
1. Inledning

Denna  studie  berör  entreprenörers  attityder  samt  upplevelser  av  säkerhetsrutiner  med 

anledning av de skärpta säkerhetskraven vid Oskarshamns kärnkraftverk (OKG). Studien har 

en sociologisk utgångspunkt i utvecklingen av ett modernt samhälle, vilket symboliseras av 

begrepp som risker, hot och tillit. Då dessa begrepp kommit att aktualiserats genom händelser 

som exempelvis 11 september. En förändrad hotbild och ett globaliserat samhälle har lett till 

utökade säkerhetsföreskrifter inom flertalet branscher, detta som har kommit att påverka de 

anställdas  vardag.  För  att  säkerhetsföreskrifter  skall  följas  och  fylla  sin  funktion  krävs 

förståelse för de förändringar som gjorts samt att ”mjuka värden”, oberoende av den tekniska 

utvecklingen,  tas  till  hänsyn.  Studien  syftar  till  att  lyfta  fram  den  enskilda  människans 

betydelse i ett stort organisatoriskt sammanhang, då detta är en förutsättning för att uppnå 

säkerhetskraven som myndigheter ställer på företagen. 

Val  av  uppsatsämne  har  av  författarna  baserats  på  intresse  för  individers  förhållanden  i 

tekniskt utformade organisationer då författarna anser att detta kan påverka produktion och 

effektivisering.  Författarna  vill  genom  studien  belysa  vikten  av  ”mjuka  värden”  i 

högteknologiska verksamheter, som ofta främst är fokuserade på den tekniska utvecklingen. 

 1.1. Disposition 

 Inledningsvis  kommer  uppsatsens  syfte  och  problemformulering  presenteras.  Därefter 

kommer sedan relevant bakgrund till det berörda fenomenet att presenteras. I bakgrunden har 

Becks  teori  rörande  ”Risksamhället”  samt  fakta  rörande  OKG verksamhet  placerats  med 

anledning av dess relevans till läsarens förståelse, då fenomenet uppsatsen behandlar inte bara 

kan  baseras  på  allmän  kunskap.  Vidare  kommer  uppsatsens  teoretiska  referensram  att 

presenteras där Giddens teori kring modernitet och dess följer svarar för den huvudsakliga 

teoretiska  utgångspunkten.  Övriga  teorier  som användes  berör  begrepp såsom motivation, 

övervakning  samt  genus.  Efter  att  den  aktuella  teorin  synliggjorts  kommer  studiens 

tillvägagångssätt  att  presenteras.  En  metoddel  innefattar  utförandet  av  den  kvalitativa 

undersökningen där  intervjuer,  observationer,  förförståelse  samt  forskningsetik  inkluderas. 

Vidare  kommer  studiens  empiriska  material  att  presenteras  med  hjälp  av  lämpliga 

underkategorier.  Det  empiriska  materialet  kommer  därefter  att  analyseras  och  tolkas  med 

hjälp av utvalda  teorier.  I  anslutning till  analys  kommer  författarnas  egna reflektioner  att 
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sammanställas. Studien kommer avslutningsvis att tillhandahålla ett sammanfattande stycke 

där  resultat, analys samt författarnas reflektioner sammanförs. 

 1.2. Syfte

Syftet med studien är att med hjälp av kvalitativ metod, intervjuer samt observationer, ta reda 

på entreprenörers attityder, förståelse samt motivation till de skärpta säkerhetskontrollerna vid 

OKG. Studien syftar  även till  att ta reda på entreprenörs upplevelser samt erfarenheter av 

säkerhetsrelaterade områden vid och inom anläggningen.  

1.3. Problemformulering

På grund av höjda säkerhetskrav från SSM,  Strålsäkerhetsmyndigheten, har säkerheten vid 

OKG skärpts. Skärpningen har främst berört anläggningens fysiska skydd och har bland annat 

resulterat  i  utökade tillträdeskontroller  samt  staketgator.  För  entreprenörer,  konsulter  samt 

övriga anställda vid OKG har denna säkerhetshöjning inneburit ändringar i tillträdeskraven 

och framförallt i inpasseringsrutiner.

De  huvudsakliga  problemformuleringarna  i  studien  lyder  enligt  följande:  Hur  upplever 

entreprenörerna  den  förändrade  tillträdes  och  personkontrollen  vid  OKG?  Hur  kan  den 

information som ges till entreprenörerna och konsulterna förbättras för att öka acceptansen till 

de förändringar som gjorts? Hur uttrycker sig entreprenörerna kring förståelse, attityder och 

motivation i förhållande till säkerhetsrutinerna vid OKG? 
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2. Bakgrund

2.1. Kärnkraftverk i Sverige och världen

Runt om i världen finns totalt 439 kärnkraftsreaktorer fördelade på 30 nationer. Sverige svarar 

för tio av dessa reaktorer vilka är fördelade vid tre anläggningar, Forsmark, Oskarshamn och 

Ringhalskärnkraftverk.  I  Sverige  står  kärnkraftverk  för  ca  hälften  av  elproduktionen. 

Kraftverken  är  belägna  vid  kusten  där  tillgången  till  kylvatten  är  god,  vilken  är  en 

nödvändighet för kärnkraftverkets drift. Totalt producerar de svenska kärnkraftverken ca 65-

70 TWh om året.

2.2. OKG

OKG är beläget på Simpevarpshalvön ca tre mil norr om Oskarshamn. Totalt äger och driver 

OKG tre reaktorer, Oskarshamnsverket 1, 2 och 3 som benämns som O1, O2 och O3. OKG 

ägs till största del av E.ON koncernen, 54,5%, men har även Fortum koncernen, 45,5%, som 

delägare. Vid OKG produceras 10% av Sveriges elförbrukning och tillhör därav en av de stora 

leverantörerna av baskraft till elförsörjningsnätet inom norden. (OKG hemsida (1), 2009-04-

06).

Ett av de högt prioriterade områdena är säkerhet vid OKG, vilket då främst inkluderar den 

nukleära säkerheten.  Det  är  säkerhetspolicyn  som ligger  till  grund för det  arbete  som rör 

säkerheten  vid,  runt  verket  samt  dess  verksamhet.  Till  detta  arbete  har 

granskningsmyndigheterna  full  insyn.  Säkerhetspolicyn  präglas  av  nyckelorden  ”ständiga 

förbättringar”, vilket syftar till att alltid prioritera säkerheten i första hand och hela tiden vara 

i beredskap för att undvika nukleära olyckor (OKG hemsida (2), 2009-04-06).

2.3. Säkerhet

För att ett kärnkraftverk ska få tillstånd att vara i drift krävs det att vissa säkerhetsföreskrifter 

uppfylls.  Dessa  föreskrifter  kommer  från  de  lagar  och  förordningar  som  regeringen  och 

riksdagen  beslutar.  De  styrande  lagarna  för  kärnkraftverkens  drift  går  att  finna  i 

kärntekniklagen och strålskyddslagen. För att kärnkraftverken ska uppfylla de lagar som finns 

kontrolleras  de  av  Strålsäkerhetsmyndighetens  (SSM)  och  dess  föreskrifter,  så  kallade 

SSMFS,  vilka  har  som  syfte  att  reglera  den  verksamhet  som  bedrivs  i  kärntekniska 

anläggningar. Föreskrifterna innehåller krav som måste uppfyllas för att verksamheten ska få 
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bedrivas  och  den  styr  bland  annat:  drift,  konstruktion,  personalkompetens  och  utbildning 

m.m.  I  Strålsäkerhetsmyndighetens  författningssamling  går  att  finna  olika  föreskrifter  om 

säkerheten  i  en  kärnteknisk  anläggning.  Här  finns  även  särskilda  föreskrifter  rörande  det 

fysiska  skyddet kring  en  kärnteknisk  anläggning.  Med fysiskt  skydd  menas  de  ”tekniska,  

administrativa och organisatoriska åtgärderna som syftar dels till att skydda en anläggning  

mot obehörigt intrång, sabotage eller annan sådan påverkan som kan medföra radiologisk 

olycka, dels till  att förhindra obehörig befattning med kärnämne eller kärnavfall”(SSMFS 

2008:1, s 2).  Enligt SSMFS 2008:1 framgår att varje anläggning är ålagda att tillhandahålla 

ett  fysiskt  skydd,  vilket  ska  vara  framtaget  ur  en  analys  av  den  hotbild  som finns  kring 

anläggningarna.  Det fysiska skyddet ska med andra ord vara utformat på ett  sätt som kan 

förhindra obehöriga individer att  komma in på anläggningens område och därmed minska 

risken för attentat riktat mot anläggningen. 

I SSMFS finns även dokumenterat hur personal, konsulter och entreprenörer ska bedömas för 

att anses som lämpliga att arbeta i anläggningen. Dessa bedömningar baseras bland annat på 

medicinska  krav,  som exempelvis  sjukdomstillstånd  som kan påverka arbetsförmågan.  De 

personer som arbetar vid anläggningen kommer även bedömas ur säkerhetssynpunkt, vilket 

innebär att de anställda genomgår en säkerhetsprövning (SSMFS 2008:12, s 4). Anläggningen 

skyddas av ett bevakat område som i sin tur bevakas av lämplig bevakningspersonal, vilka har 

som  uppgift  att  kontrollera  behörigheten  hos  personalen,  kontrollera  medtagna  föremål, 

kontrollera  anläggningens  fysiska skydd,  verifiera  larm,  försvåra,  fördröja och om möjligt 

förhindra obehörigt intrång (Ibid. s 8).   

Hotbilden  kring  kärntekniska  anläggningar  har  under  de  senaste  åren  förändrats  och 

anläggningarna har idag andra krav på säkerhetsrutiner och det fysiska skyddet än de som 

fanns  tidigare.  Anledning  till  den  förändrade  hotbilden  är  främst  terrorattacken  den  11 

september 2001. Förändringen kom främst att uppstå ur det faktum att terrorister/extriminister 

inte längre var rädda att sätta livet till för sin åsikt eller tro, vilket medförde ett större behov 

av säkerhetskontroller vid anläggningar som kan orsaka nationella/samhälleliga skador såsom 

exempelvis en kärnteknisk anläggning. Hotbilden fick då en annan dimension och SSM kom 

därefter att ställa högre krav på säkerheten kring och inom de kärntekniska anläggningarna i 

Sverige.  Bland  annat  har  tillträdet  till  anläggningar  försvårats  i  och  med  utökade 

tillträdeskontroller vid in- och utpassage.

2.4. Tillträde till OKG
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Till följd av den ökade hotbilden kring kärntekniska anläggningar har OKG under 2008 skärpt 

sina tillträdeskontroller vid anläggningen. För att entreprenörer och övriga anställda idag ska 

kunna tillträda anläggningens bevakade område krävs att de har genomgått:

• Säkerhetsprövning.  För  att  entreprenörerna  som arbetar  vid  OKG  ska  anses  vara 

pålitliga personer görs en säkerhetsprövning. Denna ska bland annat visa att det som 

framkommit  under  personalens  anställningsintervju  är  korrekt,  exempelvis 

familjeförhållanden,  kontakter,  utbildning  m.m.  Inom ramen  för  säkerhetsprövning 

ingår även registerkontroll, vilken syftar till att se de anställdas lämplighet för arbete 

inom  ett  kärntekniskt  område.  Registerkontrollen  görs  generellt  mot 

säkerhetsskyddslagen (Tillträdesbestämmelser s. 5).

• Föranmälan har gjorts.

• Personen har fyllt 18 år.

• Drogtest, vilket skall genomföras av samtlig personal vart tredje år. Drogtestet syftar 

till  att upptäcka droger såsom cannabis, kokain, heroin/morfin och amfetamin. Vid 

uppdrag  eller  besök  om  högst  fem  dagar  föreligger  inget  krav  på  drogtest 

(Tillträdesbestämmelser s. 3). 

• Skydds- och Säkerhetsutbildning, en så kallad paragraf 6 utbildning. För att arbeta på 

anläggningen krävs att personalen och entreprenörerna har en godkänd skydds- och 

säkerhetsutbildning.  Utbildningen  ska  sedan  upprepas  var  tredje  år 

(Tillträdesbestämmelser s. 4).

• Rent system utbildningen.  Denna utbildning syftar  till  att  delge kunskap kring hur 

personalen  ska  bete  sig  för  att  förhindra  att  främmande  föremål  kommer  in  i 

processystemet. Rent system utbildningen utförs interaktivt och kan exempelvis göras 

via OKG hemsida (Tillträdesbestämmelser s. 4).

• Läkarundersökning.  All  personal  på  anläggningen  ska  vara  läkarundersökta  innan 

arbetet  påbörjats.  Denna  undersökning  ska  genomföras  var  tredje  år  och  avgöra 

personens  lämplighet  att  arbeta  i  miljöer  med  joniserande  strålning 

(Tillträdesbestämmelser s. 4). 

2.5. Inpassering vid OKG
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Från och med december 2008 har OKG genomfört kontroller på samtliga inpasserande till 

anläggningen.  För  att  de  anställda  ska kunna beträda  det  kontrollerade  området  måste  de 

passera flertalet kontroller vid in- och utpassagen. Första kontrollen är en säkerhetskontroll 

med bagageröntgen samt metalldetektor, där de anställdas tillhörigheter röntgas och personen 

genomsöks på metallföremål med hjälp av en metalldetektor båge. Syftet med denna kontroll 

är att föremål som inte är avsedda att ta in i anläggningen plockas bort. Exempel på otillåtna 

föremål är: privat mobiltelefon (dvs utan OKG abonnemang), kameror, vapen, droger m.m. 

(Inpasseringsrutiner s 7). Därefter väljs slumpmässig personal ut för att genomgå en detektor 

avsedd att upptäcka stoff från sprängmedel på personens kläder och övriga tillhörigheter, en 

såkallad  sprängmedelsdetektor.  Slumpmässigt  väljs  även  personal  ut  för  att  göra  ett 

alkoholtest,  då  en  nolltolerans  mot  alkohol  satts  upp  som säkerhetsåtgärd  av  OKG.  Vid 

misstanke om alkoholpåverkning hos en anställd har väktarna befogenhet att vidta åtgärder 

utöver det slumpmässiga urvalet. Efter denna detektor kommer personen fram till snurrgrindar 

som enbart kan passeras med hjälp av giltigt  passerkort samt fingeravtryck.  Det är i  detta 

sammanhang av vikt att poängtera att de anställda enbart har tillträde till de byggnader, eller 

delar  av  byggnader,  som  de  ansökt  om  att  tillträda  och  inte  någon  annanstans  inom 

anläggningen. Detta kontrolleras med hjälp av passerkort, koder samt biometrisk kontroll, dvs 

fingeravtryck, vid grindar och dörrar. För de anställda som av olika anledningar inte kan avge 

fingeravtryck  används  venscanning.  I  och  med  de  förändringar  som  gjorts  rörande 

inpasseringen  vid  OKG  har  funktionen  för  de  olika  passerkorten  förändrats.  Den  största 

förändringen som gjorts är den biometriska kontrollen, vilken lagts till på ett av passerkorten, 

samma kort fungerar även som ett minne där behörighetsgrad 

lagrats. Eftersom detta kort nu fått ett minne ökar vikten av att 

de båda passerkorten hålls åtskiljda då de annars stör varandra. 

Figur  1 visar  in-  och  utpassagen  till  OKG.  Nummer  1 

symboliserar förtältet, vilket skyddar från dåligt väder. Vidare 

kommer  ingången  till  säkerhetskontrollen  (nr  2),  därefter 

passeras  en  av  de  6  linerna  med  röntgen  och  metalldetektor 

bågar  (nr  3).  Slumpmässigt  väljs  därefter  anställda  ut  för  att 

passera  sprängmedelskontrollen  (nr  4).  Därefter  sker  en 

biometrisk avläsning vid rotationsgrindarna (nr 5). Slutligen kommer ingången till  bevakat 

område (nr 6).  Utpassagen återfinns vid nummer 7. (Informationsfolder OKG, 2008) 

2.5.1. Inforsling av gods, fordon samt livsmedel
6

Figur 1



För att gods ska få transporteras in till OKG krävs det att de genomgår vissa kontroller, vilka 

inte är belägna vid tillträdeskontrollerna. Kontrollerna för gods och fordon består bland annat 

av genomsökning av fordon som godset transporteras i,  detta sker vid fordonskontrollerna 

som ligger i anslutning till anläggningens staketgata. Vid dessa kontroller återfinns väktare 

samt  bombhundar,  vilka  är  dresserade  att  upptäcka  sprängmedel  alternativt  spår  av 

sprängstoff i samt utanpå fordonen. Dessa kontroller syftar, likt tillträdeskontrollerna, till att 

hindra otillåtna föremål och ämnen att komma in på anläggningens område. Allt material och 

verktyg som är nödvändig för anläggningens drift kontrolleras i dessa kontroller, bland annat 

gastuber och verktyg.

Genom  dessa  kontroller  passerar  även  de  livsmedel  som  bland  annat  förbrukas  i 

anläggningens matsalar. Livsmedel som forslas in behandlas i enlighet med livsmedelslagen, 

där stor vikt läggs vid hygien och behandling av råvaror.         

2.6. Pågående arbete vid OKG

Vid OKG pågår för nuvarande tre stora utvecklingsprojekt: Puls, Plex och Nyans som alla har 

i syfte att modernisera och säkerhetshöja verksamheten vid och runt anläggningen. Inför Puls 

kom OKG att arrangera ett ankomstcenter i form av ett temporärt isolerat tält i barrack form. 

Ankomstcentret var det första entreprenörerna kom i kontakt med när de kom till  OKG. I 

Ankomstcentret fanns i de flesta fall representanter från de företag entreprenörerna kom från 

samt personal från OKG. Entreprenörerna kunde i ankomstcentret få hjälp med inpasserings 

handlingar, utföra rent system utbildning, se informationsfilm m.m. På grund av revisionens 

storlek kom dock tiden i ankomstcentret att bli relativt lång för flertalet entreprenörer.    

