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Sammanfattning 
 

Forskningen om säkerhetskulturen i organisationer domineras av 
kvantitativa enkätstudier med fokus på hur en god säkerhetskultur 
skapas. Sällan studeras vilken roll säkerhetskulturen har, vare sig den 
är god eller dålig, i händelseförloppet mot en fullgången katastrof. 
Uppsatsens syfte är tredelad. För det första, kritisera hur man 
traditionellt konceptualiserar begreppet säkerhetskultur, för det andra, 
utveckla en alternativ modell för att med hjälp av haveriutredningar 
öka förståelsen för säkerhetskulturens roll i samband med katastrofer, 
för det tredje, pröva modellen empiriskt på tre fartygskatastrofer: 
Express Samina, Herald of Free Enterprise och Estonia. 
Säkerhetskulturen betraktas som diversifierad bestående av ett antal 
parallella kulturer, i uppsatsen benämnda som subkulturer respektive 
delkulturer. Analysen visar att det inte är enskilda subkulturer eller 
delkulturer som hotar säkerheten, snarare en olycklig kombination av 
flera olika kulturer. Resultatet visar också att det är viktigt att fokusera 
på beteenden snarare än attityder för att retrospektivt förstå 
säkerhetskulturen. En allt för stark kultur kan hota säkerheten i och 
med att uppfattningen om verkligheten riskerar att bli förvanskad. 
Konflikter mellan två olika subkulturer visar sig ha en stor inverkan 
på säkerheten, i synnerhet om det leder till att en nödvändig 
professionskultur blir allt för svag. 
 
Nyckelord: Säkerhetskultur, organisationskultur, katastrofer, haveri-
utredningar, Estonia.  
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1. Inledning 
 
Intresset för kulturen inom företag och organisationer tog fart i och med det japanska 
undret vid slutet av 70-talet. I västerlandet insåg man att det inte räckte med topp-
styrning, kontroll, rationellt tänkande, effektiva system och bra ledarskap för att uppnå 
framgång. Japanska företag hade något utöver detta; en annorlunda företagskultur. 
Intuitivt förstod man tidigt att kulturen, på något sätt, styr beteenden och därmed 
prestationen. Plötsligt blev kulturen, som tidigare enbart intresserat antropologer och 
sociologer, ännu en variabel i jakten på framgång. En mängd populära handböcker 
skrevs i ämnet i början av 80-talet (Deal & Kennedy, 1982). Peter & Watermans (1982) 
In Search of Excellence har en talande titel som beskriver väl organisations-
kulturbegreppets omedelbara populäritet. Forskningen var inte sen att anamma 
konceptet, som tycks vara populär i alla läger. 
 
En del av förklaringen till att konceptet från början togs emot med öppna armar är att 
det fanns ett behov av en mjukare, mindre auktoritär styrning av verksamheten (Bang, 
1999; Alvesson, 2002). Istället för att ledningen detaljstyr verksamheten, vilket kräver 
ständig övervakning, motiveras de anställda att ”frivilligt”, genom gemensamma mål 
och värderingar, prestera bättre. Kulturen skapar en känsla av mening, identitet och 
sammanhang och kan ses som en dimma som sveper in, mättad med ett budskap, som 
når alla, var man än är, vad man än håller på med. I de flesta framgångssagor omnämns 
ofta den unika företagskulturen som en bidragande faktor.  
 
I och med kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 insåg man också att kulturen kan ha en 
negativ inverkan på beteenden och prestation. Orsakerna till explosionen i reaktorn 
kunde spåras, via en machokultur inom den lokala kärnkraftsindustrin, hela vägen upp 
till den nationella kultur som då rådde i Sovjetunionen: Strikt hierarki, ingen 
kommunikation mellan nivåer, auktoritärt ledarskap, bestraffningskultur, osjälv-
ständighet pga. att alla beslut alltid måste förankras högre upp; man gör inget innan man 
först frågat om lov (Reason, 1998; Pidgeon, 2000). Denna aspekt av organisations-
kulturen som specifikt handlar om säkerheten döptes av IAEA kort efter katastrofen till 
säkerhetskulturen (OECD Nuclear Agency Report, INSAG, 1988). I och med att 
säkerhetskulturen nu blev syndabocken för katastrofen ville man snabbt finna effektiva 
sätt att tygla denna informella tillika onda destruktiva kraft. Eftersom konceptet i 
princip skapades direkt efter Tjernobylkatastrofen får man intrycket av att man hann 
varken utveckla en teori eller empiriskt pröva dess relevans. Konceptet bygger därför på 
ett antal antaganden och en vag idé om vad en god säkerhetskultur består av. Adjektivet 
’god’ är i princip sammanväxt med ’säkerhetskultur’. Begreppet har därför ett starkt 
normativt drag och påminner stundom mer om en vision än om ett vetenskapligt 
konstrukt (se INSAG, 1991).  
 
Självkritik inom säkerhetskulturforskningen 
Detta kan förklara den obligatoriska självkritik inom forskningen av konceptet som 
varandes allt för vagt, ofärdigt och komplext (Glendon, 2000; Cox & Flin, 1988; 
Guldenmund, 2000; Cooper, 2000). Hale inleder temanumret (om safety 
culture/climate) i Safety Science 34 (2000) med följande bistra ord (Hale, s. 12): 
 

I have had a great many critical things to say about the poor state of our knowledge 
and proof about what is important in safety culture. I have even called into question 
whether it exists as a measurable entity.  



 5 

Mycket av kritiken handlar om att begreppet fortfarande är omoget (Glendon, s. 211): 
 

Debate on organizational culture and climate and their derivates, safety culture and 
safety climate, remains at an early development stage. 

 
Guldenmund är ännu hårdare i sitt omdöme (2000, s. 216): 
 

Most efforts have not progressed beyond the stage of face validity. Basically, this means 
that the concept still has not advanced beyond its first developmental stages. 

 
Annan kritik handlar om att det saknas en underliggande gemensam teori (Pidgeon,  
2000, s. 112): 
 

At the level of theory, ambiguity and fragmentation also characterised much of the 
field. 

 
Slutligen konstaterar Cox och Flin i temanumret om säkerhetskulturen i Work and 
Stress 12  följande hårda bedömning (1998. s. 190): 
 

There are not yet sufficient hard (or published) data to test the reliability, validity 
and utility of existing definitions and measures. Neither is there sufficient academic 
debate to establish a sound theoretical framework for these definitions and 
measures. 

 
Trots denna hårda kritik är de flesta rörande överens om att konceptet är mycket 
lovande och kommit för att stanna (Reason, 1998). Begreppet skulle kunna beskrivas 
som en lovande talang som ännu inte skördad några större framgångar men ett löfte som 
alla tror på. Men efter 20 år är begreppet fortfarande outvecklat. Forskningen kring 
säkerhetskulturen är i sin linda och mycket återstår att göra.  
 
Luckor och brister 
Till denna allmänna klagosång inom forskningsfältet vill jag själv lägga till och 
precisera ett antal brister och luckor i forskningen: 
 

- Det finns en uppsjö av definitioner av begreppet men i princip ingen hållbar 
gemensam teori som är så utvecklad att den är testbar.  

- Forskningen domineras fullständigt av kvantitativa enkätstudier. Det saknas en 
mångfald i ansatserna vilket är anmärkningsvärt med tanke på att begreppet som 
så behöver utvecklas och prövas på en mängd olika sätt. 

- Det finns alldeles för många grundantaganden och för få hypoteser. Exempelvis 
antar man att attityder är den viktigaste faktorn som styr beteenden (och därmed 
säkerheten). Detta borde vara en hypotes och bli föremål för prövning. Man 
antar vidare att det finns ett samband mellan en god säkerhetskultur och en hög 
säkerhetsnivå. Men detta samband, hur rimligt det än verkar vara, har ännu inte 
vetenskapligt prövats.  

- Beskrivningar av hur den specifika säkerhetskulturen förhåller sig till den 
övergripande mer generella organisationskulturen saknas. 

- Forskningen blandar friskt mellan begreppen säkerhetskultur och 
säkerhetsklimat utan att man gör någon större åtskillnad. De behandlas som 
varandras synonymer, vilket inte är helt oproblematiskt. 
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- Definitionen av säkerhetskulturen består i sin tur av flera komplexa del-
komponenter, de fyra vanligaste som återkommer (Guldenmund, 2000): Values, 
attitudes, beliefs, and perception. De definieras sällan var för sig och hur de 
förhåller sig till varandra förklaras inte. Av dessa fyra intrapsykologiska 
storheter har attityder fått en oförklarlig särställning i forskningen. 

- Det finns ett allt för stort intresse för den goda säkerhetskulturen på bekostnad 
av organisationskulturens negativa aspekter. Det är trots allt negativa kulturer 
som skapar olyckor. 

 
För att konceptet ska tillfredställa både akademiker (som vill förstå) och industrin (som 
vill förändra) måste tre forskningsfrågor ställas: 

 
1) Hur kontrollerar, förändrar och mäter man säkerhetskulturen? 
2) Hur påverkar organisationskulturen beteenden och prestationen? 
3) Vilka beteenden är relevanta för säkerheten? 

 
De flesta inom forskningen har koncentrerat sig på första frågan. Men är inte fråga B 
och C en förutsättning för fråga A? Grafiskt förhåller sig frågorna till varandra på 
följande vis (figur 1.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Vilka samband man framförallt forskar på. 
 
Det mesta inom forskningen försöker förstå sambandet A, medan sambanden B och C 
har karaktären av antaganden (Lee, s. 219):  
 

There has been little direct research on the organizational factors that make for a good 
safety culture. However, there is an extensive literature if we make the indirect assumption 
that a relatively low accident plant must have a relatively good safety culture. 
 

För att stärka begreppets validitet menar jag att hela kedjan måste studeras. Ett dilemma 
i sökandet efter den ideala goda säkerhetskulturen är att sambanden B och C 
”försvinner”; den optimala säkerhetskulturen skapar icke-händelser, en total frånvaro av 
olyckor, vilket är en dröm för industrin men en mardröm för forskaren (som ju alltid 
behöver en beroende variabel) . 
 
För att kunna studera hela kedjan måste man, enligt min mening, söka upp olyckorna. 
Huvudsyftet med denna uppsats är att försöka utveckla en metod/modell för att kunna 

 
Ledningen Säkerhets-

kulturen 
Beteenden Olyckor A B C 

Mätning av 
ledarskapsdimensioner 

Mätning av 
kulturdimensioner 

korrelationer 



 7 

studera sambanden B och C. Det innebär också att objektet för min uppsats är olyckor, 
närmare bestämt, tre fartygskatastrofer. Även Turner & Pidgeon i Man-made Distasters 
(1997, s. 39) analyserar tre katastrofer och motiverar syftet med analysen snarare som 
teoretisk än empirisk:  
 

The primary intent at this stage is to develop a firm basis for a theoretical understanding of 
this area of investigation, and the pursuit of evidence had this end in mind, rather than aim 
of producing comments about the incidence or distribution of different kinds of pre-disaster 
conditions. These latter issues can be more readily pursued when a better understanding of 
the basic processes is available.  
 

Uppsatsen kan klassas som kvalitativ, induktiv, explorativ och teorigenererande 
(Langemar, 2005): 
 

- Kvalitativ, i och med att jag studerar tre fartygskatastrofer med enbart kvalitativa 
metoder. 

- Induktiv, i och med att jag gör en tematisk analys av haveriutredningar i 
sökandet efter kulturella teman. 

- Teoretisk och hypotesprövande, i och med att jag i teoridelen utvecklar en 
modell för hur man kan studera kulturens roll i katastrofer. 

- Explorativ, i och med att så få studier är gjorda vad gäller kulturens betydelse i 
händelseutvecklingen mot en katastrof. 

- Komparativ, i och med att jag jämför tre liknande fartygskatastrofer. 
 

 
Uppsatsens frågeställning och syfte 
Jag nöjer mig inte med att det antagligen finns ett samband mellan säkerhetskulturen 
och säkerhetsnivån (i förlängningen olyckor). Jag vill försöka förstå hur detta samband 
ser ut. Uppsatsen har två övergripande frågor som jag vill försöka besvara: 
  

- Vilken roll hade organisationskulturen i händelseförloppet mot katastrofen? 
- Vilken alternativ organisationskultur hade kunnat förhindra katastrofen? 

 
Syftet är inte att empiriskt bevisa och fastslå vilka säkerhetskulturer som fanns på dessa 
tre fartyg, snarare, med hjälp av haveriutredningar, utveckla teorier och hypoteser kring 
organisationskulturens negativa aspekter och hur dessa bidragit till katastrofförloppet. 
Teoretiskt finns det två vägar för att öka förståelsen för säkerhetskulturen: 
 
 1. Positiv säkerhetskultur  icke-händelser, dvs. hög säkerhet 
 2. Negativ säkerhetskultur  olyckor, dvs. låg säkerhet 
 
Teoridelen består av två delar. I den första, kapitel 2.1. (Säkerhetskulturen och dess 
attityder), analyserar och problematiserar jag hur man inom forskningen 
konceptualiserar begreppet Säkerhetskultur. Ansatsen är här kritisk. I andra delen, 
kapitel 2.2. (Organisationskulturer och beteenden: En modell), utvecklas en alternativ 
konceptualisering av Säkerhetskulturen baserad i huvudsak på beteenden snarare än 
attityder. Syfte med modellen är att kunna rekonstruera organisationskulturens roll i 
stora katastrofer. I resultatdelen, kapitel 4, tillämpas sedan modellen på tre liknande 
fartygskatastrofer. Uppsatsens syfte kan därför beskrivas som tredelad: 
 

1. Kritik och problematisering  av begreppet säkerhetskultur.  
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2. Teoretisk utveckling av en modell för hur man kan studera katastrofer med 
utgångspunkt från det mer allomfattande begreppet organisationskultur. 

3. Pröva och tillämpa modellen empiriskt genom att studera tre liknande 
fartygskatastrofer: 

- Express Samina (2000), ett grekiskt Ro-Ro fartyg som i mörkret kolliderade 
med en liten klippig ö strax utanför Paros hamninlopp: 85 döda. 

- Herald of Free Enterprise (1987), ett engelskt Ro-Ro fartyg som kapsejsade 
strax utan för ZeeBrugge pga. att man glömt stänga bogportarna: 185 döda. 

- Estonia (1994), ett svenskt/estniskt Ro-Ro fartyg som sjönk mitt ute på 
Östersjön pga. att man förlorat bogvisiret: 852 döda. 

 
Uppsatsen tar avstamp i Andrew Hopkins metod ”armchair ethnography” där han med 
hjälp av dokument och haveriutredningar analyserar organisationskulturenS roll i 
katastrofer (Hopkins, 2005; 2006).  
 
Ett sista förtydligande: Eftersom debatten kring hur Estonia förliste stundom varit livlig 
och det faktum att man ännu inte vet vad som egentligen hände vill jag tydligt säga att 
denna uppsats inte är en ny hypotes. Estoniakatastrofen används för mitt syfte att bättre 
förstå organisationskulturens roll i katastrofer. Jag har ingen ambition att avslöja 
Estonias specifika säkerhetskultur på fartyget. Trots att det förekommit mycket kritik av 
den officiella haveriutredningen (JAIC) kommer jag att utgå från deras slutsatser. På en 
punkt är jag dock kritisk. I rapporten slår man fast att farten inte haft någon betydelse 
för påfrestningarna av bogvisiret, vilket många ifrågasatt.   
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2. Teori 
 
2.1. Säkerhetskulturen och dess attityder 
 

2.1.1 Variabel eller metafor? 
Eftersom begreppet säkerhetskultur är ett socialt konstrukt, osynligt för blotta ögat på 
samma sätt som intelligens, personlighet och ledarskap, finns det olika synsätt –
ontologiskt- kring vad säkerhetskulturen egentligen är. Ju mer osynligt och abstrakt ett 
begrepp är desto större betydelse har metaforens roll i hur vi konceptualiserar ett 
komplext fenomen så som exempelvis säkerhet. Mats Alvesson diskuterar i sin bok 
Understanding Organizational Culture (2002) utförligt metaforens roll och funktion i 
forskningen (Alvesson, s. 31): “By looking at the metaphors used for (organizational) 
culture, we can better understand the guiding framework for organizational culture 
research/…/”.  
 
Sedan Aristoteles intresserade sig för metaforen har mycket skrivits om metaforens roll 
för människans tänkande, kreativitet och för hennes förmåga att förstå det abstrakta, 
osynliga och okända (Lakoff & Johnsson, 1980). När vi möter något som vi upplever 
som nytt eller okänt lånar vi en bild eller idé från en mer välkänd värld. De enormt höga 
husen på Manhattan upplevdes en gång som ett nytt fenomen och därför skapade man 
metaforen skyskrapa, som egentligen är den upplevelse man får när man tittar upp mot 
taknocken och ser hur molnen seglar förbi strax ovanför, dvs. husen är så höga att de 
skrapar skyn. Vi använder även metaforer för att förstärka vissa aspekter och lyfta fram 
vissa specifika egenskaper. Metaforen ”fartygsstäven plöjde genom vågorna” är en 
beskrivning av ett fenomen ute till havs med ett inlån från jordbruket, plogen som plöjer 
genom jorden. Genom detta lån förstärks fartygets vassa stäv som snarare går genom 
vågorna än över. Freud hade aldrig kunnat utveckla sina teorier om människans inre 
psyke, om det omedvetna och jagets försvarsmekanismer, utan sina metaforer. 
Organisationen är på samma sätt ett osynligt, abstrakt och komplext fenomen. Genom 
att låna bilder, idéer och koncept från andra världar kan vi bättre förstå den. 
 
Alvesson diskuterar skillnaden mellan organisationskulturbegreppet betraktat, å ena 
sidan, som en variabel lika verklig som övriga funktioner i en organisation, å andra 
sidan, som en metafor för att bättre se och förstå olika fenomen i den komplexa 
organisationen (Alvesson, 2002). I det första synsättet betraktas säkerhetskulturen som 
något konkret, verkligt, avgränsat, ett objekt med dimensioner som går att mäta och 
värdera som varandes bra eller dålig. Säkerhetskulturen ses som en variabel bland andra 
i strävan att öka prestationen. Säkerhetskulturen kan i detta perspektiv således styras, 
kontrolleras, skapas, förändras, mätas och förbättras.  
 
Att istället betrakta organisationskulturen (och säkerhetskulturen) som en metafor 
innebär att man, med hjälp av begreppet, ser organisationen i ett nytt ljus, som om man 
tar på sig andra specifikt utvalda glasögon och därmed upptäcker nya oväntade aspekter. 
Metaforer är innovativa i den bemärkelsen att de hjälper oss att se nya perspektiv. 
Samtidigt, och det skall man komma ihåg, begränsar varje metafor seendet och utesluter 
andra perspektiv. Hur fantasieggande och kreativa metaforer än är, skapar de alltid ett 
selektivt seende. Det finns metaforer för vad en organisation kan vara, men också 
metaforer för organisationskulturer (tabell 1.): 
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Tabell 1. Metaforer för organisationen resp. organisationskulturen. 

 
Metaforer för organisationen Metaforer för organisationskulturen 

- Organism/individ 
- Maskin 
- Teater 
- Hjärna 
- Fartyg 
- Familj 

- Verktyg 
- Kontrollmekanism 
- Kompass 
- Socialt lim (magnet) 
- Helig ko 
- Skygglappar/försvarsmekanism 
- Grundarens personlighet uppblåst 
 

 
Alvesson gör en distinktion mellan variabel och metafor. Men eftersom metaforer alltid 
är närvarande (i synnerhet vid komplexa fenomen) vill jag hellre göra en distinktion 
mellan medvetna och omedvetna metaforer (se Lakoff & Johnsson, 1982). Varje 
metafor har sin begränsning, ingen metafor kan göra anspråk på hela sanningen. Därför 
skapar en omedveten metafor en osynlig referensram som skärper men begränsar 
seendet. Få tänker på hur pyramidmetaforen för organisationens struktur styr vårt 
tänkande och vår perception. Vi ”klättra uppåt” i karriären, når olika ”glastak” som 
hindrar oss, vi rapporterar ”uppåt” och informerar ”nedåt”, ett ärende hamnar ”högst 
upp” i ledningen. Pyramidmetaforen får oss att betrakta organisationen som en vertikal 
företeelse. Då och då ersätts denna metafor med en annan, fartygsmetaforen: Det finns 
”vattentäta skott” mellan avdelningar och beslut måste ”förankras” ordentligt, och vi 
måste ”gå till botten” i denna fråga. Ingen av metaforerna beskriver hela bilden. 
Däremot lyckas varje metafor effektivt och slagkraftigt beskriva olika fenomen, i detta 
fall, vertikala resp. horisontella. 
 
Pyramidmetaforen beskriver i huvudsak organisationens struktur. När man lånar 
kulturbegreppet från antropologins studier av icke-västerländska samhällen används 
kulturbegreppet metaforiskt för att beskriva alla de informella krafter som verkar inom 
organisationen, alla de oskrivna lagar som varje nyanställd måste lära sig, men också 
hur medlemmarna tolkar världen och sig själva. Man betraktar organisationen som om 
den vore en främmande, på samma sätt som man betraktar en stam i Afrika eller en 
alpby i Frankrike.  
 
Bakom synsättet att säkerhetskulturen är en variabel döljer sig en verktygsmetafor. Med 
varje metafor följer ett antal egenskaper och idéer som s.a.s. förs över från det lånade 
objektet. Följande egenskaper från verktyg tenderar att föras över till säkerhetskulturen: 
 

- Ett verktyg har en normativ definition. 
- Ett verktyg har ett syfte. 
- Ett verktyg är designad och konstruerad 
- Ett verktyg kan vara bra eller dålig, slö eller vass, osv. 
- Ett verktyg är ett objekt med dimensioner och egenskaper. 
- Ett verktyg kräver skicklighet av användaren. 
- Ett verktyg behöver man inte förstå, vikigare att använda det på rätt sätt.  

 
Verktygsmetaforen passar givetvis idén att det är ledningen som är ansvarig och skapare 
av säkerhetskulturen. En anledning till att bli medveten om metaforer är att det finns en 
valfrihet. Vi kan alltid välja en annan metafor och det är en viktig del i utvecklandet av 
nya teorier (Alvesson, 2002, s. 20): ”I would also suggest that the development of a new 
metaphor may in itself be a major part of theoretical progress.” Verktygsmetaforen 
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dominerar i organisationskulturforskningen, så även i säkerhetskulturforskningen. Det 
innebär begränsningar, ett selektivt seende. Om säkerhetskulturbegreppet ska utvecklas 
måste man våga använda alternativa metaforer. 
 
Ännu en distinktion är på sin plats. Forskaren, som betraktar sitt objekt utifrån, 
använder sig av en metafor för att bättre förstå, för att vägleda seendet. Genom att 
betrakta organisationen som en kultur ser han inte bara det uppenbara -ett vinstdrivande 
företag som producerar varor och tjänster, utan även riter, ceremonier, myter, symboler 
(och metaforer), berättelser, språk, vanor, världsbilder, grundantaganden, fienden och 
allierade, kungar och prinsar. Den som är medlem av en kultur, däremot, verkar i 
metaforen som mer fungerar som ett grundantagande, ett sätt att tolka världen. Ett 
affärsmöte, exempelvis, kan ha olika funktioner, förutom den rent instrumentella, 
beroende på vilken metafor som hela organisationen vilar på. Metaforer styr beteenden 
på olika sätt beroende på om organisationen betraktas 
 

- som ett fartyg: Mötet är kommandobryggan där man navigerar och lägger ut kurser och 
blickar framåt. 

- som en stor familj: Relationer byggs upp, bekräftelser skapas, samhörighet påtalas, 
konflikter accepteras. 

- som en teaterscen: Föreställningar spelas upp, underhållning skapas, huvudroller och 
biroller etableras, statister håller tyst. 

- som grundarens personlighet uppförstorad: Endast visioner, känslor och tankar i 
enlighet med grundaren accepteras, avvikande åsikter slås ned, myter och skrönor 
berättas.  

 
I och med att organisationskulturbegreppet är så pass komplicerat och osynligt är det 
viktigt att förstå metaforens roll i utvecklingen av teorier och modeller: 
 

- Metaforer är nödvändiga i utvecklandet av nya teorier 
- Det finns en valfrihet i användandet av metaforer 
- Metaforer är alltid närvarande, därför viktigt att medvetandegöra dem. 
- Metaforer leder till nya insikter 
- Metaforer är en del av våra grundantaganden. 
- Metaforer underlättar kommunikation: Vi förstår dem omedelbart 
- Metaforer är selektiva, och därmed begränsande. 
- Metaforer är, precis som symboler, en viktig del av kulturen 

 
Både Turner (1997) och Reason (1990) använder sig av explicita metaforer i sina teorier 
om hur organisationer skapar olyckor. Turner (ibid) talar om en ”inkubationsperiod”, ett 
lån från den medicinska världen, och visar därmed hur ett fel långt bak i tiden sakta kan 
växa och utvecklas för att tills slut bryta ut i en sjukdom=katastrof. Reason (ibid), även 
han lånar från den medicinska världen, bygger sitt resonemang om latent failure och 
actice failure på en metafor som han kallar för ”the resident pathogen metaphor” 
(Reason i van der Schaaf (ed), 1991, s. 12). Utifrån denna metafor gör Reason flera 
allmänna antaganden (s. 12): 
 

(a) The likelihood of an accident is a function of the number of pathogens within the system. The 
more abundant they are, the greater is the probability that some of these pathogens will 
encounter just that combination of local triggers necessary to complete a latent accident 
sequence. Note that this view demands quite a different calculus than that employed in 
conventional probabilistic risk assessment. 

(b) The more complex and opaque the system, the more pathogens it will contain. 
(c) Simpler, less well-defended systems need fewer pathogens to bring about an accident. 
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(d) The higher a person’s position within the decision-making structure of the organisation, the 
greater is his or her potential for spawning pathogens. 

(e) Local triggers are hard to anticipate. Who, for example, could have anticipated that the assistant 
bosun of Herald of Free Enterprise would be asleep at the time he was required to close the bow 
doors, or that the chief officer would have mistaken someone else walking towards the bow 
doors on the car deck just before sailing time as the assistant bosun? But it would have been 
possible to establish in advance that the ship was undermanned and poorly tasked. 

(f) The key assumption, then, is that resident pathogens can be identified proactively, given 
adequate access and system knowledge. 

