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ABSTRAKT 

 

Författare: Jessica Sääf 

Titel: Säkerhet – Helighet? En studie om säkerhet i en högriskorganisation 

Kandidatuppsats: SOCK01, 15hp 

Handledare: Eva Kärfve 

Sociologiska institutionen, höstterminen 2012 

 

Problem/Bakgrund: Högriskorganisationer kännetecknas av arbete som i vissa avseenden innebär 

risker. I de organisationerna måste säkerheten premieras, annars kan det få ödesdigra konsekvenser. 

Hur säkerheten premieras och vilken effekt det får, är fokus för föreliggande studie. Mer specifikt 

studeras om individens upplevelse av säkerhetsarbete kan förklaras med Émile Durkheims 

religionsteori. 

Syfte: Belysa individens upplevelse av arbetet med säkerhetsrelaterade uppgifter. Vidare om arbetet 

med säkerhet kan fungera för att knyta individer samman. 
 

Teoretisk utgångspunkt: Durkheims teori om religion och dess funktion att hålla samman sociala 

grupper används som teoretisk referensram. Med hjälp av begreppen Det heliga och det profana, 

positiva och negativa ritualer har det empiriska materialet analyserats. 
 

Undersökningens uppläggning: Det empiriska materialet består av åtta intervjuer med individer i 

en högriskorganisation. Materialet samlades in i en annan studie, med ett annat syfte och resulterade 

i två kandidatuppsatser vid Malmö högskola. Dock kunde materialet användas för ett annat syfte, 

det som föreliggande studie utgått från. Det empiriska materialet har analyserats utifrån ovan 

nämnda, teoretiska referensram.          

                        

Slutsatser/Resultat: Studien visar att säkerhet premieras och respekteras i hög grad. Olika 

säkerhetsföreskrifter existerar för att säkerheten skall respekteras. Säkerheten kan definieras som 

heligt i denna kontext. Arbetet med säkerhet för individerna samman, där de gemensamt återskapar 

tron på säkerheten. Säkerhet knyter på så vis individerna till varandra, den ligger till grund för den 

sociala sammanhållningen. 

 

Nyckelord: HRO, Social sammanhållning, Émile Durkheim, Det heliga, Ritualer. 
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1. Inledning 

Organisationsforskarna Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik skriver att organisationer 

kännetecknas av att de har en speciell uppgift att lösa, de har ett mål och ett syfte som skall 

eftersträvas av de som verkar i organisationen (2008: 31). Alla som befinner sig i 

organisationen är på så vis bundna till varandra. 

 

En typ av organisationer är de som omnämns som högriskorganisationer. De kännetecknas av 

att deras arbete i vissa avseenden omfattar risker. Fokus för dessa organisationer är därmed att 

försöka minimera riskerna. Exempel på högriskorganisationer är polis, brandkår, militär och 

kärnkraftverk. Samtliga måste premiera säkerhet som en självklar del av verksamheten. Visst 

arbete i organisationerna kan få ödesdigra konsekvenser om säkerheten inte är i fokus. Detta 

skriver organisationsforskaren och psykologen Karl E. Weick och ledarskaps- och 

organisationsforskaren Kathleen M. Sutcliffe (2001). Hur säkerheten premieras och vilken 

effekt det får, är fokus för föreliggande studie. 

 

Intervjuer har genomförts med individer som är verksamma i just en högriskorganisation. Det 

empiriska materialet samlades in och resulterade i två uppsatser vid ett annat lärosäte i ämnet 

Ledarskap och organisation. Jag medverkade i framställningen av dem båda. I analysarbetet 

för de uppsatserna återfanns ett tema som skulle kunna belysas sociologiskt. 

Intervjupersonernas utsagor om säkerhet fick den att framstå som oerhört premierad, 

respekterad och nästintill glorifierad. Här väcktes intresset för ämnet i föreliggande studie. 

 

Utgångspunkten är sociologen Émile Durkheims (2010) teori om religion och dess funktion 

att hålla samman sociala grupper. Ambitionen är att studera säkerhet med hjälp av Durkheims 

resonemang om Det heliga och det profana, positiva och negativa ritualer. Mer specifikt om 

individens upplevelser av säkerhetsarbete kan förklaras med Durkheims begrepp. Studien 

bidrar till en mer nyanserad bild av säkerhet i högriskorganisationer, utöver den ovan nämnda. 
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2. Syfte 

Belysa individens upplevelser av arbetet med säkerhetsrelaterade uppgifter. Vidare om arbetet 

med säkerhet kan fungera för att knyta individerna samman. 

2.1 Frågeställningar 

Kan säkerhet beskrivas som ett heligt objekt? 

Vilken roll spelar säkerhetsföreskrifterna för den sociala sammanhållningen? 
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3. Tidigare forskning  

Kapitlet beskriver sociologisk forskning som kan relateras till föreliggande studie. Artiklarna 

är exempel på hur forskningen ser ut i ämnet. Sökningen är avgränsad till databasen SOC 

index och det innebär att de slutsatser som dras nedan, baseras enbart på vad som återfinns i 

denna bas. Syftet med avgränsningen är framförallt att fokusera sociologiskt relevanta artiklar, 

men den begränsar även mängden artiklar att gå igenom. 

3.1 Med utgångspunkt i Émile Durkheims religionsteori 

Det finns ca 50 artiklar som på olika sätt tar sin utgångspunkt i Durkheims religionsteori. 

Ingen av forskarna studerar militära kontexter, vilket innebär att de inte kan relateras till 

föreliggande studie. Majoriteten av texterna utvecklar eller kritiskt granskar Durkheims 

resonemang om religion, men applicerar det inte i olika kontexter. Eftersom det inte finns 

något för studien användbart i denna sökning, så redovisas inte artiklarnas innehåll ytterligare. 

Det enda, men mycket positiva med sökningen är att en kunskapslucka blir synlig. Med 

kunskapslucka åsyftas, att det saknas sociologisk forskning på hur Durkheims teori förklarar 

företeelser i militära kontexter. Det innebär att föreliggande studie kan bidra till att fylla 

luckan, om än lite. 

3.2 Forskning om militären och social sammanhållning 

Sökningen genererar ungefär 300 artiklar, men de som redovisas nu är de som är mest 

samstämmiga med föreliggande studie. Socialantropologen Donna Winslow (1999) 

problematiserar gruppgemenskap och ickekonventionella metoder för att skapa sådan. Riter 

för att initiera rekryter ses som en ickekonventionell metod och dessa är föremål för studien. 

Syftet är att beskriva dessa riters olika stadier och hur det skapar homogena arbetslag och 

grupper, och det genom att ”skala av” individernas identitet. Initieringsriter förekommer även 

i föreliggande studie, även om den inte fokuserar hur individen förändras av dem. Sådan 

initiering framstår i artikeln som viktig för att skapa social gemenskap (ibid.), likt 

föreliggande studie. Artikeln är en av få som fokuserar grunden i social gemenskap i det 

militära, vilket påvisar ett behov av att utöka den forskningen. 

 

Sociologen Anthony King (2006) menar att sociologisk forskning av försvarsmakt i huvudsak 

problematiserar hur informella, sociala interaktioner mellan soldater skapar en form av 

kamratskap. Vidare att detta ska uppfattas som grunden i social sammanhållning. King vill 

istället att de informella ritualerna ska ses som ett resultat av formella bestämmelser och att 
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sammanhållningen därmed blir framtvingad. King utforskar kommunikationsövningar som 

den brittiska militären får tränas i, och hur de kan ses som grunden i social sammanhållning.  