2.6.1. Puls

Puls, Power Uprate with Licenced Safety, har i syfte att uppgradera och modernisera O3 samt 

säkerhetshöja anläggningen så att den förväntade tekniska livslängden för reaktorn utökas till 

60 år. Denna effekthöjning görs dels utifrån nyare och högre reaktorsäkerhetskrav, det ökade 

elbehovet i Sverige samt för att öka livslängden på O3 som nu varit i drift i 20 år. 

Detta görs delvis genom att installera ny utrustning där de främsta insatserna innefattar att öka 

kapaciteten  på  kylsystemen  samt  installera  nya  diversifierande  kylsystem.  Utöver  detta 

kommer nya huvudcirkulationerspumpar att installeras samt delar av reaktorns interna delar 

att bytas ut. Andra installationer såsom nya ångskalventiler, ny turbin, ny generator, nya 400V 

transformatorer samt hjälpkraftstransformatorer kommer att installeras.   
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Dessa åtgärder är en förutsättning för att kunna uppnå målet att producera mer el och höja 

effekten  av  elproduktionen  från  1200  MW  till  1450  MW  (Brutto).  Denna  effekthöjning 

minskar  på  sikt  de  operativa  kostnaderna  vilket  minskar  kostnaderna  för  konsumenterna. 

Kontrollrummet vid O3 kommer i och med alla åtgärder att uppdateras och verksam personal 

kommer att tränas i den nya miljön i simulatorer och andra utbildningar.

Puls projektet startades 2004 och beräknas avslutas 2010. I Puls arbetar 130 personer aktivt 

för satt driva projektet framåt. Utöver dessa arbetar 1500-2000 entreprenörer och konsulter 

från 16 nationer, i vilken även annan inhyrd personal inräknas. 

2.6.2. Plex

Projektet  Plex,  Plant  Life  Extension  kom till  under  2004 och  syftar  till  att  samordna  de 

moderniseringsåtgärder som utförs på O2. Plex har som främsta mål att säkra tillgängligheten, 

förbättra verkningsgraden samt vidta säkerhetshöjande åtgärder vid O2. Precis som Puls och 

hela OKGs målsättning har projektet Plex målsättningen att klara 60 års drift. Då O2 varit i 

drift sedan 1974 krävs en del insatser för att möjliggöra målsättningen. De största åtgärderna 

som genomförs i och med Plex är att höja reaktorsäkerheten genom att installera ny kylkedja 

och  nytt  reaktorskyddssystem.  Utöver  dessa  åtgärder  för  reaktorsäkerheten  förstärks 

elmatningen och den fysiska separation samt förstärkt skydd i ventilation vid brand. 

För att säkra tillgängligheten samt öka verkningsgraden moderniseras turbinen och byte av 

komponenter  i  driftsystemet  görs.  Dessa  åtgärder  möjliggör  en  ökning  av  den  termiska 

reaktoreffekten  från  1800 MW till  2300 MW. Tillsammans  beräknas  verkningsgraden  på 

turbinen öka med 36 %. Denna ökning blir först möjlig efter beslut från OKGs styrelse samt 

regeringen och miljödomstolen. Projektet Plex beräknas pågå till 2011.

2.6.3. Nyans

Nyans projektet rör det nya anläggningsskyddet och har i uppdrag att skapa ett fysiskt 

skydd  för  OKG  med  hänsyn  till  de  föreskrifter  SSM frambringat  samt  efter  den 

substantiella  hotbild  som  råder.  För  att  säkra  anläggningarnas  fortsatta  drift  och 

uppgradera det fysiska skyddet ses säkerhetssystemet samt det tillförlitiga rutinerna 

över.

De  skärpta  skyddskraven  från  SSM  (då  främst  2008:12)  medför  att  skyddet  av 

anläggningen måste förstärkas både organisatoriskt och fysiskt. Detta realiseras delvis 
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genom  förstärkta  person-  och  fordonskontroller,  vilket  medför  förändringar  i 

vardagsrutinerna  för  medarbetare,  entreprenörer  och  personal  vid OKG. För  dessa 

åtgärder byggs en centralentré samt nya staketgator runt anläggningen. En ytterligare 

bakgrund till  dessa riskförebyggande åtgärder  är  de terrorhändelser  omvärlden fått 

erfara. Projektet Nyans startade 2006 och beräknas färdigställt 2010.

2.7. Beck- Risksamhället

Beck  (1998:30)  argumenterar  kring  följdproblemen  av  den  tekniska  utvecklingen 

samt  modernitetens  framfart.  Moderniseringen  som  till  en  början  kan  anses  vara 

effektiv och produktiv har enligt  Becks (1998:30) övergått  till  att  vara reflexiv då 

moderniseringens  följder  inte  längre  går  att  hantera,  då  hot  och  risker  blivit  en 

konsekvens av den snabba utvecklingen. I fråga om risker talar Beck (1998:32) om 

fem teser infattade risker kring  radioaktivitet, internationella olikheter, civilisations  

risker, medvetenhet kring risker samt riskernas bieffekter.  Dessa teser har sin grund i 
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tidigare förödelse, som bland annat kärnkraftsolyckan i Tjernobyl  1986 som enligt 

Beck  (1998:11)  gav  upphov  till  den kärnkraftspolitiska  säkerhets  debatt  och  den 

ökade hotbilden som är riktad mot kärnkraftsverk idag.  Tragedier av denna art menar 

Beck (Ibid.) inte bara lett oss in i ett risksamhälle, utan även i ett katastrofsamhälle 

där riskernas omfattning kan vara totala, där alla kan drabbas. Radioaktivitetsrisken 

menar Beck (Ibid.) ofta har oåterkalleliga skadeverkningar både fysiskt och politiskt, 

där  massmedier  definierar  riskerna  och  innehar  den  samhällspolitiska 

nyckelpositionen (1998:34). Detta menar Beck (1998:35) skapar en offentlig debatt 

om vad risker egentligen handlar om.  För att kunna bedöma en risksituation menar 

Beck (1998)  att  en legitim riskprognos bör  göras  för  att  kunna definiera  den.  De 

socialt erkända riskerna som till viss del ansetts vara opolitiska blir i och med detta 

politiska. 

2.7.1 Hot och risker

Olika  typer  av  risker,  dit  personliga  risker  hör,  i  och  med  kärnklyvning  och 

radioaktiva  ämnen,  menar  Beck  (1998:30)  kräver  politiska  beslut  för  att  kunna 

elimineras. I det gamla väst menar Beck (1998) att risker förnekas genom att höja så 

kallade gränsvärden, där etik kan sägas hamna i skymundan då gränsvärdet över vad 

som kan anses som respektabelt kan anses lägre än det  egentliga riskvärdet. Vidare 

menar  Beck (1998:90) att  detta  ”Normaltillstånd”  som gränsvärdet utgör,  förnekar 

den faktiska konsekvensen av det som kan hända som Beck (1998:104) anser hänger 

ihop med rädsla. Ansvaret över hur högt gränsvärdet skall vara behöver ett tydligt 

politiskt  styre  och  kräver  också  myndigheternas  övervakning.  Här  menar  Beck 

(1998:53)  att  ”offer  och  gärningsman”  sammanfaller  .  En  så  kallad  social 

”bumerangeffekt” sker då risker moderniseringen skapat slår tillbaka som påtagliga 

hot.  Vidare  argumenterar  Beck  (1998:54)  att  denna  latenta  bieffekt  inte  bara  slår 

tillbaka direkt på den enskilde gärningsmannen/männen utan ”skär alla över en kam 

och  skadar  därför  också  alla  ”  (Beck  1998:54).  För  att  tydliggöra  de  risker 

globaliseringen och den reflexiva moderniseringens risker för med sig kan vi redan 

idag se effekter av då allt fler instanser och organ hotas av terror och sabotage. 

 2.7.2. Bieffekter av den reflexiva moderniteten

Beck menar att bieffekterna av eget handlande slår tillbaka i något han metaforiskt 

kallat  ”bumerangeffekten.”  Så  länge  riskerna  inte  är  vetenskapligt  erkända 
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”existerar”  de  inte,  dock  inte  juridiskt,  medicinskt,  tekniskt  eller  socialt,  alltså  

förändras,  behandlas  eller  kompenseras  de  inte.”  (1998:99).  Detta  menar  Beck 

(1998:99)  hör  ihop  med  att  den  vetenskapliga  rationaliteten  avmystifieras.  Vidare 

talar Beck (1998:71) för att modernisering samt industrialiseringsprocessen handlar 

om drastiska och hotfulla ingrepp i människans levnadsvillkor, att alla påverkas.  Som 

latenta bieffekter och dess förändring av de konflikter  som uppstår i och med den 

reflexiva moderniteten drar Beck (1998:72) en parallell till  förr då demonstrationer 

och andra folkliga aktioner användes som motargument  kontra det sätt  att  angripa 

konflikter som används idag. Risksituationen drabbar idag civilisationen på ett annat 

sätt då det inte finns någon självklarhet vad gäller hot och risker, oavsett välstånd. 

Hur  man  än  gör  kan  man  därför  inte  köpa  sig  fri  från  civilisationsrisker  (Beck 

1998:75). Skillnaden under den senaste utveckling menar Beck (1998:76) är att hot 

och risker  som förr  varit  osynliga  med moderniteten  blir  mer  synliga  och  mindre 

latenta.   Dock  menar  Beck  (1998:77)  att  det  finns  en  skillnad  på  risk  och 

varseblivning,  då  han  hävdar  att  riskerna  inte  höjts,  men  medvetenheten  om dem 

skärpts betydligt. Den generaliserade medvetenheten om att man är drabbad stärkts i 

och  med  detta  vilket  Beck (1998:104)  menar  i  allmänhet  kommer  till  socialt  och 

politiskt uttryck främst i miljö och fredsrörelserna.

2.7.3. Förnekandet av hot och risker

I takt med att hotens omfattning ökar, ökar även sannolikheten till att förneka samt 

bagatellisera  den (Beck 1998:104).  Detta  menar  Beck (Ibid.)  har att  göra med att 

risker även uppstår genom kunskap och därav kan förminskas eller förstöras genom 

dels  kunskap men  också  genom att  förträngas  ur  medvetandet.”  En hotande  fara 

behöver inte genererat i ökad medvetenhet om faran utan att framkalla motsatsen,  

förnekande på grund av rädsla” Beck 1998:104).  Beck (1998:105) argumenterar för 

att hot med kärnvapen med destruktiva krafter är svårt att föreställa sig, men bilden av 

det är  oföränderlig,  dock är denna uppfattning föränderlig.  Oro och lugn är något 

Beck (Ibid.) menar på kan ha samma härkomst, då hotet kan vara svårt att föreställa 

sig, men som man måste leva med.  Det behöver dock enligt Beck (1998:105) inte 

vara  farorna  som  framkallar  en  allmän  oro  utan  de  som  uppmärksammar  den. 

Riskmedvetenhet är på så sätt ett förskjutet tänkande och handlande och risksamhället 

med  politisk  overksamhet  tenderar  därav  att  bli  ett  ”syndabocksamhälle”  (Beck 
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1998:105) där man konstruerar sociala stereotyper som får agerar ”åskledare”. 

3. Teoretisk referensram

3.1. Giddens

3.1.1 Separation av tid och rum

Giddens (1996:13) menar att modernitet är kopplat till tid och geografisk plats där den 

ursprungliga diskussionen kretsar kring den diskontinuitet som är förbunden med den 

moderna perioden. Vidare talar Giddens (1996:15) för att förändringen från tidigare 

historiska perioder präglats av sociala sambandsformer på ett globalt plan där det just 

är  förändringstakten  och  dess  räckvidd  som  identifierar  dess  diskutionuiteter  och 

urskiljer  de  moderna  sociala  institutionerna  från  de  traditionella.  Det  är  just  den 

extrema  farten  och  räckvidden  som  Giddens  (1996:16)  menar  är  avgörande  för 
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modernitetens  framfart  och  följder.  ”När  olika  delar  av  världen  förbinds  med 

varandra böljar vågor av sociala omvandlingar över praktiskt taget hela jordens yta” 

Giddens (1996:17).

Giddens (1996:17) diskuterar modernitet och dess följder utifrån ledorden,  säkerhet, 

fara,  tillit och  risk med fokus på  konsekvenserna som under åren blir allt tydligare. 

Giddens  (1996:20)  rubricerar  världen  individerna  lever  i  idag  som  farofylld  och 

antyder att det har gjort att människan blivit avtrubbad eller till följd av moderniteten 

tvingats tro på en lyckligare och tryggare samhällsordning.  Hot om kärnvapenkrig, 

risk  för  militära  konflikter  och  blodspillan  från  historiska  krig  menar  Giddens 

(1996:19) är några faktorer till att just fara och säkerhet får prägla moderniteten.  

För att få en förståelse av sambandet och mellan modernitet och omvandlingen av tid 

och  rum måste  man  enligt  Giddens  (1996:26)  se  till  relationen  i  den  förmoderna 

världen.  Giddens (1996:27) hävdar här att utvecklingen sker genom åtskillnad av rum 

och plats  då dessa termer snarare används mot varandra än med varandra.  För att 

förklara detta fenomen menar Giddens att ”platsen” i det moderna samhället skiljer 

sig  från  det  förmoderna  samhället  då  rum och plats  sammanföll  i  en  lokalitet  av 

egenskap  i  en  fysisk  inramning  till  social  verksamhet  på  en  geografisk  ort. 

Modernitet  har  enligt  Giddens  (1996:27)  medfört  att  rummet  blivit  avskiljt från 

platsen  och  istället  blivit  en  språngbräda  för  relationer  mellan  ”frånvarande” 

personer”, då dessa inte nödvändigtvis möts face to face då e-post och mobiltelefoner 

möjliggör  detta,  gentemot  det  förmoderna  samhället  där  Giddens  beskriver  det 

rumsliga  som  mer  ”närvarande”.  Utvecklandet  av  vad  Giddens  (1996)  kallar  det 

tomma  rummet  beror  på  två  faktorer,  dels  den  första  som  möjliggör  rummets 

presentation utan att nödvändigtvis behöva hänvisa till en viss lokalitet.  Den andra 

faktorn för det tomma rummets utvecklande syftar till det som gör det möjligt att byta 

ut olika rumsenheter mot varandra. ”Att tiden rycks loss från rummet erbjuder vidare 

en grund för att det kan åter förenas med hänsyn till  social verksamhet”  Giddens 

(1996:28).  Genom att dela av tid och rum i det moderna samhället menar Giddens 

(Ibid.) att det blir möjligt för de moderna organisationerna att förbinda det lokala och 

globala vilket dagligen påverkar miljontals människors liv, något som inte hade varit 

möjligt i det traditionella samhället. Detta medför även att ett system för datering kan 

standardiseras över hela världen och möjliggör ett enhetligt förflutet.  

13



I  och  med  modernitetens  framfart  och  utvecklandet  och  övergången  från  det 

traditionella till det moderna talar Giddens (1996: 29) om omstruktureringen över det 

obegränsade områden av tidrummet,  något han benämner som ” urbäddning”, vilket 

innebär bla att relationer är oberoende av tid och plats.. 

Giddens (1996:30) talar här om två typer av urbäddningsmekanismer som han menar 

ligger  till  grund för  utvecklandet  av  moderna  sociala  institutioner  där  den  ena  är 

symboliska  medel  och  den  andra  upprättandet  av  expertsystem  där  den  senare 

urbäddnings mekanismen kommer att diskuteras närmare. 

3.1.2. Expertsystem

Med  expertsystem  avses  de  system  som  bygger  på  tekniska  landvinningar  och 

professionell expertis vilka organiserar stora segment av den materiella och sociala 

miljö  individer  lever  i  idag  (Giddens  1996:34).  Vidare  menar  Gidden  (Ibid.)  att 

expertkunskap  kontinuerligt  påverkar  många  aspekter  av  vad  människan  gör,  att 

människan på ett eller annat sätt alltid är indragen i ett expertsystem , som hon även 

sätter  sin  tillit  till.  Giddens  (1996:33)  menar  att  alla  urbäddningsmekanismer  blir 

möjliga genom tillit och att alla moderna institutioner därav också bygger på tillit. Det 

betyder  emellertid  inte  att  tilliten  sätts  till  enskilda  individer,  utan  till  abstrakta 

förmågor såsom tillit till att inte huset rasar samman när man hemma, tillit till att bilar 

stannar  vid  övergångsställen  etc.   Det  är  denna  typ  av  tillit  Giddens  (1996:  35) 

refererat  till  då  han  menar  att  vi  lever  i  en  miljö  som  är  helt  genomsyrad  av 

expertkunskap. ”Alla vet att det är en farlig sysselsättning att köra bil och att den  

innebär risk för olyckor. När jag väljer att gå ut till bilen tar jag den risken , men  

litar på den nämnda expertisen som en garant för att den minimerats då långt som 

möjligt”  (Giddens,  1996:35).  Expertsystem  kan  i  enlighet  med  symboliska  medel 

förskjuta  sociala  relationer  från  det  omedelbara  sammanhanget.  Vidare  menar 

Giddens (Ibid.) att tilliten till expertsystem för en lekman är ofrånkomlig, trots att han 

inte har inblick och kunskap om de aktuella processerna och systemen. Denna tillit 

menar Giddens bygger på erfarenheter av att något fungerar, exempel att tåg vanligen 

går enligt tidtabell, att bilar stannar vid rött ljus och så vidare. 

Utöver  erfarenhet  som källa  till  tillit  kan  kontrollinsatser  som har  till  uppgift  att 

skydda räknas in. Giddens (Ibid.) syftar bland annat på kontrollinsatser såsom system 
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och instanser som typgodkänner maskiner och andra typer av säkerhetskontroller. 

