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Abstrakt	  
Inom	  det	   svenska	   järnvägsnätet	   sker	   dagligen	   avvikelser,	   tillbud	   och	   olyckor.	  
Vissa	  av	  olyckorna	  är	  av	  allvarlig	  art	  vilket	  i	  denna	  studie	  bland	  annat	  betyder	  
att	  människoliv	  varit	  i	  fara	  eller	  gått	  förlorade.	  Syftet	  med	  studien	  är	  att	  se	  hur	  
stödet	   efter	   en	   allvarlig	   olycka	   på	   järnvägen	   upplevs	   av	   den	   inblandade	  
lokföraren	   och	   hur	   det	   i	   sin	   tur	   kan	   påverka	   lokförarnas	   uppfattning	   om	  
organisationen	   de	   tillhör.	   Studien	   är	   kvalitativ	   och	   resultatet	   baseras	   på	   fem	  
intervjuer	   som	   genomförts	   med	   lokförare	   från	   fyra	   olika	   järnvägsföretag.	  
Resultatet	  visar	  att	  stödet	  efter	  olyckorna	  ser	  olika	  ut	  och	  att	  det	  i	  flera	  fall	  har	  
brustit,	   det	   har	   bland	   annat	   lett	   till	   en	   känsla	   av	   skuldbeläggning	   från	  
organisationens	   sida	   samt	   långvarig	   negativ	   påverkan	   för	   den	   drabbade	  
föraren.	  Utöver	  det	  visar	  resultatet	  att	  tilliten	  till	  organisationerna	  påverkas	  av	  
vilket	  typ	  av	  stöd	  som	  satts	  in	  efter	  olycka	  och	  att	  organisationerna	  bör	  arbeta	  
för	   att	   utveckla	   rutiner	   vid	   olycka	   vilket	   kan	   generera	   att	   tilliten	   inom	  
organisationen	  stärks.	  	  
	  
Nyckelord:	  krishantering;	  olycka;	  järnväg;	  organisation;	  tillit	  
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Förord	  

Jag	  vill	  börja	  med	  att	  tacka	  samtliga	  intervjupersoner	  som	  med	  sina	  berättelser	  

gjort	  denna	  uppsats	  möjlig.	  Era	  insikter	  har	  bidragit	  till	  en	  förståelse	  kring	  ämnet	  

och	  är	  ovärderliga.	  Jag	  vill	  även	  rikta	  ett	  tack	  till	  min	  handledare	  Roine	  

Johansson	  som	  vid	  tillfällen	  då	  jag	  varit	  förvirrad	  och	  ofokuserad	  åter	  har	  fått	  

mig	  att	  komma	  in	  på	  rätt	  spår.	  	  

	  

Östersund	  2015-‐05-‐26	  

Karin	  Simonsson	  
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1.	  Inledning	  
Det	  finns	  vissa	  yrken	  som	  är	  mer	  riskfyllda	  än	  andra,	  riskerna	  behöver	  inte	  

nödvändigtvis	  betyda	  att	  en	  person	  skadas	  fysiskt	  i	  yrket	  utan	  kan	  även	  betyda	  

psykiska	  bekymmer	  för	  den	  drabbade.	  Ett	  av	  dessa	  yrken	  är	  lokförare.	  I	  denna	  

yrkesgrupp	  är	  risken	  för	  att	  råka	  ut	  för	  en	  olycka	  som	  kan	  drabba	  föraren	  

psykiskt	  relativt	  hög,	  bland	  annat	  så	  går	  det	  att	  räkna	  med	  att	  en	  lokförare	  under	  

sitt	  yrkesliv	  kör	  på	  minst	  en	  människa	  som	  av	  någon	  anledning	  obehörigt	  

befinner	  sig	  i	  spårmiljö,	  i	  många	  av	  dessa	  fall	  är	  orsaken	  självmord	  (Briem,	  Lima	  

&	  Siotis,	  2004,	  s.	  1).	  När	  en	  olycka	  inträffat	  har	  det	  visat	  sig	  ytterst	  viktigt	  att	  den	  

drabbade	  föraren	  får	  hjälp	  i	  ett	  så	  tidigt	  skede	  som	  möjligt.	  Det	  har	  visat	  sig	  att	  

det	  finns	  ett	  samband	  mellan	  tiden	  det	  tar	  innan	  den	  drabbade	  föraren	  får	  hjälp	  

och	  frånvaro	  från	  arbetet	  efter	  olyckan,	  ju	  snabbare	  den	  drabbade	  får	  hjälp,	  

desto	  kortare	  blir	  frånvaron.	  Det	  betyder	  att	  företaget	  i	  längden	  minskar	  de	  

kostnader	  som	  en	  sjukskrivning	  innebär	  om	  adekvat	  stöd	  sätts	  in	  direkt	  efter	  

olyckan	  (Briem,	  Siotis	  &	  Lima,	  2007,	  s.	  39).	  	  

	  

Den	  forskning	  som	  tidigare	  gjorts	  på	  området	  järnväg	  och	  olyckor	  handlar	  först	  

och	  främst	  om	  självmord	  och	  självmordsprevention.	  Även	  studier	  om	  

riskreducering	  samt	  statistik	  över	  hur	  många	  olyckor	  och	  tillbud	  som	  inträffat	  

finns	  inom	  området.	  I	  Sverige	  är	  studier	  om	  järnvägssäkerhet	  ur	  ett	  sociologiskt	  

perspektiv	  en	  bristvara	  och	  den	  psykologiska	  vetenskapen	  har	  hittills	  tagit	  stor	  

plats	  i	  studier	  inom	  ämnet.	  De	  psykiska	  aspekterna	  i	  dessa	  typer	  av	  händelser	  är	  

viktiga	  att	  ta	  hänsyn	  till	  och	  kan	  användas	  som	  grund	  för	  vidare	  studier	  inom	  

den	  sociologiska	  vetenskapen	  eftersom	  de	  två	  vetenskaperna	  kan	  komplettera	  

varandra.	  	  

	  

1.1	  Syfte	  

Syftet	  med	  studien	  är	  att	  se	  hur	  stödet	  efter	  en	  allvarlig	  olycka	  på	  järnvägen	  

upplevs	  av	  den	  inblandade	  lokföraren	  och	  hur	  det	  i	  sin	  tur	  kan	  påverka	  

lokförarnas	  uppfattning	  om	  organisationen	  de	  tillhör.	  Fokus	  på	  upplevelser	  av	  

stödinsatser	  och	  krishantering	  är	  framträdande	  och,	  tillsammans	  med	  ett	  

organisationsperspektiv	  gällande	  kriser	  och	  tillit,	  av	  stor	  vikt	  för	  studien.	  
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1.2	  Frågeställningar	  

De	  frågeställningar	  som	  studien	  skall	  svara	  till	  är	  formulerade	  utifrån	  det	  ovan	  

beskrivna	  syftet	  och	  lyder;	  

• Hur	  upplever	  lokförare	  som	  varit	  inblandade	  i	  en	  olycka	  de	  stödinsatser	  

som	  satts	  in?	  	  