(g) It also follows that efforts directed at identifying and neutralising pathogens (latent failures) are 
likely to have more safety benefits than those directed at minimising active failures. Another 
way of expressing this is to state that it is more effective to remove organisational failure type 
(the “parent”) than individual failure tokens (their “offspring”). This distinction between types 
and tokens is discussed further below. 

 

Reason visar hur viktigt det är att använda sig av metaforer medvetet. Det är först när en 
metafor blivit explicit som man kan använda den till fullo. En bra metafor väcker nya 
tankar och inspirerar till nya teorier. Det är utifrån denna sjukdomsmetafor som Reason 
utvecklar en alternativ konceptualisering av säkerhetskulturen; olika patogens finns i 
olika kulturer, vilket jag återkommer till senare i uppsatsen. 
 
 

2.1.2 Avgränsningar och definitioner av begreppet 
Som jag tidigare nämnt finns det mycket självkritik inom säkerhetskulturforskningen. 
Varje studie inleds, som om det vore obligatoriskt, med en kort utläggning över 
konceptets brister, oftast i svepande ordalag. I ett försök att hantera konceptets 
komplexitet finns det en fara i att begreppet avgränsas, förenklas och därmed begränsas.  
För att undvika detta måste kritiken preciseras. Hur placeras begreppet säkerhetskultur i 
förhållande till andra närbesläktade begrepp? Har begreppet kommit att bli för smalt? 
 
Två olika skolor inom forskningen 
Inom organisationskulturforskningen finns två olika inriktningar, den funktionalistiska 
respektive interpretativa/hermeneutiska skolan (Waring, 1996); Alvesson, 2002). 
Uppdelningen kan förklaras utifrån två olika intressen, två olika frågor, företrädda av 
industrin respektive forskarvärlden: 
 

1. Hur skapar man en bra organisationskultur (i syfte att förbättra 
prestationen)? Antagande: Kulturen skapas uppifrån. 

2. Hur kan man bättre förstå fenomenet organisationskultur? Antagande: 
Kulturen växer nedifrån. 

 
Teoretiskt utesluter inte perspektiven varandra, men i praktiken har det inneburit att 
forskningen följer två olika spår med förhållandevis lite korsbefruktning däremellan, ett 
undantag är DeJoy (2005). I och med att säkerhetskulturforskningen till största del 
tillhör den funktionalistiska skolan måste detta betraktas som en avgränsning. I de två 
temanummer om säkerhetskultur/säkerhetsklimat som utgivits, Work and Stress, 12 
(1998) och Safety Science, 34 (2000), presenteras uteslutande studier från den 
funktionalistiska traditionen (Caroll, 1998; Cheyne, 1998; Cox & Flin, 1998; Flin, 2000, 
Grote & Künzler, 2000; Lee, 1998; Lee & Harrison, 2000; McDonalds, 2000; Mearns 
et. al., 1998; Rundmo, 2000; van Vuuren, 2000). Det funktionalistiska i sammanhanget 
innebär att säkerhetskulturen betraktas som en styrfunktion, ett verktyg för ledningen i 
deras strävan att öka säkerheten och minska olyckorna. Ett antal antaganden följer ur 
detta och i bakgrunden finner vi verktygsmetaforen: 
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- Säkerhetskulturen är en entitet, stabil och väl avgränsad egenskap och kan därför 

beskrivas med ett begränsat antal dimensioner. 
- Säkerhetskulturen är ledningens skapelse, en produkt av deras ansträngningar 

och därför möjlig att förändra och förbättra. 
- Säkerhetskulturen är normativ till sin natur. Den blir vad ledningen vill att den 

skall vara. 
- Säkerhetskulturen antas styra beteenden som är relaterade till säkerheten. 
- Säkerheten är så pass tydlig att de anställda kan ha attityder till den. 
- Målet är att skapa en stark och god säkerhetskultur. 
- Säkerhetskulturen, som helhet, går att värdera som negativ eller positiv och den 

går att mäta kvantitativt med enkäter. 
- Säkerhetskulturen går att brytas ned till dimensioner som i sin tur går att mäta 

och kvantifiera. På så sätt kan en profil över säkerhetskulturen skapas. 
- Säkerhetskulturen ingår i ett slutet system med få yttre influenser, inte ens 

övergripande organisationskulturella faktorer beaktas. 
- Säkerhetskulturen speglar de anställdas attityder till säkerheten 

 
Detta är ett sätt att betrakta säkerhetskulturen men inte det enda. Frågan är hur många av 
dessa antaganden som har prövats vetenskapligt? 
 
Vaga gränsdragningar mot liknande koncept 
Få markeringar görs vad gäller skillnaden mellan den specifika säkerhetskulturen och 
den övergripande organisationskulturen. I diskussionerna omnämns organisations-
kulturen som en historisk ursprungskälla varifrån säkerhetskulturen en gång 
härstammar, men hur begreppen förhåller sig till varandra, vid en viss given tidpunkt, 
diskuteras sällan. Det tycks som om säkerhetskulturen lever ett eget liv med få 
referenser till den övergripande kulturella kontexten. Är säkerhetskulturen ett 
självständigt fenomen eller en delaspekt av organisationskulturen? Det framgår inte i 
forskningen. En relevant fråga är om varje funktion inom en organisation utvecklar sin 
egen kultur. Finns det parallellt en produktionskultur, en kvalitetskultur, en finanskultur, 
en social kultur, en marknadsföringskultur, en samarbetskultur och, till sist, en 
säkerhetskultur?  Det framkommer inte. En annan hypotes är att säkerheten och dess 
produkter, olyckor och tillbud, är ett så pass laddat och känslomässigt fenomen att det i 
dess kölvatten skapas en egen kultur. 
 
Det finns en risk, när man betraktar säkerhetskulturen som en stabil egenskap, att 
konceptet blir isolerat från en yttre kontext på samma sätt som de sociala konstrukten 
intelligens, personlighet och ledarskap. Det finns en likhet mellan hur man betraktar en 
organisation och individ: ”The methodology [den funktionalistiska] presumes that, 
much as in trait-based approaches to personality, organisations have safety climate that 
are waiting to be ’discovered’” (Glendon, 2000, s. 201).  Dessa sociala konstrukt 
försöker man mäta och dimensionera oberoende av ett yttre sammanhang. (Vid mätning 
av en individs intelligens tar man över huvudtaget inte hänsyn till någon form av yttre 
kontext; utbildning, kultur, miljö) Säkerhetskulturen anses kunna klassificeras 
oberoende av situation och verksamhet. När ett koncept isoleras från en konkret 
verklighet riskeras dess ”face validity” att försvagas. Om IQ inte predicerar annan 
prestation än själva testresultatet kan man ifrågasätta konceptets användbarhet. Det 
sociala konstruktet säkerhetskultur riskerar, enligt min mening, att bli på samma sätt ett 
isolerat konstrukt. Denna avgränsning från yttre sammanhang leder till svårigheter att 
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kunna predicera: Hur väl predicerar högt IQ framgång? Hur väl predicerar en god 
säkerhetskultur låg olycksfrekvens? 
 
Inte heller tycks man vara överens om skillnaden mellan de närbesläktade begreppen 
säkerhetskultur och säkerhetsklimat. Begreppen är utbytbara och används om vartannat 
och sägs ofta beskriva samma fenomen fast på olika nivåer (Guldenmund, 2000; 
Glendon, 2000; Lee, 2000). Ingenting i definitionerna skiljer dem åt.  Det tycks snarare 
finnas en motsatt trend, dvs. integrering av begreppen. Säkerhetsklimatet betraktas som 
säkerhetskulturen manifesterad (Guldenmund, 2000). Bakom detta resonemang finner vi 
den klassiska isbergsmetaforen, där klimatet är den synliga delen av kulturen, som 
ligger dold under ytan. Denna metafor förutsätter en kontinuitet mellan klimat och 
kultur, en homogenitet. Därför behövs det inte en tydlig gräns mellan begreppen. Det 
innebär att mätningar av klimatet antas spegla kulturen. Ett gott klimat är även tecken 
på en god kultur. En ovilja att markera skillnaden har, som jag ser det, även ett 
pragmatiskt motiv. Genom att sudda ut gränsen mellan klimat och kultur blir det s.a.s. 
tillåtet att använda väl beprövade kvantitativa enkätmetoder. Alla studier som ingår i de 
två temanummer som jag tidigare nämnt bygger på enkätstudier. Men om det faktiskt 
finns en verklig skillnad mellan klimat och kultur är det då inte problematiskt om en 
sådan skillnad suddas ut? 

 
Begreppets definitioner 
Det finns en uppsjö av olika definitioner av vad säkerhetskulturen är, alla uppbyggda på 
liknande sätt (Guldenmund, 2000; Choudhry et.al., 2006). En enkel definition kommer 
från Cox & Cox (1991): 
 

Safety culture reflect the attitudes, beliefs, perceptions, and values that employees 
share in relation to safety (safety culture). 
 

Den vanligaste definitionen, som man oftast refererar till och som fått mest beröm 
(Cooper, 2000; Lee, 2000), kommer från Advisory Commitee on the Safety of Nuclear 
Installations (ACSNI) (HSE 1993:23): 
 

The safety culture of an organisation is the product of individual and group values, 
attitudes, perceptions, competencies, and patterns of behaviour that determine the 
commitment to, and the style and proficiency of, an organisation’s health and 
safety management. 
Organisations with a positive safety culture are characterised by communications 
founded on mutual trust, by shared perceptions of the importance of safety and 
confidence in the efficacy of preventive measures. 
 

Delkomponenterna kan kategoriseras och delas upp i tre huvudgrupper, intrapsykiska, 
observerbara fenomen och ledarskap. Här är en egen sammanställning från 14 olika 
definitioner av delkomponenter som jag funnit i Guldenmunds sammanställning (2000): 
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Tabell 2. De vanligaste komponenterna i definitionerna av säkerhetskulturen 
 

Intrapsykiska Observerbara fenomen Ledarskap 

- perceptions 
- beliefs 
- attitudes 
- values 
- competencies 
- norms 
- worldview 

- roles 
- practices 
- actions 
- patterns of 

behavior 
- norms 
- procedures 
- regulations 

- commitment to 
safety 

- communications 
- mutual trust 
- organizational 

learning 
- democratic, 

cooperative, humanistic 
leadership 

 
 
Problemet med alla definitioner av säkerhetskulturen är att de består av en mängd 
komplexa koncept som i sig aldrig definieras eller preciseras, än mindre hur de förhåller 
sig till varandra. De fyra vanligaste komponenterna perceptions, beliefs, attitudes, and 
values är i praktiken svåra att särskilja. Finns det en teori som binder ihop alla delar och 
beskriver funktionen? Det hela ger en känsla av att få en lista på ingredienser utan 
recept. Eller ännu tydligare: Vi får en hög bestående av sadel, styre, pedaler, kedja, 
ekrar, pakethållare, m.m., men ingen lyckas beskriva helheten, dvs. hur cykeln fungerar. 
En av dessa komponenter har dessutom fått en särställning inom forskningen; attityder, 
vilket jag återkommer till nedan. 
 
Sammanfattningsvis är säkerhetskulturen som koncept vagt (otydliga markeringar mot 
närbesläktade fenomen), smalt (av alla delkomponenter är det attityder som fått i 
särklass mest uppmärksamhet), komplext (definitionerna består av en rad komplicerade 
intrapsykiska konstrukt), och ofärdigt (det saknas ännu en bra underliggande teori som  
kan generera testbara hypoteser).  
 
 
2.1.3. Attityderna särställning i forskningen 
Hur kommer det sig att attityder fått en sådan stor uppmärksamhet inom säkerhets-
forskningen? Ingenting i definitionerna antyder att attityden skulle ha en särställning. 
Man kan ana, om man följer definitionernas dateringar, att attityder vunnit på bekostnad 
av perceptioner (Guldenmund, 2000). Ett antal frågor kring attityder bör systematiskt 
besvaras: 
 

1. Varför mäta attityder? 
2. Vad är en attityd (i jämförelse med andra intrapsykiska storheter)? 
3. Vad är villkoren för att en attityd ska uppstå (vi har inte attityder om allt)? 
4. Vad är en önskvärd attityd? 
5. Vilka attityder är relevanta för säkerheten? 
6. Vems attityder är avgörande (och när)? 
7. Var i teorierna och modellerna placeras attityderna? 
8. Vad mäter egentligen attityder? 
9. Hur väl predicerar attityder beteenden (och därmed säkerheten)? 
 

Varför mäta attityder? 
Av alla intrapsykiska koncept som ingår i definitionen är det attityden man företrädesvis 
mäter. Ingenstans motiveras detta teoretiskt. Lee (1998, s. 220) säger (med hänvisning 
till Cox and Cox, 1991) att 
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Constructive attitudes among workforce, because they result from all other 
contributory features, are probably the most important single index of the 
effectiveness of safety culture. (min kurs.) 
 

Vad bygger detta antagande på? Förkärleken för attitydmätningar kan ha en praktisk 
pragmatisk förklaring. Målsättningen med att bedöma och mäta säkerhetskulturen är att 
kunna konstruera en skala, ett index med polerna dålig/bra (alternativt negativ/positiv). 
Varje enskilt item i detta instrument måste följa samma dimension. Attityder har en 
känslomässig värderande komponent och kan därför förhållandevis enkelt kategoriseras 
av individen som antingen negativ eller positiv. Har vi neutrala känslor till ett visst 
objekt existerar förmodligen inte attityden över huvudtaget. Attitydens kognitiva 
komponent är mycket mer komplicerad. De övriga intrapsykiska fenomenen kan inte på 
samma sätt kategoriseras som varandes negativa eller positiva. En perception, 
exempelvis, kan inte vara negativ eller positiv, bra eller dålig. Möjligen kan den vara 
rätt eller fel men då alltid i förhållande till en specifik kontext. Attityder passar alldeles 
utmärkt för det övergripande syftet. Lee (1998, s. 220) avfärdar beteenden som möjligt 
mätobjekt utan vetenskapliga argument: 
 

But although some simple behaviours are more easily measured and modified 
than attitudes, they are probably not the ones most critical to safety. (min kurs.) 
 

Genom att så kategoriskt avfärda beteenden, utan argument, förundras man över hur 
attityder som så kan påverka säkerheten. Det finns ett drag av magiskt tänkande i dessa 
påståenden. En annan metafor, som ofta förekommer, är säkerhetskulturen betraktad 
som ett diagnostiskt instrument för komparativa studier, jämförelser mellan företag som 
har låg respektive hör olycksfrekvens (Lee, s. 234): 
 
If [safety culture] is a valid concept, i.e. if it demonstrably distinguishes low from high 
accident organisations, the concept should be helpful in getting employee to 
understand objectives of a safety management system and what they have to do to 
achieve a good one. (min kurs.) 
 

Här används säkerhetskulturen, inte bara som ett verktyg för ledningen, utan även som 
ett urskiljningsinstrument för forskaren. Eftersom man i praktiken slår ihop kultur- och 
klimatbegreppet förstår man av följande citat hur viktiga attityderna blir i mätningen av 
säkerhetskulturen (Guldenmund, s. 222): 
 

An organizational climate, then, would be defined or given by the aggregated 
attitudes of its member. 

 
Man kan slutligen konstatera hur lite av definitionen som används och hur smalt 
begreppet blivit. Säkerhetskulturen betraktas som ett verktyg (eller diagnostiskt 
instrument), en ledningsfunktion. Verktyget bedöms på en skala från ’dålig’ till ’god’. 
Man tänker sig att de anställdas uppfattning om säkerheten ger ett bra indirekt mått på 
säkerhetskulturen. Konceptet bryts ner i dimensioner och operationaliseras. De anställda 
får sedan bedöma varje enskild dimension, exempelvis ledningens commitment till 
säkerhet. Därefter summeras alla svar och ett index skapas baserad på de anställdas 
attityder. Bakom denna metod bygger också ett antagande, att negativa attityder till 
säkerhet leder till sämre säkerhet, något som ännu inte prövats vetenskapligt. 
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Vad är en attityd? 
Även om man skulle acceptera att attityder har denna avgörande roll, som många 
förespråkar, kvarstår frågan hur attityder ska definieras. Sällan preciseras vad man 
menar med en attityd. Begreppet tas för givet. Ett av få undantag, om än sparsmakad i 
sin formulering, är Guldenmunds definition (2000, s. 222). Attityder definieras som ”a 
psychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity with some 
degree of favour or disfavour”. Frågan är vad som ska betraktas som “particular entity”? 
Kan säkerhet, som i sig är ett abstrakt och osynligt fenomen, utgöra ett objekt? Och har 
objektet ’säkerhet’ sådan stark laddning att det över huvudtaget leder till en 
”psychological tendency”, dvs. en känslomässig åsikt? Vi har i allmänhet inte attityder 
om allt. Det mesta är inte tillräckligt personligt och laddat för att kunna skapa attityder. 
Vi har attityder till sådant som vi tycker är viktigt: andra människor, vår arbetsplats, 
religion, äktenskap, sex, politik, musik, osv. Så, hur mycket attityder skapar egentligen 
säkerheten? 
 
Ett sätt att få klarhet i hur attityder definieras och konceptualiseras är att titta på vilka 
frågor och påståenden som används i en typiskt enkät. I inledningen till Safety Climate 
Assement Toolkit (HSE, 2004) hävdar man att enkäten även mäter säkerhetskulturen. 
Isbergsmetaforen, som binder samman klimat med kultur, används även här: ”Safety 
climate /…/ is often used to describe the more ’tangible’ outputs of an organisation’s 
safety culture.” Här följer ett axplock av enkätens påståenden. (Likertskala används, 
från ”strongly agree” till ”strongly disagree”.): 
 

1. I am rarely worried about being injured on the job. 
2. Safety is the number one priority in my mind when completing a job. 
3. There is good communication here about safety issues which affects me. 
4. I cannot always get the equipment I need to the job safely. 
5. Sometimes it is necessary to depart from safety requirements for production sake. 
6. Management operates an open door policy on safety issues. 
7. I’m sure it is only a matter of time before I am involved in an accident. 
 

Varje påstående har ett “rätt” eller “fel” svar. Varje påstående följer den övergripande 
måttstocken, från negativ till positiv kultur. Flera av frågorna handlar mer om 
perception än attityd (3, 4, 5). Andra påståenden är rent deskriptiva (2). Två påståenden 
beskriver snarare en känsla (en rädsla) än attityd (1, 7). Påståenden växlar mellan å ena 
sidan beskriva organisationen (3, 6), å andra sidan individens uppfattningar om sig själv 
(1, 2, 7). Svårigheten med denna typ av påståenden är att det inte finns ett självklart 
svar. Det är självklart att varje individ vill prioritera säkerheten (2) men hur lätt är det 
att bedöma om man verkligen gör det? Det största problemet är att flera påståenden kan 
tolkas på olika sätt. Är det bra (1) att man aldrig är orolig för att bli skadad? Visar inte 
det att man snarare är fullständigt omedveten om farorna? Är en negativ attityd alltid 
negativt? Och vad är en önskvärd attityd? Är det bra om individen är fullständigt nöjd 
med säkerhetsarbetet på företaget? Skulle det vara en indikering på att säkerhetsarbetet 
verkligen är bra? En sådan uppfattning kanske snarare speglar en okunskap. Attityder 
tycks ha fått en mycket vid betydelse som mer liknar det övergripande begreppet 
kognition. En kognitions känslomässiga innehåll är komplex och kan inte generellt 
kategoriseras som antingen negativ eller positiv. Definitionen av attityd är smal medan 
användningen bred.  
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Vilka attityder är relevanta? 
En annan viktig fråga är vilka attityder som är relevanta för säkerheten. Det kanske inte 
är de mest uppenbara attityderna kopplat till säkerheten som har störst betydelse. Låt 
mig belysa frågan med ett fiktivt exempel. Antag att en anställd, person X, har följande 
två attityder: 
 

1. Han tycker illa om sin chef. 
2. Han värderar säkerheten högt. 

 
Vilken av dessa två attityder påverkar säkerheten, den ena direkt den andra indirekt 
kopplad till säkerheten? En attityd kan vara ett symtom på något annat bakomliggande. 
Låt oss ställa frågor till person X: 
 

- X tycker illa om sin chef! 
- Varför då? 
- X är rädd för sin chef! 
- Varför då? 
- Chefen är hård och auktoritär! 
- Varför då? 
- Chefen har låga tankar om sina anställda! 
- Varför då? 
- Chefen tycker att de anställda är gnälliga och hela tiden försöker maska genom att tjata 

om säkerheten. 
- Varför då? 
- Chefen har negativa attityder till säkerheten. 
  Osv. 
 

Bakom X’s attityd om sin chef döljer sig kanske en rädsla. Om vi antar det, blir 
konsekvensen att X är mer rädd för sin chef, mer rädd för att göra fel, mer rädd för att 
bli utskälld, än att vara rädd för de verkliga farorna. Effekten blir att X tenderar att 
hellre göra så som chefen vill än att agera optimalt säkert, trots att X värderar 
säkerheten högt.  Detta exempel väcker en annan fråga: Vems attityder är avgörande? 
Inför vi begreppet ”hierarchy of control” är det uppenbart att ju högre upp 
organisationen vi kommer desto viktigare blir attityderna (van der Schaaf, 1991). Att 
välja mellan två ting, två alternativ, dvs. fatta ett beslut, kräver en attityd. Beslut är mer 
känsliga för attityder än beteenden (Sears, 1999). Dessutom, ju högre upp i 
organisationen desto mer upplevs säkerheten som ett objekt. Det är snarare i ledningen 
som man kan ha attityder till säkerheten, eftersom den där är påtaglig i form av siffror, 
statistik, kostnader, policies, utredningar, m.m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Attityder till det som upplevs som objekt 
 

Ledningen: attityder till 
säkerheten 

Operatörer: attityder till 
ledningen 
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Den som däremot befinner sig mitt i säkerheten; operatörer, chaufförer, piloter m.fl., 
kanske styrs i mindre grad av säkerhetsspecifika attityder, mer av situationsspecifika 
faktorer, dvs. av yttre påverkan än av inre, som ju attityder faktiskt är. En busschaufför 
kör för fort, inte för att han inte prioriterar säkerheten, utan snarare för att han inte vill 
förlora sin fikarast. Han värderar en kopp kaffe mycket högt.  
 
Attityder har olika konsekvenser beroende på var i organisationen man befinner sig. 
Ledningens attityder till säkerhet kan leda till felaktiga beslut, t.ex. att inte satsa 
tillräckligt mycket pengar på förebyggande åtgärder. Ledningen kanske har negativa 
attityder till sina anställda och gör dem till syndabockar, vilket leder till att 
organisationens lärande försvagas. Det är ångestdämpande för ledningen att skylla på 
operatörerna (Reason, 1997). Ledningens brist på självkritik kan få förödande 
konsekvenser för säkerheten. För att mäta ledningens commitment till säkerhet tvingas 
man, av rent statistiska skäl, gå omvägen via de anställda. Man frågar dem hur de 
uppfattar att ledningens commitment är. I praktiken blir det en mätning av attityder om 
attityder, de anställdas attityder om ledningens attityder till säkerhet. Detta är vad 
Guldenmund kallar för ”dirty instrument” (2007). Se även Howard (1994), Spector 
(1994) och Scmitt (1994). 
 
Vad blir konsekvenserna av operatörernas eventuella negativa attityder till sin ledning? 
Innebär det automatiskt att de åsidosätter säkerheten? Frågor hur de anställdas attityder 
påverkar säkerheten blir mycket svårare att besvara. Här är det viktigt att problematisera 
skillnaden mellan direkta och indirekta attityder. Det kanske inte ens är de 
säkerhetsspecifika attityderna som är de viktigaste.  
 
Var i modellerna placeras attityder? 
Något som ytterligare komplicerar attitydernas roll för säkerheten är att dem i de två 
vanligaste modellerna, isbergsmetaforen respektive Scheins nivåmodell (Schein, 2004), 
placeras på olika platser, vilket gör att modellerna ”krockar” med varandra. Scheins 
modell har ett enormt inflytande över organisationskulturforskningen, en modell som 
man alltid måste förhålla sig till (se även figur 5, sida 22): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Figur 3. Jämförelse mellan isbergsmetaforen och Scheins nivåmodell. 

 
Vanligast placeras attityderna i mellannivån (nivå 2), mitt emellan kulturens konkreta 
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grundantaganden) som är, enligt Schein, kulturens motor och själ. Det finns några 
avgörande skillnader mellan modellerna som, enligt min mening, inte problematiseras. 
Isbergsmetaforen har en homogen kropp vilket innebär att en positiv attityd är en 
manifestation av en positiv kultur. Scheins modell är inte på samma sätt homogen. 
Tvärtom diskuterar Schein hur de tre nivåerna kan vara inkongruenta i den meningen att 
mellannivån kan fungera som en försvarsmekanism mot ett negativt grundantagande 
som väcker ångest. Attityder kan, om vi placerar dem i mellannivån och följer Scheins 
intention, kontrastera mot de två övriga nivåerna. Positiva attityder kan teoretiskt 
fungera som en kompensation både mot negativa grundantaganden och negativa 
beteenden (vilket i enlighet med dissonansteorin måste rättfärdigas). Mätningar av 
attityder kan därför riskera att bli en mätning av organisationens försvarsmekanismer 
snarare än en mätning av organisationens kultur. Isbergsmetaforen är, enligt min 
mening, en allt för enkel och bekväm beskrivning av sambandet mellan klimat och 
kultur. Scheins modell bygger på en individmetafor och kallas ibland för en klinisk 
modell. Han arbetar med organisationer som om de vore individer som går i terapi. 
 
Vad mäter attityder? 
Det är inte attityder i sig som är intresset för mätningarna. Attityder är enbart 
kännetecken, symtom på hur säkerheten är, ett yttre mått för en inre egenskap. 
Attitydmätningarna är i de flesta enkäter fördelade över ett antal ämnesområden. 
Påståendena i Safety Climate Assement Toolkit är uppdelade i ett antal dimensioner, 
olika objekt som de anställda har attityder till: 
 

� Management commitment 
� Communication 
� Priority of Safety 
� Safety rules and procedures 
� Social Enviroment 
� Individual Appreciation 
� Work Enviroment 

 
Flera av dimensionerna är inte säkerhetsspecifika och skulle kunna gälla för all typ av 
verksamhet, för all form av problemlösning inom organisationen. Även om man 
uttryckligen i praktiken slår ihop säkerhetsklimatet med säkerhetskulturen i sina 
mätningar (t.ex. HSE, 2004) finns det en avgörande skillnad som måste diskuteras. 
Ursprungligen kommer klimatmätningar från forskningen kring job satisfaction; man 
vill veta hur de anställda uppfattar sin egen organisation/arbetsplats. 
Organisationskulturen är mycket mer än det. Därför vill jag definiera skillnaden på 
följande sätt: 
 
Klimat. Beskriver medlemmarnas uppfattning om sin egen organisation och dess 
ledning på en skala från negativ till positiv. Den bakomliggande frågan är om de 
anställda trivs eller ej. Detta är ett kvantitativt mått.  
 
