reliability Organizations sjösattes under 80-talets mitt har det pågått en 
debatt om hur organisationer kan kategoriseras utifrån begreppet HRO (Bourrier, 2011). 
Ursprunget till projektet om HRO var tre organisationer (kärnkraftverk, hangarfartyg och 
flygledning) där snedsteg var förenat med stora kostnader (Rochlin, 2011). Att 
verksamheterna ansågs vara så pass politiskt viktiga att det fanns ett intresse för att undersöka 
problematiken vidare bidrog till starten av HRO-projektet.   
 

2.4.1 Vad är HRO? 
 
HROs har en viktig del i samhället då de förser omvärlden med viktiga tjänster, såsom 
exempelvis transport (Bourrier, 2011). Med en sådan central roll utsätts de för hård 
granskning och är av stort intresse för ett stort, växande, antal vetenskaper. Begreppet HRO 
innefattar de organisationer som har få incidenter, trots att de är verksamma i mycket 
dynamiska, teknologiska och riskabla miljöer (Jeffcott et al., 2006). Centralisering av 
beslutsfattande spelar stor roll i HROs men att, under onormal verksamhet (exempelvis en 
kris), decentraliseras beslutfattandet. 
 
En liknande definition är att en HRO verkar i en komplex, intensiv omgivning (environment) 
och har förmågan att anpassa sig till en rad olika situationer (Burke et al., 2005). Trots detta 
lyckas de ändå upprätthålla en felfri verksamhet - de förväntar sig och hanterar det otänkbara. 
Den förmågan och HRO som begrepp förknippas bland annat med luftfartsbranschen. 
 
HRO brukar även beskrivas som organisationer (exempelvis flygbolag) som uppvisar en 
ovilja att underlätta för tolkningar, har ett engagemang för resiliens samt där misslyckande ses 
som en lärandemöjlighet (Weick & Sutcliffe, 2011). Sammanfattningsvis kan dessa 
organisationer beskrivas som att de verkar i en högriskteknologisk miljö på ett nästan 
olycksfritt sätt, trots att det kan vara förväntat att det bör ske olyckor oftare än det gör 
(Hopkins, 2014).  
 

2.4.2 HRO idag 
 
Som ovan nämnt pågår en debatt om hur HRO ska definieras. Den ser annorlunda ut idag mot 
vad som ursprungligen var tänkt. HRO-fenomenet har, menar Bourrier (2011), inte alltid varit 
så populärt, utan det har eskalerat med åren till att en del av dagens forskning om HRO står 
långt ifrån ursprunget. Idag är en av de mer accepterade definitionerna att alla organisationer 
som medför någon form av risk för omgivningen och populationen skulle kunna ses som en 
HRO. Med den definitionen spelar det ursprungliga kravet på att inga misstag får begås inte 
längre någon roll. Ursprungligen var det alltså nödvändigt att en organisation verkar felfritt 
för att normen i samhället var av den art att snedsteg inte var ett alternativ. 
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2.5 Kritik mot resiliens och HRO 
 
Både HRO och RE har kommit att bli starkt ifrågasatt och har genom åren debatterats kritiskt. 
Det har riktats kritik mot att resiliens och HRO för att de skulle vara tandlös (Hopkins, 2014). 
Ibland beskrivs RE som en teori som inte tillför något ytterligare än vad HRO-teori gör. I 
HRO-teori ingår nämligen resiliens som en viktig princip för vad en HRO har och gör. Det 
vill säga, en HRO är (mer eller mindre) resilient - annars är det inte en HRO. Det anses därför 
berättigat att kritisera RE för att det utges vara något nytänkande trots att det ingår i HRO-
teori. Ytterligare kritik är att de ursprungliga HRO-studierna (på 80-talet) inte tillämpade ett 
objektivt urval av de medverkande organisationerna som HROs, utan genom personliga 
kontakter. Trots det visar exempelvis HRO-studier på att dess generella organisatoriska 
egenskaper skulle kunna leda till både en säker och tillförlitlig verksamhet under krävande 
(demanding) situationer (Jeffcott et al., 2006).  
 
Andra kritiker menar att viss restriktion bör råda i fråga om rekommendationer kring resiliens 
(Boin & van Eeten, 2013). Det då det finns förhållandevis lite empiri gjord på resilienta 
organisationer, kontra en större mängd normerande och beskrivande litteratur. De menar 
därför att det inte går att veta när, om och hur en organisation är resilient.  
 

2.6 Komplexa system kopplat till resiliens och HRO  
 
Komplexa system anses ha en förmåga att anpassa sig, lära sig och justera verksamheten vid 
oväntade händelser. (Ruault, Vanderhaegen & Luzeaux, 2012). Något som också resiliens 
förknippas med. Komplexa system är därtill en multidisciplinär angelägenhet och beroende av 
att personer på olika platser vid olika tidpunkter gör vissa arbeten (Cook et al. 2015; Roth, 
Multer & Raslear, 2006). Ett exempel på ett sådant är flygledning och järnvägsoperatörer. Det 
är ständigt utsatta för interna och externa avbrott (disruption), vilka kan sammanlänkas med 
varandra och skapa en våg av bieffekter. Det kan antingen påverka ett helt system eller en 
liten del i systemet, exempelvis ett team med flygpersonal.  
 
Som tidigare nämnt är HROs verksamma i en komplex miljö (Burke et al., 2005). Det innebär 
att en organisation, utöver att vara proaktiv, också aktivt behöver verka för resiliens. Den 
behöver kunna anpassa sig efter olika situationer för att fortsätta ha prickfri olycksstatistik. 
 

2.7 Valda definitioner 
 
I denna studie tillämpas den definition som Bourrier (2011) nämner som en mer accepterad 
definition idag. Nämligen att alla organisationer som medför någon form av risk för 
omgivningen och populationen är en HRO. 
 
För att definiera resiliens används Hollnagels definition. Det vill säga ett systems förmåga att 
bibehålla sin prestation under både normala- som avvikande situationer (Hollnagel, 2011b). 
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Det sker genom anpassning av verksamheten innan, under eller efter en inträffad störning 
eller förändring. Resiliens är inte att ses som något en organisation har, utan som något en 
organisation gör - en förmåga eller en process. 
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3         Metod och genomförande 
 

3.1 Metodansats 
 
I denna studie tillämpades metodtriangulering, även benämnt mixed-methods (Jacobsen, 
2002; Tashakkori & Teddlie, 2003). Ett sådant angreppssätt innebär att flera metoder 
(kvalitativa och kvantitativa) inkluderas i samma studie för att studera ett och samma 
fenomen. Valet att metodtriangulera görs då både kvalitativa och kvantitativa metoder har 
styrkor respektive svagheter, och genom att använda flera metoder kan ett annat djup eller 
bredd nås av ett fenomen, som inte skulle kunnat ske med endast en metod (Jacobsen, 2002; 
Ivankova, Creswell & Stick, 2006; Querstret & Robinson, 2013). Metodtriangulering 
inkluderar en rad olika designer och en av de vanligare är mixed-methods sequential 
explanatory design (Creswell, Plano Clark, Gutmann & Hanson, 2003). I en sådan design 
inleds undersökningen med en kvantitativ studie (exempelvis en enkät) och återföljs en 
kvalitativ studie (exempelvis intervjuer). Att inleda med en kvantitativ studie ger en vid 
förståelse för ett problem, men väcker ibland ytterligare frågor. Dessa frågor kan följas upp i 
den följande kvalitativa studien, som har sitt ursprung i den kvantitativa. Utifrån analysen av 
den kvalitativa studien ges en djupare förståelse för ett fenomen. Metoderna vävs sedan 
samman och utgör studiens tolkande del. För att undersöka fenomenet resiliens användes i 
den aktuella studien en mixed-methods sequential explanatory design. En kvantitativ studie, i 
form av en enkät, följdes upp av en kvalitativ studie, i form av intervjuer, i respektive 
organisation. För en översiktlig bild över studiens genomförande, se Bilaga 1: Flödesschema. 
 

3.2 Enkätstudie 
 
Nedan följer en beskrivning av respektive enkätstudie där studien för järnvägsorganisationen 
beskrivs först, följt av luftfart. 
 

3.2.1 Järnväg  
 
Urval 
Undersökningen genomfördes i en järnvägsorganisation i Sverige. Antal deltagare var 53 
personer. Deltagarna kom från ett verksamhetsområde. En kontaktperson i organisationen 
valde ut vilket verksamhetsområde som skulle delta i studien, varpå deltagarna valdes utifrån 
tillgänglighet.  
 
Deltagarna var mellan 32 och 62 år (M = 51.26; S = 8.04) och 50 procent angav att de arbetat 
i organisationen längre än 14 år (M = 16.92; S = 11.26). Könsfördelningen var 22.40 procent 
kvinnor, 44.90 procent män samt 2.10 procent annat.  
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Procedur 
Studien genomfördes i form av en webbaserad enkät. Deltagarna fick en länk till enkäten via 
sin företagsmail med instruktioner om hur de kunde nå enkäten. Mailet skickades ut av en 
kontaktperson på MTO Säkerhet till samtliga anställda vid det undersökta verksamhets-
området (n = 53).  
 
Deltagarna hade möjlighet att fylla i enkäten under arbetstid och kunde spara en delvis ifylld 
enkät för att fortsätta vid ett annat tillfälle. Datainsamlingsperioden var två veckor och 
kontaktpersonen på MTO Säkerhet skickade ut en påminnelse en vecka efter det inledande 
mailet. 
 
Material  
Den webbaserade enkäten utvecklades i programmet Lime Survey (2015). Enkäten hade 
inledningsvis en informationstext med instruktioner nödvändiga för att fylla i enkäten som 
tänkt. I informationstexten nämndes även forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002), 
såsom att deltagandet var frivillig och att alla svar skulle avidentifieras vid samman-
ställningen.  
 
Enkäten bestod av 46 frågor. Efter inledningstexten fick deltagarna svara på två demografiska 
frågor rörande avdelningstillhörighet respektive antal år de arbetat i organisationen. Därefter 
följde påståenden rörande fyra konstrukt: Reagera, Lära av, Övervaka samt Förutse. 
Respektive konstrukt bestod av 10 påståenden, var delvis utvecklade utifrån RAG-metoden 
och var randomiserade inom respektive konstrukt. Ett exempel på ett påstående från 
konstruktet Reagera var: ”Min organisation agerar snabbt vid avvikande situationer”. En 1-5 
Likert-skala användes för samtliga påståenden inom konstrukten där 1 motsvarade ”Stämmer 
inte alls” och 5 motsvarade ”Stämmer helt och hållet”. De gav motsvarande poäng vid 
kodningen. Efter påståendena följde två demografiska frågor om ålder och kön, följt av två 
frisvarsfrågor där respondenten hade möjlighet att lämna kommentarer om hur de upplevt 
enkäten respektive övriga synpunkter. Avslutningsvis informerades deltagarna om vad 
enkäten handlat om och om kontaktuppgifter till kontaktpersonen vid MTO Säkerhet vid 
eventuella frågor. För fullständig utformning av enkäten; se Bilaga 2: Enkät.  
 
Analys 
Deskriptiv statistik användes för att undersöka demografiska variabler. För att analysera 
frågeställning ett respektive två användes jämförande statistik. Analyserna gjordes i statistik-
programmet IBM SPSS. 
 
Konstrukt- och resilienspoäng togs fram för att analysera respektive organisations upplevda 
resiliens. En konstruktpoäng togs fram för Reagera, Lära av, Övervaka respektive Förutse, 
genom att poängen för respektive item inom ett konstrukt summerades och dividerades med 
tio. Därefter summerades de fyra konstruktpoängen och dividerades med fyra för att skapa en 
resilienspoäng, Resiliens. För att jämföra organisationernas upplevda resiliens genomfördes 
oberoende t-test med organisationernas respektive resilienspoäng. 
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En principal faktoranalys genomfördes, vilket är den vanligaste metoden för att ta fram 
faktorer (Kline, 2000). Det gjordes för att analysera enkätens validitet och reliabilitet. De 
bakomliggande variablerna antogs inte korrelera, varpå en varimax rotation valdes. Först 
genomfördes en faktoranalys inom konstrukten och därefter en mellan konstrukten.  
 

3.2.2 Luftfart 
 
Urval 
Undersökningen genomfördes i en organisation verksam inom luftfart i Sverige. Antal 
deltagare var 71 personer, tillhörde samma yrkesgrupp och arbetade vid fem olika orter i 
Sverige. En kontaktperson i organisationen valde ut vilken yrkesgrupp och vilka orter som 
skulle delta i studien, varpå deltagarna valdes utifrån tillgänglighet.  
 
Deltagarna var mellan 24 och 61 år (M = 41.65, S = 10.17) och 50.90 procent angav att de 
arbetat i organisationen längre än 18 år (M = 18.13; S= 11.33). Könsfördelningen var 39.60 
procent kvinnor, 52.80 procent män samt 5.70 procent annat.  
 
Procedur 
Studien genomfördes i form av en pappersbaserad enkät. En kontaktperson på MTO Säkerhet 
skrev ut enkäterna (71 stycken) och skickade dem uppdelade i tre separata buntar till tre olika 
kontaktpersoner inom luftfartsorganisationen.  
 
Utdelning av enkäterna skedde under en paus i samband med tre olika mötestillfällen, på tre 
olika orter, av en chef på plats. Deltagarna informerades om att de inte skulle prata med 
varandra under ifyllandet av enkäten och att de hade dagen på sig att fylla i den. Chefen som 
delade ut enkäten på respektive ort samlade in dem efter dagens slut och la dem i ett 
gemensamt kuvert som förseglades i samma stund. Därefter skickades kuvertet tillbaka till 
kontaktpersonen på MTO Säkerhet. Mötestillfällena inträffade under en period på fyra 
veckor.  
 
Material  
Enkäten var pappersbaserad och inleddes med ett försättsblad. Där informerades deltagarna  
om instruktioner nödvändiga för att fylla i enkäten som tänkt om forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2002), såsom att deltagandet var frivillig och att alla svar skulle 
sammanställas avidentifierat.  
 