 

King (2007) skriver även att sammanhållning inte kan separeras från de kollektiva övningar 

som personal i det militära involveras i. Sammanhållning grundas i de formella ritualerna som 

soldater nödvändigt måste delta i. Dessa artiklar är mer i led med föreliggande studie. Hur 

formella praktiker existerar för att bevara en gemensam tro, och hur det får individer att stråla 

samman. Den kan ses som en nyansering av den sociala gemenskapens premisser i en militär 

kontext, ett bidrag utöver det som King redan tillhandahåller. 

 

 



5 

 

4. Teoretisk referensram 

I föreliggande kapitel presenteras den teoretiska utgångspunkten. Syftet är att den skall 

förklara det empiriska material som samlats in. Teorin har valts ut med grund i det syfte och 

de frågeställningar som arbetet avser att besvara. 

4.1 Religion i religiösa och andra sammanhang 

Durkheims (2010) teori om religion kan användas i sociala sammanhang som i vanlig mening 

inte ses som religiösa. Teorin kan alltså användas för att förklara mänskligt samspel i andra 

sammanhang. Durkheim såg religionen som något vars funktion var att stärka sambandet 

mellan individen och samhället. Här har jag tänkt studera fenomen som inte är religiösa, men 

som ändå kan ha en liknande funktion -”pseudoreligiösa” uppfattningar och ritualer. Mer 

specifikt kommer begreppen det heliga och det profana, positiva och negativa ritualer 

användas för att belysa det empiriska materialet. 

4.2 Det heliga och det profana 

Religion eller religiösa fenomen kan kategoriseras på två olika sätt: tro och ritualer. Tro utgörs 

av uppfattningar eller åsikter. Ritualer är enligt Durkheim (2001: 376) ceremonier vars mål är 

att uppväcka vissa tankar och känslor, att förbinda det nuvarande med det förgångna. Ritualer 

beskrivs också som regler om förhållningssätt. De ska människan tillämpa i mötet med det 

heliga. 

 

Alla kända religiösa uppfattningar har gemensamt att varelser, föremål etc. kan delas in i ett 

motsatspar: det heliga och det profana. En sådan kategorisering av världen är kärnan i religion. 

Exempel på representationer av det heliga är tro, myter och andar. De har tillskrivits en 

speciell makt i förhållande till profana varelser. Vidare kan även föremål som träd och stenar 

vara heliga, likväl som att ritualer kan ha en helig karaktär. Vanligt är även att bara vissa, 

utvalda personer får uttala heliga besvärjelser eller ord. Vad eller vem som uppfattas som 

helig varierar mellan olika religioner (Durkheim 2001: 36f.). 

 

Det profana är varelser eller föremål som uppfattas som ”lägre stående” i förhållande till det 

heliga. Det heliga kräver vördnad eller fruktan och har övergripande makt över det profana. 

Durkheim (2001: 37f.) använder ordet heterogenitet för att beskriva förhållandet mellan det 

heliga och det profana. Ordet påvisar att uppdelningen av det dem är distinkt och absolut. De 

är två världar utan något gemensamt. Dock bör åter nämnas, att detta varierar mellan 
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religioner. För att skapa åtskillnad skyddas och isoleras det heliga från det profana med hjälp 

av olika förbud. Förbuden är riktade mot det profana, det är dessa varelser, föremål eller annat 

som skall hållas på avstånd från det heliga. 

 

Durkheims beskrivning av religionens uppdelning av heligt och profant kan, som nämnt, 

appliceras i sammanhang som inte vanligtvis ses som religiösa. Dessa begrepp kan appliceras 

på den kontext som intervjupersonerna befinner sig i. Syftet med det är att bringa klarhet i vad 

som uppfattas som heligt respektive profant. 

4.3 Negativa ritualer 

För att separera det heliga från det profana existerar olika ritualer. Syftet är att förebygga 

oönskad kontakt mellan dem, förebygga visst agerande och påvisa vilka handlingar som är 

tabubelagda.  Religiösa förbud, negativa ritualer, baseras på vetskapen om vad som är heligt. 

De handlar till stor del om att förebygga bristande respekt gentemot det heliga (Durkheim 

2001: 221ff.). 

 

Det vanligaste förbudet gäller kontakt, vilket innebär att det profana inte får röra det heliga. 

Vidare skall inte profana varelser tala med heliga varelser. Allt som direkt eller indirekt är 

profant skall inte beblandas med heligt liv (Durkheim 2001: 224ff.). Heligt liv skall inte 

existera i samma utrymme som profant liv, vidare skall de två inte existera inom samma 

tidsrymd. Exempel på detta är kyrkor och helgdagar, vilka tydligt åtskiljer heligt och profant 

liv (Durkheim 2001: 228f.). 

 

Sammanfattningsvis skall de två världarna inte samexistera vilket är kärnan i negativa ritualer 

eller förbuden. Det heliga är i alla avseenden motsats till det profana och skall hanteras på ett 

korrekt vis. Det är fritt att hantera det profana, men inte att hantera det heliga eller så skall det 

hanteras med stor försiktighet.  Allt som är normal hantering av det profana skall inte 

förekomma vid hantering av det heliga (Durkheim 2001: 236). 

 

Durkheims beskrivning av negativa ritualer har i föreliggande studie fungerat för att förklara 

hur det profana åtskiljs från det heliga. I samtal med intervjupersonerna framkommer en rad 

förbud som kan definieras i likhet med Durkheims beskrivning av negativa ritualer. Samtliga 

förbud eller förhållningssätt syftar till att respektera det som ses som heligt. 
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4.4 Positiva ritualer 

Oavsett hur kraftfull tro kan framstå, så kommer den att minska och försvinna om den inte 

återskapas. Positiva ritualer syftar till att just återskapa tron på det som är heligt. Utan 

människans tro skulle det heliga upphöra att existera (Durkheim 2001: 250). 

 

För att kunna återskapa det heliga så skall det återskapas tillsammans. Gemensam tro 

återskapas under samma förhållanden som när den först kom till och kollektivet möts. Det är, 

enligt Durkheim (2001: 256), det enda sättet för gemensam tro att leva kvar. Med andra ord 

innebär det att det heliga bara finns så länge vi möts och tillsammans upprätthåller vår tro på 

det. Denna tankegång har utvecklats i Randall Collins bok Interaction Ritual Chains (2004). 

 

Positiva ritualer ser olika ut. I vissa kulturer är det vanligt att offra djur, blod eller annat. I 

andra sammanhang visar individer sin tillhörighet till ett kollektiv genom att klä sig i speciella 

dräkter. Individernas samhörighet skapas och återskapas genom positiva ritualer. Ritualerna 

förenar gruppen, socialiserar dem och för dem närmare varandra. Profana, ”vardagliga” 

aktiviteter skapar inte samma kollektiva känsla. I de positiva ritualerna förstärks ett kollektivs 

gemensamma tro, uppfattning, tradition och historia (Durkheim 2001: 256). Begreppet kan 

belysa hur det heliga återskapas och upprätthålls i den kontext intervjupersonerna befinner sig. 

De beskriver hur möten dem emellan resulterar i den gemensamma tron på det heliga. 
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5. Metod  

I föreliggande kapitel redovisas och argumenteras metodologiska aspekter. Innan dess 

kommer det klargöras var det empiriska materialet härstammar från och vad det innebär för 

föreliggande studie.  