Kultur. Beskriver medlemmarnas egen uppfattning om världen, hur den ska tolkas, 
vilken mening man tillskriver olika beteenden och händelser, en handbok i hur man ska 
tolka olika situationer och hur man ska bete sig och lösa problem. Perspektivet är utåt. 
Medlemmarnas uppfattning av omvärlden (och sig själva) kan placeras på en skala från 
fantasi/illusion till realistisk/anpassad. Detta är i huvudsak en kvalitativ bedömning.  
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Den normativa paradoxen 
Eftersom säkerhetskulturen är, i enlighet med verktygsmetaforen, skapad av ledningen, 
kännetecknar en god säkerhetskultur ett gott ledarskap. Orsakerna till en god 
säkerhetskultur söker man företrädesvis i ledningens arbete kring säkerheten. För att 
skapa en god säkerhetskultur krävs ett bra ledarskap, men hur ska man veta om det är 
säkerhetskulturen eller ledarskapet, som sådan, som är orsaken till den höga säkerheten? 
Handlar det enbart om en samvarians? Dessutom, ett bra ledarskap hanterar alla 
problem väl oavsett om det handlar om produktion, kvalitet, utveckling, 
marknadsföring, samarbete eller säkerhet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Ett bra ledarskap löser alla problem bra oavsett problemområde. Säkerheten är inget undantag.  

 
En allt för stark symbios mellan ledningen och säkerhetskulturen leder, i förlängningen, 
till att säkerhetskulturen blir överflödig. Jakten efter hur den goda säkerhetskulturen 
skapas riskerar att leda till allmänna generella slutsatser om kommunikation, 
commitment, tillit, lärande, flexibilitet, m.m. Det paradoxala blir, vill jag påstå, att 
jakten efter den optimala säkerhetskulturen leder till att man fjärmar sig från 
säkerhetsspecifika problem. Denna effekt förstärks dessutom av att ju ”godare” en 
säkerhetskultur är desto fler icke-händelser skapar den, dvs. frånvaro av olyckor. 
Säkerhetskulturens beroende variabel ”försvinner” ju bättre den blir och måste sökas 
någon annanstans. Eller förvandlas säkerhetskulturen i sig till en beroende variabel. 
Plötsligt har all kontakt med olyckorna försvunnit och konceptet blivit introvert. Davies 
(Davies et al, 2003) talar om den proaktiva paradoxen och jämför den med en 
godisaffär som inte haft en enda olycka på över 20 år. Beror det på att man har en 
mycket god säkerhetskultur där eller på att det normalt inte existerar några faror i en 
godisaffär? Jag skulle vilja kalla detta för en normativ paradox: ju mer man söker efter 
den goda säkerhetskulturen desto djupare hamnar man i det ideala ledarskapet, desto 
djupare penetrerar man ledningens generella förmåga till problemlösning istället för att 
försöka förstå vad som verkligen skapar olyckor.  
 
Hur väl predicerar attityder beteenden? 
Inom säkerhetsforskningen Behavior Based Safety (BBS), som är baserad på 
inlärningspsykologins teorier och metoder (i princip en KBT-tillämpning på säkerhet), 
är sedan länge kritisk till att attityder har denna avgörande betydelse för beteenden och 
säkerheten (se Cooper, 1998; Geller, 2001; Krause, 1997; Sutherland, 2000; McSween, 
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1995; Petersen, 1996). Dessutom anser man att attityder är svåra att förändra och därför 
inte ”arbetsbar” på samma sätt som beteenden. Inlärningspsykologin använder sällan 
begreppet attityder för att förstå beteenden. Istället separerar man noga mellan tankar, 
känslor, beteenden och situationer. Kontexten är viktig. Beteenden är produkten av det 
som föregår (antecedenten) och det som kommer efter (konsekvensen) ett beteende. Det 
första styr vilket beteende som används, det senare förstärker och vidmakthåller det. 
Beteendet ’att svara i telefon’ styrs av ringsignalen men förstärks och vidmakthålls, inte 
för att telefonen ringer, utan för att det är viktiga personer som ringer, att det är roligt att 
prata i telefon. Inom inlärningspsykologin hävdar man att det är framför allt 
konsekvenserna av ett beteende som är den starkaste drivkraften, inte det som föregår, 
t.ex. attityder. Det är beteendets positiva eller negativa konsekvenser som gör att 
beteendet vidmakthålls eller försvinner. Attityder, som är en komposit av kognitioner, 
affekter och objekt, har ingen naturlig plats i inlärningspsykologin. Det ligger långt 
utanför denna uppsats ram att diskutera BBS och inlärningspsykologiska teorier och 
synsätt. Detta alternativa synsätt påminner oss dock om att relationen mellan attityder 
och beteenden är komplicerad och att attityder inte automatiskt predicerar beteenden. 
Det finns många exempel på hur attityder och beteenden inte följs åt. Exempelvis, 80% 
av ungdomar, när de får frågan om preventivmedel, svarar att det är viktigt att skydda 
sig vid tillfälligt sex, men enbart 20% använder sedan skydd när det kommer till kritan. 
Det tycks som om det finns andra starkare faktorer som styr beteenden, förmodligen 
situationsspecifika eller känslomässiga: Den som blivit förälskad definierar inte det 
sexuella mötet som ”tillfälligt sex” utan snarare som en början på en relation. Starka 
specifika känslor är förmodligen mycket viktigare faktor än generella attityder till sex 
(se Sears, 1991).  
 
Scheins diskvalificering av beteenden 
Scheins modell har haft ett enormt inflytande på hur man konceptualiserar 
organisationskulturer (figur 5). Modellen har sina förtjänster och är befriande enkel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Scheins organisationskulturmodell (Schein, 1985/2004). 
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Enligt Schein är grundantagandena (basic assumptions, nivå 3) kulturens kärna, dess 
själ, den egentliga kulturen. De två andra nivåerna, nivå 1 (artifacts) och 2 (espoused 
values), är mer eller mindre kulturens ytliga aspekter. Schein avfärdar den ytligaste 
nivån, artefakter och beteenden, som visserligen synliga och observerbara, men allt för 
svår att tolka. För honom är det inte en realistisk ingång för att förstå 
organisationskulturen (Schein, 1999, s.16): 

 
/…/ at the level of artifacts culture is very clear and has immediate emotional impact. But 
you don’t really know why the members of the organisation are behaving as they do and 
why each organisation is constructed as it is. Just by hanging around and observing, you 
cannot really decipher what is going on. 

 
 
Han använder ordet ”dechiffrera” för att markera att det i princip är omöjligt att 
analysera artefakter och beteenden för att förstå kulturen. Gagliardi kritiserar Schein för 
att han i sin egen modell så kategoriskt avfärdar den översta nivån (Gagliardi, 1992). 
Galiardi menar att modellen inte öppnar upp för en direkt koppling mellan 
artefakter/beteenden och grundantaganden. Det finns en ”hierarchy of importance” i 
modellen, dvs. att det som är längst ned är viktigast (1992, s. 10). Gagliardi menar att 
modellen tenderar att bli allt för lingvistisk och att kulturen enbart kan förstås via 
formulerade grundantaganden och värderingar (och attityder), och inte som funktioner 
och processer.  
 
Synar man Scheins modell ser man att det inte enbart går pilar nedifrån, från 
grundantaganden, via värderingar och attityder uppåt, som sedan manifesteras i form av 
artefakter och beteenden. Pilarna uppifrån ned, från artefakter och beteenden, innebär att 
grundantaganden kan vara en produkt av yttre faktorer. Är det inte så att nya beteenden, 
framtvingade av yttre press, kan förändra kulturen och dess grundantaganden. BBS 
utgår ifrån att man kan förändra kulturen genom att först förändra beteenden, dvs. gå 
bakvägen (Cooper, 1998; McSween, 1995).  
 
Ett problem med att översta nivån behandlas styvmoderligt i forskningen är att 
grundantaganden (nivå 3) och värderingar/attityder (nivå 2) är sociala konstrukt som 
sällan dokumenteras av andra än forskare. Artefakter och beteenden dokumenteras i en 
helt annan omfattning. En haveriutredning är genomsyrad av detaljer av detta slag. Och 
vem minns attityderna efter en olycka? I intervjuer med nyckelpersoner som varit 
inblandade i en olycka skulle ingen på allvar fråga om deras eventuella negativa 
attityder. Däremot kan de flesta erkänna vilka misstag som begicks, vad de gjorde och 
inte gjorde, hur de bedömde situationen, vilken kunskap de saknade och, möjligen, vilka 
känslor som var inblandade, t.ex. stress eller rädsla.  
 
 
Organisationskulturens negativa sidor 
Det massiva intresset för hur man skapar en positiv och god säkerhetskultur har gjort att 
man i princip glömt bort att kulturen även kan ha en negativ inverkan på en 
organisation. Turner i sin inkubationsmodell, som anses vara en föregångare till 
säkerhetskulturkonceptet, fokuserar på den blindhet som en kultur kan skapa (Turner & 
Pidgeon, 1997). Han menar att en organisation kan skapa en orealistiskt uppfattning av 
omvärlden och dess faror. Modellen är i huvudsak kognitiv och visar hur en felaktig 
perception kan utvecklas, som i förlängningen leder till katastrofen. Adjektivet ’god’ 
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har i det närmaste växt ihop med säkerhetskulturbegreppet. Det är nödvändigt att bryta 
loss detta adjektiv och se att det finns två vägar för att utveckla konceptet: 
 

1. En positiv säkerhetskultur leder till hög säkerhet, dvs. frånvaro av olyckor. 
2. En negativ säkerhetskultur leder till låg säkerhet, dvs. olyckor och katastrofer 

 
Pidgeon, som är medförfattare till Man-made disasters tar upp Janis begrepp ’Group 
think’ och det är konstigt att detta gruppfenomen inte fått större genomslag inom 
säkerhetsforskningen. Fenomenet uppstår när en kultur blir allt för stark och homogen 
(Turner & Pidgeon, 1997):  

 
- defective  reality testing 
- a shared illusion of invulnerability 
- collective rationalizations and discounting of warnings 
- unquestioned belief in the in-group inherent morality 
- stereotyped perceptions of the out-group or enemy as irrational or ineffectual 
- pressure on in-group members who argue against the prevailing assumption and 

view of the world 
- self-censorship of dissent within the group 
- a shared illusions of unanimity 
- emergence of self-appointed ‘mind-guards’ who protect the group from adverse 

information or arguments 
 

Frågan är om dessa gruppsykologiska fenomen kan existera på en högre organisatorisk 
nivå. Om vi antar det är dessa effekter synnerligen relevanta för hur organisationen 
uppfattar sin omgivning. Det är rimligt att tänka sig att en positiv säkerhetskultur kan, 
på olika sätt, stävja dessa gruppsykologiska fenomen. Både Turner och Reason talar om 
att organisationer kan ha ett utpräglat undvikande, dvs. för att slippa ångest undviker 
man alla tankar om faror (Turner, 1997; Reason, 1997). Varningssignaler nonchaleras 
just för att dem kan väcka ångest om man fullt ut tar dem på allvar. En annan viktig 
fråga är hur en positiv säkerhetskultur förhåller sig till en negativ organisationskultur.  
  
Sammanfattning 
Guldenmund konstaterar, i sin genomgång av den kvantitativa forskningens enkät-
metoder, att metoden är ”quick and dirty”, behäftad med svagheter (2007, s. 3): 
 

- Variationen är stor över vilka faktorer som ska ingå i konceptet (safety climate 
används för det mesta som substitut för safety culture). 

- 75% av alla faktorer är kopplad till managementfunktioner. 
- De flesta studier har inte kunnat replikeras, inte ens inom samma typ av företag. 
- Korrelationen mellan safety climate och safety performance är svag, som högst 

0.20. 
- Grupper som kan sägas dela samma kultur är ofta för små för att duga statistiskt. 
- Det finns en oklarhet mellan begreppen perception och attityd. Guldenmund 

hävdar att ”safety climate research is basically attitude research” (2007, s.4). 
- Organisationskulturen kan inte betraktas som ett slutet system. Företag som inte 

haft en olycka på mycket länge influeras mer av externa faktorer.  
 
Guldenmund summerar (2007, s.3): 
 

To summarise, although more research effort has been put into safety climate concept since 
the special issues of Work and Stress (1998) and Safety Science (2000) the field is as 



 25 

fragmented and misunderstood as it was left by the reviewers and framework builders more 
then six years ago. 
 

Därför är det olyckligt, enligt mitt sätt att se det, att attityder fortfarande har en så 
dominerande plats inom forskningen, ofta på bekostnad av andra perspektiv. Det finns 
inga vetenskapliga skäl för att inte beteenden skulle vara lika värdefulla att studera som 
attityder. Och det är lika viktigt att studera organisationskulturens positiva som negativa 
sidor. Det är som att definiera personlighet enbart som ett positivt fenomen. Om man 
skulle kunna analysera artefakter och beteenden, stick i stäv med Scheins egen 
uppfattning, skulle olyckor och haveriutredningar utgöra en guldgruva för 
säkerhetskulturforskningen.   
 
 
2.2. Organisationskulturer och beteenden: En modell 
 
2.2.1. Beteenden och katastrofer 
Med tanke på att begreppet säkerhetskultur föddes i och med Tjernobylkatastrofen är 
det lite märkligt att så få studier är gjorda i syfte att få en bättre förståelse för 
organisationskulturens roll i händelseförloppet mot en katastrof. Jag ämnar gå tillbaka 
till begreppets ursprungliga antagande att negativa aspekter i en organisationskultur har 
en avgörande roll för katastrofen.  Det är som om man, efter att ha uppfunnit begreppet, 
hade så bråttom att finna ett sätt att nå den ideala, optimala och ’goda’ 
säkerhetskulturen, att man s.a.s. glömde bort att först ordentligt (och vetenskapligt) 
pröva sambandet mellan negativ organisationskultur och olyckor. Sambandet har, än 
idag, karaktären av ett grundantagande som saknar en underliggande teori och i 
förlängningen, testbara hypoteser. Cooper (2000). söker efter säkerhetskulturens 
beroende variabler Han frågar sig vad säkerhetskulturen producerar. Problemet med den 
ideala säkerhetskulturen, som jag tidigare nämnt, är att den producerar icke-händelser. 
Ju mer forskaren penetrerar den goda säkerhetskulturen desto osynligare blir den 
beroende variabeln. Icke-beteenden är svåra att analyseras (enligt vissa omöjliga), 
medan attityder existerar oavsett om något händer eller ej.  
 
Beteenden är en nödvändig länk mot olyckan 
En katastrof kan betraktas som en beroende variabel, om än komplex. Beteenden krävs 
för att en olycka överhuvudtaget ska ske och är därför en nödvändig länk mellan 
organisationen och olyckan. Och en kultur kan inte existera utan beteenden. Attityder är 
att betrakta som en oberoende variabel och hamnar s.a.s. på samma sida som 
säkerhetskulturen, dvs. varandes en orsak till beteenden. (En kultur kan aldrig i sig 
orsaka en olycka). Sambandet organisation och olycka beskrivs ofta med hjälp av en 
olyckspyramid (figur 6). Det finns lite olika versioner men principen bygger på att det i 
organisationen finns ett antal latenta svagheter som placeras längst ned i pyramiden 
(Reason, 1997; Geller, 2001). För att en svaghet ska blomma ut krävs en mängd yttre 
faktorer och omständigheter. Av alla osäkra och riskfyllda beteenden som görs är det en 
bråkdel som leder till ett tillbud, ännu färre till en olycka, och ytterst få (om någonsin) 
leder till en katastrof (Geller, 2001; Krause, 1997). Oavsett om ett beteende leder till ett 
tillbud eller en katastrof är de bakomliggande faktorerna de samma. Katastrofer skapas 
inte för att människor plötsligt beter sig annorlunda: 



 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Olyckspyramiden med beteenden som nödvändigt steg mot olyckan. 

 
Attityder, som är en personfaktor, är endast en av flera andra personfaktorer: Tankar, 
känslor, perception, kunskap, värderingar och världsbild (för att nämna några). 
Organisationskulturen är, tillsammans med struktur och system, organisationen som 
orsak till beteenden. Situationen innehåller alla de kontexter som en individ samtidigt 
befinner sig i; marknaden, konkurrensen, politik, nationell kultur, vädret, m.m. Ett 
beteende kan vara ett active error, dvs. ett unikt beteende född ur en specifik situation 
och som kan bli förödande. Ett beteende kan också vara ett latent error, dvs. snarare ett 
beteendemönster, vanor, praxis som blivit till en rutin oberoende av kontexten. Därför 
går gränsen mellan active error och latent error mitt i beteenden men en attityd är alltid 
en latent error.  
 
 
 
Dokumenteras attityder? 
Att analysera olyckor utan att beakta beteenden vore vansinnigt. Existerar attityder som 
begrepp inom katastrofforskningen? Och vem minns attityderna efter en olycka? Är inte 
attityder flyktiga och bedrägliga i jämförelse med beteenden, som oftast dokumenteras 
väl? Låt mig ta ett exempel. Det Italienska lyxfartyget Andrea Doria kolliderade med 
det svenska passagerafartyget Stockholm i tät dimma, strax utanför den amerikanska 
östkusten 25 juli 1956 (Mattsson, 1986).  Bägge fartygen använde radar och bägge 
kaptenerna var mycket erfarna med ett fläckfritt förflutet. Så, hur kunde olyckan ske? 
Attityderna är för länge sedan borta, inget som någon dokumenterat. Däremot är alla 
händelser och beteenden noga, i detalj, dokumenterade, tack vare de förhör som hölls 
strax efter olyckan. Vid första anblicken tycks olyckan vara obegriplig. Andrea Doria 
girade åt fel håll i tron att hon ökade avståndet till Stockholm (figur 7). Istället girade 
hon rakt mot Stockholm och orsakade därmed olyckan. Av någon anledning trodde 
besättningen på Andrea Doria att de befann sig till vänster (babord) om Stockholm, när 
de i själva verket låg till höger (styrbord): 
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Figur 7. Kollisionen mellan Andrea Doria och Stockholm (baserad på Mattsson, 1986) 

 
 
Trots radar missbedömde man situationen. Den perceptuella felbedömning som 
besättningen gjorde kan i sig analyseras (bl.a. gjorde Stockholm en liten kursändring 
strax innan de gick in i dimman). En annan viktig omständighet är att Andrea Doria 
befunnit sig i flera timmar i dimman medan Stockholm precis seglat in. Stockholm 
befann sig inledningsvis i klar sikt och besättningen var inte medvetna om att de 
närmade sig en dimbank. De hade under en längre tid observerat ett radareko, men 
visste inte att det var ett stort fartyg. Normalt är det högertrafik till sjöss och vid 
osäkerhet, vid frontalt möte, ska bägge fartyg alltid gira åt styrbord (höger). Andrea 
Doria gjorde tvärtom, girade åt babord (vänster), helt emot de regler som är gällande till 
sjöss. Under förhören riktades följande kritik från det svenska rederiet mot Andrea 
Doria (Mattsson, 1986, s. 139): 
 

1. De som förde befälet på Andrea Doria var vårdslösa, inkompetenta och 
ouppmärksamma beträffande sina plikter. 

2. Andrea Doria var inte ordentligt bemannad och utrustad. 
3. Andrea Doria underlät att hålla vederbörlig utkik. 
4. Andrea Doria gick med en fart som under rådande omständigheter var olämplig och 

alltför hög. 
5. Radarutrustningen var bristfälligt skött och/eller underhållen. 
6. Andrea Doria underlät att ge signaler som under rådande omständigheter påkallas av 

internationella regler. 
7. Andrea Doria girade plötsligt och utan förvarning tvärs över Stockholms kurs och 

kolliderade med Stockholm. 
8. Andrea Doria manövrerades vårdslöst och utan hänsyn. 
9. Andrea Doria underlät att stoppa eller slå back på maskinerna. 
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10. Andrea Doria underlät att vidta några tillräckliga eller lämpliga åtgärder för att 
undvika en kollision. 

 
Ett antal beteenden räknas upp, inte en enda attityd. Vilka beteenden och hur dessa 
beteenden kan sägas vara en produkt av organisationskulturen (eller säkerhetskulturen) 
är en induktiv utmaning, dock ej omöjlig. Det är exempelvis rimligt att fartygets höga 
fart (punkt nummer 4), trots tät dimma, var ett beteende som på ett eller annat sätt säger 
något om säkerhetskulturen. I första punkten antyds att besättningen på Andrea Doria 
skulle ha negativa attityder till säkerheten. Punkten säger egentligen mer om det 
svenska rederiets attityder till Andrea Doria. Slutsatser om andras attityder bygger ofta 
på fenomenet attributional error; när andra begår misstag beror det på inre stabila 
egenskaper så som nonchalans, slarv, hänsynslöshet, när vi själva begår misstag är vi 
offer för de yttre omständigheterna.  Flera andra slutsatser kan dras ur exemplet: 
 

- Attityder omnämns överhuvudtaget inte 
- Beteenden är lätta att dokumentera och upplevs som värdeneutrala. 
- Vissa beteenden är specifika för situationen (gira babord), andra generella och 

antyder en praxis (hög fart trots dimma). 
- Alla beteenden kan, direkt och indirekt, ha ett samband till organisations-

kulturen. Inget beteende kan på förhand uteslutas. 
- Beteenden som kan betraktas som praxis, dåliga vanor, eller bristfälliga rutiner 

har förmodligen starkare koppling till kulturen än konkreta unika beteenden. 
- Ett beteende existerar alltid i flera situationer samtidigt: besättning befann sig på 

Italiens nya stolthet, det var sommar 1956, det var sista kvällen innan de anlände 
till New York, befann sig i dimma i flera timmar, såg ett eko som de trodde hade 
en kurs om styrbord, under giren upptäcker de att de har Stockholm på ”fel” 
sida., osv. Alla situationer, från de mest övergripande till de mest specifika, har 
betydelse för beteenden.  

 
På samma sätt som man i en mordutredning försöker rekonstruera ett händelseförlopp 
för att via indicier avslöja gärningsmannens motiv, borde man, teoretiskt, på liknande 
sätt, kunna ”avslöja” organisationens säkerhetskultur.  
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2.2.2. Välja en alternativ metafor: den narrativa 
Både en brottsutredning och en haveriutredning, som ibland går hand i hand, bygger på 
en berättande narrativ metafor. Det är inte konstigt att många stora katastrofer, förr eller 
senare, blir till film. Händelseförloppet, processen fram till det oundvikliga, har en 
mängd dramaturgiska ingredienser: aktörer, skilda motiv, okunskap, missuppfattningar, 
konflikter, kulturkrockar, vändpunkter, övermod, felbedömningar, grupptryck, rädslor, 
beslut och ageranden. En filmskapare tillrättalägger givetvis alla ingredienser för att 
förstärka spänningen och de dramaturgiska effekterna. En film kan aldrig återge 
sanningen. Däremot, vad som gör den narrativa metaforen intressant, är att den lyfter 
fram organisationskulturella aspekter tämligen väl. En bra berättelse är ofta uppbyggd 
av flera parallella berättelser som så småningom löper samman till ett ”point of no 
return”. Turners Man-made Disasters (1997) skulle kunna betraktas som en 
dramaturgisk handbok över hur en spännande berättelse bör byggas upp. Hans 
inkubationsmodell är i grund och botten en katastrofberättelse över vad som hände hela 
vägen fram till olyckan.  
 
Om man, istället för verktygsmetaforen, väljer en narrativ metafor som utgångspunkt 
för den fortsatta analysen, vilka konsekvenser leder det till? 
 

- Hela organisationskulturen är relevant, inte enbart säkerhetskulturen. 
- Analysera organisationskulturens roll och funktion i utvecklingen mot olyckor 

och katastrofer.  
- Analysera hur beteenden är skapade av organisationskulturen.  
- Frångå ”kompositbegreppet” attityd för att istället separera komponenterna i 

tankar, känslor, beteenden och situation i enlighet med inlärningspsykologins 
teorier. 

- Utmana Scheins skepsis mot att artefakter och beteenden inte kan dechiffreras 
för att istället utveckla beteendeanalytiska metoder. 

- Fokusera snarare på organisationskulturens negativa processer och funktioner än 
på en den goda säkerhetskulturens egenskaper. 

- Fokusera på processer och funktioner snarare än egenskaper och dimensioner.  
- Placera beteenden i en hermeneutisk referensram: Beteenden måste alltid förstås 

i ett större sammanhang. 
- Välja en annan metafor, den narrativa istället för verktygsmetaforen, och precis 

som filmberättandet är uppbyggd på dramaturgisk lagar söka efter katastrofernas 
generella lagar, det Toft kallar för isomorfism, dvs. söka efter de underliggande 
likheterna i olika system (Toft, 1994). 

 
Detaljerad jämförelse mellan de två skolorna 
Säkerhetskulturen, betraktad som ett verktyg, är sprungen ur den funktionalistiska 
skolan. Ordet ’funktion’ syftar här till att säkerhetskulturen är en managementfunktion, 
en styrfunktion för att styra och kontrollera beteenden. Utgår man istället från en 
narrativ metafor får ordet ’funktion’ en annan betydelse: Vilken funktion har 
organisationskulturen i skapandet av en olycka? Frågan är i vilken tradition som den 
nya narrativa metaforen hör hemma i. Här är det på sin plats att göra en systematisk 
jämförelse mellan skolorna. Sammanställningen är min egen men bygger i huvudsak på 
Waring (1996), Alvesson (2002) och Cooper (2000):  
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Tabell  3. Detaljerad jämförelse mellan den funktionalistiska resp. interpretativa/hermeneutiska skolan. 