Enkäten bestod av 47 frågor. Deltagarna fick först besvara två demografiska frågor rörande 
eventuell chefsbefattning respektive antal år i organisationen. Därefter följde påståenden 
rörande fyra konstrukt: Reagera, Lära av, Övervaka samt Förutse. Respektive konstrukt 
bestod av 10 påståenden och var delvis utvecklade utifrån RAG. Det var samma påståenden 
som återfanns i den tidigare beskrivna webbaserade enkäten. En 1-5 Likert-skala användes för 
samtliga påståenden inom konstrukten där 1 motsvarade ”Stämmer inte alls” och 5 
motsvarade ”Stämmer helt och hållet”. De gav motsvarande poäng vid kodningen. Efter 
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påståendena följde frågor om ålder, kön, huvudsaklig tjänsteort samt två frisvarsfrågor där 
respondenten hade möjlighet att lämna kommentarer om hur de upplevt enkäten respektive 
övriga synpunkter. Avslutningsvis informerades deltagarna om vad enkäten handlat om och 
kontaktuppgifter till kontaktpersonen vid MTO Säkerhet vid frågor. 
 
För att minska risken för ordningseffekter skapades två versioner av enkäten, där påståendena 
inverterades inom respektive konstrukt. För att utformning av enkäten utan inverterade 
påståenden; se Bilaga 2: Enkät.  
 
Analys 
För analys av denna enkätstudie användes samma upplägg som den analys som genomfördes i 
järnvägsorganisationen. Se avsitt 3.2.1 Järnväg under rubriken Analys för utförlig 
beskrivning. 
 

3.3 Intervjustudie 
 
Efter enkätstudien följde en intervjustudie ämnad att bidra med kompletterande information. 
En intervju i respektive organisation genomfördes och de fokuserade på intervjupersonen 
upplevelse kring rådande resiliens i respektive organisation. Järnvägsorganisationen är 
beskriven först följt av luftfartsorganisationen. 
 

3.3.1 Järnväg 
 
Urval 
Undersökningen genomfördes i samma järnvägsorganisation som enkätstudien (se avsitt 3.2.1 
Järnväg). En kontaktperson vid organisationen valde ut respondenten, utifrån kriterierna att 
personen hade en strategisk befattning och expertis om organisationens säkerhetsarbete.  
Deltagaren var en person som arbetat mer än 10 år i organisationen och hade en högre 
chefsbefattning. 
 
Procedur 
 

Intervjuenkät 
Inför intervjun fick respondenten fylla i en webbaserad enkät. En länk till enkäten mailades av 
en av författarna till denna studie till respondentens företagsmail två veckor innan inbokad 
intervju. I mailet informerades respondenten hur enkäten kunde nås och att den ämnade ligga 
grund för den kommande intervjun. Respondenten kunde fylla i enkäten på arbetstid och hade 
möjlighet att spara en delvis ifylld enkät för att fortsätta vid ett annat tillfälle. Länken till 
enkäten var öppen i två veckor.   
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Intervju 
Intervjun utfördes i ett konferensrum på respondentens arbetsplats. Inledningsvis 
informerades respondenten om att intervjun skulle pågå i ca 30 minuter, att inspelnings-
apparaturen var igång, att resultatet endast skulle användas inom ramen för en magister-
uppsats, att svaren skulle sammanställas avidentifierat samt att respondenten kunde avsluta 
intervjun när som helst. Respondenten informerades även om att svaren från intervjuenkäten 
sammanställts i ett spindeldiagram, som i sin tur skulle fungera som diskussionsunderlag 
under intervjun. Se Bilaga 3 för fullständig intervjuguide.  
 
Därefter ställdes fyra bakgrundsfrågor om respondentens arbetsuppgifter, antal år i 
organisationen, tidigare arbetsroller inom organisationen samt på vilket sätt personen arbetade 
med säkerhet. Det framtagna spindeldiagrammet visades för respondenten som fick förklarat 
för sig hur det speglade enkätsvaren. Sedan ställdes en öppen fråga där respondenten fick 
svara på hur hen upplevde sin organisations förmåga att reagera. Därefter ombads intervju-
personen förtydliga sina svar med exempel. Samma procedur genomfördes för resterande tre 
konstrukten: lära, övervaka respektive förutse. Spindeldiagrammet låg synligt för 
respondenten och intervjuledarna på bordet under detta steg och användes som stöd för 
intervjun. Efter detta ställdes två öppna frågor rörande om respondenten upplevde att det 
fanns faktorer i organisationen som gynnade respektive hindrade deras resiliens. 
 
Vid intervjutillfället ledde en person intervjun medan den andra skötte inspelningsapparaturen 
och kompletterade med följdfrågor vid upplevt behov. Intervjun varade ca 40 minuter. 
 
Material 

 
Intervjuenkät 

Den webbaserade intervjuenkäten var utvecklad i Lime Survey och inleddes med en 
informationstext med instruktioner nödvändiga för att fylla i enkäten som tänkt. I 
informationstexten nämndes forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002), såsom att 
deltagandet var frivillig och att alla svar skulle sammanställas avidentifierat. Efter 
informationstexten följde två demografiska frågor som vilken organisation och enhet 
personen tillhörde. Därefter följde samma påståenden gällande de fyra konstrukten som i den 
tidigare webbaserade enkäten (se avsitt 3.2.1 Järnväg under rubriken Material för utförlig 
beskrivning). För fullständig förteckning av enkätens påståenden, se Bilaga 2: Enkät. 
 

Intervju 
En semistrukturerad intervjuguide utformades (se Bilaga 3: Intervjuguide). Den 
kompletterades med ett diskussionsunderlag i form av ett spindeldiagram, som utformats 
utifrån respondenternas respektive konstruktpoäng i intervjuenkäten. För information om 
framtagning av konstruktpoäng (se avsitt 3.2.1 Järnväg under rubriken Analys). 
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Analys 
 
Intervjuenkät 

Utifrån intervjuenkäten beräknades en konstruktpoäng för respektive konstrukt (se avsitt 3.2.1 
Järnväg under rubriken Analys). De fyra konstruktpoängen illustrerades med ett 
spindeldiagram som utgjorde ett diskussionsunderlag för intervjun.  
 

Intervju 
I den aktuella studien genomfördes en induktiv TA på den transkriberade intervjun. Vid en 
tematisk analys (TA) struktureras insamlad data utifrån teman, vilket kan ske antingen 
induktivt (teman arbetas fram utifrån materialet) eller deduktivt utifrån tidigare formulerade 
teman (Langemar, 2008). TA har visats vara lämplig för studier med mixed methods 
(Querstret & Robinson, 2013). Analysen bestod av tre delar. I första delen lästes 
transkriberingen igenom och kodades. Denna del utfördes individuellt av de två 
uppsatsförfattarna, varpå den initiala kodningen var oberoende av den andras. I del två 
jämfördes de individuella kodningarna. Det kodade materialet gicks därefter igenom 
gemensamt i den tredje delen, och strukturerades in i olika teman och underteman. Se Tabell 
4 för utförlig beskrivning av framtagna teman.  
 
Tolkning  
Resultaten från enkätstudien respektive intervjustudien tolkades utifrån ett MTO-perspektiv. 
  

3.3.2 Luftfart 
 
Urval 
Undersökningen genomfördes i samma organisation verksam inom luftfart som enkätstudien 
(se avsnitt 3.2.2 Luftfart). En kontaktperson vid organisationen valde ut respondenten, utifrån 
kriterierna att personen hade en strategisk befattning och expertis om organisationens 
säkerhetsarbete. Respondenten var en person som arbetat mer än 10 år i organisationen. Hen 
arbetade både på operativ och strategisk nivå. 
 
Procedur 
 

Intervjuenkät 
Inför intervjun ombads respondenten fylla i en webbaserad enkät. En länk till enkäten 
mailades av en av författarna till denna studie till respondentens företagsmail två veckor innan 
inbokad intervju. I mailet informerades respondenten hur den kunde nå enkäten och att den 
ämnade ligga grund för den kommande intervjun. Respondenten kunde fylla i enkäten på 
arbetstid och hade möjlighet att spara en delvis ifylld enkät för att fortsätta vid ett annat 
tillfälle. Länken till enkäten var öppen i två veckor och tre påminnelser skickade ut. På grund 
av en, för undersökningen, utomstående faktor kunde inte respondenten fylla i enkäten, varpå 
ett bortfall av den här enkätinsamlingen skedde. 
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Intervju 

Intervjun utfördes i respondentens kontorsrum. Inledningsvis informerades respondenten om 
att intervjun skulle pågå i ca 30 minuter, att inspelningsapparaturen var igång, att resultatet 
endast skulle användas inom ramen för en magisteruppsats, att svaren skulle sammanställas 
avidentifierat samt att respondenten kunde avsluta intervjun när som helst. Se Bilaga 3 för 
fullständig intervjuguide. 
 
Därefter ställdes fyra bakgrundsfrågor om respondentens arbetsuppgifter, antal år i 
organisationen, tidigare arbetsroller inom organisationen samt på vilket sätt personen arbetade 
med säkerhet. Sedan ställdes en öppen fråga där respondenten fick svara på hur hen upplevde 
sin organisations förmåga att reagera. Därefter ombads intervjupersonerna förtydliga sina 
svar med exempel. Samma procedur genomfördes för resterande tre konstrukten: lära, 
övervaka respektive förutse. Efter detta ställdes två öppna frågor rörande om respondenten 
upplevde att det fanns faktorer i organisationen som gynnade respektive hindrade deras 
resiliens. 
 
Vid intervjutillfället ledde en person intervjun medan den andra skötte inspelningsapparaturen 
och kompletterade med följdfrågor vid upplevt behov. Intervjun varade ca 47 minuter och 
bröts mitt i under två minuter, då respondenten behövde svara på ett telefonsamtal. 
 
Material 
 

Intervjuenkät 
Materialet hade samma utformning som finns beskrivet i avsnitt 3.1.1 Järnväg under rubriken 
Material.  
 

Intervju 
Samma semistrukturerade intervjuguide som i avsnitt 3.1.1 Järnväg, rubriken Material. För 
utförlig intervjuguide, se Bilaga 3: Intervjuguide.  
 
Analys 
 

Intervju 
Samma utförande som i avsnitt 3.3.1 Järnväg under rubriken Analys. Se Tabell 5 för utförlig 
beskrivning av framtagna teman.  
 
Tolkning  
För tolkning se avsnitt 3.3.1 Järnväg under rubriken Tolkning. 
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4         Resultat och analys 
 
Nedan följer resultatet för enkätstudien i respektive organisation följt av resultatet av 
intervjustudien. 
 

4.1 Enkätstudie 
 

4.1.1 Frekvensdata 
 
Järnväg 
Frekvensdata togs fram för att se hur den rådande situationen såg ut i organisationen angående 
upplevd resiliens och för samtliga delkonstrukt (se Tabell 1). Resultatet visade att deltagarna 
skattat organisationens förmåga att Lära av högst, och förmågan att Reagera lägst.   
 
Tabell 1. Antal deltagare (n1), medelvärde (M) och standardavvikelse (s) för samtliga 
konstrukt samt resilienspoäng (Resiliens). 

 Konstrukt n M s 
 Reagera 38 2.61 .73 
 Övervaka 36 2.74 .90 
 Lära av 34 3.06 .84 
 Förutse 34 2.73 .80 
 Resiliens 34 2.76 .74 
 n1 varierar mellan 34 och 38 på grund av interna bortfall.  

   
Luftfart 
Frekvensdata togs fram för att se hur den rådande situationen såg ut i organisationen angående 
upplevd resiliens och för samtliga delkonstrukt (se Tabell 2). Resultatet visade att deltagarna 
skattat organisationens förmåga att Lära av högst, och förmågan att Förutse lägst.   
 
Tabell 2. Antal deltagare (n2), medelvärde (M) och standardavvikelse (s) för samtliga 
konstrukt samt resilienspoäng (Resiliens). 

 Konstrukt n M s 
 Reagera 49 3.94 .58 
 Övervaka 42 3.70 .48 
 Lära av 51 4.05 .54 
 Förutse 48 3.26 .61 
 Resiliens 38 3.75 .45 
 n2 varierar mellan 38 och 51 på grund av interna bortfall.  
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4.1.2 Oberoende t-test 
 
För att undersöka om det fanns en skillnad mellan organisationerna angående upplevd 
resiliens utfördes ett oberoende t-test. Resultatet visade en signifikant skillnad i Resiliens t70  =  
-6,94; p < .000; där organisationen inom luftfart hade högre skattad resiliens jämfört med 
järnvägsorganisationen. 
 

4.1.3 Cronbachs alfa 
 
Cronbachs alfa beräknades för respektive konstrukt för att kunna uppskatta enkätens 
reliabilitet. Resultatet blev: Reagera (0.94), Övervaka (0.96), Lära av (0.94), Förutse (0.91), 
vilket tyder på en hög intern konsistens för samtliga konstrukt. 
 

4.1.4 Faktoranalys 
 
En övergripande principal faktoranalys med varimax rotation genomfördes för att ge en 
inledande indikation på enkätens validitet. Först genomfördes en faktoranalys inom konstrukt 
och därefter en mellan konstrukt.  
 
Inom konstrukt 
En faktoranalys inom konstrukt gjordes för variablerna: Reagera, Övervaka, Lära av och 
Förutse. Kriterierna för analysen var egenvärden > 1 och faktorladdningar över .40. För Lära 
av, Reagera respektive Övervaka resulterade analyserna i en faktor per konstrukt och med 
faktorladdningar över .40. Analysen av Förutse resulterade i två faktorer med egenvärden > 1 
och tre dubbelladdningar. 
 
Mellan konstrukt 
En faktoranalys mellan konstrukt genomfördes för variablerna: Reagera, Övervaka, Lära av 
och Förutse. Kriterierna för analysen var egenvärden > 1, faktorladdningar över .40. Analysen 
resulterade i sex faktorer med egenvärden > 1, med 16 dubbelladdningar och tre trippel-
laddningar. Ett item (”Min organisation använder sig av reaktiva mått för att övervaka 
säkerheten”) hade en faktorladdning under .40 och exkluderades från analysen. Därefter 
resulterade analysen i fem faktorer, med 13 dubbelladdningar och tre trippelladdningar. 
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4.2 Intervjustudie  
 
Tabell 3. Förteckning över kodning som användes vid presentation av citat. 

Kod Innebörd 
(.) Paus 

/…/ Borttaget utifrån bedömningen ej relevant. 
… Det som sades innan eller efter citatet bedömdes som ej relevant. 

(angivelser i 
parentes) 

Beskrivningar av ljud. 