• Hur	  påverkar	  upplevelserna	  gällande	  stödinsatser	  vid	  olycka	  de	  drabbade	  

förarnas	  uppfattning	  om	  organisationen?	  

	  

1.3	  Avgränsningar	  

Flera	  avgränsningar	  har	  gjorts,	  först	  och	  främst	  gällande	  vilken	  typ	  av	  olycka	  

intervjupersonerna	  vart	  med	  om.	  Eftersom	  lokföraryrket	  innehåller	  ett	  relativt	  

rutinmässigt	  hanterande	  av	  riskfyllda	  situationer	  var	  det	  nödvändigt	  att	  

avgränsa	  typen	  av	  olycka	  till	  dem	  av	  den	  allvarligare	  sorten.	  I	  denna	  studie	  

innebär	  det	  olyckor	  där	  människoliv	  varit	  i	  fara	  eller	  gått	  förlorade,	  en	  oväntad	  

händelse	  som	  avviker	  från	  arbetsuppgifternas	  normaltillstånd	  och	  innebär	  en	  

allvarlig	  störning	  för	  de	  drabbade	  förarna	  och	  för	  organisationen	  i	  stort	  samt	  kan	  

vara	  traumatisk	  för	  den	  inblandade	  föraren.	  Störningar	  för	  organisationerna	  

betyder	  inställda	  avgångar,	  materiella	  skador	  och/eller	  sjukskrivna	  

medarbetare.	  	  

	  

I	  ett	  tidigt	  stadie	  av	  studien	  var	  tanken	  att	  även	  rikta	  in	  den	  mot	  drabbade	  

förares	  kollegor	  för	  att	  se	  hur	  de	  uppfattar	  krishanteringen	  eftersom	  det	  kan	  

bidra	  till	  en	  annan	  synvinkel	  av	  hur	  stöd	  och	  krishantering	  fungerar.	  Möjligtvis	  

hade	  den	  inriktningen	  kunnat	  svara	  på	  andra	  sorts	  frågor	  än	  vad	  studien,	  så	  som	  

den	  i	  slutändan	  utformades,	  gör.	  Dock	  togs	  beslutet	  att	  endast	  rikta	  in	  studien	  

mot	  förare	  som	  personligen	  drabbats	  av	  olyckor	  då	  den	  annars	  tenderade	  att	  

växa	  sig	  alltför	  stor	  i	  förhållande	  till	  de	  resurser	  som	  fanns	  att	  tillgå,	  främst	  den	  

gällande	  tid.	  Det	  fanns	  dessutom	  ett	  problem	  med	  att	  komma	  i	  kontakt	  med	  

lokförare	  som	  själva	  inte	  drabbats	  av	  olyckor	  utan	  endast	  hade	  kollegor	  som	  

varit	  inblandad	  i	  sådana.	  	  
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2.	  Bakgrund	  
Mellan	  åren	  2009	  och	  2013	  inträffade	  272	  olyckor	  på	  den	  svenska	  järnvägen.	  Till	  

dessa	  olyckor	  räknas	  bland	  annat	  urspårningar	  och	  olyckor	  gällande	  kollisioner	  

vid	  vägkorsningar,	  så	  kallade	  plankorsningsolyckor.	  Denna	  typ	  av	  olycka	  är	  den	  

mest	  förekommande,	  borträknat	  ”andra	  olyckshändelser”.	  Däremot	  är	  inte	  

självmord	  och	  självmordsförsök	  på	  järnvägen	  inräknade	  utan	  presenteras	  

separat,	  antal	  självmord	  och	  självmordsförsök	  uppsteg	  under	  samma	  tidsperiod	  

till	  377.	  	  Slår	  man	  ihop	  dessa	  två	  siffror	  handlar	  det	  om	  649	  olyckor	  under	  en	  

femårsperiod	  (Trafikanalys,	  2014,	  s.	  27).	  Lägg	  sedan	  till	  alla	  tillbud	  och	  

avvikelser	  som	  sker	  regelbundet	  och	  bilden	  av	  en	  relativt	  riskfylld	  och	  möjligtvis	  

stressfull	  arbetsmiljö	  tydliggörs.	  

	  

En	  olycka	  som	  uppmärksammades	  i	  media	  är	  den	  som	  inträffade	  i	  Björnänge	  

öster	  om	  Åre	  i	  februari	  2014,	  där	  en	  personbil	  som	  stod	  stilla	  på	  en	  plankorsning	  

blev	  påkörd	  av	  ett	  tåg	  som	  var	  på	  väg	  från	  Åre	  till	  Östersund.	  En	  man	  omkom	  och	  

en	  annan	  skadades	  allvarligt	  i	  olyckan	  (Quayle	  &	  Lindberg,	  2014).	  Enligt	  Hanna	  

Eriksmo,	  som	  vid	  tidpunkten	  var	  ordförande	  för	  fackföreningen	  SEKO:s	  

lokföraravdelning,	  är	  denna	  typ	  av	  olycka	  inte	  förvånande	  då	  det	  finns	  många	  

obevakade	  järnvägsövergångar	  på	  sträckan	  och	  att	  bilister	  och	  fotgängare	  inte	  

tycks	  respektera	  de	  regler	  och	  faror	  som	  järnvägsövergångarna	  medför.	  Eriksmo	  

menar	  att	  Trafikverkets	  arbete	  med	  att	  bygga	  bort	  dessa	  typer	  av	  korsningar	  

kommer	  att	  ta	  lång	  tid	  i	  och	  med	  avregleringen	  av	  den	  svenska	  järnvägen	  och	  

menar	  i	  och	  med	  detta	  uttalande	  att	  säkerheten	  inte	  prioriteras	  på	  grund	  av	  

ekonomiska	  aspekter	  (www.sverigesradio.se,	  2014).	  

	  

Forskning	  visar	  att	  lokförare	  som	  varit	  med	  om	  olyckor	  som	  upplevs	  stressiga	  

visar	  på	  sämre	  hälsotillstånd	  än	  förare	  som	  inte	  varit	  med	  om	  sådana	  olyckor,	  

även	  händelser	  som	  är	  nära	  att	  utvecklas	  till	  olyckor	  bör	  tas	  på	  allvar	  då	  de	  

potentiellt	  kan	  utlösa	  stress	  hos	  lokförare.	  Upprepade	  olyckor	  har	  visat	  sig	  vara	  

riskfaktorer	  eftersom	  en	  olycka	  som	  sker	  idag	  kan	  påverka	  förarens	  reaktion	  på	  

den	  som	  sker	  i	  morgon	  och	  även	  om	  föraren	  inte	  visar	  någon	  synlig	  påverkan	  

efter	  den	  första	  olyckan	  kan	  den	  andra	  utlösa	  reaktioner	  som	  kan	  vara	  
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långvariga	  och/eller	  allvarliga	  (Vatshelle	  &	  Moen,	  1997,	  ss.	  50-‐51;	  Karlehagen,	  

Malt,	  Hoff,	  Tibell,	  Herrstromer,	  Hildingsson	  &	  Leymann,	  1993,	  s.	  816).	  