 
Den funktionalistiska skolans syn på 

organisationskulturen 

Den interpretativa/hermeneutiska skolans 

syn på organisationskulturen 

 

Variabel 
 

Metafor 

Top-down, skapas uppifrån 
 

Bottom-up, växer nedifrån 

Reduktion till ett antal dimensioner Multi-kulturell, har teoretisk oändligt många 
parallella kulturer 
 

Ledningen ”äger” kulturen Alla ”äger” kulturen 
 

Medel för ledningen att styra organisationen Medel för medlemmarna att tolka sig själva 
och omvärlden 
 

 
Antagande: Det existerar en generell idealisk 
kultur 

 
Antagande. Varje kultur är specifik och 
kontextberoende 
 

Slutet system Öppet system 
 

Vill veta hur man förändrar en kultur Vill veta hur man förhåller sig till en kultur 
 

Forskningsmetod: Kvantitativa enkätstudier Forskningsmetod: Kvalitativa fallanalyser 
 

Intressefokus: Organisationer som lyckas väl 
och har låg olycksfrekvens 

Intressefokus: Organisationer som misslyckas 
och skapar katastrofer 
 

Organisationskulturen förväntas stödja 
strukturer, system och strategier. 

Strukturer, system och strategier stödjer den 
rådande kulturen 
 

Forskningsfråga: Hur skapar man en god 
säkerhetskultur? 

Forskningsfråga: Hur förstår man 
organisationskulturens roll för säkerheten? 
 

Organisationskulturen betraktas som en 
beroende variabel 

Organisationskulturen betraktas som en 
oberoende variabel 

 
Studier av katastrofer är till sin natur kvalitativa. Att betrakta kulturen som en aktör i en 
berättelse är att betrakta kulturbegreppet som en metafor. Varje berättelse är unik och 
därför måste varje kultur vara ett unikt resultat av sitt sammanhang. Kulturen ses som 
”en bov i dramat” och betraktas därför som en orsak, en oberoende variabel. Det tycks 
som om studiet av katastrofer till största del hamnar i den hermeneutiska traditionen. 
James Reason, som uttryckligen sympatiserar med praktiker och den funktionalistiska 
idén, ser sig själv som en pragmatiker som vill avmystifiera säkerhetskulturbegreppet 
(Reason, 1997), men har flera idéer och tankar hämtad från den interpretativa skolan. 
Han delar den funktionalistiska skolans tro på att det är ledningen som kan förändra och 
skapa en säkerhetskultur, men är även intresserad av hur olyckor skapas av 
organisationer. I och med det är han minst lika intresserad av dysfunktionella och 
negativa kulturer. Reasons viktigaste bidrag, enligt min mening, är att hans modell 
bygger på en interaktion mellan flera parallella kulturer. Han tar sig även friheten och 
s.a.s. döper om säkerhetskulturen till informed culture, vilket avslöjar hans kognitiva 
perspektiv. För att uppnå en informed culture krävs att följande kulturer existerar: 
 



 31 

Just Culture + Reporting Culture + Learning Culture + Flexible Culture= INFORMED CULTURE.
  
Detta synsätt, att hellre tala om kulturer istället för dimensioner, gör att han på flera 
punkter frångår den funktionalistiska skolans tro på en enhetlig kultur. Det innebär 
också att han i praktiken snarare fokuserar på organisationskulturens funktioner än på 
ledningens funktioner (där säkerhetskulturen är en av flera styrfunktioner).  
 
Kulturella teman i organisationen 
Andrew Hopkins går i mångt och mycket i Reasons fotspår när han i sin studie av 
Glenbrook-olyckan, en kollision mellan två tåg i Australien, New South Wales,  
identifierar flera parallella tillika specifika kulturer, som var och en på olika sätt bidrog 
till tågolyckan (Hopkins, 2005). Hopkins talar om kulturella teman som löper genom 
organisationen som han, via haveriutredningar och annan dokumentation, identifierar. 
Metoden liknar klassisk induktiv tematisk analys av texter kombinerad med formell 
logik. Själv kallar han sin metod för ”armchair ethnography” och antyder därmed att 
han befinner sig i den interpretativa/hermeneutiska skolan. Hopkins menar att haveri-
utredningar är en guldgruva för att förstå organisationskulturens roll i olycksförloppet. 
Haveriutredningar är oftast mycket påkostade och består av en mängd bandade 
intervjuer, undersökningar, samlade dokument, tekniska delundersökningar m.m. En 
mycket liten del presenteras i den slutliga officiella slutrapporten och det mesta förblir 
outnyttjat. Ingen enskild forskare har möjligheten att själv samla in allt detta empiriska 
material. Därför vore det synd att haveriutredningar inte återanvänds för andra 
forskningssyften.  
 
Hopkins lyfter fram flera mycket intressanta aspekter. För det första identifierar han, i 
likhet med Reason, flera parallella kulturer som inte är subkulturer, som inte har en fast 
hemvist i en subgrupp, utan snarare är resultatet av influenser både inifrån och utifrån, 
historiska såsom politiska. Dessa parallella kulturer löper vertikalt genom hela 
organisationen. I Glenbrook-olyckan talar han om fyra kulturella teman; culture of ’on-
time-running (OTC), culture of silos, culture of rules, risk-blind culture. Varje kultur 
kan inte var för sig kategoriseras som negativ eller positiv. Det är inte kulturernas 
egenskaper som orsaker olyckan, snarare dess funktioner. Jag presentera hela Hopkins 
diagram för att lyfta fram principerna, men har ingen möjlighet att i detalj diskutera 
själva tågolyckan (figur 8): 
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Figur 8. Hopkins diagram över Glenbrook-olyckan (Hopkins, 2005, s. 882) 

 
För det andra visar Hopkins även att det finns olika nivåer i händelsekedjan där kulturen 
får en egen nivå, cultural causes.  Rasmussen talar om behovet av fler ’vertikala’ studier 
(i motsats till horisontella där en nivå jämförs med en annan i två olika företag, 
exempelvis attityder eller ledarskap (Rasmussen, 1997). Med ’vertikal’ menar 
Rasmussen att man måste analysera hela systemet, alla dess delar, som är relevanta för 
olyckan och även beakta olyckans unika kontext (Rasmussen, s. 187):  

 
Following a recent Scandinavian ferry accident [Estonia], a marine safety  official noted on 
a TV interview that we might see a decrease in naval safety, since ships were increasingly 
operated by banks and investors rather than shipping professionals. /…/ In this situation we 
need more studies of the vertical interaction among levels of socio-technical systems with 
reference to the nature of the technological hazard they assumed to control. 

 
Rasmussen förspråkar ett systemteoretiskt perspektiv för beteenden där kontexten alltid 
är avgörande. En katastrof måste analyseras på alla nivåer, i synnerhet hur processen 
övergår från en nivå till en annan, exempelvis hur kulturfenomen leder till beteenden.  
Detta kräver kunskap i flera akademiska discipliner. Hopkins (2005), Reason (1997) 
och Rasmussen (1997) föreslår olika sätt att definiera nivåerna, men grundtanken är 
densamma; ju högre upp desto längre bort från olyckan (tabell 4): 
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Tabell 4. Tre olika sätt att beskriva nivåerna i händelseförloppet mot en katastrof. 

 
 

TRUBBIGA ÄNDEN 
 

Rasmussen (1997) Reason (1997) Hopkins (2005) 

Goverment (political science, sociology) 
 
Regulations (law, economics) 
 
Company (decision theory, org. sociology,) 
 
Management (org. psychology,  
 
Staff (psychology) 
 
 
 
Work (mechanical, chemical, electrical) 
 

Policy level 
 
 
 
 
Implementation level 
 
 
 
Influencing Factor 
Level 
 
Failure Mode Level 
 

Sources of culture 
 
 
 
 
Cultural causes 
 
 
 
Specific causes 

 
SKARPA ÄNDEN: OLYCKAN 

 

 
Utmaningen, oberoende hur man definiera de olika nivåerna, är att kunna analysera hela 
kedjan, från den ”skarpa änden” (olyckan) hela vägen upp mot den ”trubbiga änden”. 
Svårigheten infinner sig när man tvingas gå från en nivå till en annan och därmed 
tvingas byta akademisk disciplin. Rasmussen kritiserar forskningen för att hålla sig allt 
för mycket inom sin egen akademiska disciplin och efterlyser fler ”multi-disciplinary 
studies” (Rasmussen, s.186). Vad alla tre egentligen eftersträvar är en metod för att 
kunna berätta hela berättelsen. Det intressanta med Hopkins är att han fokuserar just på 
kulturens roll och placerar den någonstans mitt i berättelsen: Organisationskulturen har 
fått en egen roll i dramat.  
 
En narrativ modell 
Tanken med att utgå ifrån en narrativ metafor är att det skulle kunna finnas allmänna 
och generella lagar i olycksförloppet på samma sätt som varje amerikansk 
hollywoodfilm följer vissa dramaturgiska regler. I traditionellt berättande krävs det en 
konflikt, en kamp mellan olika intressen, mellan olika aktörer som var och en har en 
specifik funktion i berättelsen. Analogt skulle man kunna tänka sig att organisations-
kulturen har en återkommande roll och funktion i olycksberättelsen och att det skulle 
kunna finnas ”katastrofernas dramaturgi” dold under ytan. Ett vanligt sätt att beskriva 
ett händelseförlopp och dess parallella händelsekedjor, framför allt de specifika 
orsakerna närmast olyckan som sammanstrålar i ett ”point of no return” (explosionen, 
kollisionen, förlisningen), är att presentera händelseförloppet i ett slags flödesschema 
som påminner om ett träd. Det finns olika namn för principen: Fault-Tree, Accimaps 
(Rasmussen); Influence Diagram Approach, IDA (Reason); Root-Cause-Analysis 
(HSE); Schematic Report Analysis Diagram, SRAD (Toft); Why-Because-Analysis, 
WBA (Ladkin). Grundprincipen är densamma för alla metoder. För att ett visst tillstånd 
ska existera eller händelse inträffa krävs ett antal villkor som måste vara uppfyllda. 
Varje punkt, varje specifik och tydligt avgränsad händelse eller tillstånd, presenteras 
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som en nod, oftast i form av en fyrkant. Som exempel kan händelsen ’brand’ beskrivas 
som resultatet av tre nödvändiga villkor; brännbart material, syre och värme (figur 9): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Villkoren för att en brand skall uppstå. 

 
Om ett av villkoren tas bort skulle noden ’brand’ ej existera. Alla tre villkor är 
nödvändiga. Något måste dock initiera händelsen, oftast i form av värme som tillförs, 
t.ex. en tändsticka, vilket i sin tur kräver ett mänskligt beteende. För att en nod ska 
existera krävs minst att en faktor är en händelse. Ett antal olika tillstånd kan i sig aldrig 
vara tillräcklig. I formell logik kallas detta sambandet mellan ingående villkor för en 
Och-grind: Syre och värme och brännbartmaterial krävs för att en brand ska ske. 
Sambanden mellan villkor kan även baseras på en Eller-grind: Trä eller plast eller 
textilier eller tändvätska kan, alternativt eller tillsammans, fungerar som ’brännbart 
material’. I princip räcker det med att ett av villkoren är uppfyllda för att noden ska 
existera, men effekten av ’brännbart material’ blir starkare ju fler faktorer som är 
uppfyllda. Det finns med andra en skillnad mellan nödvändiga och förstärkande 
faktorer. Ju mer psykologiska sambanden blir, ju högre upp i orsaksträdet man kommer, 
desto svårare är det att i praktiken särskilja mellan nödvändiga och förstärkande 
faktorer. Förutom denna indelning kan man även särskilja mellan latenta och aktiva 
noder i linje med Reasons modell.  
 
Förutom att varje nod kan beskrivas som resultatet av ett antal sinsemellan oberoende 
faktorer, har noderna en av följande egenskaper: 
 

- Tekniskt tillstånd: Något är trasigt, fungerar ej eller avviker från det normala. 
- Handling: Någon agerar, säger något, fattar ett beslut. 
- Händelse: icke-mänskliga händelser, t.ex. att dimman tätnar, vinden ökar, det blir 

mörkt, m.m. 
- Icke-handling: Någon avstår ifrån att agera när det vore lämpligt, t.ex. skaffa mer 

information när det uppenbart saknas viktig data. 
- Tanke, föreställning, vetskap: Ett mänskligt tillstånd som är så pass konkret att om 

någon, vid tidpunkten för händelsen, ställt en konkret fråga hade vederbörande kunnat 
svara. 
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- Bristande kunskap eller kompetens: Skiljer sig från vetskap genom att kunskap är något 
som individen inte kan erhålla även om han ville. Vetskap handlar mer om information 
som inte nått fram. 

 
Peter Ladkin (Ladkin, 2006) har förfinat Hopkins diagram över Glenbrook-olyckan. 
Han använder sig av en WBA-metod ( why-because-analysis) som bygger på den enkla 
principen att själv svara på varför-frågor. Frågemetoden är inte unik för olyckor och 
katastrofer och används i många andra sammanhang. Ett bra exempel kommer från 
managementfilosofin The Toyota Way (www.toyotainbusiness.se). Man börjar med ett 
mycket konkret problem och s.a.s. frågar sig uppåt. Poängen med frågorna är att man 
automatiskt vandrar uppåt i organisationen (från och med fråga sex har jag själv lagt till 
några förslag):  

 
- Det finns en oljefläck på golvet. 
- Varför då? 
- För att maskinen läcker olja. 
- Varför då? 
- För att packningen läcker. 
- Varför då? 
- För att vi köpte in undermåliga packningar. 
- Varför då? 
- För att inköpare premieras för kortsiktiga besparingar. 
- Varför då? 
- För att det råder en stark finansiell kultur som dominerar. 
- Varför då? 
- För att företaget går dåligt. 
- Varför då 
- För att Vd´n saknar visioner 
- Osv. 

 

Man kan fråga på samma sätt från den konkreta katastrofen uppåt, som vanligtvis 
består av ett antal parallella kedjor. Oljefläcken skulle kunna vara en 
händelsekedja bland flera: Någon halkade på fläcken (orsakskedja 1), ramlade, tog 
tag i ett skyddsräcke, som inte höll (orsakskedja 2), tappade allt det han bar 
(orsakskedja 3), som föll ned och träffade någon (orsakskedja 4), som inte bar 
hjälm (orsakskedja 5), osv. Från det konkreta i en katastrof; explosionen, 
kollisionen, läckaget m.m., kan man fråga sig upp via ett antal parallella 
händelsekedjor som förr eller senare möts igen uppe i ledningen. I vandringen 
uppåt övergår frågorna så småningom från specifika och tekniska till 
organisatoriska och kulturella. Man vandrar på vägen upp in i den kulturella 
sfären. Jag kallar denna nivå för gränssnittet mot organisationskulturen och kan 
betraktas som en kontaktyta mot influenser från kulturella faktorer, analogt med 
löven i ett träd som möter solstrålarna och luften (figur 10): 
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Figur 10. Gränssnittet mot organisationskulturen. 

 
Vid en viss nivå i händelseförloppet börjar kulturella faktorer göra sig gällande. Vid 
denna nivå finner vi artefakter och beteenden, praxis och vanor. WBA-metoden är ett 
utmärkt verktyg för att, inte bara beskriva det tekniska förloppet i katastrofen, utan även 
identifiera de kulturella faktorerna. När vi övergår från rent tekniska och logiska 
samband till mer psykologiska och organisatoriska, tappar WBA lite av sin styrka. 
Organisationskulturen måste förstås utifrån sina egna premisser. Från att 
olycksförloppet bestått av ett antal parallella orsakskedjor finner vi i kultursfären 
snarare ett antal parallella kulturer. Det är nu vi tvingas gå från en akademisk disciplin 
till en annan.  
 
Subkulturer och delkulturer 
Både Reason (1997) och Hopkins (2006) talar om att det existerar flera parallella 
kulturer som på olika sätt samverkar. Fenomenet subkultur är inget nytt och har 
diskuterats en hel del inom organisationskulturforskningen. Men det Reason och 
Hopkins talar om är något annat, snarare kulturella teman, vertikala kulturer som 
existerar oberoende av en tydlig hemvist i en subgrupp. I uppsatsen benämner jag dessa 
kulturella teman för delkulturer, vilket konnoterar att organisationskulturen är 
sammansatt av flera kulturer. Richter och Koch utgår ifrån Alvessons koncept, ”the 
multiple configuration view” (2004, s. 708). De identifierar i sin studie flera olika 
kulturer som de namnger metaforiskt, där varje delkultur betraktas som en ”theory 
metaphor, which was constructed by the researchers” (s. 713). De motiverar vidare: 
 

In doing so, we chose metaphors, which on the one hand gave a picture of each culture and, 
on the other hand could be both recognisable and surprising to the participants in the 
enterprise. 
 

Om subkulturen skapas av en subgrupp hur skapas då dessa vertikala delkulturer? 
Antalet ”sources of cultures” kan vara både många till antalet och komplexa, influenser 
utifrån eller inifrån. Teoretiskt kan det finnas oändligt många delkulturer men aldrig fler 
subkulturer än det finns subgrupper. En delkultur är mer kopplad till en viss funktion, 
uppgift eller symbol (Rollenhagen, 2000, s. 44). En delkultur kan även vara resultatet av 
förändrade beteenden som i sin tur beror på yttre omständigheter, t.ex. förändrad 
marknad. Exempelvis, en stark finanskultur (där jakten på kostnader värderas högt) kan 

 
organisationskulturen 

explosion 
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utvecklas på bekostnad av en professionskultur (som är baserad på yrkesetik, lång 
erfarenhet och yrkesstolthet), en risk många är rädda för när man talar om att privatisera 
akutsjukhusen. Anledningen till en konflikt mellan olika delkulturer kan exempelvis 
bero på en allt tuffare marknad. Richter och Koch konstaterar att influenser utifrån 
bryter upp ”unified cultures within and between groups, and a multiple configuration of 
safety cultures has been identified” (2004, s.719). Figur 11 beskriver min egen 
konceptualisering av fenomet “multiple configuration”. En poäng med att tydligt 
markera skillnaden mellan subkultur och delkultur, är att delkulturer verkar vertikalt 
nedåt mot säkerheten och kan sägas styra och motivera beteenden genom hela 
organisationen. En subkultur kan (men behöver inte) vara ett isolerat fenomen medan en 
delkultur genomsyrar hela organisationen på ett helt annat sätt. Antag att en viss 
högteknologisk verksamhet bär med sig en kultur som härstammar från en annan tid, vi 
kan kalla den för en historisk kultur. Antag vidare att denna kultur har värderingen 
”learning by doing”. Detta innebär att alla skriftliga instruktioner har svårt att få 
genomslag, inklusive säkerhetsföreskrifter. Om denna historiska kultur, som gått i arv, 
dessutom är stark blir det svårt att förändra säkerhetsarbetet (och motivationen) med 
hjälp av nya skriftliga instruktioner och regler. Något annat måste göras. Ledningar är 
också en subgrupp som odlar sin egen kultur. Därför finns alltid någon form av 
ledningskultur närvarande. Så fort man börjar tala om flera olika kulturer som verkar 
samtidigt blir det uppenbart att kulturen i sig är en form av ett öppet system. Influenser 
kommer från alla möjliga olika håll (figur 11): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. Ett öppet system av kulturer. 

 
De yttre influenser som beskrivs i modellen ovan (streckade pilar) ska ses som 
illustrativa förslag på hur organisationen påverkas av en mängd olika faktorer. Varje 
organisation befinner sig i en specifik tid och plats. Varje organisations uppsättning av 
kulturer är unik. I och med att det finns ett systemteoretiskt perspektiv på kulturerna 
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räcker det inte med att summera dem. Den totala kulturen är alltid, enligt Reason, större 
än summan av delkulturerna (Reason, 1997).  
 
2.2.3. Två fasta punkter: En undersökningsmodell 
Hur komplicerad olycksberättelsen än är finns det alltid två punkter som aldrig kan 
uteslutas eller ifrågasättas: 
 

1.) Den historiska tidpunkten när olyckan skedde och platsen där det 
skedde. 

2.) Katastrofens konsekvenser, det slutliga tekniska förloppet som ledde 
till explosionen, branden, kollisionen m.m., den direkta orsaken till 
varför människor omkom. 

 
Tjernobylolyckan kan därför reduceras till ett kausalt samband mellan två punkter (figur 
12): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Reduktion av händelseförloppet. 

 
Någonstans mittemellan dessa två punkter befinner sig organisationen med sitt system, 
struktur, kultur och människor. Sambandet mellan punkterna, den fullständiga 
berättelsen, är oerhört komplex och varje berättelse är som ”bredast” halvvägs. Toft 
talar om olika systems isoformism, dvs. generella systemfenomen (Toft, 1994). Två 
analogier kan illustrera fenomenet. Blodsystemet kan reduceras till syrerikt blod från 
hjärtat (artärer) och syrefattigt blod till hjärtat (vener). Någonstans mitt i blodsystemet 
förgrenar sig kärlen i kapillärer och systemet blir ”bredare”, finare och oerhört 
komplext. Liknande fenomen kan illustreras om vi tittar på vägen från Vd´ns beslut om 
en ny produkt fram till den färdiga produkten (figur 13): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13. Produktens väg från ett beslut till försäljning. 
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Vägen från Vd´ns strategiska beslut till den färdiga produkten kan beskrivas som en 
berättelse. Produktionen är som bredast mitt i. Samma processfenomen kan man finna i 
olycksförloppet. Om vi återgår till Tjernobylolyckan skulle den återges på följande sätt 
(figur 14): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14. Utvidgning av Tjernobylberättelsen 

 
Organisationen med sin kultur är den mest komplexa länken i kedjan mellan punkterna. 
Jag har försökt visa hur man med hjälp av WBA-metoden kan arbeta sig uppåt, från 
olyckan mot organisationen, för att så småningom nå organisationskulturens artefakter 
och beteenden. Man borrar sig uppåt i en slags bottom-up-analys. Teoretiskt borde man 
även kunna borra från andra hållet, uppifrån, med hjälp av top-down-analyser, för att nå 
samma organisationskultur (som kan ses som en guldåder gömd i berget som kan nås 
från flera olika håll).  Om man borrar från två motsatta håll och når samma resultat, 
samma kultur, borde undersökningsmetoden kunna betraktas som valid (figur 15): 
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Figur 15. Förslag till narrativ modell för analys av haveriutredningar.  

 
Modellen följer Hopkins tredelning av olycksberättelsen. Varje akt har sina specifika 
analysmetoder: 
 

Specifika orsaker (till olyckan):  Formell logik, WBA-metod. 
Kulturella orsaker:  Induktiv tematisk analys. 
Orsakerna till kulturerna: Historisk analys. 

 
Precis som Ladkin försökt förfina Hopkins metod (framför allt den ”skarpa” änden 
närmast olyckan, specific causes) är mitt övergripande syfte att utveckla de två övriga 
nivåerna, cultural causes och sources of culture. Det räcker dock inte med att utveckla 
respektive nivås analysmetod. För att modellen ska fungera i sin helhet krävs att 
övergångarna från en nivå till en annan kan förstås och teoretiskt förklaras. Frågan är 
om det idag finns en tillräckligt välutvecklad teori som kan beskriva hur cultural causes 
övergår till specific causes. Det tycks vara så att den gemensamma nämnaren mellan 
dessa två nivåer är beteenden. Den teori som bäst skulle kunna beskriva denna länk är, 
enligt min mening, inlärningspsykologin med sina beteendeanalytiska metoder (figur 
16):  
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Figur 16. Beteenden, den gemensamma nämnaren mellan två nivåer, kulturella orsaker och specifika 
orsaker. 
 
Modellen (figur 15) visar också hur man kan ställa frågor från två olika håll. Från den 
historiska punkten, t.ex. Sovjetunionen 1986, kan man fråga hur Sovjetunionens 
nationella kultur påverkade kärnkraftsindustrin. Från andra hållet, från den specifika 
explosionen, frågar man, steg för steg, varför den inträffade. Hur- och varför-frågorna 
möts så småningom i ett beteende eller beslut. Vid Tjernobylolyckan, exempelvis, 
fattades ett felaktigt beslut om att koppla bort flera säkerhetssystem för att göra ett test, 
ett förödande beteende. Hur man än vrider och vänder på modellen är det klart att 
beteenden är dess kärna.  
 
Scheins fokus på grundantaganden, som varandes organisationskulturens kärna, bygger 
på hans underliggande metafor, nämligen att organisationen betraktas som om den vore 
en individ. Schein menar att när en organisation utsätts för press eller tvingas till 
förändring avslöjas grundantagandena och s.a.s. kommer upp till ytan i form av försvar 
och motstånd. Detta är exakt vad som händer i individualterapi. Med sin idé om det 
omedvetna ”taken for granted” existerar i Scheins modell ett tydligt drag av 
psykodynamiska teorier. Min modell (figur 15 och 16) placerar istället beteenden i 
centrum helt i linje med kognitiva och beteende terapeutiska teorier (kbt). Jag vill dock 
på ingalunda sätt ersätta Scheins modell. Tvärtom, måste det alltid existera olika 
metaforer sida vid sida. Skillnaden är att jag lägger större fokus på en annan del av 
Scheins modell än vad han själv gör.  

 

Modellen (figur 15) kan sammanfattas på följande sätt. 
 

- Modellen utgår ifrån att det går att förstå organisationskulturen via artefakter 
och beteenden. 

- Metoden är ett försök till vidareutveckling av Hopkins ”armchair ethnography”, 
vilket innebär att man använder sig av haveriutredningar som empiriskt material.  

- Modellen är baserad på att organisationskulturen är diversifierad, här definierad 
som ledningskultur, subkulturer och delkulturer.  

- Modellen bygger på en narrativ metafor i syfte att rekonstruera en 
olycksberättelse för att se vilken roll organisationskulturen har. 
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- Modellen placerar beteenden i centrum och utgår inte från attityder som 
”reasearch construct”. 

- Modellen följer Rasmussens uppmaning till ”multi-disciplinära vertikala” 
studier.  

- Modellen utgår ifrån att organisationskulturen är ett öppet system. 
- Modellen fokuserar i huvudsak på organisationskulturer som ”misslyckats” och 

som därmed skapat olyckor och katastrofer. 
- Modellen bygger på Scheins två valideringskriterier: Beskrivning av berättelsen 

ska dels kännas igen av organisationens medlemmar, dels vara begriplig för 
utomstående som försöker förstår hur det omöjliga kunde inträffa. 

- Modellen ska betraktas som en hypotes. Ett syfte med uppsatsen är att pröva 
modellens bärighet.  