 

4.2.1 Intervjustudie Järnväg 
 
Vid TA av intervjustudien i järnvägsorganisationen framkom sju stycken huvudteman. För 
fullständig förteckning se Tabell 4. Nedan följer respektive huvudtema som illustreras med 
citat, följt av faktorer som upplevdes hindra och gynna organisationens resiliens.  
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Tabell 4. Teman och beskrivning av upplevelser från järnvägsorganisationen. 
Tema Beskrivning 
Regelverk Krav. Regler. Kontroll. Övervaka. Det fanns ett detaljerat 

regelverk som skulle följas. Extern kontroll genomfördes och en 
metod för intern kontroll och revision var under utveckling. 
Överblick och fågelperspektiv efterfrågades. 
 

Förbättringsarbete Åtgärder. Lära av. Förutse. En vilja till att förutse händelser, 
ständig förbättring, kommunikation samt lärande. Konstruktiva 
lösningar söktes på belysta brister. Eventuella störningar försökte 
kartläggas genom prognoser och säkerheten prioriterades. Regel-
styrningen kunde medföra förändringströghet och det saknades 
effektiva system för erfarenhetsåterföring.  
 

Kultur Kultur. Säkerhet. Det fanns en aktiv säkerhetskultur, som var 
särskilt utpräglad i ett verksamhetsområde. 
 

Resurser Personal. Ekonomi. Bemanningen hölls nere av kostnadsskäl, men 
vid höjd beredskap kallades personal in. Brister i kontroll rörande 
medarbetarnas kompetens upplevdes vara symptomatiskt i 
organisationen.  
 

Samarbete Samarbete. Samarbete med myndigheter och på Europanivå 
förekom. Bristande samarbete fanns mellan trafiklednings-
centralerna. 
 

System Teknik. Rapport. Kommunikation. Det förekom automatiserat 
arbete och informationsspridning skedde genom intranät. 
Rapporteringsskyldighet fanns samt en kedja för detta. Det saknades 
system för rapportering av normal drift. Ett dikotomt tänkande 
gällande drift kunde påverka rapporteringen.  
 

Reaktionsförmåga Reagera. Avvikelser. Reaktionsförmågan var god på operativ nivå, 
men hade brister på strategisk nivå. Trafikledningscentralernas 
primära uppgift var att reagera och förmågan upplevdes hög. 
Förutbestämda arbetssätt och procedurer fanns för avvikande 
situationer, som ofta rörde fysiska anläggningsfel.  
 

Verksamhet Ansvar. Styrning. Organisation. Strategi. Ingen upplevdes ha ett 
helhetsansvar för säkerheten, varpå ett strategiskt fågelperspektiv i 
verksamheten efterfrågades. Ledningen visade engagemang inför 
förbättringar, men processer saknades. Åtgärder genomfördes för 
implementering av nya arbetssätt. Ett behov av mer proaktivt 
säkerhetsarbete förelåg. 
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Regelverk 
Det framkom under intervjun med respondenten i järnvägsorganisationen att organisationen 
var starkt styrt och reglerad av diverse lagstiftningar och regelverk. Intervjupersonen talade 
om att organisationen hade ett säkerhetsansvar i egenskap av infrastukturförvaltare.  
 
“... vi är alltså skyldiga att övervaka risker i verksamheten. Det är en EU-förordning som 
kravställer det.” 
 
Det fanns viss intern kontroll gällande säkerheten, men även externa revisoner där exempelvis 
säkerhetstillstånd omprövades av en extern myndighet. Respondenten berättade att 
organisationen nyligen fått ett nytt säkerhetstillstånd beviljat och att arbete med att bygga upp 
en förbättrad metodik för att systematiskt mäta säkerhetsarbetet därför var igång. Det under-
söktes även att organisationen hade arbetssätt som stödde säkert arbete. Intervjupersonen 
menade att det fanns ett internt behov av fågelperspektiv, då det inte fanns någon som 
koordinerade detta vid tidpunkten för intervjun.  
 
Förbättringsarbete 
Under intervjun lyfte intervjupersonen att det fanns en vilja i organisationen för ständiga 
förbättringar, kommunikation, lärande och att förutsäga händelser.  
 
“... jag uppfattar att det finns en ambition och en viljeinriktning där som liksom stödjer 
lärande och att ständigt förbättra.” 
 
I och med revisionerna lyftes brister naturligt och konstruktiva lösningar eftersöktes. 
Respondenten upplevde att organisationen blivit bättre på att förutse och hantera större 
händelser som kunde förutses, genom att de bland annat anpassade verksamheten utefter 
väderprognoser. Hen berättade att trafiken i större utsträckning ställdes i förebyggande syfte 
för att förhindra behovet av en eventuell evakuering. Det säkra togs före det osäkra, menade 
hen. Trots viljeinriktningen i organisationen kunde regelstyrningen medföra en förändrings-
tröghet om det var större saker som behövde åtgärdas. Intervjupersonen berättade vidare att 
det vid tidpunkten för intervjun inte fanns något effektivt system för erfarenhetsåterföring, 
som gjorde att de hade möjlighet att lära sig av tillbud eller olyckor. 
 
Kultur 
Under intervjun framkom att järnvägsorganisationen arbetade aktivt med sin säkerhetskultur, 
vilket bland annat belystes av att cheferna genomgick en resiliensutbildning. Verksamhets-
området trafikledning hade, enligt intervjupersonen, en särskilt utpräglad kultur. Detta var 
någonting som upplevdes påverka förhållandet till säkerhet och den säkerhetskultur som 
rådde.  
 
”Det är mycket som sitter i väggarna. Säkerheten är integrerad i deras processer. Det är jag 
ganska övertygad om…” 

 
… man faktiskt vill korrigera brister, man vill ha en fungerande verksamhet, 
man vill göra rätt när det kommer till säkerhet och att uppfylla de kraven för att 
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ha både en effektiv och en säker verksamhet. Det tycker jag man har koll på. … 
det känns som en tydlig målsättning där då och vi ser ju det utifrån när vi 
kommer in i deras arbete att det finns en sådan vilja.  
 

Resurser 
Intervjupersonen belyste att det fanns en vilja högre upp i organisationen att hålla kostnaderna 
nere rörande bemanning.  
 
“... man försöker ju naturligtvis av kostnadsskäl hålla bemanningen så slimmad som det bara 
går…” 
 
Hen menade att det kunde vara en svår avvägning att bestämma minimibemanningen vid 
trafikledningen, då det dagliga arbetet var relativt tillbakalutat samtidigt som att personalen 
behövde klara av normala avvikelser som kunde inträffa. Vid höjd beredskap kallades dock 
extra personal in. Det framkom även under intervjun att det fanns brister i kontrollen gällande 
att medarbetarna uppfyllde ställda kompetenskrav. 
 
“... men det är lite symtomatiskt för [organisationens namn].” 
 
Samarbete 
Det framkom under intervjun att det fanns samarbeten med externa myndigheter och på 
Europanivå. Respondenten menade att trafikledningscentralerna inte samarbetade med 
varandra, och att det fanns kritik riktad mot detta.  
 
“Jag vet att det är en kritik som har riktats /…/ att de är ju inte helt samordnade. Jag tror att de 
jobbar på det /…/  varje trafikledningscentral är ju sin organism liksom.” 
 
System 
Intervjupersonen berättade att arbetet vid en trafikledningscentral, vid normal drift, var 
automatiserat. Det framkom att intranätet var ett kommunikationssystem som användes för 
informationsspridning. Vid intervjutillfället fanns en rapporteringsskedja för den 
rapporteringsskyldighet som organisationen hade, vilken intervjupersonen ansåg fungerade 
ganska bra. Respondenten menade dock att det saknades system för rapportering vid normal 
drift och strukturer som befordrade sådan rapportering. 
 
“... på trafikledningen så har man inte något system egentligen för rapportering /.../ tekniskt 
system, men det finns inga strukturer heller i övrigt som befordrar rapportering och det är en 
brist…” 
 

… det händer kanske någonting, någon gjorde fel. Sådant är man sämre på att ta 
om hand. /…/ Vi kan inte förbättra oss för att vi har liksom ingen, ingen process 
för, för hur vi ska ta upp fel vi begår eller så. Utan det är liksom bara den här 
styrda kedjans om finns på plats och den är vi skyldiga att ha, men det här 
liksom mjuka: Hur förbättrar vi oss kontinuerligt? Hur får vi en bra 
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säkerhetskultur? Hur lyfter vi våra brister? Internt liksom finns det ingen 
struktur för. 
 

Respondenten ansåg att medarbetarna tänkte tvådelat i sitt arbete, där arbetet antingen sågs 
som under normal drift eller drift under stört läge. Hen menade att medarbetarna troligen var 
mer benägna att rapportera sådant som skedde under stört läge, för att kunna förbättra de 
arbetssätt som då skulle följas. 
 

Reaktionsförmåga 
Enligt respondenten var reaktionsförmågan god i organisationen på operativ nivå. Det var 
trafikledningens huvudansvar att reagera på avvikande situationer.  
 

... uppstår liksom en störning i trafiken, så är det ju deras primära uppgift att 
återställa normaldrift. Det vet alla att det är deras uppgift. Det så att den reaktiva 
förmågan är det absolut inget fel på. /…/ Då vet alla roller. Vad de ska göra. Det 
är styrt och kontrollerat. Och det är inga konstigheter där. 

 
På strategisk nivå ansåg respondenten att det fanns en brist gällande förmågan att reagera.  
 

... reagera på avvikande alltså har vi en brist i något avseende, det kan vara en 
brist i säkerhetsstyrningen. En sådan avvikelse den tar ju av naturliga skäl lite 
längre tid att korrigera, men det finns ändå en öppenhet och en vilja för att göra 
det... 
 

Intervjupersonen berättade att det fanns fastställda procedurer och arbetssätt som skulle följas 
vid stört läge. När ett fel inträffade var det ofta ett fysiskt fel i anläggningen. 
 
Verksamheten 
Intervjupersonen framhöll en brist i form av att ingen hade det övergripande helhetsansvaret 
för säkerhet. Respondenten menade att ledningen var engagerad och ville åstadkomma en 
förbättring, men att det saknades processer för förbättringar och en avsaknad av kontinuitet 
förekom. Det skedde många förändringar i organisationen, bland annat genom att flera 
myndigheter blivit sammanslagna. Detta upplevde respondenten förstärkte behovet av en 
funktion med ett strategiskt fågelperspektiv. Någon som hade ansvar för översynen.  
 
“… mer av ett fågelperspektiv på (.) på det här. Det behöver utvecklas och det är under 
uppbyggnad då.”  
 
Det framkom även att åtgärder införts för att förbättra implementeringen av nya arbetssätt. 
 

… vi har haft problem med implementering av nya arbetssätt. Det har lett fram 
till att man har infört implementeringsfönster för att underlätta för personalen att 
ta till sig den nya styrningen, så att det bara sker i samband med utbildningar 
under två tillfällen per år. 
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Intervjupersonen menade även att organisationen hade ett behov av att utvecklas från reaktiv 
till proaktiv i fråga om säkerhet. 
 
Hinder och gynnande faktorer för resiliens 
I intervjun lyftes faktorer som var positiva eller negativa för organisationens resiliens. 
Ledningen lyftes upp som en gynnande faktor för resiliensarbetet. Främst var det en specifik 
eldsjäl till chef som intervjupersonen ansåg vara väldigt bra på att sprida vikten av säkerhets-
arbete ut i organisationen. 
 
“... framförallt att ledningen engagerar sig /.../ ledningen visar att det här är viktigt, så har det 
en stor effekt. Det har ett starkt signalvärde ute i organisationen och det ger en effekt på den 
dagliga verksamheten…” 
 
Att arbetssätten i organisationen var starkt styrda var något intervjupersonen såg som ett 
hinder i arbetet med organisationens resiliens. Detta ledde, enligt respondenten, till en trög 
förändringstakt. 
 

 ... otroligt styrda arbetssätt. Ned i minsta detalj. Så på något sätt förväntas man 
ju känna till alla regler som rör en, alla procedurer om man jobbar där ute /.../ 
Alltså det i och med att det är så detaljstyrt så tror jag inte att det befordrar 
kreativitet och nytänkande, utan det här är ju liksom människor som nästan har 
ett eget språk liksom… 
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4.2.2 Intervjustudie Luftfart 
 
Vid TA av intervjustudien i luftfartsorganisationen genererades fyra stycken huvudteman. För 
fullständig förteckning se Tabell 5. Nedan följer respektive huvudtema förklarat och 
illustrerat med citat, följt av faktorer som upplevdes hindra och gynna organisationens 
resiliens.  
 
Tabell 5. Teman och beskrivning av upplevelser från luftfartsorganisationen. 
Tema Beskrivning 
Regelverk Regler. Kontroll. Övervakning. Det fanns en detaljstyrning för vad 

och hur saker skulle göras. Viss diskrepans mellan Sverige och 
Europa förekom och att EU-direktiv var prioriterade. Revisioner 
gjordes av tillsynsmyndigheter och internt. Övervakningen kunde se 
olika ut på olika ställen.  
 

Förbättringsarbete Förbättra. Åtgärder. Lära av. Kommunikation. Komplexitet. 
Förutsäga. Förändringar och förbättringar gjordes, men komplexitet 
skapade tröghet. Det var svårt att predicera stora avvikelser, medan 
beredskap för förutsedda avvikelser fanns. Nödvändig information 
kunde komma sent. Det behövdes tydligare orsaksanalyser och mer 
resurser. Informationsspridning om viktiga åtgärder gjordes. En 
diskrepans gällande svenska och internationell intresseområden 
rådde.  
 

System Kultur. Rapport. System. Verktyg. Det fanns en speciell 
rapporteringskultur. Det skedde intern rapportering av avvikande 
händelser, men det fanns en gråzon om vad som skulle rapporteras 
vid mindre incidenter. En systematik och tekniska system för 
rapportering ansågs viktigt. Verktyg för att mäta resiliens 
efterfrågades. 
 

Verksamhet Organisation. Styrning. Reagera. Kompetens. Samarbete. 
Verksamheten. Organisationsförändringar och effektivisering 
skedde, men det saknades resurser. Organisationen hade 
säkerhetsbarriärer och ansvarsfördelning var tydlig. Strategisk och 
operativ styrning skedde internt samt från myndighetshåll. 
Samarbete inom olika flygplatser och internationellt skedde. 
 