3.1.3. Tillit 

Tillit förutsätter en medvetenhet om att det finns riskabla omständigheter och är starkt 

kopplat till förtröstan samt förtroende, som i sin tur bör relateras till risker. Risker är 

ett fenomen som starkt relaterar till den moderna perioden (Giddens, 1996:36-37). 

För att få klarhet i innebörden av begreppet tillit  förklarar Giddens (1996:39) detta i 

olika punkter. Tillit menar Giddens (Ibid.) har att göra med frånvaro i tid och rum, där 

ett  grundläggande  villkor  för  tillit  inte  är  brist  på  makt,  utan  brist  på  fullständig 

information. Vidare menar Giddens (Ibid.) att tillit  är länken mellan förtröstan och 

förtroende  där  tillit  kan  definieras  som förtroende  för  en  person eller  ett  systems 

pålitlighet med hänsyn till en given händelse. 

Giddens (1996:40) skiljer på fara och risk men menar att dessa begrepp samarbetar då 

risk förutsätter fara. ”En människa som riskerar något utsätter sig för fara, där fara  

innebär ett hot mot den önskade utgången ” (Giddens 1996:40).  Här är även tillit 

inflätat,  där  tillit  i  hög  grad  tjänar  till  att  minimera  de  faror  en  del  typer  av 

verksamheter är utsatta för. Balansen mellan tillit  och kalkylering av risker är ofta 

närvarande i de flesta situationer som präglas av tillit och risk. Då det i sammanhanget 

talas om risk går det inte enbart att se till individuellt handlande, utan det måste här 

ses till  riskmiljöer som kollektivt kan påverka en stor hop människor. Här får även 

begreppet  säkerhet sin betydelse då säkerhet endast är möjligt i en situation där en 

viss mängd faror har minimerats  eller  eliminerats.  För att  begreppet säkerhet skall 

fungera  krävs  enligt  Giddens  (1996:41)  att  det  råder  en  balans  mellan  tillit  och 

acceptabel  risk,  där  acceptabel  risk  kan  sättas  i  relation  till  de  eventuella 

konsekvensernas  omfattning.  Exempelvis:  att  flyga  där  tilliten  till  konstruktionen 

jämfört med den acceptabla risken, att råka ut för en olycka, anses tillräcklig för att 

våga flyga. 

3.1.4. Återinbäddning-Abstrakta system.

Giddens( 1996: 81) kompletterar begreppet urbäddning med återinbäddning och syftar 

här till omfördelningen av urbäddande sociala relationer så att de koncentreras kring 

lokala tids och rumsbetingelser. Utveckling av förtröstan till urbäddningsmekanismer 

sammanförs under det som benämns som abstrakta system (Giddens, 1996: 81). Dessa 
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system  som  Giddens  (Ibid.)  även  liknar  vid  Goffmans  begrepp  ”civil 

ouppmärksamhet”. Abstrakta system finns runt om alla individer men blir exempelvis 

påtagligt  i  mötet  med  en  främmande  människa,  i  hissen,  på  tåget,  eller  då  två 

främmande människor passerar varandra på en trottoar.  Giddens (1996:83) menar att 

mötet med främlingar eller bekanta kan ses som en balansakt mellan tillit, takt och 

makt.  ”Tillit  till  abstrakta  system  är  en  förutsättning  för  avståndsskapande  i  

tidrummet  och  för  de  stora  områden av  trygghet  i  vardagslivet  som de  moderna 

institutionerna  erbjuder  i  jämförelse  med  den  traditionella  världen” Giddens 

(1996:110).

Det grundläggande för denna teori är alltså att relationer som är präglade av tillit är 

åtskilda  i  tidrummet  och  kopplas  till  moderniteten.  Giddens  (1996:88)  frågar  sig 

varför människor har tillit till system de inte besitter teknisk kunskap om och menar 

att tillit endast behövs där det finns okunnighet.  På samma sätt som okunskap kan ge 

tillit  menar  Giddens  (1996:  89)  att  okunskap  kan  ge  upphov  till  skepticism 

försiktighet och rädsla.  Denna ambivalens antyder att tillit är allt annat än en svag 

induktiv kunskap utan snarare ett komplext socialt uppkommet fenomen som i och 

med moderniteten fått en central roll.  

Giddens (1996:90-96)  uttrycker att attityder som är präglade av tillit  eller brist på 

tillit till abstrakta system tenderar att vara oerhört påverkade av erfarenheter. Andra 

faktor som kan komma att påverka är den kunskap som massmedier och andra källor 

sprider till lekmän samt tekniska experter, dessa faktorer påvisar även de abstrakta 

systemens sårbarhet och bekräftar tillitens psykologiska behov. 

Vid  kärntekniska  anläggningar  blir  Giddens  (1996)  teorier  kring  urbäddning, 

expertsystem och tillit exemplifierade, då dessa symboliserar ett led i moderniteten. 

Begreppen  aktualiseras  i  högteknologiska  verksamheter,  då  dessa  genomsyras  av 

expertkunskap och kan rubriceras som en riskmiljö (Giddens, 1996). I kärntekniska 

anläggningar  är  tillit  till  expertsystem  av  vikt  då  dessa  enligt  Giddens  (1996) 

minimerar både fara och risk.  

3.2. Foucault -övervakning och disciplin

Foucault (1998:166) menar att disciplin kräver en rad olika tekniker där sluten miljö 

nämns som en punkt.  Som exempel på en sluten miljö exemplifierar Foucault (Ibid.) 
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platser som fängelse och internat skolor där miljön är omsluten och övervakad. Här 

talar Foucault (1998:169) även om funktionella placeringar som syftar till att definiera 

bestämda platser för att bevaka och avbryta farliga kommunikationer. I disciplinära 

anstalter  tar detta sig i uttryck genom att  anstifta koder för tillträde till  olika rum, 

vilket hänger samman med kontroll och övervakning och i viss mån även lydnad. 

Foucault  (1998:200)  menar  att  övervakning är en förutsättning  för  att  upprätthålla 

disciplin. Det krävs även att den är betvingande vilket möjliggör en maktutövning då 

de som utsätts för övervakningen blir fullt synliga, detta menar Foucault (Ibid.) blir 

påtagligt  i  militärläger  och  andra  konstellationer  som  domineras  och  planeras 

organisatoriskt.  Detta  blir  även  påtagligt  vid  kärntekniska  anläggningar  där 

övervakningen är  hög i  den i  särklass slutna miljön där  det  fysiska samt tekniska 

skyddet är starkt övervakat och kontrollerande.

3.3. Motivation

3.3.1. Maslows behovs trappa

Maslow behovstrappa utformades i syfte att uppmärksamma de mänskliga behov som 

finns  i  en  organisation.  Maslow  menade  att  en  individ  som  inte  får  sina  behov 

tillgodosedda  i  en  organisation  inte  kommer  att  prestera  optimalt  (Greenberg  och 

Baron 2000:133). De behov som Maslow anser bör uppmärksammas i en organisation 

är: Fysiologiska-, säkerhet-, sociala-, förtroende- samt självuppfyllande behov. Dessa 

är placerade i en hierarkisk ordning där de fysiologiska behoven kommer först sedan 

säkerhet osv. För att kunna uppnå en högre nivå i behovstrappan krävs det att den 

föregående  är  uppfylld.  Det  fysiologiska  behoven,  vilka  återfinns  i  botten  på 

hierarkin,  är  de  mest  grundläggande  behoven  såsom  mat,  vatten  m.m.  I  en 

organisation kan dessa behov tillgodoses  genom den lön individen  får  efter  utfört 

arbete, vilken sedan ger individen möjlighet att köpa mat m.m. (2000:134). Det andra 

steget  i  trappan  är  säkerhetsbehovet,  vilket  syftar  till  den  miljö  som  individen  i 

organisationen eller på arbetsplatsen vistas i. I säkerhetsbehovet innefattas både den 

fysiska  och  den  psykiska  säkerheten  som  finns  på  arbetsplatsen  exempelvis 

skyddsutrustning  sjukvård  m.m.   (Ibid.).  Vid  kärntekniska  anläggningar  tas  detta 

behov till  hänsyn genom anläggningens fysiska skydd,  som exempelvis  staketgata, 

säkerhetsutbildning, in- och utpassagekontroller m.m. Även den personliga säkerheten 
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tas hänsyn till i form av utbildning och säkerhetsutrustning i anläggningen. Det fjärde 

behovet är det sociala, vilket syftar till behovet av sociala relationer på arbetsplatsen 

och att dessa fungerar. Om inte dessa tre behov tillgodoses i organisationen så menar 

Maslow att individen inte heller kommer att känna sig hälsosam och tillfreds med sig 

själv. Det näst sista trappsteget berör förtroende och individens möjlighet att utveckla 

självrespekt samt bli accepterad av andra på arbetsplatsen. Det sista steget i Maslows 

behovstrappa  är  självuppfyllandebehovet,  vilket  innefattar  behovet  av  att  bli  den 

bästa. I en organisation eller på en arbetsplats gäller detta främst individens förmåga 

att kunna prestera maximalt (2000:135).        

3.3.2. Två-Faktor teorin

I  Två-Faktor  teorin  behandlas  de  faktorer  som  får  individen  att  känna  sig  nöjd 

alternativt missnöjd med sin arbetsplats. Två-Faktor teorin är indelad i två, en vilken 

resulterar  i  missnöje  och  den  andra  resulterande  i  tillfredställelse  på  arbetsplatsen 

(Greenberg  och  Baron,  2000:174–175)  Missnöje  förknippas  främst  med 

arbetsplatsens  utformning  exempelvis;  arbetsförhållanden,  lön,  säkerhet  samt 

övervakning  m.m.  Dessa  faktorer  kan  skapa  missnöje  och  benämns  som Hygien 

faktorer  (2000:175).  I  studien  kan  missnöje  återfinnas  i  samband  med  de 

säkerhetsrutiner  som finns  kring  kärntekniska  anläggningar  samt  den  övervakning 

som finns genom väktare och andra former av övervakning såsom staketgata m.m. 

Tillfredställelse på arbetet associeras å andra sidan med faktorer rörande det aktuella 

arbetet, såsom exempelvis: möjlighet till personlig utveckling, ansvar, uppnådda mål 

m.m. De tillfredställande faktorerna är så kallade motivations faktorer. 

För  att  individen  skall  kunna  prestera  efter  dess  fulla  förmåga  bör  arbetsplatsen 

tillhandahålla en utvecklande arbetsmiljö, där bland annat möjlighet för karriär finns. 

För att undvika missnöje på arbetsplatsen bör även arbetsmiljön anpassas och planeras 

på bästa sätt.    

3.3.3. Delaktighet, medvetenhet och information.

Greenberg och Baron (2000:148) menar att delaktighet i beslutsfattning, om det som 

påverkar individen,  är en viktig faktor för arbetslydnad. Vidare menar Greenberg och 

Baron (Ibid.) att delaktigheten även påverkar motivation till att följa de direktiv och 

förordningar arbetsplatsen kräver. Att inte få vara med och påverka beslut som rör en 
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själv kan enligt Greenberg och Baron (Ibid.) leda till försämrade prestationer och samt 

sabotage i arbetet. 

Beslut  och  frågor  som behandlats  och  som lett  till  en  ofördelaktig  utgång för  de 

anställda är ytterliga en faktor som benämns som kan påverka anställda negativt. För 

att motivera anställda till att följa nya beslut och direktiv argumenterar Greenberg och 

Baron (Ibid.)  för  vikten  av  informationsflödet.  Genom att  informera  anställda  om 

varför  man gjort  ändringar  samt  tagit  till  vissa  åtgärder  kan enligt  Greenberg  och 

Baron  (Ibid)  ge  den  anställde  en  ökad  förståelse  till  varför  de  gjorts  samt  öka 

motivationen att ta till sig besluten.  

3.3.4. Adams equity theory

”Adams  equtiy  theory  ”  är  en  teori  är  starkt  knuten  till  motivation  kring  rättvis 

behandling. Teorin syftar till att förklara hur orättvisor inom organisationer kan skapa 

olust samt ovilja till arbete. Teorin exemplifierar anställdas jämförande av bland annat 

löner och förmåner samt den otillfredsställelse orättvisor samt ojämlikheten kan ställa 

till med. Individer jämför det Greenberg och Barton (2000:143) benämner som inputs, 

det man presterar och gör med, outcomes, som innefattar det man får i gengäld , dvs 

prestation mot betalning. Om individens  outcomes understiger individens  inputs  kan 

enligt  Greenberg och Baron (Ibid.) en känsla av otillräcklighet väckas, vilket även 

påverkar arbetsmotivationen. 

3.4. Genus

Studien har som avsikt att även belysa resultatet ur ett genus perspektiv. Till detta 

valdes Hirdmans genus teori  som behandlar skapandet  av könen  ur stereotyperna 

manlig och kvinnligt. 

3.4.1. Elementära formler

Hirdman  (2004:19)  behandlar  motsättningarna  mellan  vad  som  betraktas  som 

kvinnligt  respektive  manligt  med  hjälp  av  elementära  formler.  Grundformeln  i 

Hirdmans  genusteori  benämns  som  A-icke  A där  mannen  representerar  A och 

kvinnan  representerar  icke  A,  vilket  även  likställs  som  icke  närvarande. Detta 

påstående grundar Hirdman i människan förhållande till naturen och gudarna och gör 

anknytningar  till  så  långt  som till  500f.kr  då  män  stod  för  form och kvinnor  för 
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formlöshet.  Hirdman  (2004:28-29)  utvecklar  sedan  formeln  till  A-a som  är  en 

jämförande formel  och som förtydligar könsskillnader kvinnor och män emellan, där 

A står  för mannen och a för den ”lilla mannen”. Vidare beskriver Hirdman a som en 

ofullgången man som inte är färdigbakad och refererar här till den forna demokratins 

Aten där kvinnor blev inlåsta i kvinnohus och endast männens röster räknades.

Som  den  normativa  formeln  presenteras  A-B,  där  mannen  återfinns  som  A och 

kvinnan som  B.  Det som skiljer  denna formeln från de som tidigare behandlas  är 

åtskillnaden  av ”arterna”.  Här  skapas  till  skillnad  från  ovan nämna  formler  en så 

kallad  tvåkönsmodell  där man skiljer man på män och kvinnor som hund och katt. 

Denna  åtskillnad  medför  enligt  Hirdman  (2004:36)  att  mannen  och  kvinnan  blir 

ojämförbara med varandra då dessa tillhör olika arter. 

3.4.2. Mannen som norm.

Mannen A beskriver Hirdman (2004:59)  har konstruerats till den mätbara människan 

vilket Hirdman benämner som en manlig prototyp. Denna benämning ligger till grund 

för hur mannen genom tiderna används som norm och modell i olika analyser kring 

människan  där  syreupptagningsförmåga  nämns  som exempel  där  manna  står  som 

prototyp för ”normalvärdet”.  Här blir kvinnans underordning påtaglig samtidigt som 

det  manliga  könet  blir  dominerande.  Denna normförståelse  menar  Hirdman  måste 

hållas  isär  ”  Att  vara  man  är  inte  att  vara  kvinna.  Att  vara  man  är  att  vara  

normbärare.” Hirdman 2004:65.  
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4. Metod

I uppsatsen används kvalitativ metod med intervjuer samt observationer.  Intervjuer 

utförs med respondenter som uppfyller de dokumenterade kriterierna i urvalet. Syftet 

med  valet  av  intervjuer  är  att  få  en  individuell  syn  på  hur  de  anställda  upplever 

säkerhetskontrollerna och den information som givits innan tillträde till anläggningen. 

För att upptäcka attityder och upplevelser hos entreprenörerna vid anläggningen anses 

en kvalitativ studie mest tillämpbar, på grund av dess förmåga att kunna tillhandahålla 

flertalet  djupgående svar samt möjliggöra egna reflektioner.  Utöver intervjuer med 

lämpliga respondenter kommer observationer att utföras på OKG, i anslutning till in- 

och utpassagen. Syftet med observationerna är att få en djupare förståelse kring den 

problematik  som  de  utökade  säkerhetskontrollerna  medför  för  de  anställda, 

entreprenörer  samt  konsulter  vid  OKG.  Utöver  den  tidigare  nämnda  typen  av 

observation  kom  deltagande  observation  att  användas  i  form  av  deltagande  i 

säkerhetsutbildningen,  paragraf  6  utbildning,  samt  egna  erfarenheter  av  in-  och 

utpassagen till  anläggningen. Syftet med de deltagande observationerna är att få en 

förståelse  för vad de anställda vid OKG måste genomgå för att  få tillträde till  sin 

arbetsplats samt vilken typ av information som ges angående säkerheten vid och i 

anläggningen.  Hänsyn  kommer  tas  till  den  forskningsetik  som  nämns  i  utvald 
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metodlitteratur.  

4.1. Kvalitativ metod  

Den kvalitativa intervjun syftar till att fånga upp individers upplevelse av ett fenomen 

eller problem. Detta sker genom att individen tillåts uttrycka sig fritt och med egna 

ord, vilket är en förutsättning för en djupare förståelse av upplevelsen. De kvalitativa 

data,  empiri,  som samlas  in  under  intervjuer  kan  i  senare  skede  beskrivas  utifrån 

kvalitativa  variabler  såsom  exempelvis:  utbildningsnivå,  samhällsställning  m.m. 

(Hughes och Månsson, 1988:23) vilka i sin tur valts ut baserat på uppsatsens syfte. 