- Modellen är än så länge en skiss, ett förslag. Ett annat syfte med uppsatsen är att 
utveckla modellen som sådan.  
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3. Metod 
 
Metoden (se figur 15, sida 40) kan i huvudsak beskrivas som en hermeneutisk textanalys av 
haveriutredningar och andra redan existerande dokument och intervjuer. Syftet är att öka 
förståelsen för organisationskulturens roll i utvecklingen mot en katastrof. Denna studie av tre 
fartygskatastrofer bedrivs i flera steg: 
 

1. Formell logik i enlighet med WBA-metoden. Mål: Identifiera avgörande beteenden 
och artefakter. 

2. Induktiv tematisk analys av inkubationsperioden för att identifiera och formulera 
kulturella teman. Mål: beskriva subkulturer och delkulturer. 

3. En historisk analys av de bakomliggande orsakerna till kulturerna. Mål: identifiera 
externa och interna influenser.  

 
Undersökningsobjekt: Haveriutredningar 
Haveriutredningar är sinsemellan mycket olika och styr i viss mån vad som är möjligt att 
analysera. En haveriutredning kan grovt bedömas utifrån följande kriterier: 
 

- Hur omfattande den är. 
- Vilken tillgång till originaldokument som finns, allt det som inte fick plats i den 

officiella slutrapporten. 
- Hur heltäckande den är. Vissa haveriutredningar är enbart tekniska, andra diskuterar 

även organisatoriska aspekter, mer eller mindre explicit. 
- Haveriutredningens syfte styr dess utformning: Är den ett underlag för en 

brottsutredning eller en del av forskningen kring olyckor? 
- Hur explicit kritiken är och om textförfattarna vågat ta ställning i känsliga politiska 

frågor. 
- Hur väldokumenterad organisationen för övrigt är. Figurera organisationen i 

massmedia och har det skrivits böcker om den? 
 
 
Urval: Fartygskatastrofer 
Fartygskatastrofer är tacksamma att analysera av flera skäl: 
 

- Ett fartyg är ett miniatyrsamhälle och kan fungera som metafor för andra 
verksamheter. 

- Ett fartyg har en knivskarp avgränsning mot en yttervärld. 
- Fartyg har en mycket tydlig struktur och organisation. 
- Fartygsolyckor visar hur komplext samspelet mellan människan och tekniken är. 
- Fartygsolyckor kan jämföras med varandra och ger möjlighet till komparativa studier. 
- Fartygsolyckor utreds generellt mycket noga. 
- Fartygsolyckor fascinerar, på gott och ont. Få olyckor är så väldokumenterade så som 

fartygskatastrofer. 
 
Tre liknande fartygskatastrofer analyseras: Express Samina, Herald of Free Enterprise, och 
Estonia. Alla tre fartyg klassas som ro-ro passagerarfärjor. Dessa fartygskatastrofer är valda 
av följande anledningar: 
 
-Express Samina: Ett pedagogiskt exempel på hur en brottsutredning, där individer får hela 
skulden, skymmer organisatoriska lärdomar. 
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-Herald of Free Enterprise: Omnämns i all säkerhetslitteratur och har blivit ett slags emblem 
för hur organisationen kan skapa en olycka. Omnämns även för att man anser att 
haveriutredningen är exemplarisk. Eftersom katastrofen är så välkänd är det intressant att se 
vad denna narrativa modell lyfter fram. 
-Estonia: Denna katastrof har ännu inte analyserats ur ett organisatoriskt eller psykologiskt 
perspektiv, mest beroende på att man ännu inte är överens om de tekniska orsakerna till 
förlisningen. 
Skillnaden mellan haveriutredningen sammanfattas nedan: 
 
Tabell 5. Jämförelse mellan haveriutredningarna. 
 

 Express Samina (2000) Herald of Free 

Enterprise (1987) 

Estonia (1994) 

Antal omkomna 82 187 852 

Officiell utredning: Investigation into the sinking of the Ro-
Ro-passenger ferry Express Samina. 
(National Technical University of Athen-
Ship laboratory, 2003) 

Mv Herald of Free Enterprise. Report of 
Court No. 8074 Formal Investigation 
(Department of Transport, 1987) 

Slutrapport: Ro-ro passagerarfärjan MS 
Estonias förlisning i Östersjön den 28 
september 1994. 
( Joint Accident Investigation 
Commission, JAIC, 1997) 

Alternativa 
utredningar och 
dokument: 

  The German Group of Experts, GGE. 
The Independent Fact Group, IFG. 
Estoniasamlingen 

Omfång (A4): 30 sidor 70 sidor 50.000 sidor 

Fastställandet av den 
tekniska orsaken: 

 
Ja 

 
Ja 

 
Stor osäkerhet 

Utredningens 
huvudsyfte: 

Underlag för en brottsutredning Analysera alla aktörer som kan tänkas 
ha bidragit till olycksförloppet 

Tekniskt förklara hur fartyget sjönk 

Påföljder som 
resultat av 
utredningen: 

Kapten och överstestyrman: 16 resp. 19 
års fängelse för vållande till annans död 
och dråp. 

Tillfälliga suspenderingar av certifikat 
för ”Captain David Lewry (Master), Mr. 
Leslie Sabel (Chief Officer)” ett resp. två 
år. 

Inga påföljder 

Utredningens 
officiella slutsats: 

Av bekvämlighet var alla vattentäta 
dörrar under bildäck öppna: Därför 
sjönk fartyget så snabbt 

Slapphänt organisation. Bogvisiret lossnade pga av bristfällig 
konstruktion. 

Analys av beteenden: 
Analys av organisations- 
strukturen: 
Citat från intervjuer: 
Intervjuer av 
nyckelpersoner. 
Explicit kritik av individer 
eller organisation: 

 

Nej 
 
Nej 
Nej 
 
Nej, enbart i brottsutredningen 
 
Nej, underförstått i och med 
brottsutredningen 

Ja 
 
Ja 
Ja 
 
Ja 
 
Ja, på alla nivåer av organisationen 

Nej 
 
Nej 
Nej 
 
Nej, de flesta befäl omkom 
 
Nej, möjligen att livbåtslarmet kom för 
sent 

Värdering av 
utredningen utifrån 
säkerhetskulturella 
analyser: 

Tillgång till övriga dokument kring 
olyckan starkt begränsad. 

Bästa tänkbara förutsättningar tack 
vare utredningens metodologiska 
stringens och mod att vara kritisk 

Stora möjligheter tack vare stor tillgång 
till en mängd olika dokument och 
utredningar, förutom den officiella 
rapporten. 

 
 
Procedur 
 

1. Efter en första genomläsning av haveriutredningen sammanfattas olyckan med ett 
synopsis på max ett A4, där alla avgörande händelser kortfattat omnämns.  

2. Vid en andra genomläsning sammanställs ett s.k. Lists of Facts (enligt WBA-
metoden): Varje händelse och tillstånd numreras löpande. 

3. Påståenden kopplade till en och samma händelse/tillstånd samlas under en kortfattad 
rubrik. Detta är den preliminära noden. Exempelvis omnämns tillståndet ”tät dimma” 
på olika platser haveriutredningen, på olika sätt, och ur flera olika perspektiv.  
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4. Noder kopplas logiskt ihop och substitutregeln används: Om en faktor tas bort, eller 
blir dess motsats (hård vind blir svag vind), gör det någon skillnad för 
händelseförloppet? Om Andrea Doria inte befunnit sig i tät dimma hade besättningen 
girat åt andra hållet istället? 

5. Varför-frågor används i en bottom-up analys tills svaren antyder att man kommit in i 
organisationskulturens artefakter och beteenden, en vald stoppregel enlig WBA-
metoden. 

6. Utifrån de artefakter och beteenden som utgör kontaktytan med organisationskulturen 
formulerar preliminära kulturella teman. 

7. En traditionell induktiv tematisk analys görs av haveriutredningen baserad bl.a. på de 
teman som man formulerat under punkt 6. 

8. Relevanta historiska data samlas in och en top-down analys görs med hjälp av hur-
frågor tills man når organisationskulturens artefakter och beteenden. 

9. Bottom-up och top-down analyserna binds samman, om det är möjligt. 
10. Vilka beteenden som skulle kunnat förhindra olyckan och vilken typ av 

organisationskultur som hade skapat dessa? 
11. Reduktion enligt WBA-metoden. 
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4. Resultat 
 
4.1. Express Samina 
Synopsis 
Klockan 22.12 torsdagen den 26 september 2000 kolliderade det grekiska Ro-Ro 
passagerarfartyget Express Samina i hög fart mot den lilla klippiga ön Portes som ligger 
strax utanför Paros hamninlopp. Paros hamn ansågs lätt att angöra tack vare två höga 
öar vid inloppet, den ena av dem belyst. Ön fungerade som en girpunkt, en 
referenspunkt för sista kursen in mot hamnen. Kommandobryggan var obemannad 
större delen av resan och fartyget framfördes med autopilot. Samtidigt denna kväll 
pågick en viktig fotbollsmatch på TV mellan ett grekiskt och tysk lag i Champions 
Leauge, Panathinaikos mot Hamburg. Hela besättningen var engagerad och ”glömde” 
bort sitt fartyg. Endast 10 minuter innan fartyget skulle förtöja klev styrman upp på 
bryggan och insåg vad som höll på att hända. Han försökte desperat göra en 
undanmanöver åt babord, men misslyckades. Därför kolliderade fartyget med 
styrbordssidan mot ön. Efter kollisionen krängde fartyget häftigt mot babord samtidigt 
som hela elsystemet slogs ut. I mörkret försökte alla ombord finna flytvästar och 
livräddningsflottar, vilket var mycket svårt. Kaptenen och hans besättning lämnade 
fartyget först av alla utan att hjälpa passagerarna. Efter 45 minuter hade fartyget 
försvunnit från ytan. 82 människor miste livet. Det rådde hårt väder vid tillfället med 
hög sjö, men ingen extrem vädersituation. Så, hur kunde detta hända? 
 
Specifika orsaker till katastrofen 
Vid hög sjö kan de flesta fartyg fälla ut s.k. stabiliseringsfenor, små horisontella vingar 
placerade under vattenlinjen som sticker ut ett par meter på varje sida. Syftet är att 
mildra fartygets rullning sidledes. Av någon anledning fälldes enbart styrbords fena ut. 
Detta var besättningen ovetandes om. På grund av att enbart ena stabiliseringsfenan var 
utfälld blev avdriften mot styrbord (syd) större än väntad (figur 17): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17. Express Saminas avdrift och kollision strax utanför Paros hamn. 
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Normalt fungerade ön som en naturlig girpunkt. Därför sattes kursen med små marginaler mot 
ön. Frågan kvarstår hur man kunde, så till den graden, förlita sig på autopiloten att man först 
10 minuter innan förtöjning klev upp på bryggan för att framföra fartyget manuellt. 
 
Haveriutredningen 
Redan från början ansåg man att olyckan berodde på grov försummelse av kaptenen och hans 
besättning. En brottsutredning tillsattes omedelbart efter olyckan och det rådde aldrig något 
tvivel om att kaptenen och hans närmaste befäl skulle ställas inför rätta anklagad bl.a. för dråp 
(reckless manslauther, deserting a ship, violating international law concerning ship collision, 
causing an accident). Det innebar att den marina haveriutredningen,  Investigation into the 
Sinking of the Ro-Ro Passanger Ferry Express Samina (2003), fungerade mer som ett 
expertutlåtande för domstolsprocessen än som en självständig haveriutredning. 
Haveriutredningen är enbart på 30 sidor och analyserar över huvudtaget inte beteenden, 
organisationen, eller kulturen. Värdefull dokumentation, intervjuer av besättningen och 
vittnen, finns troligtvis i den grekiska brottsutredningen, något jag av naturliga skäl inte 
kunnat ta del av. Med andra ord sätter haveriutredningen ramarna för vad som är möjligt att 
analysera. I och med att fokus från början legat på enskilda individers handlande och 
skuldfrågan tidigt blivit avgjord, styrman och kapten fick långa fängelsestraff, 19 respektive 
16 år, har frågan om organisationens roll och skuld fullständigt hamnat i skuggan. Saken blev 
inte bättre av att ägaren av fartygets rederi kort efter olyckan tog sitt liv. Därmed fick alla 
inblandade sitt straff, ansåg de flesta. På grund av den sparsmakade haveriutredningen 
kommer därför analysen av katastrofen inte bli fullständig.  
 
4.1.1. Bottom-up-analys:  WBA-diagram, figur 18 
Den tekniska orsaken till att fartyget sjönk så snabbt anses bero på den stora reva under 
vattenlinjen som orsakades av att fartyget, pga. av en sista desperat undanmanöver, slog i med 
sidan mot ön. Stabiliseringsfenan slogs bakåt och fungerade som en kniv som ”sprättade” upp 
fartygssidan. Nödsituationen, noden Stor reva midskepps under vattenlinjen, har tre villkor 
(nod 2, 3, 4), se figur 18: 
 

- Stabiliseringsfenan utfälld (2). 
- Fartyget kolliderar med sidan mot ön (3). 
- Hög fart (4). 

 
Den direkta orsaken till olyckan består av 4 separata händelsekedjor och ett tillstånd/situation: 
 

1. Autopiloten styrde fartyget (5). 
2. Ingen kontrollerade positionen under flera timmar (6). 
3. Ovanligt stor avdrift mot syd pga. babords stabiliseringsfena aldrig fälldes ut (8). 
4. Försök att i sista sekund göra en undanmanöver åt babord (9). 
5. Mörkret bidrog till att man upptäckte ön allt för sent (10). 

 
Ju högre upp vi vandrar i kedjan desto tydligare blir de mänskliga faktorerna. Försöker vi 
besvara frågan varför ingen kontrollerade positionen regelbundet blir svaret: Besättningen 
tittade på TV. Men hur kunde en fotbollsmatch bli så viktig att man glömde bort att framföra 
fartyget? Även om svaret på denna fråga är svår att besvara, är det en indikering på defekter i 
organisationen och kulturen. Denna nod (7), Besättningen tittar på en viktig fotbollsmatch, är 
vad jag kallar en kontaktyta mot organisationskulturen, ett beteende som skvallrar om en 
bristfällig säkerhetskultur. Alla streckade pilar i diagrammet i figur 18 visar var kulturen 
influerar. Kontaktytorna, gränssnittet mot organisationskulturen, är markerade med stora 
bokstäver: 
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Figur 18. WBA-diagram över Express Saminas kollision. Bokstäver visar kontaktytan mot organisationskulturen 
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Dessa noder, markerade med stora bokstäver och streckade pilar, visar var 
organisationskulturen har sina ”ingångar”. Gränssnittet markerar också att andra analyser 
krävs och att formell logik inte längre räcker i vandringen uppåt. Noderna tillhörande 
gränssnittet kan kategoriseras under följande rubriker: 
 
Bristande underhåll 
 

A. Reservgeneratorn fungerade ej. 
B. Livflottar och flytvästar i dåligt skick. 
C. Babords stabiliseringsfena ur funktion. 

 
Informationsbrister/ovetande 
 

D. Ingen på kommandobryggan under flera timmar. 
E. Ingen kontinuerlig kontroll av positionen. 
F. Inga indikeringslampor för stabiliseringsfenorna. 

 
Falsk trygghet 
 

G. Överdriven tilltro till autopiloten. 
H. Kommer ”för sent” till kommandobryggan, endast 10 minuter innan förtöjning, för att övergå 

till manuell styrning. (Kollision 22.12, fartyget förväntades angöra Paros hamn 22.18) 
I. Öppna vattentäta skott (dörrar), förmodligen av bekvämlighet. (Skall vara stängda under gång). 

 
Beteenden 
 

J. Besättningen tittar på en fotbollsmatch på TV. 
K. Kaptenen sover trots att de är på väg in i en hamn. 
L. Kaptenen lämnar fartyget först av alla. 
M. Övrig besättning överger passagerarna som därmed inte får någon hjälp vid evakueringen. 
N. Hög fart in i det sista. 

 
Attityder 
 

O. Paros ansågs lätt att angöra. 
 
Design 
 

P. Stabiliseringsfenorna monterade i maskinrummet, vilket ledde till att elsystemet omedelbart 
slogs ut då vatten strömmade in i maskinrummet. 

 
 
Från och med nu, i vandringen uppåt längs med WBA-trädet i sökandet efter orsaker, blir nu 
sambanden allt mer komplexa, vilket märks i de frågor man nu ställer sig: 
 

- Hur kunde intresset för en fotbollsmatch ta över så pass mycket att besättningen ”glömde” 
bort sitt eget fartyg? 

- Hur kunde man lita på autopiloten så till den milda graden att man först 10 minuter innan 
förtöjning kliver upp på kommandobryggan? 

- Hur kommer det sig att kaptenen lämnar fartyget först av alla i strid mot tusenårig 
sjömanstradition? 

 
4.1.2. Delkulturer 
Följande kulturer som föreslås ska ses som preliminära, hypoteser som behöver prövas, 
”theory metaphors” (Richter & Koch, 2004). Eftersom denna haveriutredning är mager och 
övriga dokument kring olyckan är skrivna på grekiska, finns det ingen möjlighet inom ramen 
för denna uppsats att validera dessa delkulturer. Dock, anser jag, att denna olycka är ett 
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utmärkt pedagogiskt exempel på hur modellen är tänkt att fungera. Delkulturerna ska 
betraktas som research constructs, hjälpmedel för att bättre förstå organisationskulturens roll 
för olyckan: 
 
Sekundärkultur 
I vissa sammanhang blir själva arbetsuppgiften sekundär. Det primära blir den sociala eller 
privata kulturen som odlats, ett kompensatoriskt fenomen som uppträder när arbetsuppgiften 
som så inte upplevs som tillräckligt meningsfull. En privat introvert delkultur utvecklas som 
fjärmar sig från arbetsuppgiften och dess yttre faror, som borde vara i fokus. Antag att 
besättningen kände stark gemenskap under fotbollsmatchen, något som band gruppen 
samman. Framförandet av fartyget upplevdes som ett störande moment. Fotbollsmatcher, 
melodifestivaler, OS, valvakor, m.m., kommer alltid att utgöra en distraktion. Vilken kultur 
ser till att dessa nöjen inte stjäl uppmärksamhet från säkerheten? Fanns här ett 
grundantagande i stil med: ”Man ska ha roligt på sin arbetsplats”? Det faktumet att 
fotbollsmatchen kunde stjäla all uppmärksamhet är ett symtom på en bristande organisation, 
väl värt att undersöka mer. 
 
No news is good news-kultur 
I denna kultur intar man ett passivt förhållningssätt till information. Istället för att söka upp 
relevant information, för att bekräfta att situationen är normal, väntar man tills avvikelser 
sker, tills informationen kommer och blir påträngande: Så länge inte varningslampan blinkar 
är allt som det ska. Och så länge inte autopiloten varnade antog man att kursen var normal. 
Därför kontrollerade man aldrig positionen, vilket är legio inom traditionell sjömanskultur. 
Om befälen hade kontrollerat positionen hade de upptäckt att avdriften var onormalt stor och 
vidtagit nödvändiga åtgärder.  
 
Marginaltänjarkultur/machokultur 
I vissa kulturer är det belönande att tänja på gränserna. Allt mindre marginaler ger en känsla 
av ökad skicklighet. Denna kultur går ofta hand i hand med machokultur, där det är belönande 
att våga ta risker och där rädsla och försiktighet inte premieras, snarare ett tecken på svaghet 
och inkompetens. Att kliva upp till bryggan när det enbart återstår 10 minuter av färden måste 
anses som en extremt liten marginal. Om styrman kommit ett par minuter tidigare hade 
olyckan aldrig inträffat. 
 
Muntlighetskultur 
I denna kultur är allt pappersarbete, alla texter och föreskrifter, tecken på byråkrati och 
toppstyrning och upplevs som hinder i den dagliga verksamheten. Tyst kunskap (tacit 
knowledge) värderas högt. Svagheten med en muntlig kultur är att den kan obemärkt 
förändras. Nya normer och vanor kan smyga sig in utan att någon märker det. Skriftliga 
dokument ger i viss mån garantier för att regler blir stabila och inte ”flytande” eller allt för 
tolkningsbara. Den muntliga kulturen kan vara resultatet av en konflikt mellan nivåer i 
organisationen. Skriftliga påbud kommer alltid uppifrån. Om det funnits bra skriftliga rutiner 
för arbetet på kommandobryggan hade man, trots en intensiv fotbollsmatch, ändå fullföljt sina 
obligatoriska plikter.  
 
Bekvämlighetskultur 
Här följer man minsta motståndets lag. Ambitioner premieras inte. Regler och föreskrifter 
anses inte som heliga, snarare tolkningsbara. Toleransen ökar för avvikelser och genvägar 
belönas. Bakom dessa beteenden kan ett grundantagande dölja sig: ” Vi ska inte arbeta ihjäl 
oss när det ändå är ingen som tackar oss för det.” Denna kultur odlas förmodligen i 
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organisationer med dålig eller ingen feedback alls. Detta leder snabbt till att back-up-
systemet, defence-in depth, med tiden försvagats.  
 
Försvagad professionskultur 
Det finns flera skäl till att en professionskultur försvagas, i detta fall, traditionellt sjömanskap. 
Att kaptenen lämnade fartyget först av alla ger en indikering om att yrkesstoltheten inte var 
den bästa. Varje sjöman vet också att man hela tiden måste veta var man befinner sig, helst 
med triangulering, dvs. att man från tre oberoende källor kan bekräfta ens position. Frånvaron 
av en positiv delkultur är lika farligt som närvaron av en negativ.  
 
Skill-based-kultur 
En stor skicklighet kan utvecklas med en allt större erfarenhet, vilket leder till att fler och fler 
uppgifter görs med ryggraden, automatiskt. Men vad händer om skicklighet, skill-based tasks, 
sker på bekostnad av både rule-based-tasks eller knowledge-based-tasks? (Reason, 1990). 
Med ökad skicklighet infinner sig vanans makt och en trygghet vilket leder till minskad 
rädsla. Just det faktumet att Paros hamn ansågs som enkel att angöra blev paradoxalt nog en 
fara. En falsk trygghet skapades.  
 
Lågstatuskultur 
Hur påverkades besättningen av att Express Samina var ett av Greklands äldsta fartyg med ett 
dokumenterat dåligt rykte? Innebar det att man hellre ville identifiera sig med det grekiska 
fotbollslaget, nationen, än med fartyget? Nationalismen tog över sjömanskapet.  
 
 

4.1.3. Top-down-analys: Historisk deduktiv analys 
Det finns egentligen inte tillräckligt med underlag för att göra en deduktiv ’vertikal’ analys 
uppifrån enligt modellen, figur 15, borrhålet från andra hållet, uppifrån, som skulle kunna 
bekräfta delkulturerna. Med denna reservation vill jag ändå göra ett försök trots den 
knapphändiga information som jag har tillgång till, om inte annat av pedagogiska skäl. 
 
Express Saminas rederi, Minoan Flying Dolphins, MFD, hade i princip monopol på all 
färjetrafik i den grekiska arkipelagen. Genom aggressiva uppköp av lokala rederier hade MFD 
snabbt växt under mycket kort tid. Samtidigt hade turismen i den grekiska arkipelagen ökat 
kraftigt under slutet av 90-talet. Oppositionen ansåg att MFD stod regeringen alldeles för 
nära, vilket innebar att myndigheter såg igenom fingrarna vad gällde bl.a. säkerheten. 
Företaget bestod av fler olika helägda rederier. Hellas Ferries blev det rederiet som inhyste de 
äldsta fartygen. Express Samina tillhörde kategorin ”snart uttjänta fartyg” och fick snabbt ett 
dåligt rykte. I turisthandböckerna varnade man för fartyget (Greek Island Hopping, 2000):  
 

This dreadful boat is arguable the worst Greek ferry afloat. A large grime-bucket with a reputation 
for running late, she is definitely a boat to be avoided. 

 
Att fartyget hade ett så pass dåligt rykte borde på något sätt ha påverkat besättningen. 
Eftersom fartyget fraktade glada och tåliga turister till olika paradisöar ansågs passagerarna 
vara immuna mot fartygets dåliga skick. Det historiska diagrammet som presenteras i figur 19 
ska betraktas som en pedagogisk skiss för hur en analys skulle kunna se ut.  
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Figur 19. Top-down analys av Express Samina. 
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4.2. Herald of Free Enterprise 
Synopsis 
Den 6 mars 1987, klockan 18.05, avgick det brittiska Ro-Ro passagerarfartyget Herald of 
Free Enterprise från den inre hamnen i Zeebrugge, Belgien. Vädret var lugnt, sikten god. 
Fartyget passerade den yttre piren 18.24, accelererade och ökade snabbt farten till max, 
ovetande om att bogportarna inte var stängda. När farten ökade steg bogvågen och stora 
mängder vatten strömmade in på bildäck. Fartyget blev snabbt instabilt och kapsejsade strax 
utanför hamnen. 188 människor miste livet, många skadades. Hur kunde detta ske? Den 
direkta orsaken till olyckan berodde på att den matros som skulle stängt bogportarna somnat i 
sin hytt. Men är det hela sanningen? 
 
Haveriutredningen 
Denna haveriutredning, The Merchant Shipping Act 1894 mv Herald of Free Enterprise 
(1987), av Justice Sheen, anses av många som exemplarisk och föredömlig för sin 
metodologi, men även beundransvärd för sin tydliga kritik av alla inblandade, från 
däcksmatros till Vd’n, inklusive rederiets ledning (Act 1894, s. 14): 
 

All concerned in management, from the members of the Board of  Directors down to the junior 
superintendents, were guilty of fault in that all must be regarded as sharing responsibility for the 
failure of management. From top to bottom the body corporate was infected with disease of 
sloppiness. (min kurs.) 

 

Haveriutredningen är på många sätt raka motsatsen till Express Saminas utredning: Inga 
misstankar om brott förelåg och ett helt annat systemtänkande där organisationen som helhet 
analyserades. Utredningen tyngs inte heller av långa tekniska utläggningar. Stort utrymme ges 
åt intervjuer och många citat är inkluderade. Tack vare dess metodologiska stringens och 
mångfald av olika typer av analyser som täcker in hela problemet, blir det förhållandevis 
enkelt att teckna ett WBA-diagram (figur 20). Metodologiskt arbetar sig utredningen 
konsekvent från den ”skarpa” änden till den ”trubbiga”, från tekniska specifika orsaker, aktiva 
som latenta (t.ex. att man från kommandobryggan inte kunde se om bogportarna var stängda 
eller ej), via närmaste operatörerna (däcksmatrosen som somnat) till mellanchefsnivån 
(kaptenen som aldrig frågade om bogportarna var stängda eller ej), och slutligen, hela vägen 
upp till Vd’ns attityder (han tyckte att kaptenerna var gnälliga när de påtalade olika 
säkerhetsbrister).  
 