	  



 
 

31 

Regelverk 
Intervjupersonen lyfte upp att luftfartsorganisationen är en starkt regelstyrd organisation. Hen 
berättade att det fanns detaljstyrning för vad och hur saker skulle göras samt att det kunde 
upplevas som hämmande för utvecklingen. Regelverket var bland annat europeiskt och hen 
menade att det kunde uppstå en viss diskrepans mellan vad som var tillämpbart i Sverige 
respektive Europa. Hen upplevde det problematiskt att de själva inte kunde prioritera frågor, 
då direktiv från Europa gick först. Respondenten menade även att regelverken var tröga att 
uppdatera. 
 
”... vi har ett regelverk. Det är rätt tråkigt att säga så, men vi har ett väldigt detaljerat och 
skarpt regelverk inom Europa inom vår bransch, som ju kan vara ganska jobbig som 
egentligen naturligtvis är väldigt bra.” 
 
I och med kravet på regelåtföljning skedde revisioner, bland annat i fråga om kvalitet och 
säkerhet. Det framkom att dessa utfördes dels internt och dels av andra tillsynsmyndigheter, 
såsom Transportstyrelsen. Respondenten menade att arbetet ständigt övervakades internt och 
att det fungerade olika på olika flygplatser. 
 
Förbättringsarbete 
Intervjupersonen upplevde att förbättringsarbete förekom i luftfartsorganisationen. 
Organisationens medlemmar upplevdes söka efter den bästa lösningen för verksamheten, även 
om det var mycket komplext att förändra en så pass regelstyrd organisation. 
 

Vi håller på och banta, vi har sagt upp folk under en period, vi fortsätter säga 
upp folk. Och det som är viktigt då, det är att göra det utan att det påverkar 
flygsäkerheten. Och den bedömningen är ju väldigt svår.  

 
Respondenten menade att det fanns en plan och backup-rutiner för hur medarbetarna skulle 
agera i de flesta situationer, exempelvis vid tekniska fel. Ytterligare ett exempel var 
återläsning. Dessa var inte heltäckande, utan vikt lades vid att personalen kunde agera utifrån 
situationen. Att förutsäga mer ovanliga och omfattande händelser beskrevs som svårt. De 
försökte proaktivt förutsäga händelser och situationer både på lokal och central nivå, 
exempelvis genom prognoser. Det upplevdes vara ett komplext jobb, ibland kom 
informationen för sent och resurser saknades för att tydligare orsaksanalyser skulle kunna 
genomföras. Respondenten lyfte bland annat trendanalyser som ett förbättringsområde.  
 
Ett led i att förbättra verksamheten innefattade utbildning av personalen, vilket sågs som en 
del i informationsspridningen av den kunskap som förvärvats vid orsaksanalyser. En slags 
erfarenhetsåterföring. För att nå ut till medarbetarna med ny information anordnades även 
kampanjer, information presenterades på hemsidan samt i deras tidning. Intervjupersonen 
menade dock att informationsspridningen var något de behövde bli bättre på.  
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”Vi skriver DA, alltså en avvikelserapport, vi analyserar avvikelserapporten, vi 
rekommenderar åtgärder och vi gör åtgärder. Det vi behöver förbättra nu är ju spridning av 
information och kanske framförallt filtrera och paketera informationen.” 
 
Det framkom även att den information som organisationen fick från internationellt håll inte 
alltid var applicerbar på den svenska verksamheten. Likaså kunde frågor som var relevanta för 
Sverige inte lyftas på internationell nivå, vilket innebar att organisationen själva fick se över 
dem.  
 
System 
Intervjupersonen lyfte att det fanns en rapporteringskultur i organisationen; internrapportering 
skedde för incidenter som organisationen var skyldig att rapportera om, men även sådant de 
inte behövde rapportera. Det senare sågs som en god lärandemöjlighet. Respondenten 
upplevde dock att det fanns en gråzon för när och vad för saker som skulle rapporteras 
gällande mindre incidenter. 
 

... gråzoner, när ska jag rapportera och inte? Och där är det ju omöjligt. Jag tror 
när vi ska rapportera, då är det inte så mycket gråzoner, men det är klart att du 
kommer ju alltid någonstans där ’Ja, det här jag rapporterat tio gånger. Det är 
inget säkerhetsproblem men det är som ett fel, men’... 

 
Intervjupersonen efterfrågade en tydligare systematik för avvikelserapportering. Både i form 
av tekniska system, men även arbetssystem. Respondenten menade att vid tiden för intervjun 
var en begränsad grupp som gick igenom avvikelserapporterna veckovis, men att det på sista 
tiden uppstått resursbrist som påverkat detta arbete. Det fanns även en önskan om verktyg för 
att mäta resiliens - både analysverktyg, men även datainsamlingsverktyg.  
 
Verksamheten 
Respondenten berättade att organisationen arbetade med effektivisering av verksamheten 
inom ramen för deras förändringsarbete. Det fanns krav på effektivisering som en följd av 
kostnadsreduktion. Hen upplevde att organisationen saknade resurser i form av förutsättningar 
och tid för att göra arbetet fullt ut, exempelvis upplevdes det råda personalbrist. 
 
Det framkom under intervjun att både strategisk och operativ styrning förekom och kunde ha 
en reglerande och stödjande roll. Respondenten berättade även att organisationen hade 
säkerhetsbarriärer och redundans vid tiden för intervjun. Exempelvis var de ålagda att göra en 
flygsäkerhetsbedömning vid en förändring i det funktionella systemet. Ansvarsfördelningen 
upplevdes även vara tydlig inom organisationen. 
 
De olika flygplatserna samarbetade internt genom speciella säkerhetsstyrningsgrupper. Dessa 
involverade flertalet parter, men alla hade olika förutsättningar beroende på storleken på 
flygplatsen. Det skedde även internationella samarbeten.  
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Hinder och gynnande faktorer för resiliens 
Under intervjun lyfte intervjupersonen faktorer som var av särskild vikt för organisationens 
resiliens. Respondenten uppskattade att de hade en aktiv tillsynsmyndighet som talade om för 
dem när de behövde bättra sig. Ledningens engagemang och det detaljerade regelverket 
ansågs gynna organisationens resiliens.  
 
”... väldigt detaljerat och skarpt regelverk inom Europa inom vår bransch som ju kan vara 
ganska jobbig som egentligen naturligtvis är väldigt bra…” 
 
Regelverket ansågs även hindra organisationens resiliensarbete. Likaså ansågs de många och 
stora förändringar som organisationen genomgått under en kort tid vara ett hinder. Detta då 
respondenten upplevde att nya förändringar skett, utan att tidigare införda rutiner och 
arbetssätt hunnit befästas fullt ut. Hen poängterade vikten av att organisationen arbetade för 
att förändringarna skulle ske säkert.  
 

... vi genomgår otroligt mycket förändringar från många håll. Och det blir 
väldigt, det pressar organisationen med konkurrensutsättning som är nya 
gränsytor, vilket gör att vi måste se över hur vi arbetar för att samarbeta på olika 
sätt med nya regelverk som kommer väldigt ofta just nu…  
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5         Diskussion och slutsatser 
 

5.1  Resultatdiskussion 
 
Nedan följer en diskussion kring enkätstudiens resultat i förhållande till teori. Spannet för 
relativt god resiliens är satt vid medelvärden ≥ 2.50 < 3.00, medan gränsen för god resiliens 
bedöms ligga vid medelvärden ≥ 3.00. Enkätresultatet diskuteras i förhållande till dessa gräns-
dragningar. Avsnittet fortsätter med en diskussion, i förhållande till teori, av intervjustudiens 
resultat följt av en jämförelse mellan studiernas resultat. 
 

5.1.1 Enkätstudien 
 
Enkätstudien syftar till att undersöka hur den rådande situationen ser ut idag i respektive 
organisation angående upplevd resiliens, samt om det finns en skillnad mellan 
organisationerna. Resultatet visar att samtliga medelvärden är över 3.00 för luftfarts-
organisationen och över 2.50 för järnvägsorganisationen. I järnvägsorganisationen har 
deltagarna skattat organisationens förmåga att Lära av högst, och förmågan att Reagera lägst. 
Resultatet för luftfartsorganisationen visar att deltagarna skattat organisationens förmåga att 
Lära av högst, och förmågan att Förutse lägst. En skillnad mellan organisationernas Resiliens 
återfinns, där luftfartsorganisationens resiliens är högre skattad. 
 
Rådande situation gällande upplevd resiliens 
Järnvägsorganisationens deltagare har skattat samtliga konstrukt över 2.50, medan luftfarts-
organisationen skattningar ligger över 3.00. Detta tyder på att deltagarna anser att rådande 
resiliens är relativt god respektive god, men att förbättringspotential finns. Skattningen 
indikerar således att organisationerna bör ha en förmåga att fungera under både normala som 
avvikande situationer, samt fokusera både på vad som går bra och vad som fallerar i systemet 
(Hollnagel, 2011b). Resultatet tyder även på att organisationernas säkerhet kan anses vara 
minst relativt god. Detta då säkerhet inom resiliens ses som förmågan att prestera under olika 
förutsättningar (Hollnagel, 2011b). Något som ytterligare talar för detta är att tåg och luftfart 
anses vara de mest säkra transportslagen (Dijkstra, 2006).  
 
Utifrån påståendenas utformning i enkäten (se Bilaga 2: Enkät) indikerar de skattade 
resultaten gällande resiliens att organisationerna arbetar utifrån RE. RE, som är ett nytt sätt att 
se på säkerhet (Steen & Aven, 2011), innefattar en process för att upptäcka skörhet i systemet, 
resiliens och hur nära systemet verkar säkerhetsbarriärerna (Rankin et al., 2014). RE 
innefattar aktivt arbete för att förbättra organisationens förutsättning att just kunna fungera i 
olika situationer både nu och på sikt (Hollnagel, 2011b). Ett dylikt rådande arbete skulle 
således kunna ge en möjlig förklaring till den relativt goda respektive goda skattningen av 
resiliens som framkommit i studien. Det skulle även gå i linje med tidigare forskning och 
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litteratur som visat att RE kan vara applicerbart på järnvägssystem (Wilson et al., 2009) och 
relevant för luftfart (Eurocontrol ATM, 2009). 
 
Organisationernas resiliensskattning talar för att de kan sägas utgöra komplexa system och 
HROs. Skattningarna indikerar att organisationerna besitter en förmåga att anpassa sig till 
rådande situation och bör ha ett engagemang gällande resiliens, vilket är förmågor 
förknippade med HROs (Burke et al., 2005; Weick & Sutcliffe, 2011). Fler kännetecken som 
delas med HROs och komplexa system är att de kan sägas utgöra viktiga samhällsfunktioner, 
såsom järnväg och flygtransport, samt att de verkar i komplexa, riskabla och högteknologiska 
miljöer (Bourrier, 2011; Burke et al., 2005; Cook et. al, 2015; Hopkins, 2014; Jeffcott et al., 
2006; Roth et al., 2006; Weick & Sutcliffe, 2011). Att både järnvägs- och luftfarts-
organisationen skattat Lära sig högst är även i linje med ovanstående resonemang. Detta då 
förmågan att lära sig är förknippad med komplexa system (Ruault et al., 2012), resiliens 
(Weick & Sutcliffe, 2011; Hollnagel, 2011a), HROs (Weick & Sutcliffe, 2011) samt säkra 
organisationer (Jeffcott et al., 2006).   
 
En organisations förmåga att reagera på en pågående avvikande situation, har setts som dess 
förmåga att svara mot aktuella krav, kunna utvärdera situationen och veta när och hur en 
reaktion bör verkställas (Pariés, 2011). Även om det var marginella skillnader skattade 
järnvägsorganisationen denna förmåga som lägst, vilket kan tyda på att det råder en bristande 
förmåga i detta avseende. Något som i sin tur kan ses som en faktor som haft en negativ 
inverkan på deras skattade Resiliens i stort. Resultatet stämmer överens med litteratur inom 
området som menar att förmågan att reagera är förknippat med ett systems resiliens 
(Hollnagel, 2011b). Detta kan skönjas i att järnvägsorganisationens skattning av Reagera (M 
= 2.61) är närliggande skattningen av Resiliens (M = 2.76). Värt att poängtera är att 
skattningen av Reagera ligger över 2.50 och således kan ses som relativt god. En förbättrings-
potential gällande denna förmåga kan dock anses råda.  
 
I luftfartsorganisationen skattades förmågan att Förutse som lägst, även om det föreligger 
marginella skillnader mellan konstrukten. För att kunna skapa resiliens behöver en 
organisation kunna vara medveten om att misstag kan ske och kunna förutse effekten av dem 
(Boin & McConnell, 2007). Det är möjligt att den lägre skattningen av Förutse indikerar att 
den aktuella organisationen kan ha en begränsad förmåga gällande detta. Skattningen talar 
därmed till viss del mot tidigare forskning som menar att organisationer inom luftfart är 
förknippade med att de förväntar sig och hanterar det otänkbara (Burke et al., 2005). Vidare 
kan luftfartsorganisationen, som nämnts tidigare, antas tillämpa RE. RE handlar om att 
säkerställa att ett system inte verkar för nära dess säkerhetsbarriärer och att förutse och förstå 
vad som hindrar och underlättar ett systems anpassningsförmåga (Patterson et al., 2006). 
Resultatet är till viss del motsträvigt i förhållande till ovanstående, vilket skulle kunna tyda på 
att organisationens tillämpning av RE inte är fullständig. Luftfartsorganisationens skattning 
av Förutse är dock över 3.00 och kan därmed sägas vara god, men besitta förbättrings-
potential.  
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Jämförelse mellan organisationernas upplevda resiliens 
I den aktuella studien finns en skillnad mellan organisationernas resiliens, där luftfarts-
organisationens resiliens är högre skattad jämfört med järnvägsorganisationens. Sett till 
medelvärdena för konstrukten: Reagera, Lära av, Övervaka samt Förutse, har även samtliga 
skattats högre i luftfartsorganisationen. En möjlig förklaring till detta skulle kunna ligga i att 
luftfart är mycket reglerat, särskilt internationellt (Zimmermann et al., 2011). Inom flygfart 
finns därtill gedigna säkerhetsbarriärer på plats som fångar upp de flesta situationer som utgör 
potentiella säkerhetsrisker (Eurocontrol ATM, 2009). Det är tänkbart att luftfarts-
organisationen har fler omfattande regler och haft det under en längre tid än järnvägs-
organisationen. Det skulle därmed kunna vara möjligt att organisationen inom luftfart besitter 
ett säkerhetstänk, som resiliens kan tänkas ingå inom, som är mer synligt och inbäddat i 
verksamheten och hos medarbetarna. Något som i sin tur skulle kunna ge en potentiell 
förklaring till att rådande resiliens skattats högre i denna organisation.       
 