För att klargöra de kvalitativa intervjuernas aspekter och syften kan de sammanfattas i 

olika  punkter/påståenden.  Den  första  kan  benämnas  som  respondentens  liv/värld, 

vilken  syftar  till  den  kvalitativa  intervjuns  huvudtes  som  består  i  att  fånga  upp 

respondentens  upplevelse  av  den  vardagliga  omvärlden  och  vilken  relation 

respondenten har till  denna värld (Kvale, 1996:29).  Den andra punkten är  mening 

vilken hänvisar till intervjuns försök att förstå den centrala meningen i respondentens 

livssituation.  Möjligheten  att  få  denna  förståelse  bygger  på  att  intervjuledaren 

registrerar vad respondenten säger såväl som hur den säger det (1996:31). Den tredje 

aspekten av forskningsintervjun är den kvalitativa kunskap som uttrycks i det dagliga 

språket. I språket kan precisera beskrivningar av olika fenomen ges, vilket skiljer sig 

från den kvantitativa  forskningen som behandlar  siffror (1996:32).  Ett  av de mest 

påfallande  syften  som  den  kvalitativa  forskningsintervjun  tillhandahåller  är  dess 

beskrivande funktion.  Respondenten har i intervjusituationen möjlighet att beskriva 

vad de erfarigt, hur de känner samt hur de reagerar. I det senare skedet är det sedan 

upp till forskaren att analysera varför respondenten upplever och agerar som den gör 

(Ibid.).  I  den  kvalitativa  intervjun  är  det  av  vikt  att  poängtera  dess  specifikation,  

vilken menas att intervjuerna som utförs syftar till att beskriva en specifik situation 

samt/alternativt respondentens personliga åsikter kring ett fenomen eller en situation. 

Med  andra  ord  går  det  inte  att  påvisa  några  generella  åsikter  baserade  på  den 

kvalitativa forskningsintervjun (1996:33). 

 Den kvalitativa metoden baseras, utöver den direkta informationen som framkommer 

under  exempelvis  intervjutillfället,  på  en  tolkning  av  respondentens  verbala  och 

fysiska  uttryck.  Intervjuledaren  bör  därför  beakta  sitt  val  av  kroppsspråk  och 
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frågeformuleringar så att risken för missförstånd minimeras.

I den kvalitativa metoden används sju olika steg. Det första steget är det som benämns 

som tematisering. Tematiseringen innefattar utformandet av syftet med studien samt 

beskrivningen av fenomenet som skall undersökas (Kvale, 1996:88). Det andra steget 

benämns som design,  vilket  innefattar  en planering av undersökningens utförande. 

Designen bör  färdigställas  innan intervjuerna  påbörjas.  Tredje  stadiet  är  intervjun, 

vilken utföras med hjälp av en sedan tidigare utformad intervjuguide där lämpliga 

frågor valts ut baserade på studiens syfte. I intervjusituationen är även den dynamiska 

aspekten mellan  intervjuledare  och respondent  viktig  att  ta  hänsyn till.  Detta  görs 

lämpligen  baserat  påförfattarnas  liknande  upplevelser,  där  samapelet  mellan 

intervjuledaren och respondenten står i centrum (Ibid.). Efter att intervjuerna utförts 

blir nästa steg att transkribera den insamlade datan, vilket i de flesta fall innebär att 

det inspelade materialet omvandlas till skrift. Transkriberingen syftar till att förbereda 

intervjumaterialet  för  en  analys  och  resultat  redovisning.  Efter  att  materialet 

transkriberats  kommer  det  ligga  till  grund för  analysen,  vilken  baseras  på  val  av 

metod samt undersöknings syfte. Det sjätte steget omfattar verifiering vilket syftar till 

studiens reliabilitet, hur konstanta svaren är, samt validitet, om studien undersöker det 

som  den  är  tänkt  att  undersöka  (Ibid.).  Det  sista  steget  i  den  kvalitativa 

forskningsintervjun  är  rapportering,  där  den  insamlade  materialet  redovisas  utifrån 

teorivalet för studien. Dessa sju steg har legat till grund för planeringen av studien, 

vilket kommer att visas längre fram i detta kapitel.  

4.2. Urval      

Till  uppsatsen  kom ett  strategiskt  urval  att  användas,  vilket  innebar  att  forskarna 

delgav uppsatsens grundläggande frågeställning till OKG som sedan gav förslag på 

personer som återfanns  inom gränserna för dessa variabler  (Trost,  2005:117–119). 

Sedan var det författarnas ansvar att välja ut vilka respondenter som skulle kontaktas. 

Variablerna  som användes  i  urvalet  var:  kön,  företag,  plats  samt  arbetsuppgifter. 

Anledning  till  valet  av  strategiskt  urval  grundades  på  att  denna  urvalsmetod  gav 

möjlighet att systematiskt välja ut de personer som författarna ville få tag på, dvs de 

personer som tillhandahöll relevant kunskap om det aktuella fenomenet (2005:118). I 

studien ansågs denna kunskap återfinnas hos samtliga entreprenörer som tagit del av 

säkerhetsrutinerna vid OKG. Valet baserades även på det faktum att de personer som 
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var  intressanta  för  studien  inte  kunde nås  utan  någon form av  kontakt  vid  OKG. 

Eftersom det endast finns en begränsad grupp av individer som har erfarenheter av 

säkerhetskontroller  vid  kärntekniska  anläggningar  så  ansågs  detta  urval  uppfylla 

studiens kriterier.

4.3. Utförande

I studien deltog 12 respondenten fördelat på fyra kvinnor och åtta män. Fördelningen 

mellan kvinnor och män var från studiens början tänkt att  vara jämn,  dock kunde 

denna önskan inte tillgodoses på grund av bland annat återbud från några kvinnliga 

deltagare. En annan faktor som var avgörande i fråga om fördelningen mellan könen i 

studien  var  den  totala  fördelningen  på  arbetsplatsen,  där  majoriteten 

entreprenörer/anställda var män. Intervjuerna var ca 45 minuter och spelades in med 

hjälp  av  en  mp3  spelare.  Det  ansågs  i  studien  lämpligt  att  spela  in  intervjuerna 

eftersom forskarna då kunde transkribera intervjuerna ordagrant och sedan plocka ut 

de stycken och citat som var användbara i studien. Vid transkriberingen kunde även 

tonfall  och  ordval  analyseras  (Trost,  2005:53–54),  vilket  ledde  till  att  eventuella 

missförstånd minimerades. 

Respondenterna kontaktades via telefon där uppsatsens syfte samt en presentation av 

forskarna delgavs. Respondenterna tillfrågades därefter om denna kunde tänka sig att 

ställa upp på en intervju. Om respondenten var intresserad gavs därefter förslag på 

datum  då  intervjuerna  skulle  kunna  tänkas  äga  rum.  Tiderna  anpassades  efter 

respondenternas arbetstider, då flertalet arbetar skift. Forskarna berättade sedan att de 

skulle kontakta respondenterna dagen innan intervjun för information om plats. 

Vid intervjutillfällena delades intervjufrågorna upp mellan forskarna. Uppdelningen 

baserades på de olika teman som frågorna återfanns under, vilket gjorde att forskarna 

kunde fokusera på vissa av frågorna. Denna fördelning gav möjlighet för den forskare 

som inte ställde frågor att skriva ner stöd anteckningar samt komma med eventuella 

följdfrågor.         

4.3.1. Intervjupersoner

I  studien  deltog,  som  tidigare  nämnt,  12st  respondenter.  Intervjupersonerna  var 

fördelade på 4st kvinnor respektive 8st män. Den första intervjupersonen (IP 1) var en 
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man  i  40  års  ålder  som arbetar  vid  OKG som arbetsledare.  Intervjupersonen  har 

behörighet till samtliga delar av OKG, med undantag för kontrollrummet, och är för 

tillfället  vid OKG med anledning av puls. Intervjuperson nummer 2 (IP 2) var en 

kvinna i 20 års ålder. Kvinnan arbetade som sanerare och var behörig att vistas längst 

in  på  O3.  Intervjupersonen hade  gymnasiekompetens  och  arbetade  vid  OKG med 

anledning  av  puls.  Den tredje  intervjupersonen (IP  3)  var  en man  i  40 års  ålder, 

respondenten  hade  behörighet  till  alla  delar,  förutom  kontrollrummet. 

Intervjupersonen var på OKG med anledning av puls, men har dock varit på OKG vid 

tidigare tillfällen. Den fjärde intervjupersonen (IP 4) var en kvinna i 20 års ålder som 

arbetade vid OKG med anledning av puls, dock hade även denna respondent arbetat 

vid OKG tidigare. Respondenten hade behörighet till nästintill samtliga delar av OKG 

och tillgodoräknade sig en gymnasiekompetens. Intervjuperson nummer 5 (IP 5) var 

en man närmare 30 års ålder. Intervjupersonen arbetade vid OKG med anledning av 

puls  och  hade  behörighet  till  halva  aktiva  avdelningen.  Intervjupersonen  hade  en 

gymnasialutbildning. Den sjätte intervjupersonen (IP 6) var en man i 40 års ålder som 

även han var på OKG med anledning av puls. Denna intervjuperson tillhandahöll likt 

IP  5  behörighet  till  halva  aktiva  avdelningen  och  kunde  även  tillgodose  sig  en 

gymnasiekompetens. Intervjuperson nummer 7 (IP 7) var en man i 20 års ålder som 

även han hade gymnasiekompetens. Intervjupersonen var på OKG med anledning av 

puls  och  hade  behörighet  till  samtliga  delar  av  OKG,  förutom  kontoren. 

Intervjupersonen var som nämnt på OKG med anledning av puls men hade dock varit 

på OKG tidigare under andra revisioner. Den åttonde intervjupersonen (IP 8) var en 

man närmare 30 års ålder, respondenten hade behörighet till nästintill samtliga delar 

av  OKG.  Intervjupersonen  hade  en  högskoleutbildning  och  var  på  OKG  med 

anledning  av  puls.  Intervjuperson nummer  9 (IP 9)  var  en  kvinna  i  20  års  ålder. 

Intervjupersonen hade behörighet till samtliga block på OKG och hade i grunden en 

gymnasieutbildning. Respondenten hade nyligen påbörjat sitt arbete vid OKG och var 

där med anledning av puls revisionen. Den tionde intervjupersonen (IP 10) var en man 

i  20  års  ålder,  vilken  hade  begränsad  behörighet  till  bland  annat  reaktorn. 

Intervjupersonen var  på  OKG med  anledning  av  puls  och  hade  sedan tidigare  en 

verkstadsutbildning.  Intervjuperson nummer 11 (IP 11) var en man i  60 års ålder. 

Respondenten var på OKG med anledning av puls och hade behörighet till samtliga 

delar  av  O3  med  undantag  för  kontrollrummet.  Respondenten  hade  en 
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grundskoleutbildning  och  hade  sedan  tidigare  varit  vid  OKG.  Den  sista 

intervjupersonen (IP 12) var en kvinna närmare 30 års ålder. Respondenten var på 

OKG med anledning av puls och hade behörighet till nästintill samtliga delar av O3. 

Intervjupersonen hade som högst gymnasiekompetens.                

4.4. Intervjuguide   

Innan  intervjuerna  genomfördes  utformade  forskarna  en  intervjuguide  med  frågor 

relaterade  till  uppsatsens  syfte  (Trost,  2005:50,  Kavle  1997:121).  Frågorna  skrevs 

sedan ner och kategoriserades inom ramen för olika teman, vilket skapade en tydligare 

enhetlighet kring frågorna. De olika teman som användes var:  Bakgrund, utbildning  

och  erfarenhet,  Säkerhet,  kontroller/övervakning,  förståelse samt  ankomstcenter. 

Under  temat  bakgrund ställdes  frågor  rörande  namn,  ålder,  behörighetsgrad  m.m. 

Syftet med denna typ av frågor var att få en tydligare uppfattning om respondenten. 

Det  andra  temat  som  användes  var  utbildning  och  erfarenhet vilken  inkluderade 

frågor rörande tidigare erfarenhet kring bland annat kärntekniska anläggningar samt 

tillträdeskontroller.  Detta  tema  syftade  till  att  synliggöra  eventuell  förutfattade 

meningar  eller  åsikter  som uppkommit  hos  respondenten  i  samband  med  tidigare 

erfarenhet alternativt utbildning. Temat säkerhet berörde områden såsom förändring, 

tillträdeskontroller samt upplevelse. Vilka syftade till att få en djupare förståelse av 

respondentens upplevelse  av säkerheten kring samt  inom anläggningen.  Det  fjärde 

temat som användes var  kontroll/övervakning vilket inkluderade frågor rörande tillit 

och  trygghet  kopplat  till  de  kontroller  som finns  inom och  utanför  anläggningen. 

Syftet  med dessa typer av frågor var att få respondenten att  delge de känslor som 

kontroller  samt  övervakning  resulterar  i.  Temat  förståelse  uppmärksammade 

respondentens förståelse av de krav och förändringar som gjorts vid OKG rörande 

säkerhet. Det sista temat som användes i intervjuguiden rörde  ankomstcentret, vilka 

var den första instansen som entreprenörerna tillhörande PULS revisionen fick ta del 

av. Syftet med detta tema var att få en förståelse av respondentens första upplevelse 

av OKG samt hur detta eventuellt kom att påverka fortsatt arbete vid anläggningen. 

 Syftet med intervjuguiden var att tydliggöra frågorna så att eventuella missförstånd 

minimerades  samt  att  upprätthålla  studiens  validitet  genom att  ställa  genomtänkta 

frågor. De frågor som formulerades i intervjuguiden bedömdes på två olika grunder, 

dynamiskt samt tematiskt. Den dynamiska aspekten i intervjusituationen syftade till 
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samspelet  mellan  respondenten  och  intervjuledaren.  Den  dynamiska  aspekten  av 

intervjun togs till hänsyn i studien vid möbleringen i det rum intervjuerna utfördes. 

Detta  realiserades  genom  att  respondenten  placerades  närmast  dörren  samt  att 

intervjuledarna placerade sig på var sin sida om bordet, vilket minskade känslan av en 

utfrågning.  För  att  respondenten  skulle  känna  sig  bekväm  och  kunna  delge  sina 

känslor och upplevelser var strävan att frågorna som ställdes skulle var lätta att förstå 

och  utan  utpräglat  akademiskt  språk  (Kvale,  1997:122).  Den  tematiska  aspekten 

syftade  till  att  frågorna  som  ställs  är  relaterade  till  studiens  syfte  och 

problemformulering (1997:121). Vilket i studien realiserades genom en välutformad 

intervjuguide. 

Intervjuguiden  tillhandahöll  frågor  av  olika  karaktär  och  var  till  största  delen 

semistrukturerad,  vilket  kan  beskrivas  som en  relativt  fri  intervjuguide  där  större 

delen  av  frågorna  var  formulerade  men  det  fanns  utrymme  för  mer  spontana 

följdfrågor. I intervjuguiden fanns bland annat inledande frågor, vilket i detta fall var 

frågor  såsom  exempelvis  utbildning,  Vilken  information  har  du  fått  angående 

förändringen kring säkerheten och tillträdeskontroller vid OKG? m.m. De inledande 

frågorna syftade till att få intervjupersonen att själv dela med sig av dess erfarenheter 

samt åsikter och öppnade upp för spontana svar (Kvale, 1997:124). I intervjuguiden 

återfanns även frågor av en mer direkt karaktär där intervjupersonen kunde svara mer 

konstaterande.  I  intervjuguiden  återfanns  denna  typ  av  frågor  bland  annat  enligt 

följande: har du tidigare erfarenhet från arbete vid kärntekniska anläggningar? Som 

tydliggörande av de direkta frågorna användes uppföljningsfrågor, där respondenten 

gavs  möjlighet  att  förtydliga  sitt  svar.  I  detta  fall  var  uppföljningsfrågorna 

exempelvis: När arbetade du vid denna anläggning? Var det en svensk eller utländsk  

anläggning?

I intervjuerna användes även sonderande frågor,  vilka syftade till  att  förtydliga ett 

svar som anses något otydligt samt att få fram ytterligare information som kan anses 

viktiga för studiens syfte (Ibid.). Exempel på sonderande frågor var:  Skulle du vilja  

utveckla  det  du  sa  innan  rörande…?.  Dessa  frågor  dokumenterades  inte  in  i 

intervjuguiden  utan  användes  i  det  fall  forskarna  ansåg  nödvändigt.  Vid 

intervjutillfällena  användes  även  tolkande  frågor  för  att  kontrollera  att  svaret 

respondenten gav uppfattades  rätt.  De tolkande  frågorna bestod i  dessa fall  av en 

omformulering av de svar som getts, exempelvis: uppfattade jag dig rätt när du sa…? 
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I  intervjuguiden återfanns ett  antal  specificerande frågor  som syftade till  att  få  ett 

preciserat svar. Bland annat ställdes följande fråga i samband med informationen som 

getts  till  de  anställda  i  anslutning  till  förändringar  i  säkerhetsrutinerna  vid  OKG: 

önskade du annan information, i så fall vad? 

4.5. Observationer

I studien användes olika former av observationer. Observationerna hade till syfte att 

studera de anställdas beteende och samspel (Kvale, 1997:100) i samband med de olika 

tillträdeskontrollerna. Dessa observationer utfördes i samband med in- och utpassagen 

till OKG, där det dels fanns ett samspel mellan de anställda samt samspel mellan de 

anställda och väktarna som övervakar in- och utpassagen.

 Utöver  den  utomstående  observationen  användes  deltagande  observationer,  vilka 

syftade  till  få  en  förståelse  för  de  rådande  säkerhetsrutinerna  vid  anläggningen.  I 

studien användes deltagande observationer vid flertalet tillfällen. Bland annat deltog 

forskarna  vid  samma  säkerhetsutbildning  som de  nyanlända  entreprenörerna  samt 

annan  nyanställd  personal  genomgår  innan  de  får  tillträde  till  anläggningen. 