Denna katastrof tillhör, tillsammans med Tjernobyl, Challanger, Alpha Piper, den lilla skara 
av olyckor som alltid omnämns i säkerhetslitteraturen och är ett av det tydligaste exemplet på 
hur en organisation skapar en olycka.  
 
4.2.1. Bottom-up analys: WBA-diagram, Herald of Free Enterprise, figur 20 
Den direkta orsaken till katastrofen var att bogportarna stod öppna, (se figur 20, nod 1), 
samtidigt som fartyget accelererade och snabbt ökade farten. Stora mängder vatten kom in på 
bildäck (2), vilket ledde till att fartyget omedelbart kapsejsade (3). Tack vare snabb 
räddningsinsats (4) lyckades många räddas. Siffran över omkomna hade kunnat varit högre. 
Man kan i huvudsak analysera tre parallella orsakskedjor: 
 

1. Trimning av fören nedåt (5). 
2. Hög fart och snabb acceleration (6). 
3. Bogportarna öppna (1). 
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Figur 20. Bottom-up analys: WBA-diagram för Herald of Free Enterprise 
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Alla tre orsakskedjor leder så småningom upp till organisationen och dess kultur. Det mest 
gåtfulla av dessa tre är hur bogportarna kunde förbli öppna utan att någon märkte det. 
Avståndet mellan nödsituation och katastrofsituation är mycket kort. När olycksförloppet väl 
börjat fanns det mycket lite som organisationen kunde göra för att mildra eller förhindra 
katastrofen (så är det inte alltid, se Estonia nedan). Ibland kan organisationen vara skyldig till 
att en nödsituation utvecklas till katastrof.  
 
Varför förblev bogportarna öppna? 
Sex olika villkor krävdes sammantaget. Den mest uppenbara av dem alla är att ansvarig 
matros somnat i sin hytt (7). Utredningen skulle kunnat stanna där och all skuld läggas på 
honom. Men att somna är mänskligt och en så pass viktig uppgift som stängandet av 
bogportarna borde ha flera back-up system. Substitutregeln får oss att snabbt se vad som hade 
kunnat förhindra nod 1, Bogportarna öppna: 
 

- Om man från kommandobryggan visuellt sett bogportarna hade man inte ökat farten 
(8). 

- Om bogportarna haft korrekta indikeringslampor hade man från bryggan fått signaler 
om att bogportarna inte var stängda (9). 

- Om däcksofficer stannat kvar på bildäck i tre minuter till och kontrollerat att portarna 
var stängda innan han begav sig upp till bryggan, hade han upptäckt att matrosen inte 
var på plats (10). 

- Om kapten frågat däcksofficeren (som nyss  kommit upp från bildäcket) om portarna 
var stängda hade han varit tvungen att kontrollera detta och få information från någon 
annan (11). 

- Om underofficer inte hamnat i en konflikt gällande ansvarsområden, hade han 
förmodligen stannat kvar tills bogportarna blivit stängda (12). 

 
Gränssnittet mot organisationskulturen nås vid nästa stegs varför-frågor: Varför saknades 
indikeringslampor för bogportarna? Svar: Begäran om indikeringslampor avslogs. Varför det? 
Svar: Ansågs för dyrt. Att en så pass viktig säkerhetsdetalj anses som för dyr är definitivt ett 
symtom på en bristfällig organisationskultur. Det totala gränssnittet sammanfattas nedan: 
 

A. Indikeringslampor för bogportarna ansågs för dyrt. 
B. Kritik av kaptenerna togs inte på allvar. 
C. Otydliga stående order: vaga formuleringar där frågan om tillämpningen lämnades 

över till enskilda individer. 
D. Enbart avvikelser skulle rapporteras (No news is good news). 
E. Hade hög fart även i dimma. 
F. Order om att försöka avgå 15 minuter före avsatt tid. 
G. Kaptenerna träffades sällan för att utbyta erfarenheter. 
H. Tidigare liknande tillbud förmedlades inte vidare. 
I. Konflikter om vem som ansvarar för vad. 

 
A. Indikeringslampor ansågs för dyrt 
Som svar på en begäran om indikeringslampor från en av kaptenerna svarade direktörerna så 
här (s. 24f.): 
 

1. ”Do you need an indicator to tell them whether the deck store keeper is awake and sober? My 
goodness!!” 

2. “Nice but don’t we already pay someone!” 
3. “Assume the guy who shuts the doors tells the bridge if there is a problem,” 
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Första direktören (deputy chief superintended)  svarade vidare i ett memorandum (s 25): 
 

I cannot see the purpose or the need for the door to be monitored on the bridge, as the 
seaman in charge of closing the doors is standing by the control panel watching them close. 

 

Samma direktör skriver till en annan kapten. Han säger 
 

/…/the project is unnecessary and not the real answer to the problem. In short, if the bow or 
stern doors are left open, then the person responsible for closing them should be 
disciplined. (min kurs.) 

 

Uttalandet är häpnadsväckande och avslöjar en märklig attityd till säkerhet. Förhållningssättet 
är extremt reaktivt: Vad hjälper det att disciplinera någon efteråt när katastrofen är ett faktum. 
En disciplinkultur som denna ökar inte säkerheten 
 
B. Kritik från kaptenerna togs inte på allvar. 
Som svar på varför Vd’n för rederiet, Mr. Develin, inte reagerade på varningar från en av 
kaptenerna, som oroade sig för att fartyget generellt hade för hög fart, sa han (s.20): ”I 
believed he was exaggerating”. Senare skriver Sheen i utredningen: ”In subsequent answers 
Mr. Develin made it clear that he thought every complaint was an exaggeration”. Senare drar 
Sheen följande slutsats (s. 20):  
 

Sufficient has been said to demonstrate that before the casualty those charged with the 
management of the company’s Ro-Ro fleet were not qualified to deal with many nautical 
matters and were unwilling to listen to their Masters, who were well qualified. 
 

C. Otydliga instruktioner. 
Många säkerhetsinstruktioner var så formulerade att det fanns en allt för stor tolkningsfrihet. 
Lägg där till att ledningen var ointresserad av hur reglerna tillämpades. Instruktionen för 
bogporten var skriven på följande sätt (s.14): 
 

The officer loading the main deck, G deck, to ensure that the water tight and bow/stern 
doors  are secured when leaving port. (min kurs.) 

 

Denna instruktion ger ingen som helst vägledning hur detta skulle ske och ”to ensure” kan 
tolkas på flera olika sätt, t.ex. att ansvaret delegeras till någon annan och att däcksofficeren 
inte själv anser sig behöva kontrollera att uppgiften slutförs. På frågan varför man inom 
ledningen inte var mer intresserad av hur säkerheten tillämpades svarade Mr. Develin: ”It was 
more preferable not to define the roles but to allow them to evolve.” Man ansåg alltså att 
säkerheten skulle utvecklas naturligt, på egen hand, underifrån. Mr. Sheen kommenterar detta 
i fetlagt text: ”Clear instructions are the foundation of a safe system of operation.” 
 
D. Enbart avvikelser skulle rapporteras. 
Den stående ordern inför avsegling (s.12): 
 

Heads of Departments are to report to the Master immediately they are aware of any 
deficiency is likely to cause their departments to be unready for sea in any respect at the 
due sailing time. In the absence of any such report the Master assume, at the due sailing 
time, that the vessel is ready for sea in all respects. (min kurs.) 

 

Denna rapporteringskultur som framkommer här blev förödande för fartyget, att vid frånvaron 
av en rapport anta att allt är ok. Detta är ett tydligt exempel på hur farlig ”no news is good 
news” kan vara. 
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E. Hög fart även i dimma. 
En av kaptenerna varnade direktörerna för bristande säkerhet på flera punkter, bl.a. att full fart 
bibehölls trots tät dimma (s.28). 
 
F. Order om att avgå 15 minuter före utsatt tid. 
Memorandum från en av direktörerna till kaptenerna (s.11): ”Let’s put the record straight, 
sailing late out of Zeebrugge isn’t on. It’s 15 minutes early for us.”  
 
G. Kaptenerna träffades sällan för att utbyta erfarenheter. 
”The masters met only intermittently. There was one period of two and a half years during 
which ther was no formal meeting between Management and Senior Masters” (s.17). 
 
H. Liknande tillbud förmedlades inte. 
Fler liknande händelser hade inträffat men ingen lyckades förstå allvaret och konsekvenserna 
med öppna bogportar: 
 

/…/ before this disaster there had been no less than five occasions when one of the 
company’s ships had proceeded to sea with bow or stern doors open/…/ 

 

Frågan är varför dessa tillbud inte förmedlades eller togs på större allvar. Enbart ledningen 
hade tillgång till denna information. 
 
I. Konflikter om ansvarsområden. 
Det fanns en konflikt mellan två befäl som gjorde att en av dem lämnade däck i protest (s.9): 
 

The two officers did not meet face to face. Mr. Morter assumed that once the Chief Officer had 
arrived and starting issuing orders he, Mr. Morter, was no longer to excersice the responsibilities 
of loading officer. The court sensed that there was some tension between the Chief Officer and Mr. 
Morter and that the whole picture had not merged in the course of their evidence.  

 
I haveriutredningen drar man slutsatsen att om Mr. Morter stannat kvar hade portarna 
upptäckts vara öppna. 
 
Gränssnittets noder kan kategoriseras under följande rubriker: 
 
Bristande underhåll 

- Inget som framkommer. 
 
Informationsbrister 

- Ingen visste att assisterande båtsman somnat och var frånvarande 
- Däcksofficeren kontrollerade aldrig portarna innan han lämnade bildäcket, pga. att han lämnade däck 

tre minuter för tidigt, dvs. innan fartyget lämnade kajen. Portarna var, helt logiskt, fortfarande öppna då 
han begav sig upp till bryggan. 

- Kaptenen frågade aldrig däcksofficeren om portarna var stängda. Han utgick ifrån att de var det 
eftersom däcksofficeren inte sa något.  

- Inga indikeringslampor för bogportarna. 
- Man ser inte bogportarna från kommandobryggan 
- Det fanns ingen kunskap om liknande tillbud. 
- Kaptenerna träffades sällan för att diskutera säkerhetsfrågor och rutiner. 

 
Beteenden 

- Hög fart, trots att fören var nedtrimmad. 
- ”Harbour station” (ung. ”alle man på däck”) innan lastningen var klar, allt för att vinna lite tid.  
- Assisterande båtsman somnat. 
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- Konflikt mellan två däcksbefäl om  ansvarsområden, vilket ledde till att en av dem lämnade bildäcket i 
protest. Om han stannat kvar hade han upptäckt att båtsman inte var på plats. 

- Ledningen och dess direktörer raljerade över kaptenernas varningar om bristande säkerhet. 
- Man blandade sig aldrig i varandras arbetsuppgifter. Det fanns rigida gränser för vad man ansåg tillhöra 

ens egna arbetsuppgifter. (Påminner om Hopkins silo culture, dvs. vattentäta skott mellan 
arbetsuppgifterna.)  

 
Organisation 

- En muntlig tradition där rutiner och rollfördelningar fick växa fram ”naturligt”. 
- Lösningar på misstag som begicks: Disciplinering. 
- Stor genomströmning av befäl. 
- Ingen fastställd ansvarsfördelning. 
- Finansiella resonemang dominerar över professionella. 

 
4.2.2. Subkulturer och delkulturer 
Gränssnittet mot organisationskulturen innehåller nästa stegs varför-frågor. Dessa svar leder 
vidare till kulturen:  
 

- Varför kontrollerades inte att bogportarna verkligen var stängda? 
- Varför upptäckte man inte att däcksmatrosen, som ansvarade för stängningen av bogportarna, 

var frånvarande? 
- Varför avslogs begäran om bättre indikeringslampor för bogportarna? 
- Varför lyssnade inte ledningen på kaptenernas varningar? 
- Varför var man, från ledningens sida, ointresserad av att definiera tydliga ansvarsfördelningar? 
- Varför jagade man kostnader på alla områden? 
- Varför ledde inte vackra ord om säkerheten till konkreta tillämpningar? 
- Varför förmedlades inte tidigare tillbud vidare till kaptenerna? 
- Varför saknades ett ”defence-in-depth”, back-up system? 
- Varför hade direktörerna en raljerande attityd till kaptenerna? 

 
Följande delkulturer föreslås: 
 
Kostnadskultur 
Varje varning från kaptenerna ansågs kosta pengar. Viktiga tekniska förbättringar avslogs med 
hänvisning till kostnaden. Med bättre indikeringslampor för bogportarna och katastrofen hade aldrig 
inträffat. 
 
Machokultur 
Man betraktade kaptenerna som räddhågsna , gnälliga och överdrivna i sina varningar.  
 
No news is good news-kultur 
Denna kultur är resultatet av en försvagad professionskultur. I traditionellt sjömanskap söker man 
snarare aktivt efter information för att kontinuerligt bekräfta att allt är som det ska. 
 
Isoleringskultur. 
Här fanns en ”var och en sköter sitt”-kultur. Det fanns rigida gränser för vad som skulle ingå i 
arbetsuppgifterna. Det innebar att det uppstod glapp i hur ansvarsområdena fördelades. När 
däcksmatrosen somnat fanns det ingen annan som tog ansvar för stängningen av bogportarna.  
 
Svag processkultur. 
Fanns ett ointresse från ledningen hur säkerheten implementerades och tillämpades.  
 
Disciplinkultur 
Om någon begår ett misstag löses detta med uppfostran och tillrättavisning.  
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Svag feedbackkultur 
Kaptenerna fick inget gehör. Det krävdes att kaptenerna höjde sin röst rejält för att direktörerna 
överhuvudtaget skulle lyssna. Som svar på varför Vd’n inte reagerat på en av varningarna: ”I think if 
he [kaptenen] had been unhappy with the problem he would have come in and banged my desk.”  
Detta visar hur trögt informationsflödet var. 
 
 

4.2.3.Top-down analys: Historisk deduktiv analys 
Två starka högstatus grupper, direktörer och kaptener, med var sin kultur, befann sig i en 
maktkamp. Direktörerna fick övertaget. Konflikten mellan två subkulturer leder i sin tur till 
flera delkulturer (figur 21). 
 
I haveriutredningen riktas mycket kritik mot rederiets Vd och direktörernas attityder lyfts 
tydligt fram. De bildar en egen grupp, enhetlig i sina attityder, och därmed skapas en egen 
subkultur. Kaptenerna, å andra sidan, tycks på ett helt annat sätt vara en splittrad grupp både 
fysiskt och mentalt. Frågan är om en så pass splittrad grupp geografiskt över huvudtaget kan 
sägas utgöra grunden för en egen subkultur? Därmed blev den så viktiga sjömanskulturen 
försvagad, i diagrammet markerad med en streckad pil nedåt (figur 21). De streckade pilarna 
längst ned på sidan visar var konkreta beteenden direkt påverkade säkerheten.  
 
Följer man processen hela vägen från en delkultur, exempelvis ”var-och-en-sköter-sitt”-
kultur, kan man förstå varför kaptenen aldrig frågade sitt däckbefäl om bogportarna verkligen 
var stängda. Tillsammans med en annan delkultur, ”no news is good news” förstärktes denna 
effekt. Det fanns med andra ord två starka kulturella orsaker till varför kaptenen aldrig 
kontrollerade om bogportarna var stängda med en så enkel åtgärd som att fråga en kollega, i 
det här fallet däcksbefälet. 
 
På grund av en stark punktlighetskultur (”on-time-culture”, OTC), lämnade däcksbefälet 
bildäcket allt tidigare. Ursprungligen stannade däcksbefälet tills alla fordon var surrade och 
portarna var stängda. Med tiden har ”harbour station” (vilket ungefär betyder ”alle man på 
däck”, vilket är de positioner som alla ska inta då fartyget beger sig ut till havs) ropats ut 
innan lastningen var avslutad, allt för att vinna lite tid. Eftersom däckbefälets ”harbour 
station” var uppe på bryggan ledde det till att han tvingades lämna bildäcket innan det fanns 
en logisk möjlighet att kontrollera om portarna var öppna eller ej. Därmed förlorades 
”defence-in-depth”. I och med att det inte ens teoretiskt fanns en möjlighet för däcksbefälet att 
kontrollera bogportarna förändrades hans arbetsuppgifter kognitivt: Bogportarna låg helt 
utanför hans intressesfär. Detta förstärktes ytterligare av en annan delkultur, ett ointresse 
uppifrån för hur regler i praktiken tolkades och tillämpades och som bäst kan beskrivas som 
en form av orderkultur där feedback anses som överflödig. En vag order i stil med ”prioritera 
alltid säkerheten” ansågs räcka. När avståndet mellan ledning och verksamheten blir för stort, 
både bokstavligt och symboliskt, blir informationsflödet bristfällig mellan nivåerna i 
organisationen.  
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Figur 21. Top-down analys av Herald of Free Enterprise. 
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4.3. Estonia 
Synopsis 
Den 27 september 1994, klockan 19.15 avgick Ro-Ro passagerarfärjan Estonia från Tallinn 
med destination Stockholm. Fram till 20.00 var vinden sydlig, 8-10 m/s, sjöhävningen måttlig 
tack vare sjölä från den Estniska nordkusten. Vindstyrkan ökade under kvällen och vred mot 
sydväst och var runt midnatt 15-20 m/s. Våghöjden ökade stadigt, 3-4 meter med enstaka 
vågor på upp till 6 meter. Fartyget började stampa och rulla ordentligt och en del av 
passagerarna började bli sjösjuka. Klockan 00.25 ändrade Estonia kurs upp mot Söderarm, 
farten var ca 14 knop. Eftersom fartygets rullning sidledes ökade i och med kursändringen 
fälldes stabiliseringsfenorna ut. Strax före 01.00 hördes, i samband med en kraftig våg, en 
kraftig smäll från fören. Vakthavande matros skickades ned för att undersöka bogvisiret 
inifrån bildäcket. Allt föreföll normalt. Han stannade där i ca 5 minuter. Matrosen återvände 
till bryggan samtidigt med befälhavaren. Vaktavlösning skedde runt 01.00. Någon hade ringt 
upp till bryggan och rapporterat om konstiga ljud från bildäck. Återigen skickades en matros 
ned för att kontrollera bildäcket, men han hann aldrig fram. Klockan 01.15 lossnade 
bogvisiret och föll överbord. Kort därefter fick fartyget 15 graders slagsida åt styrbord. Vatten 
började strömma in på bildäck. Fartygets girade sedan åt babord, mot vågorna och farten 
minskades först nu. Slagsidan blev allt större och 01.20 ropades ett larm ut över hela fartyget, 
dock enbart på estniska. 01.22 sändes första nödanropet ut (Mayday), ett andra 01.24. Vid 
denna tidpunkt hade alla motorer stannat och slagsidan blivit över 40 grader. Vatten 
strömmade nu in via överbyggnaden och katastrofen var ett faktum. Klockan 01.50 försvann 
Estonia från alla radarskärmar. 852 människor miste livet, 138 överlevde. 
 
Haveriutredningen 
En gemensam officiell haveriutredning tillsattes med representanter från Sverige, Finland och 
Estland, kallad The Joint Accident Investigation Commission (JAIC). Samtidigt startade det 
tyska varvet, Meyer Werft som byggt Estonia, en egen utredning, The German Group of 
Experts (GGE). Med tiden har det kommit en tredje utredning, The Independent Fact Group 
(IFG), med säte i London. Alla dokument som producerats om och kring Estoniakatastrofen 
har sammanställts av Psykologiskt Försvar, kallad Estoniasamlingen. Där finns i dagsläget 
över 50.000 sidor dokument arkiverade, inklusive bandade intervjuer, videofilmer m.m. Det 
paradoxala är att trots att katastrofen är mycket väldokumenterad är man än idag oense om 
vad som egentligen hände, varför fartyget sjönk så fort, vilken väg Estonia gick o.s.v. 
Stundtals har debatten mellan experterna varit infekterad. På många sätt upplevs den tekniska 
delen av utredningen vara oavslutat. Ett antal frågetecken kvarstår. Det har inneburit att frågor 
om beteenden, organisation och organisationskultur överhuvudtaget inte behandlats. I 
Sjöfartsverkets rapport (2001) finns enbart tekniska lärdomar. Dessutom finns ingen som helst 
kritik i den officiella slutrapporten från 1997, vare sig av individer, organisation eller ledning. 
På så sätt skiljer sig denna haveriutredning markant från utredningen av Herald of Free 
Enterprise.  
 
Ingen av de viktigaste nyckelpersonerna från Estonia överlevde. Allt detta sammantaget gör 
att olyckan än idag är behäftad med en mängd frågetecken. JAIC, GGE och IFG är oense om 
så fundamentala fakta så som vilken väg Estonia gick denna natt, den sydliga eller den 
nordliga rutten, eller när och hur bogvisiret lossnade. Även om den officiella slutrapporten 
(JAIC) fått mycket kritik från olika håll utgår jag från deras scenario och slutsatser över 
olycksförloppet. 
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4.3.1. Bottom-up analys: WBA-diagram för Estonia 
Till skillnad från Herald of Free Enterprise var avståndet mellan nödsituation och 
katastrofsituation i Estonias fall längre, ca 25-30 minuter, jämfört med 4 minuter för Herald. 
Den direkta tekniska orsaken till katastrofen anses vara att bogvisiret lossnade och föll av (1), 
se figur 24. I likhet med Herald forsade stora mängder vatten in på bildäck (2), vilket snabbt 
ledde till sämre stabilitet och slagsida (3). Ro-Ro fartyg är mycket sårbara för vatten på 
bildäck. Den stora fria ytan gör att vattenmassorna kan röra sig fritt och skapa stora krängande 
moment. Vid en viss slagsida börjar vatten även strömma in via överbyggnadens fönster (4), 
vilket blev ”point of no return”. En mängd olika faktorer gjorde att det var svårt att ta sig ut ur 
fartyget (5). Dessutom var räddningsoperationen komplicerad (6). Två faktorer förvärrade 
förmodligen förloppet, hög fart (7) och en babordsgir upp mot vågorna (8). Om man istället 
snabbt dragit ner på farten vid första rapporten om att det var något som inte stämde (9), och 
vid första slagsidan (3) istället gjort en styrbordsgir, för att ligga tvärs vågorna, hade 
katastrofen förmodligen kunnat förhindras. Varför gjordes inte detta?  
 
Förklaringen som anges i både JAIC och GGE är att besättningen inte visste anledningen till 
fartygets första slagsida på 15 grader (3). Inte ens vid första nödanropet, då slagsidan blivit 
närmare 40 grader, förstod man att bogvisiret lossnat. Denna ovetskap blev förödande. Den 
mest uppenbara förklaringen är att man från bryggan inte kunde se bogvisiret (11): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 22. Estonias bogvisir syntes ej från kommandobryggan. 
 
I likhet med Herald of Free Enterprise fanns inga tillförlitliga indikeringslampor för 
bogvisiret (12). Visserligen fanns indikeringar men enbart för låsanordningen, inte för 
bogvisirets läge. Även när bogvisiret försvunnit indikerade lamporna att visiret var låst, en 
information som förmodligen vilseledde besättningen. Sedan 1973 finns det 15 rapporterade 
tillbud då fartyg i Östersjön tvingats vända eller söka skydd pga. problem med bogvisir som 
varit på väg att lossna (JAIC, s. 147f). I samtliga fall observerade man problemet omedelbart 
från bryggan och kunde därför vidta rätt åtgärder. Varför hade inte Estonia tillgång till denna 
erfarenhet om hur man tidigare lyckades förhindra att en nödsituation utvecklades till en 
katastrof? 
 
Flera personer vittnar om att Estonia höll alldeles för hög fart, generellt, och så även denna 
natt under rådande omständigheter. Estonia mötte det polska fartyget Amber, som var på väg 
in i Finska viken, klockan ca 23.15. Vakthavande befäl konstaterade (GGE chapter 20):  
 

The ferry was brightly illuminated and appeared to proceed against wind and sea at full speed, 
which I could hardly believe. According to data from the ARPA her speed was about 18-19 kn. 
She was pitching heavily and I saw she was taking a lot of water on the forecastle deck which 

ESTONIA 
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smashed against the superstructure and was thrown up to the bridge windows and spray was all 
over the vessel. When her bow smashed into the waves I had the impression that she almost 
stopped and subsequently built up speed again when the foreship rose. In my opinion those in 
charge on the bridge of the ESTONIA must have been crazy, absolutely incompetent and 
inexperienced. I had never seen anything like this before.  

 

Här finner vi ett tydligt gränssnitt, ett beteende som förmodligen tillhör organisationskulturen. 
Hela gränssnittet kan summeras i några få punkter: 
 

- Alldeles för hög fart under rådande omständigheter. 
- En oförmåga att snabbt inhämta rätt information. 
- Långsamma och felaktiga beslut; ingen åtgärd trots att två oberoende rapporter kom 

fram till bryggan, babordsgir upp mot vågorna, och ett alldeles för sent livbåtslarm när 
slagsidan redan var 40 grader. 