5.1.2 Intervjustudien 
 
Genom intervjustudien undersöks hur säkerhetschefer i respektive organisation upplever 
resiliens inom organisationerna. Resultatet har genererat ett antal teman i varje organisation. I 
järnvägsorganisationen har teman såsom regelverk, förbättringsarbete, kultur, resurser, 
samarbete, system, reaktionsförmåga och verksamheten framkommit. Från intervjumaterialet 
i luftfartsorganisationen har teman såsom regelverk, förbättringsarbete, system och verksam-
heten genererats. I båda organisationerna återfinns faktorer som upplevdes hindra och gynna 
organisationens resiliens. Nedan följer en diskussion om några av intervjustudiens mest 
framträdande resultat. 
 
Målkonflikt 
Som det går att läsa i tidigare avsnitt finns det forskning som belyser en målkonflikt mellan 
produktion och säkerhet. Wilson et al. (2009) beskriver den balansgången som något som 
påverkar arbetet ute i verksamheten och att det i en komplex verksamhet ständigt är aktuellt 
med en avvägning mellan säkerhet och produktion. Utifrån intervjuerna i denna studie går det 
att dra möjliga kopplingar till det påståendet. Även detta är något som intervjupersonerna 
vittnar om; att ökade sparkrav och kostnadsreduceringar påverkar verksamheten.  
 
Uppoffringsbedömningar, är när akuta effektivitetsmål eller produktionen sätts åt sidan som 
en riskhanteringsåtgärd för att hindra att verksamheten ska hamna för nära uppsatta säkerhets-
gränser (Woods, 2006). I järnvägsorganisationen betonade intervjupersonen att säkerheten 
prioriteras då de arbetar med prognoser och har en engagerad ledning som betonar vikten av 
säkerhet i organisationen. Det skulle kunna tyda på att det inte finns en målkonflikt som 
denna studie kunnat fånga upp. Men det finns likväl sparkrav som föreligger i organisationen 
och balansgången mellan säkerhet och produktion behöver ändå tas i beaktan. I luftfarts-
organisationen vittnade respondenten om en resursbrist i form av tid och förutsättningar. 
Intervjupersonen såg det som en följd av de kostnadsreduktioner som genomförs i 
organisationen vilket kan tyda på att det råder en målkonflikt i organisationen i fråga om 
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säkerhet. Eller i varje fall att organisationen behöver synliggöra balansförhållandet då 
organisationer, som Woods (2006) lyfter fram, inte gör en sådan avvägning riskerar de att 
handla riskabelt, kanske till och med hindrande för organisationernas produktivitetsmål. Som 
tidigare forskning kunnat belysa (Dijkstra, 2006) har luftfart blivit en mer högkomplex 
industri med små avkastningsmarginaler. Det är något som den ovan nämnda resursbristen 
kan vara en effekt av, då det bland annat råder personalbrist.  
 
De kostnadseffektiviseringar och sparkrav som intervjupersonerna vittnar om i de båda 
organisationerna kan enligt Dekker (2004) gradvis försämra säkerheten till följd av de 
åtstramningarna tillslut påverkar dagliga beslut ute i linjen. Den långsamma försämringen 
bidrar till att organisationen arbetar närmare säkerhetsbarriären och är ett hot mot säkerheten i 
luftfartssystemet. Dekker (2004) menar att i sådana organisationer får man finna vägar för att 
investera i säkerhet, trots sparkraven, är det resiliens handlar om. Varför det är något som 
behöver synliggöras. Att kunna anpassa sin resursfördelning utifrån rådande situation är, 
enligt Stephens et al. (2011) dess förmåga att anpassa resurserna utifrån situation. Att allokera 
resurser, exempelvis på grund av de sparkrav som finns i båda organisationerna, kan bidra till, 
menar Rankin et al. (2014) att andra systemkomponenter blir mer skört ur resilienssynpunkt.  
Att ha de sparkrav och krav på kostnadseffektiviseringar som organisationerna har kan 
påverka dess resiliens. Detta kan förklara bilden som både intervjupersonen i järnvägs-
organisationen ger av målkonflikterna, men också bilden som förmedlas av intervjupersonen i 
luftfartsorganisationen. 
 
Reagera 
Att vara proaktiv i sitt handlande är en viktig del av resiliens och främst kanske i fråga om 
komponenten reagera. I järnvägsorganisationen bedömde intervjupersonen att det fanns ett 
verksamhetsutvecklingsbehov i organisationen. Hen menade att organisationen behöver 
utvecklas från att vara en reaktiv organisation till att bli mer proaktiv. Den bedömningen kan 
anses högst relevant ur resilienssynpunkt. Som tidigare nämnt menar Hollnagel (2011b) att en 
organisation som är resilient har en förmåga att justera sin prestation proaktivt, samtidigt eller 
reaktivt. Med det skulle järnvägsorganisationen idag justera efter en inträffad händelse medan 
det som järnvägsorganisationen vill åt (proaktivitet), enligt intervjupersonen, även är det som 
är mest eftersträvansvärt för organisationen. Det är inte alltid möjligt att förutsäga hur en viss 
åtgärd kan falla ut i framtiden. Varför de justeringar som görs inte kanske är de som är bäst 
lämpade.  
 
I luftfartsorganisationen finns backup-rutiner för de flesta situationerna som kan inträffa, 
främst tekniska fel. Det framkommer också att de arbetar med återläsning av kommandon för 
redundans. Bortsett från detta är det viktigt i luftfartsorganisationen att personalen kan reagera 
och agera utifrån rådande situation. Värt att fundera över är huruvida det är kompatibelt med 
den kraftiga regelstyrningen som intervjupersonen vittnar om (gäller även i 
järnvägsorganisationen). Exempelvis i järnvägsorganisationen upplevdes regelverket hindra 
och göra det särskilt svårt att tänka utanför boxen. Det är möjligt att regelstyrningen medför 
ett hinder i frågan om arbete med resiliens.  
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Lära av 
Som tidigare nämnt menar Hollnagel (2011a) att lärandekomponenten i resiliens och RAG 
innefattar att lära av tidigare händelser, och då inte enkom negativa. Under intervjun i 
järnvägsorganisationen framkom bland annat att organisationen inte lärde av det normala, 
vilket talar för att de inte lär i optimal bemärkelse. Detta då Hollnagel (2011b) menar att både 
vad som går bra och vad som går dåligt är av intresse för resiliens. Att inte lära av det normala 
kan, med andra ord, påverka organisationens resiliens i det långa loppet.  
 
En annan viktig del av lärande som Hollnagel (2011a) belyser är att det handlar om 
erfarenhetsåterföring. Just erfarenhetsåterföring och informationsspridning är något som 
luftfartsorganisationens intervjuperson vittnar om som en utvecklingspotential. De arbetar 
med utbildning av personalen som led i det förbättringsarbete som pågår för att utveckla 
erfarenhetsåterföringen. Det sker spridning av information av kunskap som förvärvas under 
orsaksanalyser. De använder sig i dagsläget av intranät, kampanjer och en intern tidning som 
kommunikationskanaler men behöver, enligt intervjupersonen, vidareutveckla detta. 
Hollnagel (2011a) belyser vikten av att de sker med en frekvens som är tillräckligt tät så att 
inte kunskap blir inaktuell och faller i glömska. Ur luftfartsorganisationens synvinkel kan det 
vara svårt att utveckla – det är en stor organisation och all information berör inte alla yrkes-
kategorier och nivåer. Vilket också den intervjuade personen beskrivit som svårt att sålla ut 
vilken information som lämpar sig i vilken kanal och till vem. Så det är helt klart en utmaning 
att organisera erfarenhetsåterföringen, så att den passar organisationen optimalt. Värt för 
luftfartsorganisationen är därför att fundera över är hur ofta dessa utbildningar sker. 
 
Förutsäga 
I både järnvägs- och luftfartsorganisationen är det svårt att förutsäga framtida situationer 
enligt intervjupersonerna. Enligt Burke et al. (2005) ses det nästintill omöjligt, på grund av 
svaga signaler och osäkra miljöer, att just förutse framtida händelser när en organisation 
verkar i en så pass komplex miljö som studiens två HROs gör.  
 
Att det är en komplex miljö vittnar bland annat intervjupersonen i luftfartsorganisationen, då 
hen menar att information för att förutsäga situationer blir tillgängliga för dem för sent i vissa 
fall. Det förekommer prognosarbete, men det är särskilt komplext att förutsäga händelser av 
mer omfattande och sällsynt karaktär. Det framkommer även att de behöver bli bättre på 
trendanalys, vilket kan vittna om ett behov av att även vidareutveckla den aspekten i att kunna 
förutsäga framtida situationer.  
 
Järnvägsorganisationen arbetar även de med prognoser kring stora händelser. De kan ställa 
trafiken i förebyggande syfte, exempelvis på grund av kommande kraftig väderlek. Men det är 
komplext att förutspå händelser av annan karaktär. Men när det väl händer saker finns arbets-
sätt för detta. Detta tyder på att prognosarbetet fungerar till en viss grad men skulle behöva 
utvecklas vidare. Brister i förmågan att förutsäga framtida händelser kan nämligen påverka 
rådande resiliens (Hollnagel, 2011b).  
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Regelverk 
I båda organisationerna vittnar respektive intervjuperson om en stark regelstyrning i form av 
bland annat andra myndigheter, lagar och andra styrande dokument. Det har lyfts som en 
fördel att det är tydligt vad som förväntas av dem som infrastukturförvaltare, men det upplevs 
också hämma organisationernas utveckling inom resiliensområdet. Enligt Boin och 
McConnell (2007) räcker det inte enbart med krisplaner, utan resiliensen behöver höjas – det 
på grund av det ständigt närvarande möjliga haveriet. I organisationerna som undersökts 
betonas regelstyrningens detaljrikedom som beskriver vad som ska göras och hur det ska 
göras. Att krisplaner inte räcker till talar för den regelstyrning som organisationerna har, även 
om den rigorösa detaljnivån upplevs hämma möjligheten att tänka utanför boxen och utveckla 
resiliens. Intervjupersonen betonade en upplevelse av att det i organisationen dessutom bidrar 
till en förändringströghet. Detta skulle kunna hämma järnvägsorganisationens arbete med att 
bli en mer proaktiv organisation, vilket kan anses vara eftersträvansvärt enligt Hollnagel 
(2011b), och luftfartsorganisationens utveckling av erfarenhetsåterföring.  
 
Övervaka 
Att ha mått och säkerhetsindikatorer är något som är viktigt i en säkerhetsmedveten 
organisation, enligt Wreathall (2011). I förhållande till det kan luftfartsorganisationen sägas 
vara medveten om sin säkerhet och dess brister. Intervjupersonen betonade nämligen vikten 
av att vidareutveckla sina mått för detta – och då främst för att kunna mäta resiliens (både ur 
analys och datainsamlingssynpunkt). Trots den utvecklingspotentialen så angav båda 
organisationerna att de hade mått för säkerhet generellt. Det är därmed rimligt att argumentera 
för att dessa är medvetna om sin säkerhet, men har en del arbete kvar att göra.  
 

5.1.3 Intern jämförelse av resiliens 
 
Förekomsten av en skillnad i upplevelse mellan chefer och medarbetare gällande vad som 
görs i en organisation har visats ge effekt på en organisations resiliens (Azadeh & Salehi, 
2014; Wreathall, 2006). För att undersöka på vilket sätt en eventuell skillnad i medarbetarnas 
och chefernas upplevelse gällande rådande resiliens såg ut, gjordes valet att metodtriangulera. 
I en jämförelse av resultaten från enkätstudien och intervjustudien inom respektive 
organisation, återfanns överensstämmelse i vissa fall mellan chefernas upplevelse av rådande 
resiliens och de medarbetare som svarat på enkäterna.  
 
Enkätstudiens resultat visar, som tidigare nämnts, att samtliga medelvärden för konstrukten är 
över 2.50 för järnvägsorganisationen och över 3.00 luftfartsorganisationen. Därmed kan ett 
antagande om att förbättringspotential, i respektive organisation, angående status av resiliens 
anses föreligga enligt medarbetarna. Förbättringspotential är även något som intervjuresultatet 
ger sken av i och med den upplevelse intervjupersonerna förmedlat. Detta går i linje med 
(Bourrier, 2011) som menar att organisationssystem inte behöver vara felfria för att klassas 
som HROs. En förklaring till organisationernas skattning av resiliens kan således ges utifrån 
att de är HROs. 
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I järnvägsorganisationen skattade enkätdeltagarna som bekant organisationens förmåga att 
Lära av högst, och dess förmåga att Reagera som lägst. Vid jämförelse med intervju-
personens upplevelse fanns en delvis antydd överensstämmelse mellan dessa. Intrycket från 
intervjun var att förmågan att lära av i grunden upplevdes vara relativt god. Intervjupersonen 
uttryckte att det även fanns en viljeinriktning i organisationen att förbättra sin förmåga att lära 
av, då det bland annat saknades bra system för erfarenhetsåterföring. Utifrån att enkät-
resultaten visade de lägsta nivåerna på Reagera kan delvis en överensstämmelse med 
intervjuresultatet också skönjas. Intervjupersonen menade att reaktionsförmågan var god på 
operativ nivå (exempelvis fanns fastställda rutiner vid avvikelser), men att den på strategisk 
nivå kunde förbättras. Exemplet som uppkom var att brister i säkerhetsstyrningen tog längre 
tid att korrigera än en brist rent operativt. Vidare upplevdes en vilja till förbättring gällande 
förmågan att reagera. Azadeh och Salehi (2014) samt Wreathall (2006) menar att förmågan att 
effektivt kunna reagera på störningar är av stor betydelse för ett systems resiliens. Förmågan 
antas minska om det finns en skillnad mellan hur arbetet utförs av medarbetarna och hur 
chefernas uppfattning av det. De menar också att det kan leda till ett försvagat system vid hot. 
Med ovanstående är det därför möjligt att argumentera för att järnvägsorganisationen inte har 
en fullgod resiliens och därför har utvecklingspotential.  
 