5.1 Att återanvända sitt eget material 

Som nämnts i inledningen, så har det empiriska materialet ursprungligen samlats in i ett annat 

sammanhang. Resultatet blev två kandidatuppsatser vid Malmö högskola i ämnet ledarskap 

och organisation. Uppsatserna heter ”Att omsätta kunskap i handling – en kvalitativ studie av 

organisatoriska lärandeaspekter” (Ridell & Sääf 2012) och ”Att dela för gemensam kunskap – 

en kvalitativ studie av organisatoriska lärandeaspekter” (Freijd 2012). Syftet var att studera 

lärande i organisationer med hjälp av individer i en högriskorganisation. Studien handlade om 

relationen mellan den teoretiska definitionen- och den praktiska tillämpningen av lärande.  

 

Under analysen av det empiriska materialet upptäcktes ett sidospår i sammanhanget, men ett 

sidospår som var mycket intressant.  Det fanns en möjlighet att använda intervjumaterialet till 

en studie i sociologi, vilket undersöktes närmare. ”Spåret” utgjordes av det som föreliggande 

studie handlar om. Individernas utsagor om säkerhet framställde den som något mycket 

premierat och nästan glorifierat. Syftet med föreliggande studie är alltså helt skilt det i de två 

andra studierna. 

 

I metodkapitlet kommer det fortsättningsvis att redogöras för olika aspekter av studiens 

process. För att tydliggöra, så beskriver nästintill samtliga avsnitt den studie som 

genomfördes vid Malmö högskola (Ridell & Sääf 2012) (Freijd 2012). Det eftersom det är 

samma empiriska material som används för att belysa föreliggande fenomen. Enbart avsnitt 

5.7, bearbetning, har förändrats helt. Det beskriver istället hur det empiriska materialet har 

bearbetats med utgångspunkt i syftet för föreliggande uppsats.  

5.2 Kvalitativ ansats 

Med utgångspunkt i de syften som formulerats för studien vid Malmö högskola (ibid.), valdes 

en kvalitativ forskningsstrategi. Ambitionen var att få kunskap om fenomenet genom 

individens upplevelse av det. Vidare att det empiriska materialet djupgående skulle spegla 

studiens fenomen (Sarantakos 2005). En kvalitativ ansats var därmed given. 
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5.3 Intervjuer som datainsamlingsmetod 

I studien användes intervju som metod (Ridell & Sääf 2012) (Freijd 2012). Metodvalet 

grundade sig på att individerna själva skulle få komma till uttryck. Intervjuerna gav en bild av 

individernas upplevelser av arbetet med säkerhet (Denscombe 2008).  

 

Studien hade inslag av både deduktiv och induktiv ansats. Den utgick från befintlig teori, men 

hade samtidigt en utforskande karaktär. Framförallt med intresset för individens upplevelse i 

åtanke (Ridell & Sääf 2012) (Freijd 2012). 

5.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuerna var semistrukturerade (ibid.). Syftet var att få reflekterande svar, men med viss 

styrning för att kunna belysa studiens syfte (Bryman 2008). Fördelarna med intervjuguiden 

var att det fanns ramar för intervjuaren att förhålla sig till (se bilaga 1.). Guiden var även 

viktig för att rikta intervjuerna mot det ämne studien avsåg att belysa. Nackdelen med 

intervjuguiden var att den ibland styrde intervjuerna för mycket, istället för att individerna 

fick tillräckligt med utrymme att svara på frågorna. Detta var något som förbättrades under 

intervjuprocessen (Ridell & Sääf 2012) (Freijd 2012). 

5.3.2 Att förhålla sig till vid intervjuer 

Min bild av organisationen som individerna befinner sig i kunde sannolikt ha influerat min 

inställning till, och tolkning av, det intervjupersonerna berättade. Huruvida det påverkade 

studiens resultat är svårt att avgöra, även om ambitionen är att förhålla mig objektiv (ibid.). 

 

Upplevelsen är att intervjupersonerna inte reagerade negativt på frågorna. De uttryckte själva 

att de blev medvetna om saker de tagit för givet. Huruvida någon av dem kom till skada, 

framkom inte under samtalen (ibid.). Detta sammanfattar Martyn Denscombes (1998) 

redogörelse om att forskare skall undvika psykologisk skada för de som medverkar i studien. 

Dock har ingen återkoppling skett avseende hur intervjupersonerna upplevde intervjuerna 

efter att de genomfördes.  

5.4 Urval 

Utgångspunkten var att intervjua individer inom samma organisation för att få en enhetlig bild 

av fenomenet. Valet av organisation föll sig naturligt då det sedan innan fanns etablerad 

kontakt med individer i organisationen. Urvalskriteriet var alltså att samtliga skulle vara 

medarbetare inom samma organisation. Hänsyn togs inte till kön, ålder eller position inom 
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organisationen. Det eftersom det inte var relevant för studiens syfte (Ridell & Sääf 2012) 

(Freijd 2012). 

 

Urvalet var delvis målinriktat eller målstyrt. Individerna valdes ut på grund av att de kunde 

relateras till studiens syfte, och varandra. Urvalet hade även inslag av bekvämlighet eftersom 

det fanns befintlig kontakt med relevanta individer. Det ledde vidare till fler intervjupersoner 

och innebar att urvalet även hade inslag av ”snöbollsurval” (ibid.) (Bryman 2008). 

5.4.1 Tabell över de som medverkat 

I tabellen nedan redovisas tiden för varje intervju för de som medverkade i studien (Ridell & 

Sääf 2012) (Freijd 2012). 

 

Medverkande Tid för intervjun 

Person 1 49:48 

Person 2 41:08 

Person 3 61:06 

Person 4 32:54 

Person 5 33:36 

Person 6 47:28 

Person 7 59:26 

Person 8 53:43 

 

5.5 Genomförande 

När ämnet för studien fastställts kontaktades de individer som det redan fanns tillgång till. 

Detta resulterade i åtta individer som ville medverka. Intervjuerna genomfördes under en 

vecka i december 2011. I samtal med respektive intervjuperson informerades de om studiens 

syfte, var de skulle publiceras, att deras medverkan var frivillig samt att deras utsagor skulle 

behandlas konfidentiellt (ibid.). 

 

Innan intervjuerna genomfördes pilotintervjuer vilket resulterade i en viss revidering av 

intervjuguiden. Sju av intervjuerna genomfördes via telefon. De medverkande var utspridda 

över landet och det var inte möjligt att resa för att intervjua dem. Fördelen med 

telefonintervjuer var att nervositet kunde undgås. Det eftersom de helt utesluter den fysiska 

kontakten med intervjupersonerna. Nackdelen var möjligheten att uppfatta, i tal, naturliga 

pauser eller om personen hade pratat klart. Intervjuerna genomfördes via högtalartelefon i en 

avskärmad miljö. Den åttonde intervjun genomfördes face to face i en offentlig miljö. 

Intervjuerna hade en bestämd huvudintervjuare och en bisittare som fick anteckna. 
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Intervjuerna transkriberades ordagrant för att intervjumaterialet skulle hållas levande (Ridell 

& Sääf 2012) (Freijd 2012). 

5.6 Etiska överväganden 

När intervjupersonerna kontaktades presenterades studiens syfte, vilket var i enlighet med 

informationskravet. Vid intervjun meddelades var studien skulle publiceras vilket 

sammanfattar nyttjandekravet. De fick även veta att deras medverkan var frivillig och att 

svaren skulle behandlas konfidentiellt. Dessa etiska riktlinjer omnämns som samtyckeskrav 

och konfidentiallitetskrav. Den sistnämnda riktlinjen innebar även att de som medverkade inte 

kunde identifieras i analyskapitlet (ibid.) (Vetenskapsrådet 2005). Studiens deltagare får inte 

tvingas att medverka och de skall ha tillräckligt med information för att veta vad de ger sig in 

i (Denscombe 1998). 