 
Jämfört med Express Samina och Herald of Free Enterprise är Estonias gränssnitt mot 
organisationskulturen enkel. I princip kan gränssnittet sammanfattas med ett enda avgörande 
beteende, ständigt för hög fart, och kan betraktas som den synliga delen av säkerhetskulturen. 
Många vittnar om att Estonia generellt höll för hög fart. Detta beteende, ett enkelt symtom, 
kan dock indikera en komplicerad sjukdom, en komplex bakgrundshistoria. För att förstå den 
kulturella artefakten ’hög fart’ (patterns of behavior) måste man övergå till en deduktiv analys 
och s.a.s. borra uppifrån, från den konkreta och specifika historiska tidpunkt då olyckan 
skedde. Gränssnittet mot kulturen summeras i figur 23. När väl ett gränssnitt är identifierat 
lämnar man den formella logiken och övergår till en hermeneutisk tolkningsprocess av 
beteenden och artefakter. I figur 24 visas de kulturella ”ingångarna” med streckade pilar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 23. Gränssnittet mot Estonias organisationskultur. 
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Figur 24. Bottom-up analys: WBA-träd Estonia. 
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4.3.2.Top-down analys: Den Historiska bakgrunden 
För att förstå den kulturella artefakten ’hög fart’ måste man övergå till en deduktiv analys och 
s.a.s. borra uppifrån, från den konkreta och specifika tidpunkt som alltid är en avgörande 
kontext för varje olycka. Organisationskulturen är ett resultat av flera olika influenser utifrån; 
nationella, branschspecifika, marknadsspecifika, yrkesspecifika m.fl. Vid tidpunkten för 
katastrofen hade Estland nyligen frigjort sig från Sovjetunionen. Denna frihet var dock skör 
och flera bakslag för baltländerna påminde dem om hur sårbar nationen ännu var. Efter att ha 
varit en del av Sovjetunionen i över 50 år sökte Estland efter en ny identitet. Färjeförbindelsen 
till Sverige blev snabbt en känslomässig symbol för längtan efter friheten och kontakten med 
väst. Estonia kallades för ”den vita båten” och var då Estlands största och vackraste fartyg. 
Estonias förlisning blev även ett hårt symboliskt slag för nationen, ännu ett bakslag för deras 
strävan mot självständighet. Att Estonia som fartyg blivit en nationssymbol kan förklara 
varför haveriutredningen JAIC saknar all form av kritik av vare sig individer, organisation 
eller rederi, vilket är förståeligt politiskt men mindre bra för själva utredningen. 
 
Utan att gå in allt för mycket på den komplicerade företagsstrukturen ägdes Estonias rederi, 
Estline, till lika delar av Sverige och Estland, Nordstöm & Thulin respektive ESCO (Estland 
Shipping Co). Detta arrangemang skulle visa sig vara olycklig. Av naturliga skäl ville inte 
Estland gå från en storebror till en annan. Man var trött på att bli styrd av en större nation. Det 
svenska rederiets delaktighet var dock en förutsättning för färjetrafiken mellan länderna. 
Estland saknade tillräcklig nautisk kompetens och erfarenhet av ett så pass stort fartyg. Den 
enda färjetrafik man haft ditintills var mellan Tallinn och Helsingfors, då med betydligt 
mindre fartyg. Nordström & Thulins uppgift var bl.a. att utbilda Estonias besättning och 
säkerställa att verksamheten blev professionell. Den svenska inblandningen var alltså 
nödvändig men inte speciellt populär. ESCO ville så fort som möjligt bli fri Sverige som 
beskyddande storebror. Bland annat ställde ESCO krav på att Estonias besättning skulle vara 
helestnisk, inklusive alla befäl. Problemet var att tillräcklig kompetens då inte fanns att tillgå. 
När olyckan skedde hade Estonia trafikerat rutten endast i 20 månader och befälen var ännu 
inte färdigutbildade, bl.a. saknades lotskompetens för Stockholms skärgård. Estonias kapten 
denna natt, Arvo Andresson, var Estlands förste kapten och hade en särställning i ESCO, 
närmast mytisk och oantastbar, en kapten som inte fick ifrågasättas eller kritiseras (GGE, 
chapter 7). Samtidigt saknade han erfarenhet av ett fartyg av denna storlek. Många historier 
vittnar om hans svårigheter att manövrera fartyget. Vad som gör det än mer komplicerat är att 
han var en produkt av den gamla sovjetkulturen. Kommandobryggan blev en helig plats som 
inte fick störas i onödan. Övriga befäl gjorde ingenting utan att först fråga om lov (GGE, 
7.1.3.): 
 

On a Swedish ferry the mate first reduces the speed and does thereafter inform the master about what he 
has done. As regard to “Estonia”, it was the other way round. 

 
Kapten Andresson släppte aldrig spakarna till övriga befäl som aldrig tilläts öva upp 
manövreringsskickligheten. Onödig information upp till bryggan kunde sluta med en 
utskällning. Med tiden blev bryggan allt mer avskärmad från övriga fartyget; få vågade 
rapportera om det inte var absolut nödvändigt.  
 
Traditionellt har det, i säkerhetsfrågor och navigation, alltid funnits ett stort utbyte mellan 
Silja Line och Viking Line (Wermelin, 1995). Säkerheten har aldrig betraktats som en 
konkurrensfördel. Estline ville inte ta del av den kunskap som dessa rederier kunde erbjuda. 
Man ville till varje pris klara sig själv. I och med denna frikoppling från gedigen erfarenhet av 
40 års färjetrafik på Östersjön fanns en tendens till att även traditionellt sjömanskap också 
blev lidande. Kulturskillnaden mellan Sverige och Estland var uppenbar. Exempelvis, för en 
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svensk kapten är aldrig ankomsttiden helig. Ett fartygs fart måste alltid anpassas till rådande 
väderlag. Ibland måste flera timmars försening accepteras. Från ESCO hade man en annan 
uppfattning. Hålla tider ansågs som viktigt och man bokförde förseningar mycket noga. 
Faktum är att Estonia mycket sällan var försenad. Lotsarna vid Sandhamn och Söderarm 
vittnar om att fartyget gick som en klocka med en variation på plusminus en kvart som högst. 
Sammanfattningsvis fanns alltså en allvarlig kulturkrock, en konflikt mellan två subkulturer, 
inom Estline mellan de svenska och estniska ägarna: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 25. Top Down diagram Estonia 
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4.3.3. Subkulturer och delkulturer 
Estland var alltså trött på att bli betraktad som en lillebror. Estonia ville bli betraktad som en 
jämlike och man var otåliga och ville så fort som möjligt klara sig själva. Man ville snabbt bli 
en aktör på Östersjömarknaden att räkna med. En tävlingskultur utvecklades som handlade 
om att tävla mot de större rederierna Silja Line och Viking Line. Ett sätt att tydligt spänna 
musklerna och demonstrera sin närvaro var med farten, helt enkelt vara snabbare och köra om 
övriga fartyg. En tävlingskultur var i sig inte negativ, tvärtom, men i kombination med en 
parallell nybörjarkultur ledde det snabbt till en fartblindhet. Beteendet ’hög fart’ kan alltså 
spåras tillbaka till Estlands frigörelse från Sovjetunionen och landets längtan efter en egen 
identitet.  
 
Om besättningen var mer rädda för att göra fel och bli utskälld av en auktoritär och straffande 
chef, fanns risken att rädslan för yttre faktorer hamnade i skuggan. En rädslokultur (t.ex. 
management by fear) ledde till att man blev mer rädd för inre faktorer, t.ex. att bli av med 
jobbet, än för yttre faror så som hög sjö, hårt väder m.m. Frågan är om människan är kapabel 
att vara rädd för mer än en sak i taget. Den ena rädslan kan ske på bekostnad av den andra. En 
rädslokultur var förödande av flera skäl. Viktig information kom inte fram och en döljande 
kultur började utvecklas.  
 
Ett auktoritärt ledarskap skapade en osjälvständighetskultur: Man vågade inte ta egna 
initiativ. Detta kan förklara varför Estonias besättning verkade handfallna i nödsituationen, 
nästan som om de blev paralyserade. Produkten av en osjälvständig kultur är bl.a. långsamma 
beslutsprocesser: Allt måste alltid förankras högre upp. Även om styrman upplevde att 
fartyget gick med för hög fart mot vågorna vågade han inte ifrågasätta befälhavarens beslut. 
Symtomatiskt är att kapten, när han kom upp på bryggan strax innan olyckan, inte 
kommenterade vädret utan snarare bekymrat talade om att de var försenade (JAIC, s. 176). I 
det läget ville ingen föreslå en fartminskning. Detta antyder en stark punktlighetskultur (on-
time-culture, OTC).  
 
Ett annat sätt att definiera delkulturerna är att använda sig av Reasons fyra delkulturer (1997): 
 
Reporting culture 
Avvikelserapporteringar till kommandobryggan ansågs som störande och kunde leda till 
negativa konsekvenser. Vittnen berättar om hur restaurangpersonal, som ringt upp till bryggan 
för att porslin rasat ner från borden (pga. av allt för hör fart) och önskat en fartminskning, 
blivit utskällda efter noter. Med tiden vågade allt färre rapportera upp till bryggan. I 
förlängningen blev bryggan avskärmad från övriga fartyget. 
 
Just culture 
Den nyckfullhet som kapten visade prov på skapade definitivt inte en rättvis kultur. Han 
kunde blanda sig i stort som smått och visste alltid bäst. Han kunde placera om folk efter eget 
tycke. Egna misstag skyllde han på andra, bl.a. sina underbefäl. 
 
Flexible culture 
Den auktoritära ledarstil och hierarki, som var ett arv från den gamla sovjettiden, 
uppmuntrade inte till flexibilitet. ”Fråga först, agera sen” leder till långsamma 
beslutsprocesser. I akuta situationer finns det sällan tid för den hierarkiska beslutsgången . 
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Learning culture 
Den vi-kan-själv-kultur (can-do-culture) som utvecklades och som innebar att man avsade sig 
all hjälp och erfarenhetsutbyte från de stora rederierna, ledde konkret till omedvetenhet kring 
flera avgörande säkerhetsaspekter: 
 

- Okunskap om vågornas påfrestningar på ett fartygsskrov. 
- Fartens betydelse för bogvisiret. 
- Hur man hanterar en situation då bogvisiret är skadat. 
- Hur ett fartyg uppträder i hårt väder i fråga om stabilitet m.m., vilket ledde till en babordsgir 

istället för en styrbordsgir 
 
En ovilja att lära av andra mer erfarna ledde snabbt till en minskad riskmedvetenhet. I 
nybörjarfasen då självförtroendet växer steg för steg finns alltid en risk för fartblindhet, om 
ingen säger ifrån. 
 
Hela berättelsen utifrån Hopkins uppdelning specific causes, cultural causes, och sources of 
culture (Hopkins, 2005;2006):  
 
ORSAKER TILL KULTURERNA (SOURCES OF CULTURES) 
 

- Estland nyligen frigjorts sig från Sovjetunionen och sökte efter en egen nationell identitet. 
- Estonia blev en symbol för den nya friheten och självständigheten. Fartyget skulle metaforiskt 

befria landet. Färjetrafiken var som en livlina till väst.  
- Estonia, Estlands största och vackraste fartyg, fick inte kritiseras. Ansågs som osårbar och 

stark.  
- ESCO ogillade den svenska inblandningen. Man ville inte bli styrda av ännu en storebror. 

Avsade sig därför hjälp och stöd från de svenska rederierna 
- ESCO ställde krav på att hela besättningen, inklusive befälen, skulle vara estnisk. Detta ledde 

till en allt för oerfaren besättning. 
- Det fanns ett kulturarv från den gamla sovjettiden som präglade ledarskapet och 

organisationen. 
- Kapten Arvo Andresson hade en unik position inom ESCO varandes Estlands förste officielle 

kapten. Var i det närmaste oantastbar.  
 

KULTURELLA ORSAKER (CULTURAL CAUSES) 
 

- Tävlingskultur: Det fanns en prestige i att köra om de svenska färjorna 
- Machokultur:  
- Punktlighetskultur (on-time-culture): Det var viktigt att hålla tiderna. 
- Kan-själv-kultur: Ansåg sig inte behöva expertstöd från andra, trots bristande kompetens på 

flera områden. 
- Nybörjarkultur: Inledningsvis känslig för kritik, man vill inte se sina egna brister. 
- Straffande kultur: Auktoritärt ledarskap med markerad hierarki.  
- Döljande kultur: Delvis ett arv från den gamla sovjettiden där hot om bestraffning alltid 

existerade. Denna delkultur försvårar lärandet. 
- Rädslokultur:  
- Osjävständighetskultur: Auktoritärt ledarskap utan delegering ledde till att övriga befäl aldrig 

tilläts göra fel, utvecklas och dra lärdomar av egna misstag. Den ende som fick göra fel var 
kaptenen.  

- Icke-rapporterande kultur: Dålig kommunikation vertikalt mellan nivåerna i hierarkin blev 
förödande.  
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SPECIFIKA ORSAKER (SPECIFIC CAUSES) 
 

- Generellt allt för hög fart 
- Ingen vågade ifrågasätta kaptenens beslut och sänka farten. 
- Långsam beslutsprocess: Besättningen agerade alldeles för långsamt. 
- Okunskap: Gjorde en babordsgir när en styrbordsgir var lämpligare 
- Otillräcklig information: Under lång tid var besättningen ovetandes om vad den egentliga 

orsaken till slagsidan var, dvs. att bogvisiret var borta. 
- Bristfällig kommunikation, bl.a.  mellan maskinrummet och bryggan. 
- ”Fråga om lov först, agera sedan”.  
- Omedvetenhet om hur andra fartyg har hanterat tillbud med bogvisir som skadats: Visste inte 

hur andra löst en liknande nödsituation. 
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4.4. Jämförelse och sammanfattning av de tre fartygskatastroferna. 
Hur skiljer sig olyckorna åt? Vad är likheterna? Vi kan konstatera att haveriutredningarna är 
sinsemellan mycket olika, vilket sätter ramarna för respektive analys.  I stora drag skiljer sig 
olyckorna åt enligt nedan: 
 

Express Samina 
Här finner vi de mest uppenbara regelbrotten, dels formella (frånvaro av utkik på 
kommandobryggan), men även tydliga avsteg från en tusenårig sjömanstradition och sjövett 
(t.ex. att alltid veta var man befinner sig och att kaptenen alltid lämnar fartyget sist av alla o.s.v. 
). Besättningen fångades in av en sekundärverksamhet (titta på TV) som antyder en stark 
sekundärkultur på bekostnad av professionskulturen. Utifrån Reasons/Rasmussens 
kategorisering kan misstaget definieras som skill-based-failure, dvs. uppgiften utfördes så pass 
omedvetet att det faktumet att man gick upp tillbryggan för sent kan betraktas som en ”slip” 
(Reason, 1990).  Förmodligen har man angjort Paros hamn så många gånger att den uppgiften 
utfördes i det närmaste automatiskt, med ryggraden, vilket ingav en falsk trygghet. Man glömde 
helt enkelt bort att vara rädd. 
 
Herald of Free Enterprise 
Här begås en mängd misstag men de har inte samma karaktär av ”ruleviolations”. Matros, 
ansvarig för stängningen av bogportarna, hade somnat, vilket är mänskligt. Anledningen till att 
ingen upptäckte att matrosen var frånvarande eller att portarna var öppna berodde på luckor i 
ansvarsområdena. Var och en hade allt för rigida gränser för vad som skulle ingå i hans 
arbetsuppgifter. Var och en skötte sitt, vilket i praktiken innebar att stängningen av bogportarna 
saknade back-up system, defence-in depth. De systemfel som fanns i organisationen kan spåras 
hela vägen upp till ledningens attityder till säkerheten. Här fanns en ovilja att formulera 
instruktioner för säkerheten men även för ansvarsfördelningen. Många av problemen bottnar i 
en allt för stark kostnadskultur. Misstaget kan kategoriseras som rule-based-failure (Reason, 
1990), dvs. regler som inte fungerar eller används felaktigt (t.ex. kommandot ”harbour station” 
som utropades innan lastningen av bildäcket var avslutad, allt för att tjäna lite tid).  
 
Estonia 
Här framkommer en oförmåga att hantera en svår och komplicerad situation. Ett enda 
organisatoriskt beteende, hög fart, kan sägas vara den avgörande faktorn. Mycket lite kritik har 
riktats mot besättningen och organisationen, vilket skiljer denna olycka från de två övriga. I 
huvudsak beror det på att olyckan skedde pga. okunskap, bristande erfarenhet och inkompetens, 
något som i sig inte kan klandras. Misstagen kan kategoriseras som knowledge-based-failure 
(Reason, 1990). Olyckan är ett bra exempel på Turners inkubationsmodell, hur olika yttre 
faktorer under en längre tid leder till latenta svagheter i organisationen. Kombinationen av två 
delkulturer, tävlingskultur och nybörjarkultur, tillsammans med bristande kunskap/erfarenhet, 
blev i det här fallet förödande.  

 
Paradoxalt nog kan man se att mycket enkla beteenden hade kunnat förhindra katastroferna: 
 

Express Samina: Om styrman klivit upp på bryggan ett par minuter tidigare hade han kunnat se 
hur fel kursen var och hunnit göra en undanmanöver. 
 
Herald of Free Enterprise: Om kaptenen frågat däcksofficeren, som kom från bildäcket, om 
bogportarna var stängda, hade kapten varit tvungen att fråga någon annan och få det bekräftat 
innan han ökade farten. Då hade man upptäckt att matrosen inte var vid sin position.  
 
Estonia: Om besättningen kunnat se, visuellt från kommandobryggan, att något höll på att 
hända med bogvisiret och omedelbart dragit ner på farten, girat bort från vågorna och lagt sig 
tvärs med vinden, hade sjunkförloppet gått mycket långsammare och många fler hade kunnat 
räddas.  
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Det är lockande att utifrån dessa enkla åtgärder formulera nya föreskrifter, men det är som att 
enbart bota symtomen, inte själva sjukdomen. Det är lätt att glömma bort att beteenden, hur 
enkla och banala de ibland än tycks vara, är symtom på något annat mer komplicerat, dolda 
patogens som under andra omständigheter återigen kan blomma ut. 
 
Attityder eller grundantaganden (inte lätt att alltid separera dessa) kan identifieras högt upp i 
organisationen. Där gör dem som mest skada. Attityderna är hypotetiska och inte alltid 
explicit formulerade: 
 

Express Samina: ”Gamla fartyg duger för glada turister som är tåliga och förväntansfulla och 
som enbart ska fraktas ut till paradisöarna”. 
 
Herald of Free Enterprise: ”Kaptenerna är gnälliga och överdriver alltid när det kommer till 
säkerhet”. 
 
Estonia: ”Kommandobryggan är en helig plats som inte i onödan får störas och definitivt inte 
kritiseras”. 

 
Sammanställning av subkulturer och delkulturer: 
 
Tabell 7. Sammanställning av de viktigaste delkulturerna.  
 
 Express Samina Herald of Free Ent. Estonia 

Konflikt mellan 
subkulturer/grupper: 

Central vs. lokal kultur 
(hypotes) 

Direktörer vs. kaptener Sverige vs. Estland 

Delkulturer: Sekundärkultur 
No news is good news 
Marginaltänjarkultur 
Svag professionskultur 
Bekvämlighetskultur 

Kostnadskultur 
No news is good news 
Var-och-en-sköter-sitt 
Machokultur 
Disciplineringskultur 
Resultatkultur (ej 
process) 

Tävlingskultur 
No news is good news 
Kan-själv-kultur 
Nybörjarkultur 
Osjälvständighetskultur 
Rädslokultur 
Döljarkultur 
Punktlighetskultur 
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Både Ladkin (2006) och Toft (1997) reducerar, steg för steg, sina komplicerade orsaksträd i 
syfte att generalisera och lyfta fram den högsta nivån i förklaringen. Eftersom katastrofer ofta 
är mycket komplicerade kan det leda till att man inte ser skogen för alla träden. Ett sätt att 
lyfta blicken och förstärka helheten är att reducera på olika sätt. Genom olika reduktioner kan 
olika aspekter lyftas fram. Jag har valt att utgå ifrån de tydligaste och kanske starkaste 
delkulturen från respektive katastrof (inramade nedan i tabell 8) 
 
Tabell 8. Reduktioner av de tre olycksberättelserna 
 

Express Samina Herald of Free Enterprise Estonia 
Ägaren hade monopol på all färjetrafik i den 

grekiska arkipelagen 
 
 

Aggressiva uppköp av lokala rederier 
 
 

Subkulturkonflikt: Central vs lokal kultur 
 
 

Fartyget placerades i lågstatus rederiet 
Hellas Ferries och hade ett notoriskt dåligt 

rykte 
 
 

Sekundärkultur frodas 
 
 

Viktig fotbollsmatch med nationella känslor 
 
 

Fartyget ”glöms bort” 
 
 

Kolliderar med en ö 
 
 

Fartyget sjunker snabbt pga. öppna 
vattentäta dörrar. 

 

Vd’ns attityder till säkerhet: ”kaptenerna 
överdriver” 

 
 

Subkulturkonflikt: Direktörer vs. kaptener 
 
 

Försvagad sjömanskultur 
 
 

Dominerande kostnadskultur 
 
 

Har inte tillräckligt back-up stystem 
 
 

Båtsman somnar, vilket ingen märker 
 
 

Bogportarna förblir öppna, vilket ingen 
märker 

 
 

Kör med full fart med bogportarna öppna 
 
 

Vatten in: fartyget kapsejsar 
 
 

Fartyget sjunker 
 

Estlands frigörelse från Sovjetunionen 
 
 

Fartyget en symbol för denna frihet och 
längtan efter självständighet 

 
 

Enbart estnisk besättning 
 
 

Fartyget fick inte kritiseras 
 
 

Subkulturkonflikt: Sverige vs. Estland 
 
 

Tävlingskultur 
 
 

För hög fart regelbundet 
 
 

Visiret lossnar 
 
 

Vatten in på bildäck: Slagsida 
 
 

Fartyget sjunker 
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5. Diskussion 
 
Uppsatsens huvudsyfte har varit att pröva ett alternativt sätt att studera säkerhets- och 
organisationskulturens betydelse för säkerheten. Det råder, inom forskningen, en total 
dominans av kvantitativa studier, företrädesvis enkätstudier, där man försöker mäta 
säkerhetskulturen. Jag har velat utveckla en alternativ kvalitativ metod baserad på 
Hopkins ”armchair ethnography” (2005). Istället för att studera säkerhetskulturens 
dimensioner och egenskaper och hur dessa skapas och kontrolleras, har jag velat 
analysera organisationskulturens roll och funktion i händelseutvecklingen mot en 
katastrof. Mitt fokus har med andra ord legat på organisationer som misslyckats för att 
se hur stor del av detta misslyckande som kan tillskrivas organisationskulturen. 
Föremålet för denna kvalitativa uppsats har varit tre haveriutredningar av tre 
fartygskatastrofer: Express Samina, Herald of Free Enterprise och Estonia. 
 
Två olika frågor bör, enligt min mening, ställas för att begreppet säkerhetskultur ska bli 
både användbar för industrin och begriplig för forskarna som vill förstå varför olyckor 
sker: 
 

1. Vilken roll/funktion hade säkerhetskulturen i olycksförloppet? 
2. Hur skapar man en god och funktionell säkerhetskultur som kan förhindra 

olyckor? 
 
Den första frågan är en förutsättning för den andra. Trots det har forskningen fokuserat i 
huvudsak på andra frågan. Men om begreppet säkerhetskultur inte lever upp till 
elementära krav på face validity, dvs. att den på något sätt återfinns i katastrofer, varför 
sträva efter att skapa något som inte ens existerar? (se även Hale, 2000).  
 
Ovanstående två frågor baseras på två olika metaforer: Med den första, en 
verktygsmetafor, betraktas säkerhetskulturen som ett verktyg för ledningen för att 
förbättra säkerheten, med den andra, en narrativ metafor, betraktas säkerhetskulturen 
som en aktör i en berättelse. Val av metafor är avgörande i utvecklandet av nya teorier. 
Uppsatsen utgår från den senare, en narrativ metafor i likhet med både Turner (1997) 
och Reason (1997). 
 
En relevant fråga är om säkerhetskulturen, så som den traditionellt definieras (dvs. som 
varandes ett aggregat av de anställdas attityder till säkerheten), över huvudtaget kan 
identifieras och avgränsas i olycksberättelser. I likhet med Richter och Koch har jag inte 
funnit en enhetlig säkerhetskultur (2004). Att använda sig av en definition som bygger 
på attityder som dess kärna har visat sig svårt i studier av katastrofer, näst intill 
omöjligt. Attityder är sällan dokumenterade och är sedan lång tid tillbaka ”försvunna”. 
Man kan inte heller mäta attityder direkt efter en olycka. Det innebär att jag inte kunnat 
rekonstruera en specifik säkerhetskultur i någon av dessa tre olyckor. Antingen beror 
det på att begreppet saknar empirisk förankring och kommit att bli ett allt för abstrakt 
begrepp. Eller så är definitionerna allt för bristfälliga och i sig behöver utvecklas. En 
annan tänkbar förklaring är att säkerhetskulturen som begrepp är tänkt att användas 
proaktivt och därför inte ”fungerar” i retrospektiva analyser. Detta väcker misstankar 
om att en god säkerhetskultur är ett helt annat fenomen än en dålig säkerhetskultur, dvs. 
att det är mer än adjektiven som skiljer dem åt.  
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Ett annat problem med begreppet säkerhetskultur är att det är sammansatt av två 
osynliga fenomen, säkerhet och kultur. Säkerheten är när den är som bäst osynlig. 
Symboler, ritualer, beteenden, attityder och värderingar, exklusivt kopplade, till 
säkerheten är svåra att identifiera. Säkerheten är snarare ett resultat, precis som lycka är 
ett resultat av en mängd konkreta händelser. Men fenomenet lycka kommer alltid att 
vara osynligt, en abstraktionsnivå högre upp än föremålet för lyckan. För att studera 
säkerheten måste den på ett eller annat sätt operationaliseras och göras synlig. En 
slutsats av denna studie är att det inte gick att rekonstruera en enhetlig säkerhetskultur 
ombord på fartygen. 
 
Mitt förslag är att istället definiera säkerhetskulturen i linje med Reason, dvs. som 
”summan” av ett antal underordnade och parallella organisationskulturer (1997). Dessa 
kulturer är mer konkreta och synliga, ofta kopplade till konkreta funktioner eller 
uppgifter och befinner sig på en lägre abstraktionsnivå. Om man definierar 
säkerhetskulturen som en kombination av olika organisationskulturer, s.k. delkulturer, 
går det att se vilken roll organisationskulturen hade. Kombinationen av en 
tävlingskultur, punktlighetskultur, och en nybörjarkultur ledde till att Estonia generellt 
höll för hög fart och hade svårigheter att anpassa farten i förhållande till yttre 
omständigheter (t.ex. vid is, dimma, hög sjö, tvär gir i farled m.m.). Det är i 
kombinationen av olika delkulturer, hur de interagerar och samverkar, som säkerheten 
skapas. Estonias tävlingskultur var i sig varken negativ eller positiv, men i kombination 
med andra delkulturer, framförallt med nybörjarkulturen, skapades en riskblind kultur, 
motsatsen till Reasons ”informed culture” (1997). Ett stort intresse för fotboll och en 
stark social kultur ombord på Express Samina var i sig inte negativ, men i kombination 
med en försvagad professionskultur, som kommit i andra hand, blev det sociala 
umgänget ”farligt”. En kostnads/finanskultur ombord på Herald of Free Enterprise var i 
sig inte negativ, men i kombination, återigen, med en försvagad professionskultur ledde 
det till att säkerheten åsidosattes. En regelkultur var i sig inte negativ men i kombination 
med rigida roller och en ”var-och-en-sköter-sitt”-kultur, blev resultatet förödande. 
Säkerhetskulturen kan snarare betraktas som en abstrakt samlingsterm för de mer 
konkreta delkulturer som tillsammans skapar säkerheten. Säkerhetskulturen är ett socialt 
konstrukt, snarare än en verklig variabel, entitet eller objekt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 26. Säkerhetskulturen som bestående av flera delkulturer.  
 