Sett till resultatet från enkäterna för luftfartsorganisationen visade sig även här att deltagarna 
skattat organisationens förmåga att lära av högst, medan dess förmåga att förutse skattades 
lägst. Intressant i denna organisation är att det till viss del kan sägas råda delad mening mellan 
medarbetare och chef i frågan om lära av, medan de tycktes överensstämma i sin bild av 
organisationens förmåga att förutsäga. I intervjun framkom att intervjupersonen upplevde att 
organisationen inte lärde av normala situationer, vilket tyder på en begränsning gällande 
denna förmåga. Intervjupersonen berättade att det, som del i att lära av inträffade händelser, 
genomfördes olika försök till erfarenhetsåterföring och lärande. Respondenten ansåg dock att 
organisationen behövde bli bättre på detta, bland annat i fråga om paketering av information. 
Denna upplevelse kan därmed sägas skilja sig från medarbetarnas uppfattning, som kan ses 
vara mer positiv. Det skulle dock kunna argumenteras för att det råder viss överensstämmelse 
mellan chefens och medarbetarnas syn gällande att en förbättringspotential föreligger. Detta 
då den genomsnittliga skattningen gällande förmågan att lära var 4.05, och således lämnar 
rum för förbättring. I förhållande till organisationens förmåga att förutsäga kan sägas att det 
finns en överensstämmelse. Förmågan att förutsäga skattades lågt av medarbetarna och enligt 
intervjupersonen var det svårt att predicera stora avvikelser, även om beredskap för 
förutsedda avvikelser fanns. I detta fall pekades resursbrist ut som en möjlig orsak.  
 
Wreathall (2006) visar på att storleken på skillnaden mellan vad chefen tror görs i en 
organisation och vad som faktiskt utförs kan användas som indikator för ett systems resiliens. 
Utifrån detta är det möjligt att se till den skillnad som kan urskiljas inom organisationerna. 
Gemensamt för de båda organisationerna är att både intervju- och enkätresultat pekar på en 
förbättringspotential i organisationen, även om uppfattningarna kan gå isär om hur pass stort 
behovet tycks vara internt. Det skulle kunna förstås som en överensstämmelse i fråga om det 
allmänna intrycket av organisationens resiliens.  Azadeh och Salehi (2014) betonade vikten av 
en liten diskrepans mellan hur cheferna upplever arbetsutförandet och hur medarbetarna utför 
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det leder till ökad systemsäkerhet. Syftet med ett resilient system är således att uppnå en 
balans mellan dessa. Därmed kan sägas att båda organisationerna har en hyfsad överens-
stämmelse, vilket skulle kunna ge en förklaring till att organisationernas resiliens anses vara 
relativt god respektive god. Då systemets produktion och säkerhet ökar om gapet mellan 
chefer och medarbetares upplevda resiliens minskar (Dekker, 2006), kan det för fortsatta 
studier vara lämpligt att undersöka hur stort gapet är och om det förändras över tid. 
 

5.2  Metoddiskussion 
	  

5.2.1 Enkätstudien	  
 
I den aktuella enkätstudien finns det ett antal faktorer som kan inverka på resultaten och dess 
generaliserbarhet. Dessa diskuteras nedan.  
 
Två enkätversioner 
Både en pappersversion och en webbversion av enkäten skapades i den aktuella studien. 
Pappersenkäten användes i luftfartsorganisationen. Detta val gjordes då det var ett önskemål 
från kontaktpersonen i organisationen. Respondenterna hade nämligen inte tillgång till dator 
på ett smidigt sätt i sitt arbete. Kontaktpersonen på organisationen menade därför att svars-
frekvensen skulle bli högre med en pappersversion. Valet medförde att den randomisering 
som användes i webbenkäten för att förhindra eventuella standardiserade mätfel (såsom 
ordningseffekter), inte kunde användas i samma utsträckning i pappersenkäten. I ett försök att 
minska eventuella ordningseffekter skapades två versioner av pappersenkäten (se avsnitt 3.2.2 
Luftfart under rubriken Material för utförlig beskrivning). Det hade varit önskvärt om fler 
versioner skapats, men det ansågs inte praktiskt genomförbart inom den aktuella tidsramen. 
Det är därmed en större risk att det föreligger ordningseffekter i datainsamlingen från 
luftfartsorganisationen än i järnvägsorganisationen, vilket kan ha påverkat resultatet och dess 
validitet och reliabilitet.  
   
Att både en pappers- och webbenkät användes i den aktuella studien innebar att distributionen 
av enkäterna skiljde sig åt. Pappersenkäten i luftfartsorganisationen delades ut av en chef på 
plats. Respondenterna fick fylla i enkäten under dagen för att sedan lämna tillbaka den till 
vederbörande som la samtliga insamlade enkäter i ett kuvert som förseglades i samma stund. 
Utdelningen skedde även vid tre separata tillfällen och orter. I webbenkäten hade 
respondenterna möjlighet att spara en påbörjad enkät för att sedan återgå till den vid ett senare 
tillfälle. Det är således möjligt att respondenterna haft olika lång tid på sig att fylla i enkäten, 
vilket kan ha påverkar resultatet.  
 
Förhållanden för datainsamling 
Att respondenterna i luftfartsorganisationen lämnade in enkäten till en chef kan ha haft en 
inverkan på hur de svarat. Det bör råda en större risk för att deltagarna i större utsträckning 
svarat såsom de anser de ”borde svara”, vilket kallas social desirebility bias (Fisher, 1993). 
Detta eftersom den chef som var på plats och utförde utdelning och insamling av enkäterna 
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kan ha haft möjlighet att läsa deras inlämnade svar, innan kuvertet förseglades på plats. 
Författarna av denna studie var inte själva närvarande och har därmed inte kunnat observera 
hur förhållandena var vid datainsamlingen. I ett försök att kompensera för det senare skapades 
ett informationsblad innehållande instruktioner för hur enkäten skulle delas ut och ett antal 
frågor rörande förhållandena under enkätifyllandet. Informationsbladet bifogades med de 
utskrivna enkäterna som skickades till den som skulle dela ut och samla in enkäten och 
skickades tillbaka med de ifyllda enkäterna. Enligt dessa har deltagarna vid samtliga data-
insamlingar exempelvis inte talat med varandra under ifyllandet och bör därför inte påverkat 
varandras svar. Denna information kan ge en fingervisning av de förhållanden som rådde 
under ifyllandet, men det är möjligt att ett glapp i informationsöverföring skett då författarna 
själva inte varit på plats för att observera. Det finns således en risk för att resultatet påverkats 
av ovanstående beskrivna bias, vilket skulle kunna vara en förklaring till att luftfarts-
organisationen generellt hade högre skattningar. Något som i sådana fall skulle ha haft en 
negativ inverkan på resultatets validitet. 
 
Datainsamling  
Datainsamlingen skedde vid olika tillfällen mellan organisationerna av praktiska skäl. Data-
insamlingen i järnvägsorganisationen skedde fyra veckor före insamlingen i luftfarts-
organisationen. Det är teoretiskt möjligt att något skett under denna tidsperiod som gjort att 
resultaten inte kan anses representera, vad som i studien tidigare benämnts som rådande 
resiliens. Detta anses dock vara en liten risk, då mätningarna borde vara oberoende av 
varandra. Önskvärt hade dock varit om insamlingen kunde gjort vid samma tidpunkt för att 
minska en sådan eventuell risk.  
 
Bortfall 
Den totala svarsfrekvensen blev 74.65 procent för luftfartsorganisationen respektive 88.68 
procent för järnvägsorganisationen. Det fanns ett visst internt bortfall inom varje konstrukt, 
vilket kan vara viktigt att ta hänsyn till när resultaten tolkas. Det rådde således bortfall, men 
svarsfrekvensen ansågs överlag vara god. De bortfall som fanns hanterades genom att sorteras 
listwise. Det är möjligt att en hantering pairwise hade gett andra resultat, genom att antalet 
bortfall kan ha ändrats. 
 
Egenutvecklad enkät 
Det hade varit önskvärt att använda en färdigutvecklad och validerad enkät för 
datainsamlingen. En sådan fanns inte (då RAG, som tidigare nämnts, är en kvalitativ metod) 
varpå valet gjordes att använda en egenutvecklad, för att studien skulle kunna genomföras. 
Studiens reliabilitet mättes med Cronbachs alfa och blev god för samtliga konstrukt, α > .90. 
Detta beror troligtvis på att enkäten mätte få dimensioner som i sin tur mättes med relativt 
många items, vilket är saker som båda ökar Cronbachs alfa (Cortina, 1993). För att testa 
enkätens reliabilitet och validitet genomfördes även en faktoranalys inom och mellan 
konstrukt. Faktoranalysen inom konstrukten genererade en faktor för Lära av, Reagera 
respektive Övervaka. Analysen av Förutse resulterade dock i två faktorer och tre 
dubbelladdningar, vilket tyder på att den mäter mer dimensioner än den tänkta. Resultatet för 
faktoranalysen mellan konstrukt blev initialt sex faktorer med ett 16 dubbel- och tre 
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trippelladdningar. Detta tyder på att enkätens validitet, exempelvis begreppsvaliditeten, kan 
anses vara låg. Då enkäten var tänkt att generera fyra faktorer för de fyra konstrukt som 
mättes, kan resultatet från faktoranalysen tyda på att enkäten behöver vidareutvecklas om den 
ska användas framöver. I den aktuella studien hade således en pilotstudie hade varit önskvärd. 
Då hade item kunnat testas genom en faktoranalys och sämre laddade items kunde tagits bort 
innan den tänkta datainsamlingen påbörjats. Denna möjlighet fanns dock ej vid tidpunkten för 
denna studie.     
 
Möjligheten att kunna avgöra huruvida enkäten mäter den upplevda resiliensen i deltagarnas 
respektive organisation försvåras även av att det inte hittades ett kriterium att jämföra mot. Ett 
flertal av de insamlade kommentarerna från deltagarna gällande enkätens utformning syftade 
på att vissa av enkätens påståenden kunde upplevas krångliga att förstå och irrelevanta. 
Enkätens ytvaliditet (face validity) kan utifrån denna ifrågasättas, vilket skulle kunna ha 
påverkat deltagarnas villighet att svara på visa frågor. Något som i sin tur skulle kunna vara 
en av anledningarna till det aktuella bortfallet. 
 
Gränsdragning  
Gränsen för god resiliens sattes vid medelvärden ≥ 3.00, då det ansågs vara en lämplig medel-
punkt på den femgradiga skala som använts. Valet gjordes att även sätta ett spann för relativt 
god resiliens vid medelvärden ≥ 2.50 < 3.00. Detta gjordes då enkäten ansågs ha vissa brister, 
varpå det upplevdes svårt att avgöra om en definitiv gräns vid 3.00 kunde anses spegla 
gränsen för god resiliens, där allt under borde ses som bristande resiliens. Hänsyn togs även 
till att det i litteraturen lyfts att restriktioner bör råda i fråga om rekommendationer kring 
resiliens, då det är svårt att avgöra en organisations resiliens (Boin & van Eeten, 2013). 
Utifrån en verbal värdering ansågs svarsalternativen: 2 = ”Stämmer ganska dåligt” respektive 
3 = ”Stämmer delvis” utgöra en möjlighet för en ytterligare gränsdragning. Gränsdragningen 
för relativt god resiliens togs därmed fram genom att ett medelvärde beräknades för dessa. 
 
Eftersom enkätresultatet har diskuteras i förhållande till dessa två gränsdragningar, skulle en 
alternativ gränsdragning ha kunnat påverka resultatet. Framförallt hade en definitiv gräns vid 
medelvärden ≥ 3.00 fått en inverkan på järnvägsorganisationens resultat, som hade skattningar 
under 3.00 på samtliga konstrukt utom Lära av. Det hade dock varit möjligt att argumentera 
för att en definitiv gräns vid medelvärden ≥ 3.00, inte nödvändigtvis hade inneburit att 
järnvägsorganisationens rådande resiliens skulle klassats som bristande Om hänsyn tagits till 
både medelvärden och dess standardavvikelse, hade det kunnat argumenteras för att järnvägs-
organisationen resiliens kunnat anses vara god utifrån en dylik gränsdragning. Valet att 
använda två gränser bör därför inte ha haft en påtaglig effekt på studiens resultat. 
Förhoppningen är snarare att en mer rättvis bild kunnat ges av organisationernas rådande 
resiliens, i förhållande till att enkäten har brister.  
 
Generaliserbarhet  
Resultatet av enkätstudien anses till viss del vara generaliserbart till andra HROs verksamma 
inom infrastruktur. Detta då enkäterna genererat liknande resultat för båda organisationerna 
på ett övergripande plan. Något som kan försvåra en eventuell generalisering är att HRO 
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tenderar att verka i en komplex miljö (Burke et al., 2005; Jeffcott et al., 2006), varpå det kan 
vara svårt att jämföra dem på mer detaljerad nivå. Att ha i åtanke är även att enkäten har vissa 
brister, som behöver tas i beaktande vid tolkning av resultaten. 
  

5.2.2 Intervjustudien 
 
Nedan diskuteras ett antal faktorer som kan inverka på intervjustudiens resultat och dess 
validitet och generaliserbarhet.  
 
Bortfall 
I förhållande till intervjustudien fanns ett bortfall i form av ett spindeldiagram från 
luftfartsorganisationen. Det berodde, som tidigare nämnt, på externa faktorer som inte kunde 
kontrolleras. På grund av detta, och med hänsyn till etiska aspekter såsom frivilligt 
deltagande, saknas ett spindeldiagram som material till luftfartsorganisationen. I det fallet 
gjordes valet att genomföra intervjun ändå då materialet endast skulle användas som ett 
diskussionsunderlag. Det är oklart hur eller om det påverkade utfallet av intervjun. Optimalt 
hade därför varit om båda intervjupersonerna haft möjlighet att fylla i enkäten, men var alltså 
inte genomförbart i denna studie. 
 