 

I både de tidigare (ibid.) och föreliggande analysavsnitt används kodnamnen Intervjuperson 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Siffrorna tillägnades intervjupersonerna slumpmässigt. Syftet med 

kodnamn var att möta konfidentiallitetskrav, och för att påvisa att citaten hämtats från olika 

individer (Patel & Davidsson 2003). 

5.7 Ny bearbetning av empiriskt material 

Inledningsvis skapades "kartor" över de tankar som uppstod under och direkt efter läsning av 

de transkriberade intervjuerna. Ingen mall för kodning användes, utan valet av nyckelbegrepp 

grundade sig i den litterära utgångspunkten. Målet var att svara på frågorna: Vad säger de? 

Varför säger de så? Vilket eller vilka begrepp kan förklara detta? Resultatet mynnade ut i de 

teman som presenteras i analyskapitlet. Analysarbetet fortskred med att citat valdes ut i 

relation till den analys som kontinuerligt genomfördes (Bryman 2008). Analysarbetet 

inspirerades av Wayne C. Booth (2004) som menar att det är viktigt att kunna argumentera för 

det som redovisas. Med andra ord att analys kan stärkas av citat. 

5.8 Uppgiften att värdera sin egen studie 

En viktig del i en studie är att bedöma och redogöra dess vetenskapliga ”värde”. 

Metodkapitlet har förhoppningsvis redogjort för all viktig information nödvändig för att 

kunna genomföra en liknande studie. Ambitionen är att ge god insyn i studiens process (Ridell 

& Sääf 2012) (Freijd 2012).  
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I arbetet med föreliggande uppsats har det empiriska materialet har kontinuerligt kodats och 

kategoriserats med grund i den teoretiska referensramen. Teorin valdes med grund i empirin 

och efter noggrann tolkning så har allt gjorts för att försäkra att den teori, de begrepp som 

valts ut, förklarar varför intervjupersonerna säger det de gör. Då antalet medverkande är få är 

det svårt att hävda att resultatet i denna studie kan appliceras i andra sammanhang. Åtta 

individer är inte representativa för en organisation, utan "enbart" representanter (Bryman 

2008). 

5.9 Metodologisk problematik 

En begränsning som framkom efter intervjuerna var huruvida utsagorna begränsades till en 

specifik kontext. Intervjupersonerna har inte avgränsats från att tolka frågorna och placera 

dem i en egen vald kontext. Följaktligen är vissa svar relaterade till den egna arbetsenheten, 

medan andra svar refererar till arbete utanför den. Det gick generellt inte att avgöra vilken 

kontext de refererade till, endast då de specifikt uttryckte detta (Ridell & Sääf 2012) (Freijd 

2012). 
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6. Analys 

I det följande kommer intervjupersonernas utsagor att presenteras och analyseras. Det bör 

nämnas att det som belyser hur social sammanhållning skapas i detta sammanhang, 

förmodligen inte är de enda aspekterna som existerar i organisationen. Dock har fokus lagts 

på de som har varit mest framträdande i samtalen med intervjupersonerna.  Med andra ord, 

andra metoder för att skapa social sammanhållning existerar säkerligen, men en avgränsning 

har gjorts för att så djupgående som möjligt belysa ett perspektiv på den sociala 

sammanhållningens kärna. Analysen har utgått från Durkheims nyckelbegrepp, vilka även har 

legat till grund för avsnittets disposition. Utifrån det empiriska materialet har följande teman 

skapats: Det heliga och det profana, negativa ritualer, positiva ritualer och effekt – hur 

individer knyts samman av säkerhetsföreskrifter. 

6.1 Det heliga och det profana 

Denna del av analysavsnittet kommer att behandla det som framstår som centralt i 

intervjupersonernas utsagor; säkerhet. Det har visat sig att säkerhet är en vital del för den 

sociala sammanhållningen, den har tillskrivits högsta respekt och den kan till och med 

beskrivas som dyrkad. 

 

I högriskorganisationer är säkerhet av största vikt, detta eftersom bristande säkerhet kan få 

oerhörda konsekvenser. Det innebär att dessa organisationer är unika gällande sitt 

organisatoriska mål samt att felaktigt handlande i vissa sammanhang kan få just ödesdigra 

konsekvenser (Weick & Sutcliffe 2001). I samtal med intervjupersonerna framkommer att 

säkerhet, eller säkerhetsrelaterade uppgifter på olika vis premieras. Mycket vikt läggs vid att 

förbättra och utveckla utförandet av dessa uppgifter. 

 

Fokus på säkerhet framstår i samtalen som något heligt. Det har tillskrivits respekt och skall 

hanteras med försiktighet. Individerna är medvetna om säkerhetens betydelse i organisationen. 

Som citaten nedan vittnar om, så är säkerhetsfrågor överlägsna andra frågor eftersom det kan 

få mycket negativa konsekvenser, i värsta fall kan det handla om liv och död. 

 

Tar man sig inte tiden (att föra dialog) så kanske nästa genomförande blir bortkastat, förstår du 

vad jag menar? Så, om det tar en kvart eller om det tar två dagar, det spelar egentligen ingen 

roll utan det är produkten som är den viktiga. Alltså i slutändan just i den här organisationen så 

blir det ju ganska, det blir väldigt viktigt, självklart blir det ju det i andra organisationer också 

men i den här så handlar det ju kanske inte bara om pengar utan här kanske det handlar om, 
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alltså om liv i värsta fall. Så då kan man ju inte tulla på det. [Person 1] (Citat används i Freijd 

2012).  

 

Och om beroende på vad som har hänt, säg nu att det har blivit en konsekvens av något 

felaktigt beslut, då kommer det förmodligen vara en konsekvens som aldrig kommer att 

försvinna där och det kan ju leda till år av psykologsamtal och gruppdebriefing och så vidare 

och så vidare och det tror jag inte man återfinner någon annanstans faktiskt. [Person 1] 

 

/.../ så i mitt jobb har det funnits med från början när man starta upp hur man ska lära sig, att 

det finns en risk... det finns en risk med det man gör och där man inte följer detta det är då det 

ofta händer saker, det är det som gör att det har hänt saker i Försvarsmakten där folk tyvärr har 

avlidit på grund av att man har missbedömt och så har man skjutit åt ett håll där man inte skulle 

skjuta. [Person 3] 

 

Det som framkommer i samtalen är den centrala roll som säkerhet spelar för mycket av 

arbetet. Andra uppgifter finner sin plats i relation till de av säkerhetskaraktär, alltså de kan 

prioriteras ned eller upp beroende på dess anknytning till säkerhetsaspekter. 

Intervjupersonerna beskriver dessa säkerhetsrelaterade moment som överordnade, och det på 

ett vedertaget, glorifierat vis. De refererar till dessa ”uppgifter” på ett sätt som får dem att 

framstå som okränkbara. Durkheim (2001) beskriver relationen mellan det heliga och det 

profana på samma vis som intervjupersonerna ger uttryck för. Om än åtskilda, så är begreppen 

relaterade till varandra genom att utgöra varandras motsats. Heliga varelser, objekt, eller i 

föreliggande fall säkerhet, premieras och positionerar andra uppgifter i organisationen. I 

Durkheims (ibid.) studier framkom att det som uppfattas som heligt, har tillskrivits respekt 

och ses som överordnade ting, mycket likt säkerheten i föreliggande kontext. 