Säkerhetsutbildningen, den så kallade paragraf 6 utbildningen, syftar till att informera 

entreprenörerna och andra nyanställda om vilka säkerhetsrutiner som är rådande vid 

samt inom anläggningen. Utbildningen består av en 1,5 timme lång film, vilken är 

samma  för  samtliga  anläggningar  i  Sverige.  Därefter  kompletteras  filmen  med 

genomgång av specifika regler för den aktuella anläggningen. Utbildningen avslutas 

sedan med ett  prov,  där  den nyanställda  för att  bli  godkänd ska tillhandahålla  ett 

minimum av 80 % korrekta svar. I filmen får den nyanställda bland annat ta del av 

vad  som  inkluderas  i  anläggningens  fysiska  skydd  samt  hur  de  anställda  inom 

anläggningen  skall  agera  för  att  få  en  så  säker  arbetsplats  som  möjligt.  Här 

uppmärksammades  bland  annat  hur  de  anställda  ska  agera  vid  kontamination, 

nedsmutsning med radioaktiva ämnen, samt vikten av egenkontroll i arbetet. 

I  studien  utfördes  även  en  deltagande  observation  i  samband  med  att  forskarna 

genomgick samma procedur som de anställda i fråga om införskaffande av passerkort, 

fingeravtrycks avläsning, inpassagekontrollen m.m. Denna observation gav forskarna 

en inblick i hur de anställdas vardag såg ut, i fråga om inpassering till anläggningen. 
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4.6. Reliabilitet och validitet

I studien har hänsyn tagits till begreppen reliabilitet och validitet. Reliabilitet syftar 

till  studiens  tillförlitlighet  och  att  den  undersökning  som gjorts  är  stabil  och  inte 

slumpmässig  (Trost,  2005:111).  Inom  begreppet  reliabilitet  återfinns  fyra 

komponenter;  kongruens,  precision,  objektivitet  samt  konstans.  Den  första 

komponenten  kongruens  innefattar  likheten  mellan  de  frågor  som  avser  att  mäta 

samma  sak.  Precision  syftar  till  intervjuarens  sätt  att  registrera  svaren  från 

respondenten.  Komponenten objektivitet  uppmärksammar  olika intervjuares sätt  att 

registrera  svar,  med  andra  ord  om  likheten  mellan  intervjuarna  är  stor  blir 

objektiviteten  hög  (Ibid.).  Den  fjärde  komponenten  konstans  uppmärksammar 

tidsaspekten  och  att  de  aspekter  som  undersöks  inte  ändrar  sig  (Ibid.).  I  den 

kvalitativa metoden tar reliabilitetsbegreppet uttryck genom uppmärksamheten samt 

lyhördheten  hos  intervjuledaren  där  denna  bör  lägga  märke  till  såväl  tonfall, 

ansiktsskiftningar, kroppsrörelse m.m.(2005:112) 

Validitet hänvisar till studiens giltighet, med andra ord att studien mäter det som den 

är tänkt att mäta (Trost, 2005:113). I detta fall är det av vikt att frågorna som ställs 

under intervjun är relevanta för studiens syfte. Utöver frågornas formulering är det i 

intervjun avgörande att  få veta vad respondenten menar  och hur den upplever det 

aktuella fenomenet.  I uppsatsen har validiteten tagits hänsyn till genom att frågorna 

som ställts  varit  väl  förberedda och förhoppningsvis relevanta  för syftet,  detta  har 

realiserats  genom  att  forskarna  varit  väl  pålästa  om  fenomenet  innan  frågorna 

formulerats.  Validiteten i studien uppmärksammades även vid intervjutillfällena då 

forskarna  tillät  respondenten  att  utförligt  berätta  dess  upplevelser  utan  att  avbryta 

samt  i  de  fall  som  ansågs  lämpligt  ställa  följdfrågor  som  gav  tydligare  bild  av 

respondentens upplevelse. 

4.7. Forskningsetik

Innan intervjuerna påbörjades informerades respondenten om uppsatsens syfte samt 

att  intervjuerna  hade  som syfte  att  ligga  till  grund  för  en  uppsats  på  C-nivå  vid 

Högskolan i Halmstad.  Respondenterna informerades även om att  uppsatsen skulle 

benämnas som en rapport  och finnas tillgänglig på OKG interna nät,  efter att  den 

godkänts  av  handledare  vid  OKG  samt  av  Högskolan  i  Halmstad.  Vidare 
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informerades respondenten om att intervjun skulle spelas in samt att denna inspelning 

endast skulle underlätta för redovisningen av resultat och inget annat. Respondenten 

informerades även om intervjuns konfidentialitet, vilket syftade till att det som sagts i 

intervjuerna anonymiseras innan det dokumenteras  (Trost,  2005:41). I studien togs 

konfidentialiteten  till  hänsyn  genom  att  respondenternas  namn  eller 

igenkänningstecken  ej  kom  att  publiceras  i  uppsatsen.  Med  hänsyn  till  eventuell 

företagskänslighet  i  det  material  som  samlats  in  i  samband  med  uppsatsen  kom 

tystnadsförbindelser att undertecknas av forskarna samt handledaren vid Högskolan i 

Halmstad. Detta var en förutsättning för att handledaren vid den aktuella högskolan 

skulle kunna ta del av arbetes gång samt läsa uppsatsen innan den godkänts av OKG. 

 4.8. Förförståelse

Innan studien  påbörjades  fanns  viss  förförståelse  för  den  aktuella  frågeställningen 

samt den problematik som kunde komma att uppstå i samband med studien. Bland 

annat  fanns  en  förförståelse  rörande  den  könsmässiga  fördelningen  bland 

respondenterna som deltog i studien. Forskarna hade sedan tidigare en förståelse att 

det  kunde uppstå  problem i  fråga  om att  finna  kvinnliga  deltagare  till  studien  då 

arbetsplatsen var tydligt mansdominerad. Denna förförståelse baserades på den typ av 

yrken som finns inom anläggningen, vilka i alla sammanhang är mansdominerade. 

Exempel  på yrken inom anläggningen är  elektriker,  svetsare,  rörläggare  m.m.  Det 

fanns även en förförståelse rörande eventuella motstånd att ställa upp i studien, bland 

annat eftersom att studien kom att ligga till grund för en offentlig handling. Det fanns 

även en förförståelse gällande de entreprenörer som valdes ut av de representerade 

företagen, då dessa eventuellt kunde tänkas välja ut respondenter med en viss typ av 

åsikt. Det  kunde även  tänkas  att  entreprenörernas  företag  inte  ville  ställa  upp på 

intervjuer som tar så pass lång tid med tanke på dess förlorade arbetstid, vilket leder 

till en olönsam utgift för företagen i fråga.

Författarna reflekterade även över att de förslag som gavs på respondenter till viss del 

kunde vara vinklad från arbetsledarnas sida med tanke på att  dessa värnar om det 

representerade företaget och inte vill få dålig publicitet. I åtanke fanns även att vissa 

av respondenterna var arbetsledare själva och därmed hade en annan typ av förståelse 

än de anställda.   
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4.9. Hermaneutisk tolkning

Uppsatsen  använder  ett  hermaneutiskt  perspektiv  då  det  kommer  till  tolkning  av 

intervjuer  och  observationer.  Hermaneutike  menar  Kvale  (1997:49)  är  en 

forskningsmetod som behandlar tolkning av texter. Vidare argumenterar Kvale (Ibid.) 

kring att syftet med hermaneutik som forskningsmetod är att dels få en giltighet samt 

en  konsekvent  förståelse  av  en  texts  mening.  I  forskningsintervjun  menar  Kvale 

(Ibid.) att hermenautiken har en dubbel relevans då dialogen som ligger till grund för 

intervjutexten först skall tolkas, sedan processen fram dit, vilket Kvale (Ibid.) i sig 

anser  är  eller  kan  uppfattas  som en  dialog.   För  att  närmare  förklara  vikten  av 

hermaneutisk tolkning exemplifierar Kvale (1997:50) sin teori med hjälp av en rad 

principer där meningen av tolkning lyfts fram i något han kallar den  hermenutiska  

cirkeln.  Den hermenutiska  cirkeln  illustrerar  vägen till  förståelsen  av  en text  i  en 

roterande process som i stora drag bygger på förförståelse och erfarenhet, en process 

som enligt Kvale (Ibid.) kan ses som oändlig men avslutas då tolkningen får en rimlig 

och giltig mening som är fri från motsägelser.
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5. Presentation av materialet/Resultat

Resultatet  av intervjuerna kommer att  redovisas under olika underkategorier,  vilka 

bland annat var de teman som återfanns i  intervjuguiden.  De underkategorier  som 

användes är följande: säkerhet, kontroll/övervakning, förståelse, påverkande faktorer 

samt  observationer. Dock  kommer  de  två  första  kategorierna  som  användes  i 

intervjuguiden,  bakgrund  samt  utbildning,  inte  skapa  egna  underkategorier  utan  i 

stället användas i anslutning till underkategorin påverkande faktorer.

5.1 Säkerhet 

Vad  gällande  förändringar  rörande  säkerheten  vid  OKG  ansåg  samtliga  av  de 

intervjuade  entreprenörerna,  vilka  arbetat  vid  OKG  en  längre  period,  att 

säkerhetsrutinerna vid samt inom anläggningen har skärpts. I fråga rörande när den 

huvudsakliga skärpning gjorts uttrycker sig följande respondent: ”Ja o ja det är det  

sista året bara, kan man säga”  (IP 12).  En annan respondent ansåg sig se en stor 

förändring och uttryckte sina känslor kring förändringen enligt följande ”asså man 

vänjer sig de gör man, men början va de ju, a . Va e detta alltså? Men i princip klä av  

sig  så  mycket  e  som man hade och  så  då  a  så  att  de  va  många som kände  att  

”terrorist” stämpeln på sig direkt. Har jobbat här hela livet och sen plötsligt så är 

det  ingen  som  tror  man  är  ärlig  längre” (IP  1). Dock  kunde  flertalet  av 

respondenterna inte besvara denna fråga eftersom de enbart arbetat vid anläggningen 

en kortare tid och därmed inte varit delaktiga i den huvudsakliga förändringen som 

realiserades år 2008. De respondenter som upplevt en förändring rörande säkerheten 

och tillträde vid OKG kom att få en följdfråga som berörde förändringen och hur den 

aktuella  respondenten  ansåg att  förändringen varit.  Flertalet  respondenter  uttryckte 

missnöje  med  de  utökade  säkerhetsrutinerna  och  ifrågasatta  vad  kontrollernas 

egentliga syften var. Bland annat nämner en av respondenterna följande: ”Eh… a på 

nåt sätt så helt hysteriskt här inne kan man säga, jojo man, vad är det dom skyddar 

sig  mot  för  någonting,  det  är  Aftonbladet  och  Expressen  eller?  För  dom  som 
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verkligen vill utsätta dom för attentat dom har inga bekymmer att komma in och göra  

vad dom ska göra.” (IP 3)

Intervjuledaren ställde  även frågan om vilka förändringar  som gjorts  för att  få  en 

tydligare  bild  av  vilken  förändring  som respondenterna  främst  uppmärksammat.  I 

detta  fall  kom  flertalet  av  respondenterna  att  nämna  tillträdeskontrollerna  och 

inpasseringen som första samt främsta förändring som gjorts.

Vidare ställdes frågan hur respondenten upplevde säkerhetskontrollerna vid OKG. I 

detta fall var svaren från respondenterna splittrade, där vissa upplevde kontrollerna 

som helt okey medan andra respondenter ansåg kontrollerna inkonsekventa samt i viss 

mån  riktade  mot  ”fel”  personer/områden.  Bland  de  respondenter  som  ansåg 

kontrollerna  som något  felriktade  fanns  det  flertalet  som uppmärksammade  att  de 

kontroller  som finns  inte  skulle  kunna hindra  attentat  mot  anläggningen.  Flertalet 

upplevde  att  det  framförallt  försvårade  för  de  anställda.  I  flertalet  intervjuer 

uppmärksammades kontroller som otillräckliga i de fall någon/några skulle vilja skada 

anläggningen. Bland annat nämner följande respondent: ”eh ja jag det förvånar mig 

att det inte är hårdare kontroller… eh men ja eh sen på sen så kommer du till själva  

inpassagen och det är ju liksom… när man kommer in och ska få det här nya då, när  

man ska få de kortet  då som man ja då var det de här med tumavtryck och hela 

avtryck och allting de här med elektronik så att säga ja men man frågar sig vad de  

skyddar  sig  mot  egentligen…  de  liksom  för  att  den  som  liksom  vill  de  är  inga  

bekymmer ändå…” (IP 3)

I  intervjuerna  ställdes  det  i  även  frågor  rörande  den  information  som  givits  till 

entreprenörerna gällande säkerheten samt de kontroller som finns vid anläggningen 

och om den information som givits enligt respondenten ansågs tillräcklig. I detta fall 

ansåg  flertalet  respondenter  att  den  information  som  givits  varit  knapphändig 

alternativt uteblivit helt. Dock bör det i detta sammanhang uppmärksammas att vissa 

av respondenterna som ansåg att de inte fått tillräcklig information inte heller ansåg 

sig vilja få mer information, då de inte var intresserade av att tillgodose sig ytterligare 

material.  Bland annat uttrycker en respondent enligt  följande när den tillfrågas om 

denna önskat mer/annan information:  ”jag har tänkt som såhär man har så oerhört  

mycket annat att  göra så oerhört pressad tidsmässigt med saker och ting så man 

säger hur fan ska man ha råd med det…” (IP 11)
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  Detta  gällde främst  de respondenter som sedan tidigare  arbetet  vid kärntekniska 

anläggningar,  vilka  inte  tog  del  av  det  informationsmaterial  som  gavs  till  de 

entreprenörer  som  senare  kom  in  i  revisionen.  Dessa  som  fick  tillgång  till 

informationsmaterial genom exempelvis: ankomstcenter, vilket användes för de nya 

entreprenörerna under revisionen. 

Under intervjuerna har det även framkommit  att  alla respondenter planerar kläder, 

skor samt arbetstid i den mån respondenten kan för att snabbare och smidigare kunna 

tillträda sin arbetsplats. Studien visade även på en hög medvetenhet kring vad som är 

tillåtet att föra med sig in på anläggningen och vad som inte är det. Dock har det i 

studien framkommit att det finns en viss inkonsekvens i fråga om vilka föremål som 

är tillåtna att ta med in på anläggningen och att detta kan skilja mellan olika tillfällen. 

”dom, silar mygg men sväljer kameler, alltså de småttiga e dom och petar i men sen  

kan  stora  grejer  bara  glida  förbi”  (IP  7). Samma  respondent  konkretiserar  ett 

exempel genom att uttrycka sig på följande vis ”vi får inte ta in en El-tejp om det inte  

sitter OKGs klisterlapp på och vi får inte ta in raklödder, det va ju en som råkade ta  

in det ju, trycksäkra behållare skyllde de då på.  Men sen kommer svetsarna då och 

tar in ja fyra hundra gastuber, och det är inga problem, och det är liksom, ja det  

känns som om de är i fel ände och rotar” (IP 7).

I studien har det även framkommit att vissa respondenter upplever den kontroll som 

görs  av  alkohol  samt  droger  i  vissa  fall  brister.  I  detta  fall  uppmärksammades 

personalen som utför testen och dess arbetstider, vilka missar flertalet arbetande vid 

anläggningen då de inte finns tillhanda när dessa går på sina skift.  En respondent 

uttrycker sig följande om denna situation:  ” Nej det är det lite dåligt med. Om man  

kommer tidigt på morgonen, vi börjar ju 6 man kan vara här fem över sex, så ser man  

på bussen så *gör sniff ljud*, ja de luktar sprit. ”- Ja idag har de tagit två stycken  

uppe i vakten ja, ” så undrar man ” - jaha när har de tagit dom, för de tog inte han  

som va full i morse. ”, men dom börjar ju inte förrän sju… ” (IP 5)

Vad gällande  upplevelsen  av tillträdeskontrollerna  och huruvida respondenterna  är 

bekväma i  situationen eller  inte,  varierar i studien. Det finns de respondenter som 

kände sig obekväma i situationen från början men som nu har anpassat sig och allt 

mer  accepterat  situationen.  De finns  även de  respondenter  som är  obekväma med 

vissa specifika delar av kontrollerna. Bland annat kom väktarnas roll och kompetens 
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att uppmärksammas i vissa av respondenternas utsagor. I detta sammanhang uttrycker 

en respondent sig följaktligen: ”De är väktarnas inställning. Inställning till de som de  

håller på med. Man behöver inte förnedra människor när dom ska gå in va… behöver  

inte  spela  som att  man  är  bättre…”(IP  3)  Utöver  de  respondenter  som upplever 

tillträdeskontrollerna som obekväma finns även de som redan från början ansett att 

kontrollerna fungerar  okey och att  de känner  sig bekväma i  situationen.  Några av 

dessa respondenter påpekar även att de vant sig vid vilka saker som kommer genom 

kontrollerna och vilka som kommer att ge utslag i de olika detektorerna, vilket har 

gjort  tillträdet  smidigare.  Detta kommenterar  en av respondenterna enligt  följande: 

”Ja asså man blir så van att man vet att man ska ta upp telefonen och ta bort allting  

med metall så det är ju ganska vanligt nu…” (IP 4)

I  intervjuerna  ställdes  även  frågan  om  respondenten  ville  delge  några  unika 

erfarenheter  rörande  säkerheten  vid  OKG.  På  denna  fråga  var  det  visst  antal 

respondenter som inte ansåg sig ha några unika erfarenheter och därmed inte kunde 

svara. Dock fanns de respondenter som tillhandahöll erfarenheter som kom att anses 

av vikt  i  studien.  Bland annat  berättade  en av respondenterna om säkerhetsbrister 

rörande anläggningens aktiva sida och sa följaktligen:  ”De finns ju en del som äter  

korv inne på aktiv sida, hehe, dom är väl inte av svensk börd men hehe . Ja men jo 

visst är det folk man mött som ätit korv inne på aktiv sida. Det är ju lite unikt. Det är  

ju  inte  direkt  tillåtet  att  förtära något  inne  på aktiv  sida…” (IP  5)  Utöver  dessa 

erfarenheter  fanns  de  flertalet  respondenter  som  delgav  erfarenheter  från 

tillträdeskontrollerna  och  de  tillhörande  passerkorten  vid  anläggningen  såsom 

exempelvis:  ”ja, det är ju det här med passerkorten som de har uppdaterat, förut  

hade de två kort, ett med bild och ett utan men nu är det ju nån magnetgrej. /…/ dom  

stör varandra, så då får man plocka isär och ta loss dom och då får man vänta en  

stund och prova igen och oj nu gick det och då kom jag vidare och ja.” (IP 6)

5.2. Kontroller och övervakning.

Som  inledande  fråga  kring  kontroller  och  övervakning  frågades  i  huruvida 

entreprenörerna  var  medvetna  om  de  risker,  interna  samt  externa,  som  den 

aktualiserade arbetsplatsen innehar. Flertalet av respondenterna uttryckte en osäkerhet 

kring just denna fråga medan andra menade att de var fullt medvetna om de risker 

som fanns.  Följande respondent citeras ” Nja, det är jag nog inte så, är medveten av  
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rätt mycket, men absolut inte om allt.” (IP 2) Upplevelsen av huruvida risker och hot 

kommunicerat  tillräckligt  till  respondenterna  rådde  det  delade  meningar  om.  En 

respondent delgav att  denna fått  information via  skiftbas  och strålskyddare  medan 

andra respondenter upplevde att de inte fått någon information alternativt ytterst lite. 