	  

3.	  Tidigare	  forskning	  
Avsnittet	  kommer	  att	  beskriva	  den	  tidigare	  forskning	  som	  finns	  i	  ämnet	  och	  som	  

valts	  ut	  eftersom	  den	  ansetts	  vara	  mest	  relevant	  för	  studiens	  syfte	  samt	  att	  den,	  

tillsammans	  med	  valda	  teorier,	  kommer	  att	  kunna	  svara	  till	  de	  frågeställningar	  

som	  presenterats	  i	  inledningen.	  Mycket	  av	  den	  tidigare	  forskningen	  som	  gjorts	  

inom	  området	  för	  krishantering	  och	  säkerhet	  inom	  järnvägsbranschen	  ryms	  

inom	  den	  psykologiska	  vetenskapen	  och,	  som	  ovan	  beskrivits,	  handlar	  ofta	  om	  

självmordsprevention	  och/eller	  riskreducering.	  	  

	  

Jeffcott,	  Pidgeon,	  Weyman	  och	  Wall	  (2006)	  visar	  genom	  sin	  studie	  att	  tillit	  och	  

säkerhetskultur	  inom	  de	  engelska	  tågföretagen	  kan	  kopplas	  till	  krishantering	  

och	  lärande.	  Säkerhetskultur	  är	  övertygelser,	  attityder	  och	  antaganden	  hos	  

individer	  inom	  organisationer.	  Dessa	  kan	  förklaras	  som	  underliggande	  aspekter	  

som	  delas	  inom	  organisationen	  eller	  arbetsgruppen	  och	  uttrycks	  på	  ett	  

normativt	  sätt	  i	  vardagliga	  situationer	  på	  arbetsplatsen.	  För	  att	  skapa	  en	  väl	  

fungerande	  säkerhetskultur	  inom	  en	  organisation	  finns	  några	  saker	  att	  ta	  hänsyn	  

till.	  För	  det	  första	  är	  det	  viktigt	  att	  ledaren/ledarna	  arbetar	  aktivt	  med	  

säkerhetsfrågor,	  både	  teoretiskt	  och	  i	  praktiken.	  En	  annan	  aspekt	  är	  att	  det	  

genom	  organisationens	  alla	  nivåer	  finns	  en	  delad	  omsorg	  och	  oro	  gällande	  risker.	  

För	  det	  tredje	  ska	  normer	  och	  regler	  vara	  flexibla	  i	  den	  mån	  att	  de	  ska	  kunna	  

hantera	  både	  väldefinierade	  samt	  mindre	  definierade	  risker.	  Den	  sista	  aspekten	  

gällande	  säkerhetskultur	  har	  att	  göra	  med	  organisatoriskt	  lärande,	  att	  genom	  

övervakning,	  analyser	  av	  olyckor	  och	  tillbud	  samt	  system	  för	  återkoppling	  ha	  

möjlighet	  att	  reflektera	  över	  olyckorna/tillbuden	  och	  därmed	  lära	  av	  dem	  

(Jeffcott	  et.	  al.	  2006,	  ss.	  1106-‐1107).	  Inom	  säkerhetskultur	  är	  tillit	  en	  viktig	  

infallsvinkel	  men	  är	  ändå	  ett	  underutvecklat	  koncept.	  Särskilt	  viktig	  är	  

tillitskonceptet	  i	  organisationer	  som	  hanterar	  risker	  och	  osäkerhet	  relativt	  

rutinmässigt.	  Om	  det	  uppstår	  ett	  problem	  gällande	  kommunikation	  inom	  och	  

mellan	  organisationer	  är	  risken	  att	  tilliten	  skadas	  större	  än	  om	  
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kommunikationen	  fungerar	  väl	  (Jeffcott	  et.	  al.	  2006,	  ss.	  1107-‐1108).	  Inom	  den	  

engelska	  järnvägsbranschen	  har	  tilliten	  förändrats	  i	  och	  med	  privatisering	  av	  

järnvägen,	  från	  att	  ha	  varit	  en	  och	  samma	  organisation	  finns	  nu	  flera	  företag	  som	  

trafikerar	  banorna.	  Detta	  har	  medfört	  en	  förändring	  gällande	  tilliten	  hos	  

personalen	  eftersom	  de	  olika	  företagen	  anses	  ha	  olika	  agendor	  och	  dessutom	  är	  

konkurrenter.	  Det	  kan	  medföra	  problem	  vid	  kompensation	  vid	  förseningar	  och	  

inställda	  tåg	  eftersom	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  avgöra	  vems	  “fel”	  förseningen	  är.	  Det	  

leder	  till	  något	  som	  kallas	  skuldkultur	  och	  har	  att	  göra	  med	  ansvar.	  Ansvar	  för,	  

som	  ovan	  beskrivit,	  förseningar	  men	  även	  gällande	  skador	  på	  banan	  och	  

liknande	  (Jeffcott	  et.	  al.	  2006,	  ss.	  1110-‐1112).	  Även	  omotiverade	  eller	  upprepade	  

överträdelser	  av	  avtal	  i	  krissituationer	  kan	  resultera	  i	  avsaknad	  av	  tillit	  inom	  och	  

mellan	  organisationer	  (Mishra,	  1996,	  s.	  281).	  Resultaten	  i	  studien	  visar	  att	  

engelska	  tågföretag	  har	  en	  relativt	  stel	  hierarkisk	  ordning	  samt	  visar	  att	  

medarbetarnas	  uppfattning	  kring	  ledningarnas	  engagemang	  är	  att	  det	  finns	  

brister.	  De	  visar	  dessutom	  avsaknad	  av	  öppenhet	  och	  kommunikativ	  förmåga	  

som	  i	  fungerande	  sammanhang	  uppmuntrar	  till	  lärande.	  Dock	  ifrågasätter	  

författarna	  om	  huruvida	  det	  är	  möjligt	  att	  förändra	  detta	  i	  högriskbranscher	  

(Jeffcott	  et.	  al.	  2006,	  ss.	  1118-‐1119).	  	  	  

	  

I	  en	  artikel	  av	  Dellve,	  Skagert	  &	  Eklöf	  (2008)	  går	  det	  att	  utläsa	  att	  organisationer	  

som	  systematiskt	  arbetar	  för	  arbetsmiljö,	  hälsa	  och	  säkerhet	  har	  en	  inverkan	  på	  

dess	  anställda	  när	  det	  gäller	  sjukdom	  och	  närvaro.	  I	  Sverige	  är	  arbetet	  med	  att	  

tillsammans	  inom	  organisationen	  arbeta	  med	  dessa	  typer	  av	  frågor	  relativt	  

utbrett	  och	  arbetet	  genomsyras	  ofta	  av	  att	  medarbetare	  är	  involverade	  och	  

medverkande	  i	  det.	  Dock	  finns	  skillnader	  inom	  landet	  som	  kan	  härledas	  till	  

företagets	  storlek,	  ledarskapsstrategier,	  rutiner	  samt	  system	  gällande	  deltagande	  

(Dellve	  et.	  al.	  2008,	  s.	  966).	  