På samma sätt som det är svårt att uttala sig om hur avsaknaden av spindeldiagrammet som 
material vid intervjun i luftfartsorganisationen, är det svårt att uttala sig om hur spindel-
diagrammets användning under intervjun vid järnvägsorganisationen påverkade intervjun. 
Intervjupersonen gavs möjlighet att utveckla det resultat som intervjuenkäten genererat, och 
kunde förklara resultaten på ett kvalitativt och djupare sätt. Samtidigt upplevdes enkäten 
aningen svår att fylla i från intervjupersonens synvinkel utifrån personens övergripande 
säkerhetsroll, vilket kan ha haft en inverkan på hur personen valt att svara.  
 
Val av analysmetod 
I den aktuella studien användes en TA som analysmetod av resultatet. TA är en metod som 
kan kritiseras för att generera abstrakta och teoretiska resultat på grund av att metoden skulle 
vara mekaniskt och ytligt (Langemar, 2008). En annan nackdel som brukar framhållas när 
diskussion förs kring TA som analysmetod är att den i sin helhet kan generera ett trivialt 
kunskapsbidrag som inte ger något i stort, bland annat på grund av dess deskriptiva karaktär. I 
detta fall anses detta eventuella problem vara mindre troligt, då metodtriangulering tillämpats 
för att brygga glappet mellan de två metodvalen. Enligt Langemar (2008) är det positiva med 
TA att den ger en nyanserad bild och kan belysa eventuella variationer i materialet.  
 
Varför då TA och inte grundad teori (grounded theory, GT)? GT är en metod som är mer 
systematisk och empiristyrd i förhållande till TA (Langemar, 2008). I GT kodas allt material 
och analysen sker som en iterativ process. Dessutom är det en metod som är mer explorativ än 
TA. Studien kanske kunde generera resultat av annan karaktär om GT valts framför TA. Men 
TA är en fullgod metod som matchar studiens syfte och frågeställning, varpå den ansågs vara 
en lämplig analysmetod för den aktuella studien. 
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Kvalitativ validitet 
Valet gjordes att intervjua en person i respektive organisation, dels då de upplevdes vara 
representativa och sitta på bra information och dels av praktiska skäl. Det är möjligt att fler 
intervjupersoner skulle generat fler aspekter som kunnat ge en förtydligad helhetsbild av 
rådande resiliensstatus. Samtidigt bedömdes innehållet i intervjuerna vara omfattande och 
tillräckliga. Det fanns funderingar kring eventuellt fler intervjuer, men två ansågs bringa en 
mättnad varpå fler intervjuer inte gjordes. Det svarar även mot studiens syfte som är att skapa 
en djupare förståelse för det som framkommit i enkäterna, därmed bedömdes inte antalet 
deltagare vara ett problem för studiens kvalitativa valditet.  
 
Trots att endast en intervjuperson per organisation intervjuades, så ansågs de vara 
representativa för undersökningsområdet då de besatt meningsfull kunskap om situationen 
som var önskvärd för denna studie. Något som Langemar (2008) framhåller som viktigt hand-
plockat urval – det som efterfrågas är så informativt urval som möjligt. Vilket ger studien en 
god kvalitativ validitet. Dessutom var de deltagare som ställde upp mycket engagerade.  
 
Kvalitativ generaliserbarhet 
Att bedöma generaliserbarhet i kvalitativa studier är svårt då det inte handlar om kvantitativ 
generaliserbarhet såsom frekvenser och mängd, utan en generaliserbarhet till den population 
som studeras eller ämnet som föremål för studien (Langemar, 2008) (i detta fall HROs och 
resiliens). Det finns en viss likhet mellan de teman som framkommit i respektive organisation 
- kanske kan därmed en viss applicerbarhet finnas i liknande organisationer. Vid en analys av 
en intervju i en annan HRO skulle eventuellt samma teman som återfinns i denna studie 
kunna användas som kategorier.   
 
Meningsfullhet och användbarhet 
Meningsfullhet handlar om huruvida studiens syfte uppfylls eller inte, medan användbarhet 
handlar om vilken nytta studiens resultat fyller för annat än för gruppen i sig (Langemar, 
2008). I detta fall uppfylls syftet att bidra med en djupare förståelse för resiliens inom två 
olika HROs och kunna förse dem med värdefulla synpunkter för dess vidare arbete med 
säkerhetsstyrning. I fråga om användbarhet finns troligen en allmännyttighet på grund av 
organisationernas viktiga ställning i samhället som infrastukturförvaltare. Det är av högsta 
vikt att dessa fungerar som en del av ett större komplext system, varför det är viktigt att 
belysa hur väl det fungerar respektive inte fungerar, samt dess utvecklingsområden inom 
resiliens och säkerhet.  
 
Interbedömarreliabilitet 
Att få exakt samma resultat i en tematisk analys vid flera bedömare är svårt då förförståelsen 
hos personen som analyserar varierar beroende på olika faktorer, exempelvis vetenskapsfält, 
forskningstraditioner, bakgrund och så vidare. Då bakgrunden hos den här studiens upphovs-
personer är liknande gjordes inledningsvis bedömningen av teman oberoende av varandra för 
att inte påverkas av den andre bedömaren. Därefter följdes den separata kodningen av en 
gemensam. Det upplägget möjliggör en god interbedömarreliabilitet eller som Langemar 
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(2008) benämner det som, bedömaröverensstämmelse. Resultatet genererade flera liknande 
teman med god överensstämmelse, varpå den aktuella studiens interbedömarreliabilitet kan 
anses vara god.  
 

5.2.3 Metodtriangulering 
 
För att undersöka på vilket sätt chefernas och medarbetarnas upplevda resiliens eventuellt 
överensstämmer inom respektive organisation gjordes valet att metodtriangulera (Jacobsen, 
2002; Tashakkori & Teddlie, 2003). Detta gjordes då ett djup och en bredd i upplevelsen 
eftersöktes, något som är svårt att fånga i med bara en metod (Jacobsen, 2002; Ivankova et al., 
2006; Querstret & Robinson, 2013). Enkätstudien ansågs kunna ge bredden, medan intervju-
studien genererade mer av ett djup av upplevelsen kring den rådande resiliens i respektive 
organisation.   
 
En mixed-methods sequential explanatory design (Creswell et al., 2003) användes, där en 
enkätstudie följdes av en intervjustudie. Metodtrianguleringen gjorde det möjligt att analysera 
den rådande resiliensen i de aktuella organisationerna utifrån två olika datatyper, som kan ses 
ha haft en kompletterande funktion gentemot varandra. Detta då det som framkommit i 
enkäten kunde följas upp i intervjustudien, för att på så sätt få en inblick i chefernas syn på 
det berörda. Något som i sin tur möjliggjorde en översiktlig jämförelse mellan de båda 
resultaten. Det är dock möjligt att en annan form av metodtriangulering, exempelvis genom 
kombination av enkät och observation, hade kunnat ge ytterligare nyanser av det undersökta 
fenomenet. Intervjufrågorna baserades delvis på vad som framkommit i enkäterna. Eventuellt 
hade annan information kunnat genereras ifall studien inletts med intervjuer, som i sin tur 
kunnat mätas i en uppföljande enkätstudie. I intervjustudien framkom bland annat att regel-
styrningen sågs som både ett hinder och ett stödjande funktion för organisationernas 
respektive resiliensarbete. Hade intervjuer gjorts först hade frågor om detta kunnat inkluderas 
i enkäten, för att på så sätt kunnat ge en indikation på hur vanligt förekommande en sådan 
upplevelse även var hos de anställda.  
 

5.2.4 Valda definitioner 
 
I den aktuella studien har val gjorts gällande vilka definitioner som ska användas utifrån den 
litteratur som studien tagit del av. Nedan diskuteras dessa val och att de bör tas i beaktande 
vid tolkning av studiens resonemang och slutsatser. 
 
Bourriers (2011) definition har tillämpats för att definiera HROs. Valet gjordes då alternativa 
definitioner, såsom Burke et al. (2005), ansågs vara för snäva. Detta eftersom det inte ansågs 
vara rimligt att anta att ett system endast kan ses som en HRO om den upprätthåller en felfri 
verksamhet. Det är möjligt att ett annat val av definition hade kunnat påverka resultatet. 
Exempelvis hade de undersökta organisationerna utifrån definitionen av Burke et al. (2005) 
inte hade kunnat ses som HROs. Valet att utgå från definitionen av Bourrier (2011), snarare 
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än exempelvis Burke et al. (2005), grundade sig även i valet av definition gällande resiliens. 
Resiliens innefattar utifrån Hollnagels (2011b) definition en förmåga att lära av uppkomna 
situationer. Felhandlingar kan således ge upphov till lärandemöjligheter. En helt felfri 
verksamhet skulle således inskränka på dylika lärandemöjligheter, vilket skulle kunna ses som 
negativt ur resilienssynpunkt. 
 
Det går dock att hävda att Bourriers (2011) definition, att alla organisationer som medför 
någon form av risk för omgivningen och populationen skulle kunna ses som en HRO, är för 
bred och förlåtande. Att den inte är tillräckligt snäv och exkluderande gällande vilka system 
som kan anses utgöra HROs. Det skulle även kunna gå i linje med den kritik som riktats mot 
HRO som begrepp, där den anklagats för att vara tandlös (Hopkins, 2014). Detta är aspekter 
att ha i åtanke vid tolkning av studiens resonemang och dragna slutsatser. 
 
Valet att använda Hollnagels (2011b) definition av resiliens skulle kunna problematiseras 
utifrån den kritik som Boin och van Eeten (2013) riktat mot resiliens. De menar att en större 
mängd av litteratur som är skriven om resiliens har normerande och beskrivande karaktär, 
vilket försvårar möjligheten till att ge rekommendationer. Definitionen av Hollnagel (2011b) 
kan sägas vara av mer normerande och beskrivande karaktär, snarare än grundad i empiri. 
Valet gjordes trots detta att använda Hollnagels (2011b) definition, då den ansågs vara 
allmänt accepterad inom resiliensområdet och belysa flera aspekter av resiliens.    
 

5.2.5 Studiens styrkor 
 
En av studiens styrkor anses vara att aktuell data från två HROs, verksamma inom 
infrastruktur, undersöktes och samlades in. Likaså att tillgång gavs till både chefer och med-
arbetare möjliggjorde den metodtriangulering som använts och den mer breda och djupa 
analys som diskuterats ovan. Att datainsamlingen även kunde ske relativt nära i tidsaspekt 
både inom och mellan organisationerna, tyder på att det är rådande resiliensstatus som har 
undersökts.  
 
Att studien haft två författare ses även som en styrka, då det anses ha möjliggjort den mer 
omfattande metodansats som använts. Det är möjligt att samma arbetsinsats inte hade varit 
möjlig inom den aktuella tidsramen om studien genomförts av endast en person. Att för-
fattarna varit två stycken har även upplevts generera bättre möjlighet till analys, reflektion och 
feedback, då uppkomna problem och beslut som behövt fattas på vägen kunnat diskuteras 
sinsemellan.   
 
Studien anses ha bidragit med kunskap till resiliensområdet i framförallt två avseenden. Först 
bör studiens resultat vara generaliserbart till andra HROs inom infrastruktur i Sverige. Detta 
då resultatet tyder på att likheter finns mellan de två undersökta organisationerna, exempelvis 
gällande regelstyrningens inverkan på deras resiliensarbete. Det är således möjligt att andra 
HROs med liknande krav kan dra nytta av det som framkommit i denna studie i deras fortsatta 
resiliensarbete. Dock framkom även skillnader mellan organisationerna, exempelvis gällande 
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graden av organisering av säkerhetsarbetet. Det är något som behöver tas i beaktande vid en 
eventuell generalisering till andra HROs inom svensk infrastruktur. I och med att studien 
undersökt två svenska organisationer kan det därtill vara svårt att avgöra om en generalisering 
av resultatet kan göras till andra nationella kontexter. I ett andra avseende har studien visat ett 
alternativt användningssätt av RAG som kvantitativt verktyg, vilket kan ses som ett bidrag till 
forskningsfältet MTO, ergonomi samt Human Factors.   
 

5.2.6 Studiens förbättringspotential 
 
I både intervjustudien och enkätstudien lyftes att den använda enkäten upplevdes ha 
förbättringspotential. Vissa frågor upplevdes ibland vara svårbegripliga och inte helt applicer-
bara på respektive organisation. Brister i enkäten var något som gick att se även med hjälp av 
faktoranalysen. Den datainsamling som skett med enkäten, kan därmed ha eventuella brister. 
Som nämnts tidigare fanns dock inte en validerad enkät tillgänglig varpå en egen utvecklades. 
Enkäten utgör en god grund men på grund av ovan nämnda faktorer kan den behöva 
vidareutvecklas för framtida studier.  
 

 5.3  Slutsatser 
 
Studien hade som syfte att undersöka upplevd resiliens inom två HROs. Syftet var även att få 
en fördjupad förståelse för upplevelsen kring resiliens inom två HROs och att undersöka om 
det fanns någon skillnad i upplevd resiliens mellan dem. Mer specifikt undersöktes hur 
rådande situation såg ut idag i respektive organisation angående upplevd resiliens, om det 
fanns någon skillnad mellan organisationerna angående upplevd resiliens. Fokus låg även på 
hur säkerhetschefer i HROs upplevde sin respektive organisations resiliens samt på vilket sätt 
chefernas och medarbetarnas upplevda resiliens eventuellt överensstämde inom respektive 
organisation. Målet var att bidra till vidareutvecklingen av RAG som kvantitativt mät-
instrument. 
 