Reflektioner kring personliga risker kom här att uppmärksammas, vilket presenteras 

bilaga 2, då detta ligger utanför studiens syfte. Endast två av respondenterna ansåg att 

information angående risker  varit  tillfredställande.  ”/…/ de har informationsmöten 

hela  tiden.  Säkerhet  och  grejer  framförallt  (IP  1).  /…/  Nej,  jag  tycker  den  biten 

fungerar jävligt bra faktiskt…”(IP 5)

Samtliga  respondenter  som varit  på  OKG även  innan  projektet  Puls  upplevde  en 

förändrad hotbild mot sin arbetsplats. Detta tog sig i uttryck främst genom att alla 

upplevde höjda och skärpta säkerhetskontroller  då främst vid inpassagen till  OKG. 

Dock antydde ett flertal respondenter att höjda säkerhetsrutiner inte stoppar externa 

hot och de som kan tänkas  vilja  sabotera.  En respondent  uttrycker  enligt  följande 

”Men asså, det ganska bra säkerhetskontroller, men det är inte så att jag litar på den,  

som det är nu kan du ju köra ett flyplan över och släppa en bomb, vill man göra något  

dumt här eller sabotera kan man ju faktiskt göra det.”  (IP 2)  En annan respondent 

pekade  på  konsekvenserna  av  de  skärpta  säkerhetskraven  i  och  med  den  ökade 

hotbilden med ett exempel rörande in- och utforsling av livsmedel ” många lastbilar  

vägrar ju öppna för bombhundarna bland annat den här kyl och frys, dom som kör 

till matsalen. Han blev helt vansinnig när hunden sprang rund där.  Det skulle vara  

något hygieniskt och kravmärkt, och där sprang hunden och förstörde alltihop. Ja det  

blir att nu bestämmer vi att vi höjer säkerheten men man ser inte till konsekvenserna”  

(IP 7). 

Vidare  ställdes  frågor  kring  upplevelsen  av  övervakningen  kring  och  inom 

anläggningen. Där främst de kvinnor som intervjuades ansåg övervakningen som ett å 

ena sidan positivt inslag, då vetskapen av att någon hela tiden vet vart man är enligt 

kvinnorna  skapar  en  trygghetskänsla,  men  att  känslan  av  att  vara  iakttagen  vissa 

gånger  upplevdes  som  ”jobbigt”.”  En  respondent  uttrycker  sig  enligt 

följande”/.../positivt då att man blir övervakad. Att när man gått in i en port eller så  

att någon vet att man är där inne så det är nog mest positivt tror jag” (IP 2). Männen 

uttryckte i högre grad att övervakningen innebar en ”tröghet” i arbetet då kontrollerna 
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medför att arbetet ”saktas ner”. 

Under  intervjuerna  ställdes  även  frågan  om  respondenterna  kände  tillit  till  de 

kontroller  som fanns vid och inom OKG. I  detta  fall  visade det  sig att  en del  av 

respondenterna saknas tillit till kontrollerna vid OKG då främst vid inpassagen och 

inforsling av arbetsverktyg. ”Jag tycker mest det är överdrivet, det är liksom att du  

tar vem som helst och kollar vem som helst och ska se om du har en bomb, sen vet du  

hur en bomb ser ut men du vet inte riktigt vad alla verktyg och allting är till. Alltså då  

kanske det inte är en bomb man plockar in utan något helt annat som du kan göra  

skada med” (IP 9). Medan andra respondenter anser sig känna tillit till kontrollerna 

och då främst genom att ”alla behandlas på ett korrekt och rättvist sätt, ingen slipper  

undan” (IP 2). 

Oavsett om man under intervjun svarat att man känner tillit eller ej till kontrollerna 

kände ingen av de entreprenörer som intervjuats sig otrygg på sin arbetsplats. Av de 

som tidigare varit på OKG, innan säkerheten kring anläggningen skärpts anser sig alla 

uppleva trygghetskänslan som oförändrad. 

5.3. Förståelse 

Frågor rörande förståelse syftade till respondentens förståelse för krav och förändring 

rörande  säkerheten  vid  OKG.  Under  denna  rubrik  berörs  även  frågor  kring 

respondentens  motivation  att  följa  de  olika  säkerhetsföreskrifterna/rutinerna.  Som 

inledande  fråga  under  denna  rubrik  ställdes  frågan  huruvida  respondenterna  hade 

förståelse för de krav och förändringar rörande säkerhet vid och inom anläggningen. 

Det  visade  sig  här  att  större  delen  av  respondenterna  hade  förståelse  för  de 

förändringar som gjorts och någon av respondenterna antydde  att  det  var just  den 

ökade hotbilden som låg till grund för förändringen i säkerhetsrutinerna: ”Ja de va väl  

mest det, ökad hotbild, vad jag har hört…” (IP 6) Dock ansåg samma respondent att 

dessa rutiner var något ”överdrivna” och tillade sedan: ”tycker ju mest det att det är  

överdrivet.”(IP 6).  Å andra sidan fanns även flertalet  respondenter som hade full 

förståelse för de krav som ställs på säkerheten vid OKG. Bland annat svarar följande 

respondent:  ”Ja, ja absolut, jo det har jag ju absolut.”  (IP 9).  Vidare tillfrågades 

samma respondent om denna hade förståelsen redan innan anställningen vid OKG 

eller  om  denna  förståelse  kommit  att  utvecklas  genom  arbetet  vid  anläggningen: 
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”Både och tror jag asså att man visste hur det var innan och man har ju förstått det,  

kärnkraftverk är kärnkraft verk och sen har man förstått det när man är här inne  

också.”(IP  2)  De  fanns  även  de  respondenter  som menade  att  ” det  är  bara  att  

acceptera  förändringarna”  (IP 3) och att  det  inte  var  av vikt  att  ödsla  tid  på  att 

fundera kring varför situationen ser ut som den gör.  

Det frågades även om respondenterna var motiverade att följa de krav som ställs på 

säkerheten. Här hade respondenterna delade meningar kring just motivationen kring 

att följa kraven.  Följande respondent svarade ”Ja, jag skulle inte gå från dom i alla  

fall”  (IP  1),  och  tillägger  senare  att  kraven  är  relativt  enkla  att  följa.  En  annan 

respondent svarade att ” man är ju tvingad, men man har ju jätte stor lust att prova  

gränsen”(IP 7) och fyller senare i med ” vill tära på, att om man klarar sig med en  

enkrona i fickan ja så ska ja liksom prova med en femma och då ja då klarade jag  

mig och då skall jag prova med något annat. För att se hur långt man kan gå” (IP 7). 

I samband med tidigare fråga och med tanke på svaret frågades även om man var 

motiverad att följa kraven även invändigt då tidigare fråga syftade till inpassagen. Här 

förklarar respondenten att det förekommer att man släpper in personer genom dörrar 

dit de inte har tillträde, ”om man är fem stycken som skall in och så man vet att jag  

bara  har  tillträde  till  ,  äh  då  är  det  ju  jag  som öppnar  dörren”  (IP  7).  Samma 

respondent tillägger  att  det  är den person som går först  eller  som har nyckel  som 

öppnar dörren ”å står han där vackert med dörrn och säger *visslar * in alla och sen 

stänger vi” (IP 7).  Intervjuledaren frågar då om det är för att proceduren kring att få 

tillträde är omständlig som man släpper in kollegor utan tillträde till vissa utrymmen. 

Här förklarar respondenten att en del dörrar går att komma in i utan tillträdes kort 

eller  nycklar  genom  att  trycka  på  en  ”panikregel”  som  öppnar  dörrar,  detta  ser 

respondenten inte som en säkerhets brist utan uttrycker sig som föjande ”  han som 

bestämde visste inte riktigt vad han bestämde” (IP 7). Respondenten tillägger senare 

att om processen till att få tillträde hade varit smidigare hade man varit mer motiverad 

att följa de krav som ställs. 

Som avslutning  på  temat  förståelse  frågades  även  om det  fanns  någon  del  kring 

säkerhetskraven som respondenterna inte förstår eller känner sig motiverade att följa. 

Någon ansåg att kraven är så pass ”lätta” att följa och skulle inte strida emot dem och 

anser  att  det  är  en  fråga  om vett  och  etikett,  en  annan respondent  ansåg  att  alla 

kontroller har sitt syfte. Andra respondenter ifrågasätter mängden av kontroller men 
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kan inte peka ut vilka kontroller de anser vara överflödiga. 

5.4. Påverkande faktorer 

Under påverkande faktorer kommer respondenternas svar på bakgrundsfrågor såsom 

utbildning,  tidigare  erfarenhet  av  arbete  vid  kärntekniska  anläggningar  m.m. 

uppmärksammas. I sammanhanget kommer även respondenternas upplevelse av OKG 

första bemötande redovisas. Valet av denna underrubrik gjordes med hänsyn till den 

eventuella  påverkan  tidigare  erfarenhet  gjort  för  respondenternas  attityder  samt 

förståelse  rörande de säkerhetsrutiner  som finns vid OKG. De variabler  som lyfts 

fram under  denna  rubrik  kommer  sedan  tas  om hänsyn  i  analys  samt  avslutande 

reflektioner. 

Under  intervjuerna  ställdes  frågan  om respondenterna  hade  tidigare  erfarenhet  av 

arbete vid kärntekniska anläggningar. Det visades sig att bland de respondenterna som 

intervjuades i studien fanns det ett antal som hade tidigare erfarenhet av arbete vid 

kärntekniska  anläggningar,  i  detta  fall  handlade  det  främst  om  arbete  vid  andra 

svenska  anläggningar  såsom  exempelvis  Ringhals  eller  Forsmark.  Bland  annat 

nämner en av respondenterna när denna tillfrågas om den arbetat  vid någon annan 

kärnteknisk anläggning: ”Ringhals också” (IP 5).

 De fanns även de respondenter som varit vid OKG vid tidigare tillfället, då främst 

innan de rådande säkerhetsrutinerna  var  upprätthålla.  Respondenterna  beskriver  de 

dåvarande förhållandena vid anläggningen som mer avslappnade och okontrollerade, 

bland annat  nämner  en respondent  enligt  följande:  ”Det  har  blivit  mycket  mycket  

säkrare om man säger så. Sen förra gången jag var här då var det i oktober förra  

året  och  då  var  det  inte…  man  behövde  inte  gå  igenom,  då  behövde  man  inte  

fingeravtryck eller någonting… så det har blivit mycket säkrare på så sätt… så det  

har nog blivit lite mer kontrollerat tror jag…” (IP 4) De fanns även de respondenter 

som  hade  förförståelse  från  andra  typer  av  anläggningar  där  liknande 

tillträdeskontroller finns, dock inte så omfattande som vid OKG: ”/…/ nog har man 

varit på ställen där det krävs kort och koder och sådär , men inte som här.” (IP 9) 

När respondenterna hade erfarenhet från liknande tillträdeskontroller ställdes frågan 

hur dessa skiljde sig från de tillträdeskontroller  som finns vid OKG, som svar på 

denna följdfråga beskriver följande respondent:  ”tittar på det andra då är det mer 
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gediget här…” (IP 3) Denna åsikt tycktes återkomma bland flertalet respondenter som 

även de använde ord såsom ”rigorösa” eller  ”gedigna” i sammanhang där de skulle 

förklara tillträdeskontrollerna.

I studien fick även respondenterna delge vilken utbildning de hade, i detta fall hade 

majoriteten av respondenterna gymnasiekompetens  medan endast  en mindre grupp 

respondenter hade eftergymnasial utbildning. I detta sammanhang kom det dock fram 

att vissa respondenter genomfört någon form av påbyggnadskurs efter den gymnasiala 

utbildningen.   Exempelvis  nämner  följande  respondent:  ”Rörläggare,  mekaniker,  

svetsutbildning, är här som montör.” (IP 5) Flertalet respondenter nämnde även OKG 

interna  utbildningar,  såsom  exempelvis  paragraf  6  utbildningen  under  denna 

frågeställning.

De  respondenter  som arbetade  vid  OKG  med  anledning  av  Puls  revisionen  samt 

påbörjat sin anställning vid anläggningen under våren 2009 kom även att tillfrågas hur 

deras första möte med OKG upplevts. I detta fall tillfrågades respondenterna hur de 

blivit  bemötta,  den  information  som  givits  om  arbetsplatsen  m.m.  Frågorna  som 

ställdes  behandlade  främst  det  ankomstcenter  som OKG satt  upp i  samband  med 

revisionen och respondenternas  upplevelse  av detta.  Bland de första  frågorna som 

ställdes under denna kategori var hur respondenterna fått information om att det skulle 

finnas  ett  ankomstcenter  vid  OKG.  Svaren  på  denna  fråga  var  delade  mellan 

respondenterna där vissa ansåg att den information som givits var något knapphändig 

och kunde varit tydligare, bland annat nämner följande respondent:  ”Äh det var den 

här biten jag inte gillade kom jag ihåg, jag fick typ ingen information. Det var ett  

brev  hem.  Men  det  var  liksom  inte  mer  än  så  jag  visste  ju  att  jag  skulle  till  

ankomstcentret. Sen var det liksom inte ,mycket mer än det. Jag visste ju egentligen  

inte riktigt vart det låg. Och sen kom ju allt folk samtidigt också. Så det var ju hur  

mycket folk som helst där.” (IP 2) Dock fanns det respondenter som upplevde att de 

fått  tillräckligt  med  information  om  lokalisation  m.m.  utmärkande  för  dessa 

respondenter var att de tidigare varit vid OKG alternativt hade bekanta som arbetade 

vid anläggningen och därmed underlättade för dessa respondenter att hitta rätt. 

Respondenterna fick även frågan hur de blivit bemötta i ankomstcentret och huruvida 

den personal som fanns där kunde besvara de frågor som respondenterna hade. I detta 

fall var flertalet av de tillfrågade nöjda med bemötandet från personalen, dock fanns 
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de respondenter som hade en annan åsikt exempelvis följande respondent: ”Dom som 

stod i tältet och där visste ju ingenting heller. De kändes som om de hade lika mycket  

frågor som jag hade, det kändes liksom inte direkt välorganiserat.” (IP 2) 

Vidare ställdes frågan om respondenterna tagit del av den information och aktiviteter 

som fanns i ankomstcentret samt om denna information kändes relevant för det arbete 

respondenten  sedan  utförde  vid  anläggningen.  Resultatet  visade  här  att  samtliga 

respondenterna  som tagit  del  av ankomstcentret  ansåg att  den information  och de 

aktiviteter  som  anordnades  där  var  relevanta.  Dock  fanns  det  en  grupp  av 

respondenter som ansåg att  informationen kunde presenterats  på annat sätt  och att 

situationen upplevdes  som något  ”rörig”.  Exempelvis  nämner  följande respondent: 

”det var väl inte oplanerat i sig men mycket folk och rörigt,  det blev liksom bara 

kaos” (IP 12). 

Under intervjuerna frågas även vad respondenterna ansåg kunde förbättras gällande 

det  första  bemötandet  samt  organiseringen  kring  ankomsten  från  OKGs  sida. 

Respondenterna som deltog i  studien visade sig här ha förslag på vad som skulle 

kunna göras bättre  inför kommande revisioner.  Bland annat gavs förlag på hur de 

olika  skiftlagen  kunde  samlas  och  därmed  organisera  ankomsten  till  OKG på  ett 

smidigare sätt: ” /…/ ha lite mer samlingspunkter, det är ju liksom inte bara jag som 

skall  vara på mitt  skift  utan att  de A eller B eller C skiftet  kunde samlas samma 

samlings dag om man säger så, alltså inställningsdagen så att alla från mitt skift e  

här samma dag om man säger, och försöker få alla i samma grupp så man går in  

samtidigt, eftersom att man skall jobba med dom och liksom, så lite mer stationsvis  

eller kanske ha en samlingspunkt eller en tavla med namn om vilka som skall va vart 

så man kan se vad man kan jobba.” (IP 2) För vidare förslag på förbättringar rörande 

ankomstcentret se bilaga 1.

Under denna kategori  fick även respondenterna reflektera  över huruvida det första 

bemötandet från OKG även kom att påverka det fortsatta arbetet vid anläggningen. 