	  

Doytchev	  och	  Hibberd	  (2009)	  har	  genom	  sin	  studie	  av	  tysk	  industri	  kommit	  fram	  

till	  att	  olyckor	  och	  incidenter	  är	  viktiga	  att	  uppmärksamma	  och	  ta	  itu	  med.	  Deras	  

resultat	  visar	  att	  säkerhetsavdelningarna	  inom	  organisationer	  måste	  samla	  in	  

information	  om	  olyckor	  och	  incidenter	  för	  att	  ha	  möjlighet	  att	  arbeta	  aktivt	  med	  

dessa	  typer	  av	  frågor	  (Doytchev	  &	  Hibberd,	  2009,	  s.	  303).	  Den	  största	  orsaken	  till	  



	   11	  

konstruktionsförändringar	  inom	  de	  studerade	  organisationerna	  kan	  härledas	  till	  

olyckor	  och	  incidenter	  men	  även	  förbättringsrekommendationer	  och	  upptäckter	  

i	  säkerhetsrapporter	  har	  en	  inverkan.	  Däremot	  går	  det	  inte	  att	  finna	  några	  

samband	  mellan	  “nära-‐händelser”,	  vilka	  kan	  vara	  indikationer	  på	  att	  något	  

allvarligt	  kan	  komma	  att	  inträffa,	  och	  förändringar	  i	  konstruktionerna.	  De	  största	  

förändringarna	  är	  dock	  inte	  av	  fysisk	  art	  utan	  uppstår	  på	  ett	  organisatoriskt	  plan	  

och	  har	  sitt	  utlopp	  i	  att	  det	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  samlas	  in	  information	  om	  

arbetssätt	  och	  liknande	  som	  sedan	  används	  som	  en	  modell	  om	  organisatoriskt	  

lärande.	  Dokumentation,	  utvärdering	  och	  distribution	  av	  information	  ligger	  till	  

grund	  för	  förändringen	  i	  programmen	  gällande	  utbildning	  inom	  

organisationerna	  (Doytchev	  &	  Hibberd,	  2009,	  ss.	  305-‐306).	  	  

	  

Vid	  en	  krissituation	  kan	  oväntat	  stöd	  betyda	  att	  tilliten	  stärks	  medan	  förväntat	  

stöd	  som	  uteblir	  kan	  leda	  till	  att	  personen	  som	  drabbats	  känner	  sig	  sviken	  och	  

att	  tilliten	  därmed	  försvagas.	  Om	  det	  förväntade	  stödet	  införlivas	  kan	  relationen	  

mellan	  individer	  eller	  organisationer	  stärkas	  ytterligare	  medan	  upprepat	  

uteblivet	  stöd	  kan	  uppfattas	  som	  bekräftelser	  på	  att	  stödet	  inte	  fungerar	  och	  

relationen	  försämras	  ytterligare	  (Webb,	  1996,	  ss.	  293-‐297).	  Tillit	  är	  även	  viktigt	  

under	  normaltillstånd,	  alltså	  när	  det	  inte	  är	  kris.	  Det	  har	  visat	  sig	  att	  

organisationer	  där	  tilliten	  är	  hög	  klarar	  sig	  bättre	  när	  en	  krissituation	  väl	  

uppstår	  än	  vad	  organisationer	  med	  låg	  tillit	  gör.	  Tillit	  är	  något	  som	  alla	  

organisationer	  måste	  arbeta	  med	  för	  att	  fortleva	  (Mishra,	  1996,	  ss.	  282-‐283).	  	  

	  

4.	  Metod	  
Här	  presenteras	  metoden	  som	  använts	  i	  studien,	  den	  första	  underrubriken	  

beskriver	  det	  urval	  som	  gjordes	  samt	  en	  motivering	  till	  det.	  Sedan	  följer	  avsnitt	  

om	  intervjuerna,	  transkribering,	  etik	  och	  analysmetod.	  Avsnittet	  avslutas	  med	  

ett	  stycke	  om	  metodvalets	  tillkortakommanden	  och	  hur	  dessa	  på	  bästa	  sätt	  har	  

hanterats.	  

	  

Studien	  är	  kvalitativ	  eftersom	  syftet	  är	  att	  undersöka	  individers	  uppfattning	  

kring	  ämnet	  krishantering	  och	  olyckor	  på	  järnvägen.	  En	  av	  de	  största	  
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anledningarna	  till	  varför	  studien	  utfördes	  med	  hjälp	  av	  kvalitativ	  metod	  är	  för	  att	  

den	  är	  att	  föredra	  framför	  kvantitativ	  metod	  när	  det	  handlar	  om	  att	  förstå	  

människors	  olika	  perspektiv	  samt	  för	  att	  se	  hur	  sociala	  fenomen	  uppstår	  och	  

uppfattas	  och	  ge	  någon	  slags	  mening	  till	  dessa	  (Denzin	  &	  Lincoln,	  2013,	  ss.	  17-‐

19).	  Studien	  positionerar	  sig	  inom	  den	  socialkonstruktivistiska	  ansatsen	  vilket	  

betyder	  att	  studiens	  utgångspunkt	  grundar	  sig	  i	  tanken	  att	  sociala	  företeelser	  

konstrueras	  genom	  samspel	  (Bryman,	  2011,	  s.	  39).	  I	  denna	  studie	  betyder	  det	  

krishantering	  och	  stöd	  efter	  olycka	  och	  upplevelsen	  och	  tilliten	  till	  dessa	  som	  

socialt	  konstruerade	  ting.	  

	  

4.1	  Urval	  gällande	  intervjupersoner	  

Urvalet	  grundade	  sig	  i	  början	  av	  studien,	  så	  som	  beskrivits	  i	  avsnittet	  om	  

avgränsningar,	  på	  att	  få	  deltagare	  som	  är	  kollegor	  till	  drabbade	  förare	  samt	  

förare	  som	  själva	  drabbats	  av	  olycka,	  alltså	  två	  grupper	  av	  intervjupersoner.	  Det	  

visade	  sig	  dock	  svårt	  att	  få	  tag	  i	  gruppen	  kollegor	  till	  drabbade	  förare	  samt	  att	  

studiens	  syfte	  tenderade	  att	  bli	  alltför	  rörigt.	  På	  grund	  av	  det	  togs	  beslutet	  att	  

endast	  fokusera	  på	  direkt	  drabbade	  förare	  och	  urvalet	  omformulerades	  därför.	  

Redan	  i	  ett	  tidigt	  skede	  bestämde	  jag	  mig	  för	  att	  försöka	  få	  olika	  typer	  av	  

intervjupersoner	  att	  ingå	  i	  studien	  och	  variabler	  så	  som	  ålder,	  kön,	  antal	  år	  i	  

yrket	  och	  plats	  och	  tidpunkt	  för	  olyckan	  fanns	  i	  åtanke.	  Jag	  kom	  i	  kontakt	  med	  

intervjupersonerna	  genom	  vänner	  som	  arbetar	  inom	  järnvägen	  och	  därför	  har	  

många	  bekanta	  inom	  branschen.	  Den	  initiala	  kontakten	  med	  intervjupersonerna	  

togs	  genom	  mail,	  telefon	  samt	  sms.	  	  