 

Det är viktigt att individen inte hamnar i situationer som inte kan hanteras, eftersom det kan 

riskera säkerheten. Det är en förutsättning att individerna har giltig kompetens för att få delta i 

högriskmoment. Det är alltså inte ”vem som helst” som kan delta i dessa moment. Individen 

måste ses som lämplig, med andra ord initierad i det som skall utföras. Durkheim (2001) 

beskriver att heliga besvärjelser eller ord, bara fick yttras av utvalda individer. Det är de som 

av olika anledningar innehar rätten att närma sig och tilltala det heliga. I föreliggande studie 

är det närmandet av riskfyllda moment, som bara vissa, utvalda får göra. Det är en 

säkerhetsåtgärd. Skillnaden mellan de som initierats och inte, är direkt relaterat till utbildning 

och erfarenhet. Mer konkret kan utbildningen handla om att lära sig hantera ett oladdat vapen 

innan man får skjuta. Vidare vad som praktiskt skall ske om någon blir skadad. Individens 
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känslor inför att använda vapen ventileras även. Det är både teoretisk och praktisk kunskap 

som individerna skall ha för att ses som initierade. Det innebär samtidigt att de ses som 

kunniga nog att förstå vikten av säkerhet i de sammanhangen. Uppgifter med anknytning till 

säkerhetsaspekter blir därmed inte tillgängligt för alla, utan endast för de som utbildats och 

tränats för det. Det blir i dessa sammanhang ledare eller andra som redan initierats och har 

tillräcklig kompetens, som har ansvar att avgöra vilka som kan eller inte kan delta i 

riskmoment. 

 

Jag har ju ett ansvar för mina yngre kollegor som kommer till mig i mitt kompani eller min 

avdelning. Jag kan inte skicka ut dem på vilket uppdrag som helst, till exempel hålla i ett 

skjutpass eller hålla i en handgranatsövning eller något sådant där säkerhet är inblandat, eller 

andra övningar. Jag måste ju först kontrollera att de innehar den kompetensen som krävs för 

uppgiften och sen så kanske genomföra ett exempelpass eller exempelövning där de får vara 

med där de får vara biträdande. [Person 4] 

 

/.../ Det innebär att det är väldigt sällan en kadett eller de yngre officerarna får hålla i övningar 

innan man riktigt vet att det fungerar som det ska. Då blir det automatiskt utbildning, 

handledning och daning för dem yngre officerarna. För oss är det väldigt specifikt eftersom vi 

hanterar, vår vardag innehåller ganska mycket riskmoment, om jag uttrycker mig så då. 

[Person 4] 

 

Vidare framkommer att säkerheten är avgörande för vilken förändring som sker, eller 

utveckling i organisationen. Om en förändring av en rutin minskar säkerheten, så förändras 

den inte, motsvarande om förändring av en rutin kan förbättra säkerheten så ändras den 

rutinen. 

 

Det är väldigt varierande, det handlar om inom vilka områden. Ju närmare farliga saker och 

säkerhet desto mindre förändringsbenägna skulle jag säga att vi är för det finns ju en trygghet i 

att vi har ett visst system, hur vi gör saker, hur vi agerar i strid, hur vi räknar på våra 

riskområden på våra skjutfält för att ingen ska bli skjuten av misstag och så vidare. De sakerna 

är vi ju väldigt försiktiga med att förändra innan det verkligen är förankrat. Och då genomlyser 

alla möjliga synvinklar. Medan rutinerna här på jobb, vem som sköter fikarummet, vem som 

diskar kaffekopparna och sådant, eller håller rent där inne, det kan man förändra hur snabbt 

som helst. Men generellt sett så ju närmare farliga saker vi kommer, desto mindre 

förändringsbenägna skulle jag säga att vi är. I alla fall för en snabb omställning. [Person 6] 

(Citat används i Ridell & Sääf 2012).  
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Sammanfattningsvis har föreliggande del av analysavsnittet redovisat och analyserat 

säkerhetens roll i deras arbete, utifrån intervjupersonernas perspektiv. Säkerheten spelar en 

central roll enligt intervjupersonernas utsagor. För att få ta del av uppgifter som är riskfyllda, 

krävs speciell kompetens och innan individen initierats så har han eller hon inte tillträde att 

delta vid utförandet av dessa. Den kompetens som vissa innehar, grundar sig i, som ovan 

nämnt, teoretisk och praktisk utbildning. Initieringen handlar om att tillhandahålla den 

kompetens som krävs, vilket är en förutsättning då konsekvenserna av felaktigt handlande kan 

vara förödande. På så vis framstår säkerhet som centralt, respekterat och okränkbart. 

Säkerhetsrelaterade uppgifter får en högre prioritering än andra uppgifter, vilket skapar en 

särskiljning mellan dessa olika uppgiftstyper. De mer ”vardagliga” icke riskfyllda uppgifterna 

behöver inte behandlas med samma hänsyn, eftersom konsekvenserna av att misslyckas med 

dem inte är lika vida. Likt de heliga ting Durkheims (2001) återfunnit i sina studier, är 

säkerhet åtskilt, premierat, respekterat och tillgängligt endast för initierade individer. Övriga 

ting och frågor, profana i sin natur, blir sekundära i relation till säkerhet. 

6.2 Negativa ritualer 

Det har i avsnittet ovan nämnts att säkerhetsrelaterade uppgifter behandlas med respekt och 

försiktighet. Vidare att inte alla har möjlighet att utföra dessa eftersom de inte har tillräcklig 

eller rätt kompetens, de har alltså inte initierats att utföra dessa uppgifter. I samtalen med 

intervjupersonerna blir det tydligt att en hel del metoder i form av regler, föreskrifter och 

åtgärder existerar och vidtas när säkerhet är en del av ett arbetsmoment. Säkerhetsanalyser är 

en av dessa åtgärder. De bidrar till att säkerheten förbättras och att det blir tydligt hur olika 

säkerhetsrelaterade moment skall hanteras. 

 

Durkheim (2001) beskriver negativa ritualer som fungerar för att skilja profant liv från heligt 

liv. Att inte åtfölja säkerhetsföreskrifter blir ett profant handlande, som med förebyggande 

åtgärder skall undvikas. Det blir ett sätt att separera det profana, icke-önskvärda handlandet, 

för att det inte ska riskera säkerheten. Intervjupersonerna vittnar om att de genomför 

säkerhetsanalyser före och efter olika riskfyllda uppgifter, det för att kunna utveckla och 

förbättra säkerheten i de arbetsmoment som innebär risker. Av den anledningen blir 

säkerhetsanalyser viktiga i samband med utförandet av uppgifter, och än mer i de 

sammanhang där olyckor har inträffat. 