Resultaten visade här att de respondenter som tidigare arbetat vid andra kärntekniska 

anläggningar alternativt tidigare arbetat vid OKG, inte kom att påverkas märkvärt av 

det  första  bemötandet  eftersom  dessa  redan  var  införstådda  med  arbetet  vid 

anläggningen. Det visade sig dock att det första bemötandet var betydligt viktigare för 

de respondenter som aldrig tidigare arbetat vid en liknande anläggning, dock ansåg 
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även dessa att det första intrycket inte kom att påverka det fortsatta arbetet då de fått 

ett bra bemötande av den ansvariga personalen inne på anläggningen. 

5.5. Observationer samt deltagande observationer

På  OKG  gjordes  observationer  samt  deltagande  observationer  som  valts  att 

tillsammans  redovisas  nedan.  Där  tillfälle  fanns  gjordes  deltagande  observationer 

som syftar till  just deltagande av skeendet, då främst paragraf 6 utbildningen samt 

genomgången av säkerhetskontrollerna vid entrén och O3 gjordes. Som ytterligare 

observationer gjordes iakttagelser av vad skeenden på OKG som kan komma påverka 

resultatet. 

5.5.1. Övriga iakttagelser

Inne  på  anläggningen  observerades  fler  män  än  kvinnor.  I  restaurangtältet 

observerades en uppdelning mellan entreprenörer både nationellt och internationellt 

då detta påvisades främst på loggor, kläder samt språk. 

5.5.2. Inpassagen

Vid  första  mötet  på  OKG  fick  författarna  möjlighet  att  själva  passera 

säkerhetskontrollerna i entrén till  OKG. Som första instans krävdes personnummer 

och tillåtelse till  registerkontroll då främst belastningsregister för att få tillträde att 

komma in på området. När tillträdeshandlingarna var godkända fick författarna med 

eskort  från  representanter  från  OKG genomgå  de  fysiska  säkerhetskontrollerna  då 

först metalldetektorn som kan liknas vid en flygplatskontroll. Alla metallföremål samt 

väskor  fick  placeras  i  en  separat  box  som  sedan  via  ett  rullband  passerade  en 

bagageröntgen  som kontrollerades  av väktare.   Efter  att  föremålen  placeras  enligt 

ovan  var  författarna  tvungna  att  passera  en  metallbåge  som  indikerar  på 

metallföremål. Den ena av författarna påvisade metall i metallbågen och fick till följd 

bli visiterad av väktare samt ta av sig skorna som visade sig innehålla stål i sulan, 

skorna fick därefter passera bagageröntgen och författaren kunde passera förbi.  På 

eget  bevåg  genomgicks  även  ”sniffen”,  en  så  kallad  bombmaskin  som känner  av 

sprängstoft som annars slumpvist valda får passera. Efter att ”sniffen” passerats kunde 

författarna med hjälp av tillträdeskortet samt fingeravtryck passera snurrgrinden in till 

anläggningen. Vid tillfället som passerades vistades ett tiotal vakter och inpasseringen 
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gick relativt fort och uppskattas till totalt fem minuter vilket författarna upplevde som 

rimligt i förhållande till kontrollernas omfattning.  

Väl inne på området fick författarna endast vistas i sällskap samt under uppsikt av 

eskorten, vilket i detta fall var handledare från OKG. Ytterligare en kontroll passeras 

sedan vid entrén till O3an. Här krävdes kort samt kod för att ta sig igenom grindarna 

in till området.

I  helhet  upplevde författarna  kontrollerna  som acceptabla,  dock upplevdes  en viss 

omständighet då metalldetektorn gav utslag på författarnas skor vilket resulterade i att 

dessa fick plockas av. Författarna kunde i detta skede känna en viss förståelse för den 

frustration  som  kan  uppkomma  i  samband  med  säkerhetsrutinerna. 

Säkerhetskontrollerna  medförde  även  en  känsla  av  olust,  då  privata  ägodelar  fick 

plockas av.

5.5.3. Paragraf 6 utbildning

Under  en  av  dagarna  på  OKG  utförde  författarna  paragraf  6  utbildningen,  den 

utbildning  alla  entreprenörer  och  anställda  gjort  innan  påbörjat  arbete  vid  OKG. 

Utbildningen ägde rum vid centralvakten och innefattade en informationsfilm på cirka 

en  och  en  halv  timme  samt  muntlig  genomgång  av  information.  Den  muntliga 

informationen,  innefattade särskild information som rör OKG, då filmen visas och 

berör  alla  svenska  kärnkraftverk.  Vid  utbildningstillfället  deltog  utöver  författarna 

fyra  andra  deltagare  med  olika  nationalitet,  därav  visades  filmen  samt  hölls 

informationen  på  engelska.  Efter  att  filmen  visats  och  informationen  hållits  fick 

författarna samt de övriga deltagarna erlägga ett skriftligt prov på valfritt språk med 

frågor  på  det  som  utbildningen  innefattat,  dvs.  skydd  och  säkerhet  enligt  SSI 

2000:10§6. För godkänd krävdes 80 % rätt,  vilket  utgjorde 35 poäng av totalt  44. 

Efter  avslutat  prov  fick  författarna  resultatet  tillhanda  av  utbildningsansvarig  vid 

tillfället. Utbildningen upplevdes av författarna vara anpassad att klaras av utan större 

förkunskaper samt beräknades ta ungefär femton minuter att avlägga. 
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6. Analys

I  analysen  kommer  studiens  resultat  kopplas  samman  med  de  utvalda  teorierna. 

Resultatet kommer här att analyseras ur ett sociologiskt samt psykologiskt perspektiv. 

Under huvudrubrik analys  kommer intervjuer och observationer  att  redovisas samt 

analyseras tillsammans. Analysen av materialet kommer att delas in under olika teman 

baserade på relevant teoretisk referensram. I analysen kommer en konkritisering av 
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Giddens (1998), Beck (1996) samt Hirdman (2004) abstrakta sociologiska teorier att 

genomföras,  vilket skulle kunna jämföras med Merton (Månsson, 2003:51) strävan 

efter  en  ”Theories  of  the  Middle  Range”.  Vilken  syftar  till  utvecklingen  av 

sociologiska  teorier  på  samhällets  mellannivåer,  med  andra  ord  kontakten  mellan 

teorier  och  verkligheten  (Ibid.).  I  analysen  har  även  Foucaults  (1998)  teori  kring 

övervakning kreativt applicerats på det aktuella fenomenet.

6.1. Risksamhället och modernitet

I  studien  finns  tydliga  kopplingar  till  den  värld  som  beskrivs  som  Risksamhälle 

(Beck, 1998). Riskerna som finns vid kärntekniska anläggningar kan anses vara en 

påverkande faktor i utvecklingen till  ett risksamhälle. För att kontrollera och i viss 

mån eliminera  riskerna  vid kärntekniska  anläggningar  krävs  politiska  beslut,  vilka 

idag  kontrolleras,  följs  upp  samt  övervakas  av  myndigheten  SSM.  Kärntekniska 

anläggningar  kan  i  detta  resonemang  exemplifiera  en  såkallad  social  ”bumerang 

effekt”,  där  riskerna  moderniseringen  skapat  i  värsta  fall  kan  slå  tillbaka  som 

påtagliga  hot  (Beck,  1998:54).  Vid  OKG  har  de  anställda,  entreprenörer  samt 

konsulter  märkt  av  skärpta  regler  rörande  säkerhetsområdet  vid  och  inom 

anläggningen.  Angående tidpunkten för skärpningen uttrycker  följande respondent: 

”Ja o ja det är det sista året bara, kan man säga” (IP 12). Skärpningen av säkerheten 

vid OKG kan anses vara påföljd av risksamhället,  där riskerna i sig inte höjts men 

medvetenheten om dem skärps betydligt (Beck, 1998:77). I studien anses denna tes 

även överensstämma  i  och  med  det  faktum att  anläggningen  i  sig  inte  blivit  mer 

riskabel, dock har medvetenheten samt hotbilden förändrats under den senaste tio års 

perioden  vilket  förändrat  säkerhetsföreskrifterna.  Respondenterna  som  deltog  i 

studien påvisade även att de inte kände sig lika betrodda vid sin arbetsplats längre, då 

säkerhetskontrollerna vid anläggningen skärpts som resultat av förändrad hotbild samt 

ökad medvetenhet: ”/.../ så att de va många som kände att ”terrorist” stämpeln på sig  

direkt. Har jobbat här hela livet och sen plötsligt så är det ingen som tror man är  

ärlig längre” (IP 1). Detta tyder på att de anställda entreprenörerna vid anläggningen 

inte  tillhandahåller  samma  medvetenhet  som  de  individer  som  sätter  upp 

säkerhetsföreskrifter, dvs. myndighetspersoner.  

I studien synliggörs mönster som påvisar att respondenterna bagatelliserar eventuella 

hot  och  risker  samt  ifrågasätter  kontrollernas  syfte,  då  de bagatelliserar  risken  att 
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anläggningen skulle utsättas för exempelvis attentat: ”a på nåt sätt så helt hysteriskt  

här inne kan man säga, jojo man, vad är det dom skyddar sig mot för någonting,” (IP 

3) Detta beteende kan anses vara en konsekvens av att hoten ökar och därmed även 

sannolikheten  att  bagatellisera  samt  förneka dem (Beck,  1998).  Eftersom hot  med 

destruktiva krafter, vilka kan komma att påverka en stor grupp individer, är svåra att 

föreställa sig kan de komma att bli förnekade.   

 6.2. Expertsystem och tillit

Begreppen säkerhet och fara uppmärksammas i studien i förhållande till det moderna 

samhället (Giddens, 1996). Det moderna samhället betraktas som farofyllt, vilket har 

lett till att individerna blivit allt mer avtrubbade (Giddens, 1996:27). Vid OKG samt 

övriga svenska kärntekniska anläggningar avspeglas det moderna samhället och det 

går  här  att  se  en  avskillnad  mellan  tid  och  rum där  det  globala  även blir  lokalt. 

Utvecklingen kan här ses genom den skärpta säkerheten och den globalt förändrade 

hotbilden.  Säkerhetsrutinerna  vid  OKG  har  idag  anpassats  efter  den  hotbild  som 

attentaten 11 september skapade, vilket har lett till  att de globala säkerhetsfrågorna 

tagits  till  en lokal  nivå.  I  studien uppmärksammade respondenterna den skärpning 

som gjorts gällande säkerheten som otillräcklig, vilket i flertalet fall grundades på de 

attentat som tidigare gjorts mot andra byggnader/anläggningar. Bland annat nämner 

flertalet respondenter att ”om viljan finns” så går det att skada anläggningen oavsett 

de rådande säkerhetsrutinerna: ”För dom som verkligen vill utsätta dom för attentat  

dom  har  inga  bekymmer  att  komma  in  och  göra  vad  dom  ska  göra.”  (IP  3). 

Respondenterna  har  i  detta  sammanhang  utgått  från  ett  globalt  perspektiv  när  de 

analyserat säkerhetskontrollernas räckvidd.

 I studien uppmärksammar även det som benämns som urbäddningsmekanismer, vilka 

är en del av utvecklandet av ett modernt samhälle (Gidden, 1996). Expertsystem som 

bygger på professionell expertis är den urbäddningsmekanism som får en central roll i 

diskussionen kring tillit och trygghet kopplat till säkerhetsrutiner/säkerhetssystem vid 

OKG.  De  anställda  vid  OKG  är  tvungna  att  lyda  under  det  som  benämns  som 

expertsystem,  vilket  kan  hänvisas  till  de  olika  kontroller  som de  anställda  måste 

passera  samt  övriga  säkerhetsrutiner.  Expertsystemen,  i  det  här  fallet  exempelvis 

säkerhetssystemen,  är  vid  en  kärnteknisk  anläggning  utformade  av  individer  med 

expertkunskap gällande det aktuella området, vilket i detta fall är SSM. I det moderns 
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samhället tvingas lekmän att mer eller mindre lita på de de expertsystem som finns i 

dess vardag (Gidden, 1996). I studien har denna tes stärkts i och med att  flertalet 

respondenter mer eller mindre blint litar på de system som finns vid anläggningen, 

vilket följande respondent uttrycker enligt  följande:  ”alla behandlas på ett  korrekt  

och rättvist sätt,  ingen slipper undan” (IP 2). Flertalet respondenter menar dock att 

kontrollerna i många fall är inkonsekventa och att utformningen av systemen inte tagit 

i hänsyn till vilken typ av produkter m.m. som är nödvändig för anläggningen som 

arbetsplats. Vilket skulle kunna vara en följd av att säkerhetsföreskrifterna utformas 

av experter och inte är fullt anpassade till samtliga anställda vid OKG och därmed inte 

tar hänsyn till  dess utrustning m.m. Följande respondent uppmärksammar hur olika 

expertsystem  i  vissa  fall  skapar  motsättningar  mellan  varandra,  i  detta  fall 

säkerhetsföreskrifter  kring  anläggningen  kontra  säkerhetsföreskrifter  gällande 

livsmedelsbehandling:  ”många lastbilar  vägrar ju öppna för bombhundarna bland  

annat den här kyl och frys, dom som kör till matsalen. Han blev helt vansinnig när  

hunden sprang rund där.  Det skulle vara något hygieniskt och kravmärkt, och där  

sprang hunden och förstörde alltihop. Ja det blir att nu bestämmer vi att vi höjer  

säkerheten men man ser inte till konsekvenserna” (IP 7).   

Alla  moderna  institutioner  är  beroende  av  tillit  till  de  expertsystem  som  de 

tillhandahåller (Gidden, 1996). I studien innebär detta i korta drag att entreprenörer 

samt övriga anställda måste ha tillit till de rådande säkerhetssystemen som finns vid 

och inom anläggningen. Respondenterna måste med andra ord ha så pass mycket tillit 

till de expertsystem som utformats för att minimera eventuell fara för anläggning, så 

att  denna  är  villig  att  följa  de  rådande  säkerhetsrutinerna.  Tillit  förutsätter  att 

individerna  är  medvetna  om  de  riskabla  omständigheterna  som finns  kring  olika 

objekt  eller  anläggningar  (Ibid.).  I  studien  fanns  en  tvetydighet  gällande 

respondenternas tillit till de kontroller som fanns vid OKG. Bland annat var det en av 

respondenterna som uppmärksammade den bristande kontrollen vad gällande alkohol 

och droger.  ”Nej det är det lite dåligt med. Om man kommer tidigt på morgonen, vi  

börjar ju 6 man kan vara här fem över sex, så ser man på bussen så *gör sniff ljud*,  

ja de luktar sprit.”(IP 5) I detta sammanhang bör OKG policy om egen ansvar på 

arbetsplatsen uppmärksammas. I denna policy har företaget utformat riktlinjer för hur 

de  anställda  skall  agera  för  att  värna  om  säkerheten  på  arbetsplatsen.  Om 

respondenten  i  det  ovangivna  exemplet  skulle  praktiserat  företagets  policy  skulle 
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denna  rapporterat  den  aktuella  händelsen  och  därigenom  tagit  ansvar  för 

säkerhetsförhållanderna på arbetsplatsen. I studien visar detta på att egen ansvaret ej 

beaktas av samtliga respondenter i alla situationer. 

Vidare  fanns  det  respondenter  som  inte  hade  tillit  till  de  väktare  som  fanns  vid 

inpassagen  till  OKG,  då  dessa  bland  annat  visade  på  ett  inkonsekvent  beteende. 

Väktarna kan i detta sammanhang ses som övervakare av expertsystemet.  Flertalet 

respondenter i studien menar att det varit oklara direktiv och att vissa föremål kommit 

in till anläggningen en dag men inte en annan, vilket i sig inte skapat någon större 

trovärdighet  för  systemet.  I  detta  sammanhang  upplevde  även  respondenter  att 

väktarna vid OKG inte är tillräckligt kompetenta för att urskilja vilka föremål som 

kan orsaka skada vid anläggningen. ”/…/det är liksom att du tar vem som helst och 

kollar vem som helst och ska se om du har en bomb, sen vet du hur en bomb ser ut  

men du vet inte riktigt vad alla verktyg och allting är till. Alltså då kanske det inte är  

en bomb man plockar in utan något helt annat som du kan göra skada med” (IP 9). 

Konsekvensen av vakternas otillräcklighet kom studien i viss mån att påvisa minskad 

tillit till de aktuella säkerhetskontrollerna. Respondenterna menar vidare att rutinerna 

vid inpassagen till anläggningen är tvetydig då redskap/artiklar som respondenterna 

ser  som  ”ofarliga”  för  anläggningen  inte  får  tas  med  in,  medan  andra  betydligt 

”farligare” föremål tillåts forslas in. ”Vi får inte ta in en El-tejp om det inte sitter  

OKGs klisterlapp på /…/ Men sen kommer svetsarna då och tar in ja fyra hundra 

gastuber, och det är inga problem, och det är liksom, ja det känns som om de är i fel  

ände och rotar” (IP 7). 

 I  studien  har  begreppet  tillit  satts  i  relation  till  kunskap  alternativt  okunskap 

(Giddens, 1996). Kunskapen kan här exempelvis komma att förknippas med huruvida 

respondenterna är medvetna om vilka föremål som kan göra åverkan på anläggningen, 

gällande såväl produktion som säkerhet. Med andra ord vad som anses som ”ofarligt” 

respektive  ”farligt”.  I  studien  vid  OKG  fanns  ett  samband  mellan  okunskap  och 

skepticism  då  respondenter  som  hade  en  lägre  utbildningsnivå  alternativt  mindre 

erfarenhet  av  arbete  vid  liknande  anläggningar  upplevdes  vara  mer  besvärade  av 

säkerhetskontrollerna vid OKG. Dessa respondenter ansåg generellt att kontrollerna 

som avgjorde huruvida föremål fick inbringas till anläggningen eller ej var överdriva. 