	  

Ett	  viktigt	  kriterium	  var	  att	  samtliga	  intervjupersoner	  måste	  ha	  arbetat	  minst	  två	  

år,	  anledningen	  till	  det	  är	  för	  att	  jag	  vill	  att	  intervjupersonerna	  ska	  ha	  haft	  

möjlighet	  att	  samla	  på	  sig	  erfarenheter	  av	  händelser	  som	  kan	  ha	  påverkat	  dem	  i	  

deras	  yrkesutövning	  och	  på	  så	  sätt	  tillföra	  något	  till	  studien.	  Lokföraryrket	  är	  

fortfarande	  mansdominerat	  och	  det	  har	  funnits	  vissa	  svårigheter	  att	  få	  tag	  i	  

kvinnliga	  deltagare	  eftersom	  de	  är	  så	  pass	  sällsynta	  inom	  branschen.	  Jag	  fick	  

trots	  det	  kontakt	  med	  två	  kvinnliga	  och	  tre	  manliga	  lokförare,	  de	  är	  från	  fyra	  
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olika	  järnvägsföretag,	  åldrarna	  på	  intervjupersonerna	  sträcker	  sig	  från	  28	  till	  63	  

år	  och	  antal	  år	  i	  yrket	  är	  mellan	  2,5	  och	  35	  år.	  	  

	  

Syftet	  med	  studien	  är	  upplevelser	  av	  stöd	  efter	  traumatiska	  händelser	  men	  alla	  

som	  vart	  med	  om	  en	  sådan	  händelse	  vill	  inte	  prata	  om	  det	  eftersom	  det	  kan	  

upplevas	  som	  väldigt	  jobbigt.	  Anledningen	  till	  att	  inte	  fler	  intervjuer	  utförts	  har	  

alltså	  att	  göra	  med	  vissa	  svårigheter	  att	  få	  tag	  på	  lokförare	  som	  för	  det	  första	  har	  

vart	  med	  om	  en	  för	  studien	  relevant	  olycka	  och	  för	  det	  andra	  känt	  sig	  bekväma	  

med	  att	  prata	  om	  det	  med	  en	  utomstående.	  Jag	  anser	  trots	  det	  att	  berättelserna	  

från	  de	  fem	  intervjuer	  som	  genomfördes	  tillförde	  så	  pass	  mycket	  att	  jag	  kan	  

svara	  på	  frågeställningarna	  samt	  att	  intervjupersonernas	  olika	  bakgrunder	  och	  

tidpunkterna	  för	  olyckorna	  de	  varit	  inblandade	  i	  gör	  att	  olika	  perspektiv	  lyfts	  

fram.	  	  

	  

4.2	  Genomförande	  av	  datainsamling	   	  

Studien	  baseras	  på	  fem	  stycken	  intervjuer	  gjorda	  med	  lokförare	  från	  fyra	  olika	  

järnvägsföretag.	  Intervjuerna	  inleddes	  med	  att	  deltagarna	  fick	  ta	  del	  av	  

information	  om	  studien	  samt	  själva	  intervjun.	  Informationen	  presenterades	  

muntligt	  och	  handlar	  bland	  annat	  om	  studiens	  syfte,	  bakgrund,	  deltagarnas	  

anonymitet	  samt	  information	  om	  att	  intervjupersonen	  hade	  möjlighet	  att	  när	  

som	  helst	  avbryta/pausa	  intervjun	  samt	  ställa	  frågor	  under	  intervjuns	  gång.	  De	  

gavs	  i	  samband	  med	  informationen	  även	  möjlighet	  att	  ställa	  eventuella	  frågor.	  Se	  

appendix	  1	  för	  fullständig	  presentation	  av	  riktlinjerna.	  	  

	  

Intervjumallen	  (se	  appendix	  2)	  är	  uppbyggd	  kring	  syftet	  och	  frågeställningarna	  

som	  presenterades	  i	  inledningen	  med	  förväntan	  att	  kunna	  svara	  till	  dessa.	  

Intervjuerna	  är	  semistrukturerade	  vilket	  betyder	  att	  de	  följer	  en	  viss	  struktur	  

men	  samtidigt	  är	  öppna	  och	  tillåter	  följdfrågor,	  detta	  för	  att	  få	  intervjupersonens	  

egen	  berättelse	  kring	  händelsen	  och	  låta	  denne	  tala	  fritt	  om	  det	  inträffade.	  Om	  

intervjupersonen	  visade	  svårigheter	  med	  att	  komma	  igång	  med	  att	  berätta	  eller	  

endast	  gav	  korta	  ja-‐	  eller	  nej-‐svar,	  fanns	  frågor	  förberedda	  som	  förenklade	  för	  

intervjupersonen	  att	  fortsätta,	  exempelvis	  “på	  vilket	  sätt	  yttrade	  det	  sig?”.	  Som	  
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ovan	  nämnt	  blev	  intervjupersonerna	  informerade	  om	  att	  de	  fick	  ställa	  frågor	  

under	  intervjuns	  gång,	  exempelvis	  om	  intervjupersonen	  inte	  förstod	  någon	  fråga	  

eller	  ville	  ha	  ett	  förtydligande.	  Det	  ledde	  till	  att	  frågorna	  besvarades	  på	  ett	  

tillfredställande	  sätt	  eftersom	  eventuella	  frågetecken	  rätades	  ut	  under	  intervjuns	  

gång.	  Den	  första	  frågan,	  gällande	  själva	  olyckan,	  skapades	  för	  att	  få	  

intervjupersonerna	  att	  minnas	  händelsen,	  och	  således	  även	  krishanteringen	  

efter	  händelsen.	  Under	  några	  intervjuer	  ställdes	  alla	  intervjufrågor	  medan	  det	  

under	  andra	  inte	  behövdes	  eftersom	  intervjupersonerna	  besvarade	  frågorna	  

utan	  att	  de	  behövde	  ställas.	  Intervjuerna	  spelades	  in	  eftersom	  det	  är	  bra	  om	  

fokus	  ligger	  på	  att	  lyssna	  och	  ta	  in	  vad	  intervjupersonerna	  säger	  istället	  för	  att	  ta	  

anteckningar	  (Bryman,	  2011,	  s.	  429).	  Intervjuerna	  genomfördes	  på	  olika	  platser	  

efter	  överenskommelser	  med	  intervjupersonerna.	  En	  utfördes	  på	  ett	  café,	  en	  i	  

intervjupersonens	  hemmiljö,	  en	  i	  ett	  grupprum	  på	  Mittuniversitetet	  och	  två	  via	  

telefon.	  Snittiden	  för	  intervjuerna	  var	  cirka	  45	  minuter,	  den	  kortaste	  var	  cirka	  20	  

minuter	  och	  den	  längsta	  cirka	  en	  timme	  och	  15	  minuter.	  Anledningen	  till	  att	  två	  

av	  intervjuerna	  gjordes	  via	  telefon	  är	  personernas	  geografiska	  placering,	  de	  

befann	  sig	  på	  andra	  orter	  i	  Sverige	  och	  någon	  möjlighet	  att	  ta	  sig	  till	  dem	  var	  för	  

tidpunkten	  av	  intervjuerna	  inte	  aktuellt	  eftersom	  det	  hade	  upptagit	  för	  mycket	  

tid.	  	  