 

Och där har ju folk utbildade för det och vet hur man ska göra, sen beror det lite på erfarenheter 

och så, men där finns det ju oftast äldre personer att rådfråga och sådär. Och sen är det ju 
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chefernas uppgift att följa upp folk som är lite oerfarna, så att säga, att de har bottnat i sina 

säkerhetsanalyser som mynnar ut i olika övningsbestämmelser och säkerhetsbestämmelser, 

eventuella begränsningar och sådär. [Person 2] 

 

Och då, organisationen har ju en väldig förkärlek för modeller och lite mer schematiskt 

översiktligt, låg risk för att någonting händer, låg konsekvens eller låg risk men hög 

konsekvens, hög risk men låg konsekvens, som det kan vara att någon stukar foten, det är inte 

så farligt men det kanske händer med jämna mellanrum under en viss övning till exempel. Eller 

hög risk och hög konsekvens, då kanske man ska låta bli att göra det överhuvudtaget. [Person 2] 

 

Och är det så att någonting händer så utreds det, vi har ju haft en del, det har ju varit en del 

dödsolyckor under utbildning och sådär, övningar och sådant. Och då kopplas 

haverikomissionen in och utreder det. Och de benar ju ut det och tar ganska god tid på sig och 

går igenom det minutiöst, till exempel. [Person 2] 

 

Mycket de grejerna jag pratade om med säkerhetsaspekten ”varför får man inte” ”varför ska 

man ha hjälm på sig när man reser en hög antenn” det var sådana spröt och det hade man inte 

förr och nej de hände aldrig någonting, men de kan lossna och trilla ned och det är inte så jävla 

bra. Det finns ett antal sådana rutiner som det finns en väldigt tydlig förklaring. [Person 3] 

 

I citaten ovan framkommer, som tidigare nämnts, att organisationen som sådan är fokuserad 

på att premiera säkerheten. Intervjupersonerna beskriver bland annat 

organisationens ”förkärlek” för modeller som skall redovisa utfall med hög respektive låg risk, 

och hur dessa modeller kan avgöra om ett moment skall utföras alls. 

 

Vi har ju risk och konsekvensanalyser på alla övningar med mera som vi utsätter våra soldater 

eller våra kollegor för och då får man göra en riskanalys helt enkelt. Vi kallar det för en 

utbildningssäkerhetsanalys. Jag kan tänka mig i det civila utbildningsväsendet till exempel i en 

kemilektion så har man ju ramar, så kan man ju undanröja riskmoment i klassrummet eller 

labbsalen på samma sätt som vi gör på skjutbanan eller på stridsfältet på någon övning där. Att 

jobba bort, helt enkelt, sådana saker som kan gå snett. Så försöker vi arbeta aktivt. Är det 

någon incident som inträffar, eller något tillbud, så då tar vi tag i den direkt och lyfter och 

försöker förbättra detta till nästa runda. Det är vi väldigt noggranna med överlag i mitt crew. 

[Person 4] 

 

/.../ det är ju nästan bara rutiner, det är ju inget föränderligt där, där blir föränderligheten farlig 

om man bara hittar på egna saker där. Det ska ju ske på ett sätt, och sjukvården är väl också ett 

sådant exempel, jag misstänker att det är så, det finns ju ganska tydliga rutiner, att sitta på ett 

kärnkraftverk och så va, man kanske inte ska börja skruva på saker. [Person 8] 
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Dessa citat belyser också hur mycket riktlinjer det finns när säkerhet skall behandlas. Med 

rutiner och regler så begränsas individerna och får bara handla på ett vis som är kompatibelt 

med säkerhet. Reglerna skapar gränser för individens handlande. Även det som beskrevs ovan, 

att alla individer inte har tillträde till att utföra vissa riskfyllda uppgifter, är en begränsning 

som syftar till att skapa respekt inför säkerhet. Durkheim (2001) beskriver hur religiösa 

grupper har olika sätt genom vilka de skiljer heliga ting från profana. Ett grundläggande 

förbud är att det profana inte får röra det heliga. I föreliggande studie får de som inte initierats 

i hanterande av riskmoment, inte delta då säkerheten kan riskeras. På så vis avgränsas det 

profana, den bristande kunskapen, från det som ses som heligt. 

 

Sammanfattningsvis framkommer under intervjuerna att säkerhet måste kontrolleras, 

organiseras och respekteras. Det innebär att säkerhet inte skall ses som något alldagligt, samt 

att alla regler och riktlinjer finns till för att de som skall behandla säkerhetsrelaterade 

uppgifter skall förstå säkerhetens vikt och hur den skall hanteras.  Med andra ord är det de 

som arbetar i organisationen som skall kontrolleras och begränsas avseende säkerhetsmoment. 

Det är viktigt att de visar respekt för säkerheten och den centrala roll som den spelar i 

organisationen. Durkheim (2001) har påvisat att det profana inte samexisterar med det heliga, 

vilket genomförs med negativa ritualer. Vidare syftar de till att förebygga bristande respekt 

mot det heliga, en roll som säkerhetsföreskrifterna spelar i föreliggande kontext. 

Föreskrifterna visar individen hur det heliga skall hanteras. 

6.3 Positiva ritualer 

Durkheim (2001) beskriver att avgörande för att upprätthålla och återskapa det heliga, är att 

det sker kollektivt. Tron på det heliga reproduceras i gemenskapen med andra, vilket 

kännetecknar den positiva ritualens grundtanke. Under samtalen framkommer att, en rad olika 

metoder existerar för att upprätthålla och återskapa en kollektiv uppfattning om säkerhetens 

vikt. 

 

Ja, det är egentligen en trestegsraket, Om vi har haft ett moment som vi haft eller känner att 

någonting har varit riskfyllt eller att man har tangerat en gräns någonstans och ta det internt i 

arbetsgruppen, först och främst är det individen som har upplevt det här problemet, sen tar vi 

det i arbetsgruppen. Sen pratar vi med de som har varit utsatta för momentet som i det här fallet 

soldater eller yngre kadetter som är under utbildning. Och därefter lyfter vi det till nästa nivå, 

alltså vår chefsnivå, och talar om att detta har inträffat och följande åtgärder har vi vidtagit för 

att det inte ska inträffa igen. Vi har alltså ett system där vi försöker lära varandra, inte sätta dit 
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varandra om jag nu överdriver lite, utan att flera kan lära av det misstaget som kanske har 

begåtts eller den risken som uppstod. [Person 4] (Citat används i Ridell & Sääf 2012).  

 

 

Det som händer är att de som har varit inblandade har yttrat sig och diskuterat vad kan vi göra 

för att undvika detta i framtiden. Sen får nästa nivå också yttra sig och sedan läggs det i arkiv 

och sen så sprids informationen till de som har motsvarande verksamhet så att vi kan lära och 

undvika misstag i framtiden. Det kan vara ett stort tillskott. [Person 4] 

 

Under intervjuerna framkommer att det kontinuerligt förs dialog om hur säkerhet skall 

främjas. Detta sker framförallt i de sammanhang där det har uppstått risker i utförandet av 

uppgifter. Det framkommer även att det är viktigt att denna kunskap sprids, att metoder för att 

förbättra säkerheten kommer ut till de som berörs av dessa uppgifter. Detta är en metod som 

kan syfta till att upprätthålla, återskapa och förmedla att säkerhet är centralt. Durkheim (2001) 

har i sina studier funnit att det finns olika positiva ritualer som förstärker tron på det heliga. I 

föreliggande kontext kan de hittills och nedan beskrivna metoderna ses som positiva ritualer, 

där upprätthållande av säkerheten är målet. 

 

/.../ och sen fastställer man vissa saker; Vad som har varit framgångsfaktorer och vad som 

kanske bör förbättras till nästa gång. Sen tar man tillvara på det och fokuserar på det sen i 

vidare utbildning eller i vidare övning och genomförande. Så det är en vital del, absolut. 

[Person 1] (Citat används i Freijd 2012).  