Studien visade även att respondenter med brist på tillit till kontrollerna valde att själva 

testa dess trovärdighet. ”vill tära på, att om man klarar sig med en enkrona i fickan ja  
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så ska ja liksom prova med en femma och då ja då klarade jag mig och då skall jag  

prova med något annat. För att se hur långt man kan gå” (IP 7). Relationen mellan 

okunskap och skeptism kunde även ses hos de individer som arbetat vid OKG under 

en längre tid, vilka i flesta fall ansåg den skärpta säkerheten som överflödig. I detta 

fall påvisade även studien att respondenter som arbetat vid OKG tidigare inte kände 

sig mer säkra på sin arbetsplats efter säkerhetskontrollerna utökats. 

Tillit kan i studien även kopplas samman med begreppet motivation. Då tilliten till ett 

expertsystem,  likt  de  säkerhetssystem  som  finns  vid  och  inom  en  kärnteknisk 

anläggning,  skapar  motivation  att  följa  de  krav  som  ställs  på  de  anställda  vid 

anläggningen.  Om tilliten  till  systemen  uteblir  kan  således  motivationen  hos  den 

anställde komma att minskas.   

6.3. Delaktighet, medvetenhet samt information. 

6.3.1. Kontroller och säkerhet

Informationsflödet inom organisationers är av vikt då det kommer till medvetenhet, 

motivation  samt  delaktighet.  Flertalet  respondenter  uttryckte  en osäkerhet  gällande 

medvetenheten  kring  de  risker  deras  arbetsplats  innehar.   En  stor  del  av 

respondenterna  upplevde  att  de  inte  heller  fått  någon information  eller  ytterst  lite 

information  rörande  risker  med  arbetsplatsen,  ”  Nja,  det  är  jag  nog  inte  så,  är  

medveten  av  rätt  mycket,  men absolut  inte  om allt”  (IP 2). Att  inte  få  tillräcklig 

information gällande säkerhet och säkerhetsföreskrifter kring det som rör den enskilde 

arbetaren kan här få en ofördelaktig utgång för den anställde (Greenberg (2000:148). 

Genom  att  som  anställd  få  vara  med  att  påverka  kan  i  studien  bidra  till 

arbetsmotivationen  (Greenberg  och  Baron 2000:148).  Motivations  faktorer  så  som 

förstora  arbetskläder  (bilaga  2)  där  säkerhetsbehovet  inte  uppfylls,  kan  generera  i 

försämrade arbetspresentationer (Greenberg och Baron Ibid.). Bristerna med skydds 

skyddsutrustning har i studien påvisats att arbetet försvårats.

6.3.2 Behov, övervakning och tillfredställelse

  På OKG har åtgärder för att  öka medvetenheten kring säkerhet och risker tagits 

genom att utbilda entreprenörer i rent system samt paragraf 6 utbildning vilket är av 

vikt då säkerhetsbehovet bör uppfyllas för att individen skall kunna prestera optimalt 
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(Greenberg och Baron 2000:133) . 

OKG kan beskrivas som en sluten miljö som genom staketgator är  omsluten samt 

genom säkerhetskontroller övervakande Foucault (1998:166) . Övervakning kan här 

användas som en metod för att bevaka samt avbryta farliga kommunikationer. Detta 

ansåg sig främst  kvinnorna i studien se som ett  positiv inslag då vetskapen av att 

någon  visste  vart  man  var  skapade  en  trygghetskänsla.  Övervakning  kan  påverka 

individers  disciplin  vilket  på  en  kärnteknisk  anläggning  kan  påverka  säkerheten 

(Foucault 1998:169). Att förstärka övervakningen av området utanför anläggningen 

skulle kunna vara en grund till ett mer disciplinerat beteende från de som vistas där 

övervakningen är påtaglig (Ibid.). På OKG har man genom koder, kort och biometrisk 

kontroll vid dörrar och entréer anstifta funktionella placeringar (Foucault  1998) av 

övervakning  vilket  syftar  till  att  hindra  obehöriga  från  att  komma  in.  Det  har 

framkommit i studien att denna typ av övervakning kan medföra ett mer disciplinerat 

beteende men även medföra en ”tröghet” i arbete, då kontroller av denna art ansetts 

vara tidskrävande och ”saktat ner” arbetet (Foucault 1998) .

Vikten  av  att  känna  tillfredsställelse  respektive  missnöje  bör  uppmärksammas  i 

studien då det framkommit att känslor av denna art  påvisas då främst kring frågor 

rörande säkerhet  och övervakning.  Missnöje har främst  uttryckts  kring de ändrade 

säkerhetsrutinerna  då  dessa  medfört  vad  respondenterna  beskriver  en  ”tröghet”  i 

arbetet.  ”Vi får inte ta in en El-tejp om det inte sitter OKG klisterlapp på och vi får  

inte ta in raklödder, det va ju en som råkade ta in det ju, trycksäkra behållare skyllde  

de då på.  Men sen kommer svetsarna då och tar in ja fyra hundra gastuber, och det  

är  inga  problem,  och  det  är  liksom,  ja  det  känns  som om de  är  i  fel  ände  och  

rotar”(IP 7) . För att kunna omvända denna typ av missnöje till tillfredsställelse krävs 

omplanering samt organisatoriska åtgärder (Greenberg och Baron, Ibid.).

6.3.3. Motivation

Det har påvisats i studien att motivationen till att följa de säkerhetsrestriktioner som 

OKG  har  tillämpat  varit  mer  eller  mindre  hos  de  anställda  som  deltagit  i 

undersökningen.  Hos  de  respondenter  som  upplevt  säkerhetskontrollerna  som 

inkonsekventa  och  orättvisa  har  även  motivationen  till  att  följa  dem vacklat.  De 

anställda som i studien upplevt säkerhetskontrollerna som konsekventa och rättvisa 

har  även  visat  tendens  till  att  vara  mer  motiverade  att  följa  dem.  Rättvisa  och 
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konsekvens blir i och med detta viktiga begrepp som bör uppmärksammas, då dessa 

komma att påverka säkerheten vid OKG (Greenberg och Baron 2000:143). 

Dock  har  det  studien  visat  att  en  del  anställda  inte  har  full  förståelsen  till 

säkerhetskontrollerna och dess expertsystem som till stor del är systematiskt tillämpat. 

Här  måste  begreppet  rättvisa  kontra  orättvisa  sättas  i  relation  till  förståelse  för 

systemet,  då  dessa  visat  sig  ha  ett  samband  i  fråga  om  respondenternas 

motivation/omotivation (Ibid.). 

6.4. Genus

Kvinnornas misströstan över för stora arbetskläder (bilaga 2) kan bidra till en känsla 

av att inte vara närvarande och synlig (Hirdman, 2000:28-29). Vid utformningen av 

arbetskläder har mannen som norm används, då dessa enligt  beskrivning inte varit 

anpassade för den i detta fall mindre kvinnokroppen (Hirdman 2004:59). 

Vidare  kan  inga  generella  slutsatser  kopplat  till  genus  och  kön  dras  då  studien 

behandlat ett område där fler män än kvinnor anträffats. Studien hade från start ett 

syfte att få en jämn könsfördelning över respondenterna vilket inte lyckades, då fler 

kvinnor än de som påträffats i studien av olika anledningar inte komma kunna ställa 

upp på intervju. Den främsta anledningen till den ojämna fördelningen var just bristen 

på kvinnor då kvinnorna uppskattats representera ca 20% av de anställda på OKG. 

Resultatet  har heller  inte  påvisat  markanta  skillnader  på mäns respektive kvinnors 

upplevelser av det som frågats i studien och kan därav inte analyseras samt behandlas 

ur ett genusperspektiv. 

6.5. Sammanfattande diskussion

Studien  visar  på  att  entreprenörernas  upplevelser  av  de  förändrade  tillträdes 

kontrollerna varit  varierade då en del respondenter erfarit  att tillträdes kontrollerna 

medfört en ”tröghet” i det dagliga arbetet medens andra upplevt tillträdes kontrollerna 

som  till  intetsägande.  En  stor  del  av  entreprenörerna  kom  att  uppmärksamma 

väktarnas bemötande vilka respondenterna uttryckt ”är inkonsekventa” .

Gemensamt  för  många  av  respondenterna  var  förståelsen  för  de  skärpa 

säkerhetsrutinerna  samt  motivationen  till  att  följa  de  krav  som  ställs  inte 

tillfredsställande,  då  detta  påvisats  i  studien  genom ifrågasättande  om vad  det  är 
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skyddet syftar till. Här kom även tillit till kontrollerna att uppmärksammas då saknad 

av förståelse för kontrollerna i en del fall visat sig hos respondenterna. Dock skall 

poängteras att större skaran respondenter uttryckt att de känner tillit till kontrollerna. 

Informationsbrist har i studien påvisats vara en central anledning till respondenternas 

oförståelse  till  syftet  med höjda säkerhetskontroller.  Brist  på information har  även 

kommit att bli en säkerhets risk för den enskilde anställde. Det är främst information 

kring personsäkerhet inne i anläggningen som visat sig vara bristfällig och skapat oro 

hos de anställda. Det har även yttrats att informationen om varför säkerhetsrutinerna 

höjs  inte  varit  tillräckliga.  Dock  hade  ingen  av  respondenterna,  som  ansåg  att 

informationen  kring  säkerhetsrutinerna  var  bristfällig,  några  konkreta  förslag  på 

vilken mängd informationen som ansågs tillräcklig samt hur informationen lämpligast 

bör presenteras. 

På  grund  av  att  informationen  kring  säkerheten  ansetts  vara  bristfällig  har  en 

oförståelse till varför säkerhetsåtgärder gjorts påfunnits i studien. Detta har kommit 

till  uttryck  genom att  flertalet  respondenter inte längre känner sig betrodda på din 

arbetsplats. Författarna anser här att upplevelsen av att inte bli betrodd som anställd 

kan leda till minskad motivation att följa uppsatta riktlinjer för säkerhetsrutiner.

Om den anställde inte känner tillit eller har förståelse för dessa ändringar har denna 

enligt författarna troligtvis inte motivationen att följa de krav som ställs. Omotivation 

till att följa säkerhetskraven har enligt författarna resulterat i en likgiltig attityd till 

säkerhetskontrollerna hos de anställda då dess i en del fall ignorerats. Policyn om eget 

ansvar  samt  säkerhetsrutiner  vid  insläpp  av  obehöriga  är  exempel  på  sådant  som 

nonchalerats.
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7. Reflektioner

7.1. Reflektioner kring metod

Den kvalitativa metod som kom att användas i studien anses av författarna tillgodosett 

uppsatsens  syfte.  Om en  kvantitativ  metod  använts  istället  för  en  kvalitativ  hade 

studien inte fått samma djup, dock hade det med en kvantitativ metod varit möjligt att 

samla in ett  större omfång material.  Studiens tillvägagångssätt  anses av författarna 

uppnått  uppsatsens  syfte  och  problemformulering.  Dock  kunde  inte  det  tilltänkta 

genus perspektivet  användas fullt  ut då flertalet  kvinnliga respondenter  kom att  få 

förhinder  att  deltaga  vid  utsatt  intervjutillfälle.   På grund av antalet  kvinnor  kom 

därför inte genusperspektivet i studien att bli så påtagligt, vilket det från början var 

tänkt. I  efterhand anser författarna att detta eventuellt  kunde gjorts annorlunda om 

författarna hade fått tillgång till fler kvinnliga respondenter att kontakta, vilket visade 

sig vara relativt svårt bland annat beroende på entreprenörföretagens ovilja att avsätta 
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arbetstid  samt  den  kvinnliga  minoriteten  på  arbetsplatsen.  I  studien  uppstod  även 

problem  i  fråga  om  att  några  av  de  entreprenörer  som  först  kontaktades  var 

arbetsledare,  vilka  sedan  hänvisade  vidare  till  anställda  som  författarna  kunde 

intervjua. Detta ledde till att urvalet delvis kom att bli styrt av arbetsledare, vilka med 

hänsyn till det representerade företaget kan ha valt ut personer som inte hade negativa 

åsikter om OKG. Dock kom författarna att  uppmärksamma detta  i  ett  tidigt  skede 

vilket  ledde till  att  författarna  själva  med  hjälp av handledare  från  OKG kom att 

tillfråga visst antal entreprenörer direkt, utan hänvisning från arbetsledare. 

I studien har begreppen reliablitet och validitet tagits hänsyn till. För att upprätthålla 

studiens reliabilitet valde författarna att använda sig av en intervjuguide, vilken var 

den samma för samtliga respondenter. Intervjuguiden ansågs av författarna vara en 

bidragande faktor till att studiens kongurens uppfylldes. Författarna tog även hänsyn 

till  studiens  precision,  vilket  realiserades  genom  att  svaren  från  respondenterna 

spelades  in  med  hjälp  av  mp3  spelare.  Detta  gjorde  att  svaren  kunde  registreras 

ordagrant från respondenterna. Reliabiliteten i studien togs även om hänsyn genom att 

en av författarna observerade respondenternas  uttryck,  tonfall,  kroppsrörelser m.m. 

och antecknade detta. Författarna kunde sedan gå tillbaka till dessa anteckningar för 

att få en djupare förståelse för respondenternas upplevelser samt åsikter. Författarna 

anser även att studien uppfyller kravet på validitet och att de frågor som ställdes var 

relevanta för studiens syfte och problemformulering. Dock kom studiens validitet att 

diskuteras  av  författarna  vad  gällande  de  respondenter  som  tillhandahöll  en 

arbetsledaranställning,  då frågorna som utformats  i  intervjuguiden till  viss  del  var 

anpassade till anställda entreprenörer och inte arbetsledare. Denna grupp kom dock att 

bli  en  minoritet  i  studien  och  frågorna  anpassade  för  anställda  kunde  förbises  i 

transkriberingen tack vare den stora mängd empiri som samlats in. 

En viktig  del  i  studien berörde forsknings etik  och hur  materialet  som samlats  in 

behandlas  av  författarna.  Med  anledning  av  OKG  policy  och  eventuellt  företags 

känslig  empiri  som  framkommit  i  studien  kom  författarna  samt  handledare,  som 

tidigare nämnt, att underteckna tystnadsplikt. Författarna anser inte att detta kommit 

att påverkas studiens resultat eller utförande utan enbart resulterat i en viss varsamhet 

i  behandlingen  av  empiri  samt  begränsat  möjligheten  att  få  fler  synpunkter  på 

uppsatsen  innan  publicering.  Med  anledning  av  tystnadsplikten  kom  därav 

handledarna,  vid  högskolan  i  Halmstad  samt  OKG,  att  få  en  betydlig  roll  i 
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utformningen av uppsatsen.

Den förförståelse som fanns hos författarna innan studien påbörjades visade sig i vissa 

delar vara korrekt. Bland annat blev det svårt att finna kvinnliga deltagare till studien, 

vilket författarna inte ansåg särskilt  förvånande med tanke på könsfördelningen på 

arbetsplatsen. Det fanns även en förförståelse att entreprenörerna kunde ha svårt att 

komma ifrån sina arbetsplatser, då den avsatta tiden för intervjuerna var en timme. 

Författarna  anser  att  denna  förförståelse  delvis  besannades  men  var  även  positivt 

överraskade av utfallet i studien. 

I studien har en hermeaneutisk tolkning applicerats på den insamlade empirin. Den 

hermanuetiska  tolkningen  anses  av  författarna  nödvändig  då  respondenternas 

upplevelse  sätts  i  relation  till  de rådande förhållandena  vid OKG och därmed bör 

tolkas efter  dessa. Den hermaneutiska tolkningen avser i studien den tolkning som 

gjorts  av  respondenternas  utsagor,  förförståelsen  rörande  säkerhetskontroller, 

utbildning samt erfarenheter. Detta har i studien bidragit till en helhet.       

7.2. Reflektioner kring resultat

Det resultat  som framkom i studien anses av författarna inte vara överraskande då 

författarnas förförståelse var att entreprenörerna vid OKG skulle anse att skärpningen 

av  säkerhetsrutinerna  ansågs  relativt  besvärlig.  Dock  ansåg  författarna  att  de 

säkerhetsöverskridanden som flertalet respondenter delgav var oförutsedda, då dessa 

enligt  författarna  anses  som allvarliga.  Anledningen  till  de  negativa  åsikterna  hos 

entreprenörerna  anser  författarna  kan  komma  från  den  tröghet  som 

säkerhetskontrollerna medför för arbetet vid anläggningen. Vidare anser författarna att 

de negativa åsikterna kan härstamma från att informationen rörande anledningen till 

de  skärpta  säkerhetskraven  brister  och  att  entreprenörerna  inte  fått  tillräcklig 

information. Informationen som gavs till entreprenörerna anses här kunna delgets på 

annat sätt och författarna anser att informationen som gavs även kunde anpassats till 

entreprenörernas utbildningsnivå.

Författarna  anser  att  en  djupare  förståelse  för  anledningarna  till  de  förhöjda 

säkerhetskraven kan bidra till att öka respondenternas motivation att följa kraven. Om 
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den anställde inte har förståelse för varför de bör följa regler kan detta således bidra 

till att regeln inte heller följas, vilket författarna anser gälla såväl säkerhetsfrågor som 

övriga  områden.  Författarna  anser  här  att  detta  kan  vara  en  anledning  till  att 

entreprenörerna väljer att bryta regler såsom exempelvis släpper in anställda i lokaler i 

de ej har behörighet till. Om entreprenörerna skulle ha djupare förståelse för varför 

rutinerna ser ut som dom gör, anser författarna att dessa skulle vara mer måna om att 

följa de regler som är uppsatta.

 I  studien  uppmärksammades  även  att  ett  antal  kvinnliga  respondenter  upplevde 

obehag  att  röra  sig  inom  anläggningens  område  på  kvällstid.  Detta  ansågs  av 

författarna  som något  oförutsett  då samtliga  entreprenörer  går  igenom omfattande 

säkerhetsrutiner  för att  få vistas inom anläggningen,  vilket enligt  författarna borde 

skapa känslan av trygghet.  
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