	  

Efter	  intervjuerna	  har	  samtliga	  noggrant	  transkriberats,	  hela	  intervjuerna	  har	  

ordagrant	  skrivits	  ut	  vartefter	  de	  genomförts.	  Transkriberingen	  har	  utförts	  

relativt	  direkt	  efter	  intervjuerna	  (samma	  dag	  eller	  dagen	  efter)	  och	  utskrifterna	  

har	  därefter	  tematiserats	  och	  ligger	  till	  grund	  för	  analysen	  och	  resultatet.	  	  

	  

4.3	  Analysmetod	  

För	  att	  få	  fram	  värdefulla	  resultat	  utfördes	  meningskoncentrering	  och	  

tematisering	  av	  intervjuutskrifterna.	  Tematisering	  innebär	  att	  man	  läser	  

utskrifterna	  flera	  gånger	  och	  plockar	  ut	  teman	  utifrån	  vanligt	  förekommande	  

meningar	  eller	  ord	  samt	  likheter	  eller	  skillnader	  i	  intervjupersonernas	  

uttalanden	  (Bryman,	  2011,	  s.	  529).	  Jag	  började	  med	  att	  läsa	  igenom	  samtliga	  

datautskrifter	  för	  att	  få	  en	  helhetsbild	  över	  datamaterialet,	  sedan	  läste	  jag	  en	  
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utskrift	  i	  taget	  och	  skrev	  samtidigt	  ned	  viktiga	  ord,	  uttryck	  och	  meningar	  samt	  

sammanfattade	  längre	  uttalanden	  till	  kortare	  meningar	  eller	  ord.	  När	  alla	  

utskrifter	  hade	  genomgått	  samma	  behandling	  sammanställde	  jag	  de	  ord,	  

meningar	  och	  uttryck	  som	  skrivits	  ned	  och	  kunde	  därefter	  gruppera	  dessa	  och	  

skapa	  teman	  utifrån	  dem.	  Orden,	  meningarna	  och	  uttrycken	  som	  ligger	  till	  grund	  

för	  de	  två	  teman	  som	  skapats	  är	  utformare	  utefter	  vad	  intervjupersonerna	  

uttryckt	  som	  viktigt	  samt	  återkommande	  sådana.	  De	  två	  teman	  som	  skapats	  är	  

rutiner	  och	  kontinuitet	  samt	  konsekvenser.	  Jag	  fortsatte	  sedan	  analysen	  genom	  att	  

koppla	  citat	  och	  koncentrerade	  meningar	  till	  den	  tidigare	  forskningen	  och	  

teorierna	  och	  på	  så	  sätt	  skapa	  ett	  sammanhang	  mellan	  dessa	  som	  tillsammans	  

svarar	  till	  studiens	  syfte	  samt	  frågeställningar.	  	  

	  

4.4	  Etik	  

Det	  finns	  flera	  etiska	  aspekter	  att	  ta	  hänsyn	  till	  vid	  studier	  av	  kvalitativt	  slag.	  

Fyra	  etiska	  principer	  som	  är	  vanliga	  inom	  svensk	  forskning	  är	  

informationskravet	  som	  beskriver	  att	  intervjupersonerna	  ska	  informeras	  om	  

studiens	  syfte	  samt	  vilka	  moment	  som	  ingår	  i	  den;	  samtyckeskravet	  beskriver	  att	  

deltagarna	  själv	  bestämmer	  över	  sin	  medverkan;	  konfidentialitetskravet	  betyder	  

att	  personuppgifter	  ska	  behandlas	  med	  största	  möjliga	  konfidentialitet;	  och	  

nyttjandekravet	  som	  förklarar	  att	  de	  uppgifter	  som	  inkommit	  från	  deltagarna	  

endast	  får	  användas	  i	  studien	  (Bryman,	  2011,	  ss.	  131-‐132).	  I	  denna	  studie	  har	  

samtliga	  principer	  funnits	  i	  åtanke	  vid	  genomförandet,	  bland	  annat	  genom	  den	  

information	  som	  intervjupersonerna	  fick	  innan	  intervjuerna	  där	  det	  framgick	  att	  

de	  är	  anonyma	  och	  att	  deras	  svar	  inte	  kommer	  att	  kunna	  härledas	  till	  varken	  

dem	  själva	  eller	  de	  företag	  de	  arbetar	  för.	  De	  gavs	  möjlighet	  att	  ställa	  frågor	  

kring	  studien	  och/eller	  intervjun,	  de	  fick	  även	  information	  om	  att	  de	  när	  som	  

helst	  kunde	  avbryta	  intervjun	  samt	  att	  de	  under	  intervjuns	  gång	  gavs	  möjlighet	  

att	  ställa	  frågor	  om	  det	  uppkom	  sådana.	  	  

	  

Fler	  åtgärder	  har	  vidtagits	  för	  att	  leva	  upp	  till	  de	  fyra	  principerna.	  De	  fick	  redan	  i	  

början	  veta	  att	  deras	  deltagande	  var	  högst	  frivilligt,	  deras	  namn	  eller	  

kontaktuppgifter	  finns	  inte	  nedskrivna	  i	  något	  dokument	  som	  är	  kopplat	  till	  
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studien.	  Deras	  namn	  har	  bytts	  ut	  till	  koder	  och	  de	  presenteras	  som	  LF1	  

(lokförare	  1),	  LF2	  (lokförare	  2)	  och	  så	  vidare.	  Jag	  beslutade	  att	  inte	  närmare	  

beskriva	  de	  olyckor	  som	  intervjupersonerna	  vart	  med	  om,	  framför	  allt	  eftersom	  

vissa	  av	  dem	  är	  så	  pass	  specifika	  att	  en	  läsare	  som	  hört	  talas	  om	  den	  kan	  knyta	  

den	  till	  den	  inblandade	  föraren.	  Dessutom	  har	  inte	  olyckorna	  i	  sig	  något	  syfte	  för	  

studien	  och	  har	  även	  därför	  uteslutits	  när	  det	  gäller	  detaljerade	  beskrivningar	  av	  

dem.	  	  