Sammantaget fann studien att medarbetarna upplevde att rådande resiliens var god i 
luftfartsorganisationen respektive relativt god i järnvägsorganisationen. Resultaten visade att 
det rådde en diskrepans i upplevd resiliens, där luftfartsorganisationen hade en högre skattat 
resiliens. Säkerhetscheferna upplevde att det generellt rådde god resiliens i deras respektive 
organisation, men att förbättringspotential fanns. De upplevde även att det fanns faktorer som 
hindrade och gynnade deras organisations resiliens. I en jämförelse av resultaten från enkät- 
och intervjustudien inom respektive organisation, återfanns överensstämmelse i vissa fall 
mellan chefernas och medarbetarnas upplevelse av rådande resiliens. Exempelvis upplevde 
båda parter att en förbättringspotential rådde gällande deras respektive organisations resiliens. 
En övergripande faktoranalys har, tillsammans med insamlade åsikterna från deltagarna, 
indikerat brister i det delvis egenutvecklade enkätverktyget. Enkäten behöver således vidare-
utvecklas ytterligare för att kunna utgöra ett reliabelt och ett valitt verktyg. 
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Avslutningsvis kan det anses vara positivt att resiliensarbetet upplevdes vara relativt gott 
respektive gott i de undersökta organisationerna. Främst då de bör ha en bättre förutsättning 
att kunna upprätthålla normal drift även vid uppkomna fel (Cedergren, 2013). Resultatet tyder 
på att en minskad risk bör råda för att en större olycka ska inträffa i någon av 
organisationerna, vilket kan påverka den andra alternativt andra system (Ansell et al., 2010; 
Little, 2002; Rinaldi et al., 2001). Detta då samhällsviktiga infrastruktursystem ofta är 
komplext uppbyggda, där komplexiteten medför att ett beroende mellan dem uppstår (Amin, 
2001, MSB, 2013). Det medför att vikt bör läggas vid individuella systems resiliens 
(McDaniels et al., 2008; McDaniels et al., 2007). Det är möjligt att det finns ett komplext 
beroende mellan luftfarts- och järnvägsorganisationen, varpå deras upplevda resiliens kan ha 
en hämmande effekt på en inträffad störnings eventuella kedjereaktion. Den skattade 
resiliensen kan därtill anses som positiv, då samhället idag förlitar sig på att infrastruktur-
system har en fungerande drift och kan även sägas gå i linje med MSBs arbete för att skapa ett 
mer resilient samhälle (Almklov & Antonsen, 2010; de Bruijne & van Eeten, 2007; Little, 
2002; Rinaldi et al., 2001; MSB, 2011; Zimmerman, 2001). Den aktuella studien anses, 
utifrån att ha undersökt två infrastruktursystem i Sverige, ha bidragit med kunskap till detta 
mer övergripande arbete på samhällsnivå. 
 

5.4 Rekommendationer 
 
Valet gjordes att utföra en intervju i respektive organisation för att undersöka HROs upplevda 
resiliens. Det hade varit intressant att göra flera intervjuer i respektive organisation, eventuellt 
på flera nivåer. För att på så vis möjliggöra att en mer nyanserad bild av det undersökta 
fenomenet kan nås. För framtida forskning inom området kan detta ses som en 
rekommendation, då området innefattar stor komplexitet.  
 
Som nämnts tidigare är RAG i grunden tänkt att mätas kontinuerligt över en längre tid 
(Hollnagel, 2011b). Detta för att möjliggöra att en eventuell förändring i resiliens kan ses över 
tid. I den aktuella studien var en sådan forskningsansats inte möjlig inom given tidsram, men 
framtida studier rekommenderas använda en sådan design. Det aktuella resultatet i denna 
studie skulle i sådant fall kunna fungera som den inledande mätningen.  
 
För framtida studier skulle en mer renodlad MTO-ansats, i fråga om analys av interaktionerna 
mellan olika MTO-komponenter, eventuellt kunna gynna forskningen inom området. Studiens 
sammanvägda resultat belyser hur flera olika faktorer på organisatorisk-, mänsklig- och 
teknisk nivå har upplevts ha en inverkan på organisationernas resiliens. Varpå samtliga MTO-
komponenter bör ses över av organisationerna, då stödjande funktioner kan krävas i alla 
komponenter för att underlätta resiliensarbete. Den aktuella studien har mer fokuserat på ett 
systemperspektiv utifrån RE som ett säkerhetssynsätt (Hollnagel, 2011b), snarare än en mer 
renodlad MTO-analys i form av en strukturmodell (Rollenhagen, 1997). Eventuellt hade 
studien kunnat generera ett annat alternativt ytterligare resultat om den sistnämnda analysen 
gjorts. 
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7         Bilagor 
Bilaga 1: Flödesschema 

Schema över mixed-methods sequential explanatory design. 
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Enkätstudie: 
Kvantitativ 

datainsamling 

- Webbaserad enkät 
(n=53) 
- Pappersbaserad enkät 
(n = 71) 

- Numerisk data 

Kvantitativ 
dataanalys 

- Statistiska 
analyser 

- Kvantitativt resultat 

Sammankoppling 
av kvantitativ och 
kvalitativ studie 

- Utveckling av 
intervjufrågor utifrån 
resultat i enkätstudien 
och RAG 

- Intervjuguide   
- Spindeldiagram  

Intervjustudie:  
Kvalitativ 

datainsamling 

- Semistrukturerade 
intervjuer med en 
säkerhetschef i respektive 
organisation 

-‐Intervjutranskriberingar 

Kvalitativ 
dataanalys 

- Kodning av data och 
tematisk analys 

- Kvalitativt resultat 
- Koder och teman 
- Tematisk tabell 

Integrering av 
kvantitativa och 

kvalitativa resultat 

- Tolkning och föreslagna 
förklaringar av kvantitativa och 
kvalitativa resultat i relation till 
varandra 
- Koppling till empiri och teori 

Tolkning av 
kvalitativ data 

-‐	  Tolkning  av kvalitativt 
resultat och koppling till 
empiri och teori 

- Kvalitativ diskussion 
- Kvalitativ 
metoddiskussion  

-‐	  Sammanvägd diskussion 
- Metoddiskussion 
- Begränsningar 
- Framtida forskning 

Tolkning av 
kvantitativ data 

- Tolkningar  av 
kvantitativa resultat  
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Bilaga 2: Enkät 
 

  Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
ganska 

väl 

Stämmer 
helt och 
hållet 

Nedan ombeds du ta ställning till ett antal påståenden om hur väl din organisation hanterar och reagerar 
på normala såväl som avvikande situationer. 

1. Min	  organisation	  är	  bra	  på	  att	  reagera	  
på	  avvikande	  situationer	   � � � � � 

2. I	  min	  organisation	  övar	  vi	  på	  
avvikande	  situationer	   � � � � � 

3. I	  min	  organisation	  finns	  en	  lista	  med	  
tänkbara	  situationer	  som	  beskriver	  
hur	  vi	  ska	  agera	  om	  dessa	  inträffar � � � � � 

4. I	  min	  organisation	  finns	  tillräckligt	  
med	  resurser	  för	  att	  hantera	  
avvikande	  situationer	   � � � � � 

5. I	  min	  organisation	  finns	  det	  tydligt	  
beskrivet	  när	  vi	  ska	  återgå	  till	  normal	  
verksamhet	  efter	  en	  avvikande	  
situation	  

� � � � � 

6. I	  min	  organisation	  finns	  det	  tydliga	  
riktlinjer	  för	  när	  vi	  ska	  agera	  vid	  
avvikande	  situationer	   � � � � � 

7. I	  min	  organisation	  övar	  vi	  regelbundet	  
på	  avvikande	  situationer	   � � � � � 

8. I	  min	  organisation	  används	  
standardiserade	  arbetssätt	   � � � � � 

9. I	  min	  organisation	  finns	  
handlingsplaner	  för	  vad	  som	  ska	  göras	  
vid	  avvikande	  situationer	   � � � � � 

10. Min	  organisation	  agerar	  snabbt	  vid	  
avvikande	  situationer	   � � � � � 

Nedan ombeds du ta ställning till ett antal påståenden om hur väl din organisation övervakar att 
verksamheten fungerar som avsett. 

11. Min	  organisation	  övervakar	  ständigt	  
att	  allt	  fungerar	  som	  det	  ska	   � � � � � 

12. För	  att	  identifiera	  uppkomna	  
situationer	  övervakas	  ständigt	  
verksamheten	  i	  min	  organisation	   � � � � � 

13. I	  min	  organisation	  övervakas	  ständigt	  
tänkbara	  risker � � � � � 
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  Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
ganska 

väl 

Stämmer 
helt och 
hållet 

14. Resultatet	  av	  övervakningen	  
meddelas	  till	  personalen	   � � � � � 

15. I	  min	  organisation	  finns	  tillräckligt	  
med	  resurser	  för	  att	  bedriva	  
övervakning	   � � � � � 

16. Min	  organisation	  använder	  sig	  av	  
reaktiva	  mått	  för	  att	  övervaka	  
säkerheten	   � � � � � 

17. Min	  organisation	  använder	  sig	  av	  
proaktiva	  mått	  för	  att	  övervaka	  
säkerheten	   � � � � � 

18. Min	  organisation	  arbetar	  ständigt	  
med	  att	  utveckla	  mått	  för	  att	  
övervaka	  säkerheten � � � � � 

19. Min	  organisation	  är	  bra	  på	  att	  samla	  
in	  information	  från	  övervakning � � � � � 

20. Min	  organisation	  är	  bra	  på	  att	  
utvärdera	  insamlad	  information	  från	  
övervakning	   � � � � � 

 
Nedan ombeds du ta ställning till ett antal påståenden om din organisations förmåga att lära sig av 
uppkomna situationer och av den normala driften. 

21. Min	  organisation	  lär	  sig	  av	  uppkomna	  
situationer	   � � � � � 

22. Min	  organisation	  lär	  sig	  av	  det	  som	  
fungerar	  bra	   � � � � � 

23. Min	  organisation	  är	  bra	  på	  att	  vidta	  
åtgärder	  för	  att	  säkerställa	  att	  driften	  
ska	  fungera	   � � � � � 

24. Min	  organisation	  är	  bra	  på	  att	  följa	  
upp	  effekterna	  av	  vidtagna	  åtgärder � � � � � 

25. Min	  organisation	  informerar	  
personalen	  om	  vidtagna	  åtgärder	   � � � � � 

26. Min	  organisation	  samlar	  in	  
information	  om	  tänkbara	  risker	   � � � � � 

27. Min	  organisation	  har	  ett	  väl	  
fungerande	  rapporteringssystem	   � � � � � 

28. I	  min	  organisation	  uppmuntras	  
rapportering	  av	  uppkomna	  
situationer	   � � � � � 
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  Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
ganska 

väl 

Stämmer 
helt och 
hållet 

29. I	  min	  organisation	  kan	  vi	  rapportera	  
situationer	  utan	  risk	  för	  personlig	  
bestraffning	   � � � � � 

30. Det	  finns	  klara	  riktlinjer	  för	  vad	  som	  
ska	  rapporteras	   � � � � � 

Nedan ombeds du ta ställning till ett antal påståenden om din organisations förmåga att förutsäga 
framtida situationer. 

31. Min	  organisation	  arbetar	  aktivt	  med	  
att	  försöka	  förutsäga	  framtida	  risker	   � � � � � 

32. Min	  organisation	  arbetar	  aktivt	  med	  
att	  försöka	  förutsäga	  framtida	  
möjligheter	   � � � � � 

33. Min	  organisation	  försöker	  se	  långt	  
fram	  i	  tiden	   � � � � � 

34. Min	  organisation	  är	  bra	  på	  att	  
förmedla	  framtida	  risker	  till	  
personalen	   � � � � � 

35. Min	  organisation	  är	  bra	  på	  att	  
förmedla	  framtida	  möjligheter	  till	  
personalen � � � � � 

36. Min	  organisations	  vision	  för	  
verksamheten	  är	  tydligt	  förmedlad	   � � � � � 

37. Det	  finns	  tydligt	  beskrivet	  vilka	  
risker	  organisationen	  är	  beredd	  att	  
acceptera	   � � � � � 

38. I	  min	  organisation	  finns	  det	  personal	  
med	  rätt	  kompetens	  för	  att	  förutsäga	  
framtida	  risker	   � � � � � 

39. I	  min	  organisation	  finns	  det	  
tillräckliga	  resurser	  för	  att	  förutsäga	  
framtida	  risker � � � � � 

40. Min	  organisation	  är	  bra	  på	  att	  vidta	  
åtgärder	  för	  att	  hantera	  framtida	  
risker	  

� � � � � 
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Bilaga 3: Intervjuguide 
 
Inledning 
Vi berättar om oss själva (namn, vad pluggar nu, tidigare utbildning/arbetslivserfarenhet) 
 
Du har tidigare svarat på en enkät om din enhets resiliens. Vi intervjuar nu för att vi är intresserade av att veta 
mer om dina upplevelser kring resiliens i förhållande till dina svar. Det är det som är temat för den här intervjun. 
 

-‐ Ca 30 minuter, jag håller koll på tiden och kanske sneglar på klockan ibland. 
-‐ Jag har en intervjuguide som jag också kommer titta på. 
-‐ Vi har gjort ett spindeldiagram över dina svar, för att använda som diskussionsunderlag under denna 

intervju 
-‐ Spelas in, redan igång 
-‐ Intervjun kommer användas i en magisteruppsats, men dina svar kommer att avidentifieras. Dina svar 

kommer alltså inte kunna spåras tillbaka till dig.  
-‐ Du får avsluta intervjun när som helst, bara att säga till. 
-‐ Känns det här ok? 

 
Inledande frågor  
Innan vi börjar så har jag några inledande frågor: 

-‐ Vad jobbar du med? 
-‐ Hur länge har du jobbat inom organisationen? 
-‐ Har du haft olika roller inom organisationen? 
-‐ På vilket sätt jobbar du med säkerhet? Uppföljande frågor ex. prober med det vi vill fånga in.  
-‐ Hur mycket strategisk/operativt säkerhetsarbete har du? Hur ser fördelningen av arbetsuppgifter ut i ditt 

säkerhetsarbete? 
 
Vi gjort ett diagram av dina enkätsvar, sammanvägd poäng. Tänkte vi skulle ta en i taget, så jag börjar med att 
fråga… 
Intervjufrågor 
• Hur upplever du din organisations förmåga att:   

 
o Övervaka att allt fungerar som det är tänkt? 

 
o Hantera och reagera på avvikande situationer? 

 
o Lära sig av inträffade situationer och normal drift? 

 
o Förutsäga framtida situationer?  

 
• Upplever du att det finns faktorer inom din enhet som gynnar er resiliens? 
• Upplever du att det finns faktorer inom din enhet som hindrar er resiliens? 
Följdfrågor 

o Berätta mer  Hur kom det sig att… 
o På vilket sätt? Berätta mera hur du gjorde/hur det hela gick till… 
o Kan du ge exempel? Vad tänkte du då?  
o Kan du utveckla det? Hur kändes det att… 
o Hur tänker du kring det? Finns tillräcklig möjlighet för… 
o Hur kommer det sig att du upplever att ni är bättre/sämre än…  

 
Avslutningsvis: Vad tyckte du om att svara på enkäten? 
 
Vi har nu diskuterat x… Är det något du vill tillägga? 
Får vi kontakta dig om specifik fråga dyker upp? 
Tack för din medverkan! 