Genom att diversifiera organisationskulturen ser man att kampen mellan två subkulturer 
eller delkulturer, där den ene förlorar, kan i sig vara avgörande. Om en sjömanskultur 
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Delkultur B 
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Delkultur F 

Den totala organisationskulturen 

Säkerhetskulturen, en delmängd av det 
totala antalet delkulturer som ingår i 
organisationskulturen 
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förlorar mot en finanskultur innebär det att den säkerhet som naturligt finns i många 
professionskulturer förloras (se Rasmussen, 1997). Exempelvis finns det naturligt i 
traditionellt sjömanskap en stark ”informed culture”. Varför uppfinna hjulet på nytt? I 
många fall kanske det mer handlar om att värna om redan existerande delkulturer som är 
viktiga men som hotas: Om direktörerna lyssnat på kaptenerna och tagit dem på allvar 
hade Herald of Free Enterprise aldrig kapsejsat. Hur olika delkulturer och subkulturer 
förhåller sig till varandra måste undersökas vidare. En slutsats är att det inte är 
delkulturerna som sådan utan snarare kombinationer av kulturer som leder till olyckor. 
 
Den i särklass vanligaste delkulturen som återfanns i alla tre katastrofer var vad jag 
kallar ”no-news-is-good-news”-kultur. Det innebär ett passivt förhållningssätt till 
information. Först då varningslamporna blinkar söker man upp relevant information. 
Proaktivt informationssökande är krävande och upplevs sällan som belönande. Att år ut 
och år in kontrollera en viss teknisk detalj, som aldrig visar tecken på förslitningar eller 
skador, upplevs inte speciellt meningsfullt. Men problemet med att vänta tills 
informationen s.a.s. blir påträngande och pockar på uppmärksamhet är att den då 
kommer allt för sent. En god säkerhetskultur måste belöna proaktivt 
informationssökande. Det är inte lätt med tanke på att vi lever i ett informationsflöde 
med en digital datorteknik som översköljer oss med information. Dessutom gör datorn 
jobbet genom att själv selektera och välja ut rätt information. IT-tekniken skapar en 
bedräglig trygghet men framför allt en passivitet och ett avstånd till den fysiska 
verkligheten.  
 
”No-news-is-good-news”-kultur påverkar även kommunikationen mellan medlemmarna 
i organisationen, både vertikalt och horisontellt. En god informationskultur kräver en 
lika god kommunikationskultur, exempelvis ett trevligt bemötande face to face mellan 
anställda.  
 
Vid tidspress är det frestande att chansa och övergå från proaktivt informationssökande 
till reaktivt informationsinväntande. ”No-news-is-good-news”-kulturen som varandes 
den gemensamma nämnaren mellan de tre fartygen bekräftar både Turners och Reasons 
stora intresse för hur information bearbetas och hanteras i en organisation. Bristande 
information, vetskap och kunskap har en direkt relevans för säkerheten. Att man på 
bryggan inte förstod att bogvisiret lossnat under de första kritiska minuterna blev 
Estonias dom. 
 
Flera av delkulturerna har en mer indirekt koppling till säkerheten. Det väcker frågan 
om man alltid ska fokusera direkt på säkerheten, som ju i sig är ett abstrakt fenomen 
inte alldeles lätt att observera. Det är kanske bättre att betrakta säkerheten som ett 
resultat av olika fenomen i organisationen som vid första anblicken inte tycks ha med 
säkerheten att göra. Om man stirrar sig blind på säkerheten riskerar man att missa andra 
relevanta faktorer som indirekt påverkar säkerheten. Jag har tidigare nämnt den fiktiva 
learning-by-doing-kulturen som skulle kunna vara en delkultur som inte exklusivt 
behöver kopplas till säkerheten utan snarare till organisationens generella 
problemlösarkultur. Men, eftersom säkerheten oftast presenteras och styrs med hjälp av 
föreskrifter och skriftliga instruktioner, sker en krock mellan två olika delkulturer, 
mellan en muntlig och en skriftlig. I många fall kanske det inte handlar om att förbättra 
eller förändra en rådande kultur. Bättre är ibland att utgå ifrån och anpassa sig efter en 
rådande kultur. Säkerheten utvecklas kanske bättre om man försöker utgå från learning-
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by-doing istället för att förändra den. Ibland är det bättre att anpassa systemet efter 
kulturen istället för att försöka förändra den. 
 
I två av katastroferna fanns en uttalad konflikt mellan olika grupper, mellan direktörer 
och kaptener, samt mellan Sverige och Estland. Det i sin tur innebär en maktkamp 
mellan olika subkulturer. Vad blir effekten av två kulturer som slåss om makten? Risken 
finns att det blir en överdriven polarisering och att varje subkultur blir för extrem eller 
endimensionell. Få synteser och samförstånd skapas. Den kultur som ”vinner” sprider 
sig in på områden som den kanske inte har behörighet till. Ett ekonomiskt tänkande 
tenderar att färga nautiska överväganden. En konflikt mellan två subkulturer kan 
resultera i en tredje delkultur. Man kan tänka sig att en viss machokultur skapades som 
ett resultat av att direktörerna vann över kaptenerna. Machokulturens funktion var att 
förlöjliga och förminska kaptenerna. På så sätt kunde ledningen med gått samvete 
avfärda alla varningssignaler och slapp tänka på ångestframkallande olycksdiskussioner 
(Turner, 1997). Hela organisationen hade nu fått ett undvikandebeteende (Reason, 
1997). När väl en machokultur börjat frodas leder det till ytterligare konsekvenser för 
säkerheten. Jag menar att det finns en poäng att särskilja mellan subkulturer och 
delkulturer. Jag frågar mig hur konflikter inom en organisation påverkar säkerheten? 
Och vilka delkulturer föds ur dessa konflikter? 
 
I arbetet med haveriutredningar blev det svårt att arbeta med attityder som ”research 
constructs”. Attityder har betydelse, men inte som något allomstädes, alltid närvarande, 
som genomsyrar hela organisationen. Attityder kan av två skäl identifieras högt upp i 
organisationen, högt upp i kontrollhierarkin, det Turner kallar för ”hierarchies of 
decision” (Turner & Pidgeon, 1997). För det första är det enbart ledningens attityder 
som vanligtvis dokumenteras, eller som kan härledas ur olika fakta som återfinns i 
haveriutredningarna. För det andra är det först där som säkerheten upplevs som ett 
fristående objekt som kan betraktas på håll och bli föremål för attityder. Attityder är 
viktiga vid valsituationer, när man tvingas fatta beslut, välja mellan olika objekt som har 
ett känslomässigt innehåll (Sears, 1991). Frågan är om operatörer, som befinner sig i 
säkerheten längst ned, gör känslomässiga val i sitt dagliga arbete. Vd’n för det rederi 
som ägde Herald of Free Enterprise hade väldokumenterade attityder om kaptenerna 
som varandes gnälliga och överdrivna. Dessa attityder gjorde att han slutade lyssna till 
kaptenernas varningssignaler. Konsekvensen blev att man i ledningen ansåg att det var 
för dyrt att installera indikeringslampor för bogportarna. Man sa nej till ett back-up 
system som hade kunnat förhindra katastrofen; kopplingen mellan en attityd och 
katastrofen är här glasklar. Däremot är det omöjligt att veta varför matrosen somnat i sin 
hytt. Att i hans fall tala om negativa attityder är enbart spekulativt. Det finns tusen andra 
förklaringar: Trötthet, utarbetad, för svagt högtalarsystem som inte kunde väcka honom, 
m.m. Attityder predicerar inte beteenden i den grad som man skulle tro. Attitydernas 
roll för säkerheten måste preciseras: Vems attityder är avgörande och när? Attityder är 
viktiga för beslut och en och samma attityd kan ha olika effekter beroende på var 
beslutet tas i hierarkin (Turner & Pidgeon, 1997, s. 140): 
  

Consequently, within any organization, we may expect to find many groups of decision-
makers, each with their own assessment of alternatives, of outcomes, of pay-offs, and of the 
calculus linking these elements; so that there will be a number of zones within which 
slightly differing decision-premises will operate. Each such zone (and there will be, of 
course, overlapping clusters of zones) will thus be associated with a world-view congruent 
with the set of decision-premises accepted within it.  
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Beteenden är absolut nödvändiga för att olyckor ska ske och för att kulturer ska existera. 
Därför är det konstigt att beteenden behandlats styvmoderligt inom säkerhets-
forskningen. Det kan delvis bero på svårigheten att tolka beteenden. Ett beteendes 
mening och innebörd går inte att direkt avläsa. För att förstå ett beteende krävs 
hermeneutiska analysmetoder. Ett enda beteende, hur enkelt och banalt det än tycks 
vara, kan ha tusen olika förklaringar. Analogt förhåller sig beteenden till kulturen så 
som symtom till sjukdomen: Ett enkelt symtom som huvudvärk kan indikera flera olika 
komplexa sjukdomar. Alvedon mildrar men botar inte. Läkare måste arbeta systematiskt 
och metodiskt och steg för steg utesluta olika tänkbara diagnoser. Fullföljer vi analogin 
finns det en risk att man, efter en katastrof, försöker bota symtomet snarare än 
sjukdomen. Det paradoxala är att mycket enkla beteenden hade kunnat rädda alla tre 
fartygen, (se även sid 70). Om styrmannen på Express Samina bara kommit ett par 
minuter tidigare upp till bryggan hade han hunnit väja undan för den lilla ön.  Det finns 
en frestelse i att omedelbart formulera nya säkerhetsföreskrifter och skriva nya 
säkerhetsmanualer för att undanröja de specifika beteenden som hade kunnat göra en 
avgörande skillnad, (vilket också har gjorts efter Estoniakatastrofen). Men finns här inte 
en risk att man enbart försöker bota symtomen och aldrig når botten på problemet? Här 
måste det ske ett samspel mellan regelskapandet, å ena sidan, och förbättringen av 
säkerhetskulturen, å andra sidan. Frågan är hur säkerhetsmanualer med sina föreskrifter 
och instruktioner förhåller sig till den muntliga säkerhetskulturen. 
 
Artefakter och beteenden ingår i Scheins organisationskulturmodell, nivå 1 (figur 5). 
Frågan kvarstår hur organisationskulturen skapar beteenden. Inlärningspsykologins 
teorier och metoder över hur beteenden skapas och vidmakthålls borde kunna användas 
i större utsträckning. Kulturen kan betraktas som en förstärkande faktor, ett 
belöningssystem. Om man beter sig i enlighet med kulturens värderingar och går i den 
s.k. värderande riktningen upplevs det som en inre belöning, på samma sätt som 
högklackat, hur obekväma skorna än är, upplevs som njutningsfullt just för att de är en 
artefakt för en kvinnlig kultur. Beteendet ’att gå med högklackat’ hade aldrig 
vidmakthållits om det inte funnits en stark kultur som förstärkt detta beteende och givit 
det mening och en positiv innebörd. Om vi antar att det fanns en utpräglad 
tävlingskultur ombord på Estonia, ”vi ska visa dem att vi är några att räkna med”, 
upplevdes det förmodligen belönande varje gång besättningen körde förbi Viking Line 
eller Silja Line. Detta beteende fick en symbolisk innebörd, att vara stark, fri och 
jämbördig. Att köra förbi andra fartyg kan tyckas vara ett oskyldigt nöje, men om denna 
kultur blev för stark åsidosattes säkerheten. På vilket sätt inlärningspsykologin kan bidra 
till förståelsen för hur organisationskulturen skapar beteenden är något som kräver 
vidare forskning (se Cooper, 1998; McSween, 1996; DeJoy, 2005). Jag har i denna 
uppsats enbart tangerat inlärningspsykologins möjligheter för att vetenskapligt kunna 
tolka beteenden. Tanken är att utmana Scheins tvivel över att det går att tolka 
beteenden. 
 
Rasmussen påtalar hur viktigt det är att kunna vandra från en akademisk disciplin över 
till en annan för att kunna göra en komplett vertikal studie, från den ”skarpa” änden till 
den ”trubbiga” änden. Utgår man från Hopkins tre nivåer; specific causes, cultural 
causes och sources of culture, kan övergångarna från en nivå till en annan beskrivas 
som en överlappning (se även figur 16, sid 41). Genom att se att det finns en 
överlappning mellan nivåerna där gemensamma ”reseach constructs” återfinns, 
exempelvis beteenden som finns i både den formella analysen (WBA) och inom 
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organisationskulturteorier, kan man utveckla analysmetoder som lyckas koppla ihop 
nivåerna. Attityder skulle kunna vara den gemensamma nämnaren mellan de två översta 
nivåerna, cultural causes och sources of cultures. Den teori som bästa kan beskriva 
överlappning skulle förslagsvis vara beslutsteorier (se Rasmussen, 1997). 
Inlärningspsykologin (med dess beteendeanalyser) och beslutsteorier (med fokus på 
attityder och värderingar) skulle kunna vara de två bryggor som binder samman alla tre 
nivåerna: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Figur 27. Överlappningarna mellan nivåerna kräver egna analysmetoder. 
 
Min modell, figur 15, sida 40, bygger på idén att man kan ”borra” från två olika håll, 
nedifrån respektive uppifrån, för att nå organisationskulturen, som ligger dold mitt i 
berättelsen, mitt i organisationen. Tanken med denna tvåvägsmodell är att öka 
precisionen i jakten på delkulturerna. Startpunkten uppifrån är inte lika självklar som 
startpunkten nedifrån, själva olyckan.  Teoretiskt skulle man kunna söka sig tillbaka 
hela vägen till Big Bang. Bottom-up analysen, med hjälp av WBA-metoden, har 
fungerat väl och gränssnittet mot organisationskulturen har kunnat beskrivas. Top-down 
analysen uppifrån, däremot, upplevs som mer ofärdig och behöver utvecklas mer. En 
viktig fråga är från vilken punkt analysen skall ta sin början. Vd’ns attityder blev en 
naturlig utgångspunkt för analysen av Herald of Free Enterprise. Nationens frigörelse 
och det faktumet att Estonia var en sådan stark symbol för friheten blev helt naturligt 
utgångspunkten för den analysen. Vaughan kallar sin metod för ”historical 
ethnography” och understryker därmed hur viktig den historiska analysen är för att 
förstå organisationskulturens roll för olyckor (Hopkins, 2006). För att metoden ska bli 
komplett krävs kunskaper i hur man bedriver historiska analyser.  Metoden kan 
sammanfattas i figur 28: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 28. Bottom-up analysen möter top-down analysen och i överlappningen finner vi beteenden. 
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En viktig utmaning är att vidareutveckla modellen, som till sin natur är reaktiv 
(retrospektiv), så att den även kan fungera proaktivt. Modellen skulle kunna användas 
även för analyser av tillbud, vilket kräver tillförlitliga rapporteringar av farliga 
händelser, s.k. ”near-misses reporting” (van der Schaaf, 1994). Ett tillbud har enligt 
olyckspyramiden (figur 6, sida 26) exakt samma bakgrundhistoria, delkulturer och 
beteenden som fullgångna katastrofer. För att få högkvalitativa data om olika händelser 
borde olika former av konfidentiella rapporteringssystem kunna bli en viktig källa för 
förståelsen av organisationskulturens roll för säkerheten (se Davies et. al., 2000). 
Faktum är att de flesta organisationer aldrig är i närheten av katastrofer.  
 
Att studera organisationskulturer har inget egenvärde. Till syvendes och sist är det 
beteenden (och prestationer) man vill förstå och förbättra. Kritik har riktats mot 
Behaviour Based Safety (BBS) för att man endast fokuserar på en viss typ av beteenden; 
de mätbara, de synliga, de som är närmast olyckan, dvs. operatörernas beteenden 
(Hopkins, 2000). Övriga beteenden högre upp i organisationen glöms ofta bort. 
Dessutom beskrivs, enligt min mening, identifieringen av avgörande beteenden för 
säkerheten (critical behaviour) i BBS-litteraturen allt för lättvindigt. Det behövs bättre 
metoder för att veta vilka beteenden som faktiskt är relevanta för säkerheten. Min 
modell skulle kunna vara ett komplement till BBS-metoden.  
 
Något som bör undersökas mer är skillnaden mellan inre och yttre rädslor. Inre refererar 
till rädslor inifrån organisationen, yttre till faror utifrån. Reason talar om att en riskblind 
kultur handlar om att man glömt bort att vara rädd och att syftet med en ”informed 
culture” är att bli påmind om rädslan: ”In short, it means not forgetting to be afraid” 
(Reason, 1998). Men det kan också handla om att man är rädd för fel saker, det Turner 
kallar för ”decoy phenomena”, dvs. ”lockbeten” som stjäl uppmärksamheten från de 
verkliga farorna (Turner, 1997). En straffande auktoritär och orättvis kultur kan skapa 
fel typ av rädsla. Att hela tiden vara rädd för att göra fel och för att bli utskälld av 
chefen förblindar och omöjliggör en utveckling av en sund och konstruktiv rädsla för 
verkliga yttre faror. På Estonia var man rädd för förseningar. Varför punktligheten var 
så viktig för Estonia har jag inte kunnat förklara. En fördjupad historisk analys skulle 
krävas för att förstå denna punktlighetskultur som värderade ankomsttiden som helig. 
Det ryktades att ESCO noggrant förde anteckningar om fartygets förseningar och att 
befälen omedelbart skulle rapportera dessa. Tillbud, däremot doldes effektivt 
(Estoniasamlingen, intervju med kapten Anders Andersson). Denna värdering fungerade 
som en kognitiv referensram som förblindade. Det är symtomatiskt att kaptenen denna 
natt, när han kom upp till bryggan, sällan kommenterade vädret utan istället resonerade 
om tidtabellen, förseningen och farten. Tillspetsat var man mer rädd för att bli försenad 
än att fartyget skulle sjunka. Rädslornas betydelse för säkerheten måste undersökas 
vidare. Dessutom talar man sällan om känslornas betydelse för säkerheten; frustration, 
ilska, uttråkad, likgiltig, osedd, m.m. Detta beror på, vill jag påstå, att begreppet attityd 
kommit att bli en slasktratt där känslor, tankar, perceptioner, värderingar rörs ned och 
blandas samman till en enda gröt. Jag menar att man måste börja separera känslor, 
tankar, perception och värderingar så som man gör i beteendeanalyser. En känsla är inte 
synonym med en attityd. Man behöver inte ha en attityd för att bli arg.  
 
Det finns en likhet mellan Titanic och Estonia. Bägge fartygen representerade något 
utanför sig själva, bägge fartygen var symboler för något annat; den industriella 
västerländska framgången (Titanic) och en nations frigörelse och frihet (Estonia). Detta 
ledde till att man betraktade sina egna fartyg som upphöjda och osårbara. Vaughan har i 
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sin analys av Challengerolyckan kunnat spåra orsakerna till kulturen inom NASA 
tillbaka till det kalla kriget och kapprustningen (Rollenhagen, 2005). Rymdindustrin 
blev en symbol för den amerikanska framgången och betraktades som ”the perfect 
place”, lika osårbar som Titanic. Under många år märkte man inte av besparingarna, 
kompromisserna och kvalitetsnedgången. NASA förblev symbolen för ”the perfect 
place”, vilket gjorde att man med tiden blev blind för bristerna i organisationen. Istället 
utvecklades en ”can-do” kultur där inget ansågs som för svårt. När ett ting får en allt för 
stark symbolisk innebörd börjar man betrakta det som om den vore något annat. Det 
innebär ett avsteg från en realistisk uppfattning om tingen, i de här fallen, fartygen. 
Turner menar att organisationen, under inkubationsperioden, utvecklar felaktiga 
föreställningar om verkligheten och dess faror. Turner menar att organisationen under 
inkubationsperioden utvecklar felaktiga föreställningar om verkligheten och dess faror 
(1997). Bägge fartygen ansågs som osänkbara. Israpporterna till Titanic upplevdes inte 
som varningssignaler. Den grova sjön, som Estonia brottades mot, blev snarare en 
metafor för att inget ska hindra nationens kamp för friheten. Stångandet mot vågorna 
hade nu fått en metaforisk innebörd. Hur symboler och metaforer inom organisationer 
påverkar perceptionen och därmed säkerheten är något som behöver undersökas vidare. 
Är det så att starka kulturer har en större benägenhet att skapa egna symboler eller 
metaforer och paradoxalt nog, i likhet med Janis ’group think’, riskerar att isolera sig 
från verkligheten? Man talar om hjärntvätt inom olika religiösa sekter men kan inte 
samma fenomen uppträda inom organisationer?  
 
I och med att jag antar att det finns en punkt varifrån den deduktiva top-down analysen 
tar sitt avstamp ligger det nära till hands att diskutera skillnaden mellan två olika 
organisationsteorier, den rationalistiska organisationsteorin respektive systemteori. I 
korthet utgår rationalistisk organisationsteori från att det finns en huvudman som har 
formulerade mål, en tydlig intention. Huvudmannen har till uppgift att med hjälp av 
”sin” organisation realisera sina mål. Kontexten är den ram som huvudmannen kämpar i 
som varandes antingen begränsningar eller möjligheter. I alla tre katastrofer har jag 
kunnat identifiera tydliga huvudmän som alla har haft sina intentioner. I alla fall har 
respektive rederi haft stor betydelse för säkerheten. I systemteoretiskt perspektiv 
betraktas en organisation snarare som ett balansstycke mellan en mängd olika 
intressenter. Målet är att uppnå stabilitet, en balans mellan alla ingående komponenter. 
Målen antas istället växa fram ur sammanhanget, ur processen att hela tiden återfå 
balansen. Influenser kommer från en mängd olika håll och en eventuell huvudman är 
enbart en aktör bland flera. Jag har i min uppsats talat om ett öppet system bestående av 
subkulturer och delkulturer, se figur 11, sida 37 . Men är det en rättvis beskrivning? Vad 
som måste utredas vidare är hur dessa två olika organisationsteoretiska perspektiv kan 
öka förståelsen för framför allt top-down analysen.  
 
Jag har valt att studera tre liknande fartygskatastrofer. För att rymmas inom ramen för 
en examensuppsats har det inneburit vissa kompromisser. De delkulturer som jag funnit 
har inte fullt ut kunnat empiriskt beläggas. För att göra det krävs helt andra resurser. 
Vaughan, som studerat rymdfärjan Challanger och analyserat de kulturella orsakerna 
till olyckan, höll på i många år (Hopkins, 2006). Syftet med uppsatsen, det bör 
upprepas, har inte varit att empiriskt studera dessa katastrofer för att avslöja den faktiska 
sanningen bakom respektive olycka. Syftet har, först och främst, varit att pröva min 
modell (baserad på Hopkins) för att se om den är en framkomlig väg för att öka 
förståelsen för säkerhetskulturbegreppet som sådan. Uppsatsen är tänkt att inspirera till 
en större mångfald i konceptualiseringen av begreppet. Tanken med att använda mig av 
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flera katastrofer har varit att se hur flexibel modellen är och hur väl den lyfter fram 
olikheterna.  
 
Något som försvårat arbetet har varit att jag inte kunnat få tag på den bok som Hopkins 
skrivit, Safety, Culture and Risk (2005), där han utförligt beskriver sin metod och sitt 
tillvägagångssätt. Jag har enbart kunnat utgå från hans summariska artikel i Safety 
Science 44. Det har i praktiken inneburit att jag på egen hand fått pröva mig fram. 
Därför kan uppsatsen upplevas som ett sökande efter fast mark. Problemet är att jag inte 
haft något val. Mycket få studier är gjorda på katastrofer med fokus på 
organisationskulturens roll.  
 
En fullständig ’vertikal’ studie i Rasmussens anda, där alla nivåer inkluderas i sökandet 
efter olyckornas orsaker, är krävande i och med att man tvingas lämna sin egen 
akademiska disciplin och ge sig ut i främmande marker (1997). Möjligheten hade varit 
att enbart studera en nivå, förslagsvis den kulturella, men då hade jag gått stick i stäv 
med Rasmussens uppmaning till fler studier ”of the vertical interaction among the levels 
of socio-technical system” (1997, s.187). En poäng med uppsatsen har varit att försöka 
fånga helheten och beskriva hela berättelsen. Återigen har jag prioriterat helheten 
förmodligen på bekostnad av detaljerna och en viss fördjupning. En annan brist är att 
jag saknar akademisk kunskap om hur man bedriver historiska studier. Samtidigt, finns 
det få, om någon, som behärskar alla nivåer i ett socio-tekniskt system.  
 
Ett annat problem, som är svårt att undvika så fort man studerar katastrofer, är 
fenomenet ”hindsight bias”. Berättelser rekonstrueras och läggs till rätta för att bekräfta 
en förutfattad mening. Enbart fakta, data, händelser, uttalanden som stärker ens egen tes 
väljs in. Ett sätt att mildra detta problem är att försöka falsifiera och argumentera för 
motsatta teser, exempelvis, vad skulle tala för att det inte fanns en tävlingskultur 
ombord på Estonia?  
 
Frågan är hur resultaten ska valideras. Precis som Hopkins utgår även jag från Scheins 
två valideringskriterier: 
 

1. Analysen ska kännas som trovärdig och igenkännbar av dem som ingår i 
organisationen. Dem ska helt enkelt kunna känna igen sin egen kultur. 

2. Analysen ska vara begriplig för utomstående som vill förstå denna organisation. 
 
Hopkins säger vidare angående dessa två kriterier (2005, s. 883): “From this point of 
view it is ultimately the reader of the research account who makes the judgement as to 
validity.” Jag är med andra ord beroende av läsaren för att kunna validera uppsatsens 
resultat. Några andra metoder tycks inte finnas. 
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