	  

Datan	  som	  framkommit	  under	  intervjuerna,	  inspelningarna	  samt	  utskrifterna	  av	  

intervjuerna	  har	  hanterats	  med	  största	  försiktighet.	  Inspelningarna	  av	  

intervjuerna	  har	  utförts	  på	  en	  dator	  som	  inte	  är	  tillgänglig	  för	  någon	  annan	  än	  

mig.	  Inspelningsfilerna	  har	  döpts	  till	  intervjupersonernas	  initialer	  och	  datum	  för	  

intervjun.	  Efter	  studiens	  färdigställande	  kommer	  inspelningarna	  att	  raderas	  från	  

datorn.	  De	  utskrifter	  som	  sparats	  i	  samma	  dator	  som	  inspelningarna	  är	  även	  de	  

döpta	  till	  intervjupersonernas	  initialer	  och	  datum	  för	  intervjun	  och	  kommer,	  likt	  

inspelningarna,	  att	  raderas	  efter	  färdigställandet	  samt	  att	  de	  papperskopior	  som	  

finns	  kommer	  att	  förstöras.	  	  	  

	  

Något	  som	  redan	  i	  ett	  tidigt	  stadie	  av	  studien	  uppkom	  var	  en	  oro	  gällande	  att	  

intervjuerna	  kunde	  göra	  så	  att	  traumatiska	  minnen	  väcktes	  till	  liv	  hos	  

intervjupersonerna.	  Eftersom	  händelserna	  innebar	  en	  stress	  för	  de	  drabbade	  

förarna	  fanns	  risken	  att	  intervjuerna	  kunde	  framkalla	  denna	  stress	  igen.	  Jag	  hade	  

innan	  intervjuerna	  vetskap	  om	  att	  vissa	  av	  intervjupersonerna	  hade	  långvarig	  

påverkan	  av	  händelserna	  de	  varit	  med	  om,	  vid	  deras	  intervjuer	  togs	  därför	  

hänsyn	  till	  just	  det	  och	  jag	  framhöll	  extra	  noggrant	  att	  de	  när	  som	  helst	  kunde	  

avbryta	  intervjun	  samt	  att	  de	  uppmanades	  att	  inte	  prata	  om	  saker	  de	  kände	  sig	  

obekväma	  med.	  Eftersom	  intervjupersonernas	  deltagande	  i	  studien	  var	  högst	  

frivilligt	  samt	  att	  tonvikten	  låg	  på	  stödet	  och	  krishanteringen	  och	  inte	  på	  olyckan	  

i	  sig	  anser	  jag	  att	  jag	  hanterat	  risken	  bra	  och	  att	  intervjupersonerna	  inte	  uppvisat	  

tecken	  på	  stress	  eller	  obehag	  under	  intervjun.	  	  

	  



	   17	  

4.5	  Metodproblematik	  

Händelsers	  allvarlighetsgrad	  samt	  upplevda	  intensitet	  kan	  över-‐	  eller	  

underskattas	  beroende	  på	  hur	  minnena	  hos	  den	  drabbade	  lokföraren	  påverkas	  

av	  exempelvis	  nedstämdhet.	  Händelsens	  negativa	  delar	  kan	  således	  vara	  i	  fokus	  

om	  intervjupersonen	  är	  i	  den	  depressiv	  fas	  i	  livet,	  likväl	  som	  att	  händelsens	  

intensitet	  kan	  underskattas	  om	  intervjupersonen	  är	  i	  en	  positiv	  fas	  i	  livet.	  En	  

händelse	  som	  inträffade	  för	  fem	  år	  sedan	  kan	  bli	  återberättad	  på	  olika	  sätt	  

beroende	  på	  intervjupersonens	  psykiska	  tillstånd	  (Vatshelle	  &	  Moen,	  1997,	  s.	  

49).	  Det	  som	  ovan	  beskrivits	  är	  något	  som	  man	  bör	  ha	  i	  åtanke	  vid	  denna	  typ	  av	  

studier	  eftersom	  intervjupersoners	  uttalanden	  kan	  över-‐	  eller	  underdrivas	  

beroende	  på	  deras	  psykiska	  tillstånd,	  det	  är	  dock	  svårt	  att	  avgöra	  om	  en	  

händelse	  framställs	  korrekt	  eller	  inte.	  Studiens	  syfte	  är	  emellertid	  inte	  att	  

kontrollera	  exakta	  händelseförlopp	  utan	  fokus	  ligger	  på	  upplevelser	  gällande	  

krisstöd	  och	  hantering	  av	  olyckor,	  det	  är	  därför	  inte	  nödvändigt	  att	  djupare	  

analysera	  denna	  typ	  av	  metodproblematik.	  	  

	  

Att	  två	  intervjuer	  gjordes	  via	  telefon	  är	  något	  utav	  ett	  problem	  eftersom	  

intervjuer	  ansikte-‐mot-‐ansikte	  är	  att	  föredra	  då	  kroppsspråk	  och	  ansiktsuttryck	  

kan	  förstärka	  känslor	  och	  berättelser.	  Anledningen	  till	  att	  två	  intervjuer	  gjordes	  

via	  telefon	  och	  inte	  som	  de	  andra	  tre,	  ansikte-‐mot-‐ansikte,	  har	  som	  ovan	  

beskrivits	  att	  göra	  med	  att	  intervjupersonerna	  befann	  sig	  på	  andra	  orter	  och	  att	  

den	  tidspress	  som	  rådde	  inte	  möjliggjorde	  längre	  resor.	  Dock	  anser	  jag	  att	  

telefonintervjuerna	  utfördes	  på	  ett	  likvärdigt	  sätt	  som	  de	  andra.	  De	  fick	  samma	  

information	  och	  riktlinjer	  som	  de	  övriga	  intervjupersonerna,	  intervjuerna	  

spelades	  in	  på	  samma	  sätt	  och	  deras	  uppgifter	  och	  data	  har	  hanterats	  likadant	  

som	  övrigas.	  Intervjupersonerna	  som	  intervjuades	  via	  telefon	  skiljer	  sig	  inte	  mot	  

de	  övriga	  när	  det	  handlar	  om	  längden	  på	  själva	  intervjun	  eller	  tyngden	  i	  deras	  

uttalanden,	  de	  har	  samma	  utrymme	  i	  studien	  och	  deras	  uttalanden	  har	  

behandlats	  likvärdigt	  som	  de	  som	  gjordes	  ansikte-‐mot-‐ansikte	  (Bryman,	  2011,	  

ss.	  432-‐433).	  Att	  intervjuerna	  har	  genomförts	  på	  olika	  platser	  anser	  jag	  inte	  har	  

någon	  överhängande	  betydelse	  för	  resultatet,	  att	  intervjupersonerna	  själva	  har	  

fått	  möjlighet	  att	  komma	  med	  förslag	  gällande	  plats	  för	  intervjuerna	  skapar	  en	  
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trygghet	  hos	  dem	  och	  de	  är	  på	  så	  sätt	  mer	  bekväma	  att	  prata	  om	  det	  relativt	  

svåra	  ämne	  som	  studien	  avser	  att	  studera.	  	  