 

/.../ så där ska man ju göra en säkerhetsanalys inför övningar i utbildningspass och sådär. Och 

det står ju styrt ifrån högkvarteret i styrdokument att det ska ske inför varje utbildningspass. 

[Person 2] 

 

Ja det är det för att alltså i förebyggande syfte att reflektera över en sak man gör, det är väl en 

av de viktigare bitarna när man tänker på en verksamhet som Försvarsmakten. Om man tänker 

sig att man skall ha en övning där man ska använda vapen och skarp ammunition så måste det 

ju utifrån säkerhetsaspekten och utbildningssäkerhet där finns ju mycket sådan här litteratur 

som man måste följa, så där är det ju ett reflekterande innan. Ska vi genomföra den här 

övningen, så gör man en riskanalys, en verksamhetsanalys egentligen vilket gör att jag gör 

bedömningen att nej jag kan inte göra det här för att min utbildningsståndpunkt jag har inte 

tillräcklig kunskap själv eller de jag ska utbilda inte har det eller är för svårt. [Person 3] 

 

Definitivt, det ingår i vår verksamhet, säkerhetsarbete, hela den här processen. Vi skriver 

något som heter en driftsanalys eller vad man ska kalla, vi skriver alltså en avvikelserapport 

när någonting har hänt och den är som en lärandeprocess. I vårt yrke så började den hos 

piloterna i flygvapnet, stridpiloterna som har en utbildning. Där jobbar man med 
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avvikelserapporteringar för att kunna lära varandra, och det har väl genomsyrat hela 

försvarsmakten nu. Den här driftsanalysen ges ut en gång i kvartalet och den är offentlig i hela 

Försvarsmakten. Den har varit som en ledstjärna för resten av organisationen att sådär ska vi 

arbeta och det verkar som det slagit väl ut idag. [Person 4] 

 

I samtal med intervjupersonerna framkommer att det finns många moment eller arbetsmetoder 

som syftar till att återskapa säkerheten. I en organisation där riskfyllda moment förekommer, 

så är det mycket viktigt att den ”gemensamma tron” på säkerhetens betydelse inte avtar. 

Genom att kollektivt föra diskussion om säkerhetsrelaterade uppgifter, försöka utveckla och 

förbättra arbetet, så återskapas säkerhetens premierade position i verksamheten. Skulle 

diskussioner inte förekomma, kan det vara så att säkerheten inte förbättras, förstärks eller 

fokuseras alls. Det måste finnas en samstämmighet om säkerhetens vikt, och så måste det 

förbli. Sammanfattningsvis kan detta relateras till Durkheims (2001) beskrivning av positiva 

ritualer. Kontentan av detta analysavsnitt är att säkerheten ständigt ska upprätthållas och 

utvecklas för att den inte skall upphöra att existera. Metoderna, likt positiva ritualer, 

återskapar tron på det heliga, på säkerhet och dess vitala del i organisationen. 

6.4 Effekt – Hur individer knyts samman av säkerhetsföreskrifter 

När arbetet med olika säkerhetsföreskrifter och andra säkerhetsbevarande metoder pågår, 

möts individerna med syftet att tillsammans gå igenom händelser. Föreskrifterna knyter dem 

samman och ger dem ett i stunden gemensamt mål. Tid att tillsammans med andra reflektera 

säkerhetsrelaterade moment, sker både formellt och informellt. Det finns en uttalad styrning 

avseende denna typ av reflektion, då det på förhand är bestämt att den skall ske. Det finns 

riktlinjer eller bestämmelser som säger att individerna skall stråla samman för det syftet. Det 

åligger individerna att genomgå dessa säkerhetsrelaterade processer, och tid måste avsättas. 

Dock framkommer att intervjupersonerna finner ändamålet högst relevant, med tanke på den 

verksamhet de befinner sig i och de risker som kan vara närvarande. 

 

Ja, det är egentligen en trestegsraket, Om vi har haft ett moment som vi haft eller känner att 

någonting har varit riskfyllt eller att man har tangerat en gräns någonstans och ta det internt i 

arbetsgruppen, först och främst är det individen som har upplevt det här problemet, sen tar vi 

det i arbetsgruppen. Sen pratar vi med dem som har varit utsatta för momentet som i det här 

fallet soldater eller yngre kadetter som är under utbildning. Och därefter lyfter vi det till nästa 

nivå, alltså vår chefsnivå, och talar om att detta har inträffat och följande åtgärder har vi 

vidtagit för att det inte ska inträffa igen. Vi har alltså ett system där vi försöker lära varandra, 

inte sätta dit varandra om jag nu överdriver lite, utan att flera kan lära av det misstaget som 
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kanske har begåtts eller den risken som uppstod. [Person 4] (Citat används i Ridell & Sääf 

2012). 

 

Man försöker få in en attityd i Försvarsmakten överhuvudtaget, specifikt på min arbetsplats, 

sen är det väl att händer det någonting så sopar man inte det under mattan. Organisationen 

tillåter då givetvis att det blir fel ibland, men det största felet man kan göra då är att sopa det 

under mattan och försöka mörka, utan då ska man lyfta upp det och det upplever jag att vi gör 

också. Tar man även med dem som har varit utsatta för det här momentet, hur de har upplevt 

det och vad de har för förslag på åtgärder, så alla blir inblandade, det är en 

lärandeprocess.[Person 4] (Citat används i Ridell & Sääf 2012 och Freijd 2012).  

 

Intervjupersonen vittnar om att formella metoder existerar för att inkludera de som deltagit i 

moment. Syftet är att lära sig av eventuella misstag eller lösa problem. För att bevara 

säkerheten blir det viktigt att individerna möts och tillsammans kommer fram till hur det skall 

ske. De formella metoderna skapar denna möjlighet. 

 

Det som händer är att de som har varit inblandade har yttrat sig och diskuterat vad kan vi göra 

för att undvika detta i framtiden. Sen får nästa nivå också yttra sig och sedan läggs det i arkiv 

och sen så sprids informationen till de som har motsvarande verksamhet så att vi kan lära och 

undvika misstag i framtiden. Det kan vara ett stort tillskott. [Person 4] 

 

Det är lätt, vi har någonting i organisationen som heter insats- eller uppdragsutvärdering, det 

lär sig alla. Varje gång man har löst en uppgift sitter gruppen ner och pratar igenom vad man 

har gjort. Det finns två syften med det, det ena är en avlastning, om det har varit jobbiga saker 

så kan man prata igenom dem, man kan hitta om det är någon som mår dåligt. Den andra är 

det pedagogiska perspektivet på det hela, alltså sättet vi gjorde det på, kan vi utveckla det, är 

vi tillräckligt bra på det här, behöver vi lära oss något mer eller finns det några regler som 

ställer till besvär för oss när vi gjorde det här, saknar vi några rutiner som underlättar för oss, 

så det är ju, i någon mening är det inbyggt i organisationen att ständigt reflektera över det där. 

[Person 8] (Del av citat används i Ridell & Sääf 2012).  

 

Även här framkommer att de formella föreskrifterna och metoder för att bevara säkerhet ses 

som en viktig del i arbete med riskmoment. Det kan ske på olika nivåer i organisationen, men 

målet är detsamma, att tillsammans reflektera och utveckla arbetet med säkerhet. Det andra 

citatet ovan, vittnar om två syften med en typ av formell metod, en emotionell och en 

utvecklande. Oavsett vilket, så är syftet att gemensamt lyfta och problematisera händelser och 

tillsammans föra tron på säkerhet vidare. Individens känslor inför ett genomfört moment är 
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minst lika viktigt som den mer praktiska synen på det. Det skapas alltså utrymme för både 

mer informella och formella aspekter avseende säkerhet i detta möte dem emellan. 

 

De ovan nämnda ritualerna för gruppen samman eftersom individerna möts för att dyrka det 

heliga, återskapa tron på det, tillsammans. På så vis blir de sociala relationerna mellan 

individerna förstärkta. Ett gemensamt syfte skapar en kollektiv upplevelse och ritualerna 

skapar ett utrymme där gruppens gemensamma tro återspeglas (Durkheim 2001). Arbete med 

säkerhet blir i denna kontext något som för individer samman. Säkerhetens vikt och vad 

arbetet med att utveckla den syftar till, framstår som givet för individerna. Huruvida det 

grundar sig i formella riktlinjer som skall åtföljas, eller om individen ser egennyttan i det, 

placerar oavsett säkerheten i centrum. Säkerhetsföreskrifter skall åtföljas och säkerheten skall 

i slutändan säkerställas och återskapas, det är syftet med det säkerhetsrelaterade arbetet. För 

att uppnå säkerhet, måste individerna mötas och ifrågasätta genomfört arbete, diskutera för- 

och nackdelar med säkerhetsföreskrifter och dela med sig av erfarenheter. I det sammanhanget 

har ett mål fört dem samman, säkerhet. 
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7. Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att ta del av individens upplevelse av arbetet med 

säkerhetsrelaterade uppgifter, samt om det arbetet fungerar för att hålla individerna samman. 

För att uppnå syftet skulle två frågor besvaras, dels om säkerhet kan ses som ett heligt objekt 

och dels om säkerhetsföreskrifterna spelar någon roll för den sociala sammanhållningen. 

 

Durkheims (2001) teori om religion och dess funktion att förena sociala grupper, har använts i 

flertalet kontexter som inte nödvändigtvis skulle uppfattas som religiösa. Kontexten som 

intervjupersonerna i denna studie befinner sig i, är en av dem. Durkheims (ibid.) resonemang 

om religion handlar om en kollektiv tro på något eller någon, en tro som har en stark 

sammanhållande kraft. Vidare skapar begreppen det heliga och det profana kunskap om objekt 

som kollektivet definierar som premierade, och de som inte är det. Säkerhet framstår i studien 

som enormt premierat i de sammanhang där den skulle kunna kompromissas. Med andra ord, 

vid riskmoment existerar en rad föreskrifter och gemensamma diskussioner för att 

upprätthålla säkerheten. 

 

Säkerhetsrelaterade frågor positionerar övriga frågor. Säkerheten är viktigare än frågor eller 

uppgifter som inte är säkerhetsrelaterade. Ju mer risker en uppgift eller en fråga utgörs av, ju 

mer prioriteras dessa frågor. På så vis framstår säkerhet som helig i relation till icke-

säkerhetsrelaterade, profana, frågor. 

 

Moment som innebär risker, får inte hanteras av vem som helst eftersom säkerheten kan bli 

lidande. Det innebär att endast individer som initierats i säkerhetens betydelse, får delta. 

Initieringen består av teoretisk och framförallt praktisk kunskap, där individen utbildas i att 

hantera vapen, handgranater etc. Det existerar omfattande förberedelser där minimering av 

risker är målet, alltså bevarande och respekt för säkerhet. Säkerheten hålls alltså åtskild från 

profana individer, profan kunskap som inte får komma i kontakt med den heliga säkerheten. 

De som har initierats har ”rätt” kunskap, vilket de erhållit genom teoretisk kunskap och 

praktisk erfarenhet. 

 

Durkheims (2001) begrepp negativa ritualer syftar till att skapa respekt för det heliga, skydda 

det som anses heligt. I föreliggande kontext finns en hel del regler och riktlinjer som syftar till 

att inhysa respekt för säkerheten. Förbud avseende hur riskmoment inte skall hanteras, syftar 

samtidigt till att säkerställa säkerheten. 
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Återskapande och upprätthållande av säkerheten är en vital del i arbete med den. I möten 

mellan individer skapas ett utrymme där tron på säkerheten bevaras. Innan och efter 

riskmoment diskuteras och följs föreskrifter avseende säkerhet, vilket syftar till att säkerställa 

den gemensamma övertygelsen om säkerhetens vikt. Att förebygga potentiella risker samt 

utvärdera genomförda moment, är metoder för att arbetet skall vara säkert. I relation till 

Durkheim (2001), så kan detta ses som positiva ritualer där bevarandet av tron på det heliga är 

målet. 

 

Det är a och o i denna kontext att säkerheten premieras eftersom konsekvenserna av det 

motsatta kan få ödesdigra konsekvenser. I värsta fall kan det handla om liv och död. Det finns 

alltså en form av egenintresse i att bevara säkerheten, men det är också formella beslut som 

ligger bakom den säkerhetsbevarande processen. Oavsett vilket som råder, så sätter det 

säkerheten främst, säkerheten blir på så vis helig. Säkerheten knyter individerna till varandra. 

När säkerhet är en fråga, så måste individerna mötas för att förbättra, utvärdera eller reflektera 

säkerheten. Mötena är formaliserade och det finns föreskrifter som ”tvingar” individerna 

samman. Effekten av dessa föreskrifter är alltså att sociala relationer bevaras och den 

gemensamma tron på säkerhet återskapas.  

 

I inledningen står skrivet att säkerheten är en självklar del av högriskorganisationer. Det som 

framkommer i föreliggande studie är att säkerheten är allt annat än självklar. Durkheim (2001) 

skriver att gudar existerar bara så länge som människan tror på dem. På samma sätt kan 

Durkheims resonemang appliceras på säkerheten. Om individen inte tror på säkerheten samt 

vikten av att bevara och återskapa den, så skulle den upphöra att existera.  
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Bilaga 1. 

 
Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat i organisationen? 

2. Hur ser du på möjligheten till att reflektera och utvärdera exempelvis en arbetsuppgift? 

3. Hur ser utrymmet för reflektion ut tidsmässigt? När finns det tid att reflektera i ditt arbete? 

4. Tycker du det är tillräckligt? 

5. Finns det tid för att i grupp/med andra reflektera över arbetsrelaterade frågor/problem? 

6. Tycker du att det är tillräckligt? 

7. Upplever du att det finns tid för att reflektera konsekvenser av handlingar? 

8. Både i förebyggande syfte och i efterhand? 

9. Är reflektion en planerad aktivitet eller en informell sådan? 

10. Vem pratar du med? Hur hanteras det? Hur följs det upp? 

11. Upplever du att du kan ifrågasätta varför ni arbetar som ni gör? (mål, orsak, värdegrund, 

värderingar) 

12. Upplever du att det finns utrymme att diskutera sådant som tas för givet? 

13. Hur ser du på att uppmärksamma egna brister i diskussion med andra? 

14. Hur upplever du den sociala miljön? Kan du ifrågasätta värderingar, arbetssätt etc.? 

15. Hur ser du på att värdera andras insats? 

16. Hur ser du på att ge och få feedback/återkoppling? 

17. Är återkopplingen tillräcklig? 

18. Hur mycket av arbetet sker rutinartat? 

19. Hur vanligt är det att rutiner ses över och ändras? 

20. Hur förhåller ni er till att förändra rutiner? 

21. Om ni gör något på ett sätt som fungerar mindre bra, hur lätt/svårt är det att förändra det? 

22. Vad beror det på? 

 