5.	  Teori	  
I	  det	  här	  avsnittet	  presenteras	  teorierna	  som,	  tillsammans	  med	  den	  tidigare	  

forskningen,	  kommer	  att	  förklara	  de	  resultat	  som	  framkommit	  med	  hjälp	  av	  

intervjuerna.	  Den	  första	  teorin	  som	  presenteras	  är	  en	  del	  av	  organisationsteori	  

och	  förklarar	  vikten	  av	  krishantering	  för	  organisationer	  som	  drabbats	  av	  en	  

oförutsedd	  händelse	  där	  människoliv	  varit	  i	  fara.	  Den	  andra	  teorin	  handlar	  om	  

tillit	  inom	  organisationer	  och	  hur	  avsaknad	  av	  denna	  kan	  skada	  organisationen.	  	  

	  

5.1	  Krishantering	  inom	  organisationer	  

Industriolyckor	  och	  arbetsrelaterade	  sjukdomar	  kan	  i	  värsta	  fall	  påverka	  kunder,	  

medarbetare,	  och	  allmänheten	  på	  ett	  negativt	  vis.	  Även	  fast	  olyckor	  och	  

incidenter	  inom	  organisationer	  normalt	  sett	  tenderar	  att	  vara	  relativt	  små	  finns	  

risken	  att	  de	  ibland	  blir	  så	  pass	  stora	  att	  de	  klassas	  som	  kriser,	  vilket	  kan	  leda	  till	  

att	  organisationen	  skadas.	  Teknologins	  utveckling	  blir	  mer	  och	  mer	  komplex	  och	  

därför	  även	  mer	  riskabel.	  Det	  betyder	  att	  industriella	  kriser	  måste	  tas	  på	  allvar	  

eftersom	  de	  riskerar	  att	  bli	  allt	  vanligare	  och	  därmed	  påverka	  fler	  (Smith	  &	  

Elliott,	  2006,	  ss.	  29-‐30).	  Om	  en	  organisation	  drabbas	  av	  en	  viss	  typ	  av	  kris	  flera	  

gånger	  förväntas	  den	  att	  utveckla	  en	  slags	  handlingsplan	  för	  just	  den	  typen	  av	  

kris.	  Det	  har	  dock	  visat	  sig	  att	  organisationer	  överlag	  inte	  arbetar	  fram	  

handlingsplaner	  och	  att	  de	  därför	  riskerar	  att	  gå	  under	  eftersom	  det	  finns	  en	  

gräns	  för	  hur	  många	  kriser	  en	  organisation	  klarar	  av.	  Men	  det	  finns	  trots	  allt	  

organisationer	  som	  har	  en	  god	  säkerhetskultur	  vilket	  bland	  annat	  beror	  på	  just	  

kulturen	  kring	  säkerhet	  samt	  medvetenhet	  kring	  organisationens	  sårbarhet	  och	  

tillstånd	  specifika	  för	  organisationen	  (Smith	  &	  Elliott,	  2006,	  ss.	  90-‐91).	  

	  

Organisationer	  bör	  vara	  förberedda	  på	  att	  krissituationer	  uppstår	  samt	  planera	  

för	  hur	  de	  ska	  hanteras.	  En	  viktig	  del	  i	  en	  krisplan	  är	  att	  alla	  individer	  inom	  

organisationen	  bör	  vara	  uppmärksamma	  samt	  rapportera	  in	  eventuella	  faror	  

som	  i	  värsta	  fall	  kan	  utvecklas	  till	  kriser	  och	  att	  dessa	  rapporter	  tas	  på	  allvar	  och	  
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hanteras	  (Lerbinger,	  2012,	  s.	  32).	  För	  att	  lyckas	  med	  krishantering	  är	  det	  viktigt	  

att	  lära	  sig	  av	  kriser,	  att	  inte	  låta	  dem	  passera	  utan	  återblickar	  på	  förloppen.	  Det	  

finns	  några	  aspekter	  som	  krishanterare	  identifierat	  som	  särskilt	  viktiga	  att	  lära	  

av.	  Det	  kan	  handla	  om	  att	  identifiera	  risker	  som	  kan	  utvecklas	  till	  kriser	  samt	  

reducera	  sårbarhet.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  bedöma	  svagheter	  inom	  

organisationen	  och	  planera	  för	  hur	  kriser,	  om	  de	  uppstår,	  bäst	  kan	  hanteras.	  

Organisationer	  måste	  även	  se	  till	  att	  bevaka	  vad	  som	  händer	  i	  dess	  omvärld.	  Det	  

gäller	  för	  krishanteraren	  att	  se	  små	  signaler	  som	  kan	  leda	  till	  stora	  problem.	  

Tidsaspekten	  gällande	  krishantering	  är	  av	  stor	  vikt	  och	  resonemang	  kring	  att	  

inte	  oroa	  sig	  för	  framtiden	  kan	  ställa	  till	  problem	  eftersom	  den	  långvariga	  

påverkan	  kan	  skada	  organisationen	  stort.	  Företagskultur	  och	  dess	  stärkande	  

struktur	  är	  ett	  centralt	  begrepp	  inom	  krishantering	  och	  kan	  handla	  om	  

miljöfrågor	  eller	  etiska	  aspekter	  inom	  området	  som	  företaget	  verkar	  inom.	  Det	  

är	  viktigt	  att	  ha	  klart	  för	  sig	  hur	  företagskulturen	  ser	  ut	  ur	  ett	  krishanterings-‐

perspektiv,	  detta	  för	  att	  strukturen	  som	  finns	  inom	  företaget	  sätter	  ramarna	  för	  

hanteringen	  av	  olika	  kriser	  (Lerbinger,	  2012,	  ss.	  303-‐310).	  	  

	  

En	  kris	  kan	  även	  påverka	  arbetsgruppens	  och	  organisationens	  funktion.	  Om	  det	  

innan	  krisen	  fanns	  problem	  inom	  organisationen	  kan	  dessa	  problem	  förvärras	  i	  

och	  med	  en	  kris.	  Efterverkningar	  som	  på	  längre	  sikt	  kan	  kvarstå	  inom	  

organisationen	  går	  att	  förstå	  utifrån	  olika	  aspekter.	  Genom	  ledarskapet	  på	  så	  sätt	  

att	  chefen	  genom	  att	  visa	  ödmjukhet	  och	  tydlighet	  kan	  stärka	  sin	  ledarposition	  

vid	  en	  kris.	  Om	  detta	  inte	  sker	  finns	  risken	  att	  ledarskapet	  tar	  skada,	  även	  långt	  

efter	  det	  akuta	  skedet.	  När	  det	  handlar	  om	  relationer	  på	  arbetsplatsen	  kan	  även	  

dessa	  påverkas	  positivt	  eller	  negativt	  beroende	  på	  hur	  de	  fungerade	  innan	  en	  

kris.	  En	  konflikt	  kan	  alltså	  komma	  att	  förvärras	  vid	  en	  krissituation	  och	  det	  är	  

upp	  till	  ledaren	  att	  se	  till	  så	  att	  detta	  inte	  sker.	  Om	  vardagsstressen	  på	  arbets-‐

platsen	  är	  en	  belastning	  för	  de	  anställda	  är	  risken	  för	  att	  hälsan	  påverkas	  

negativt	  vid	  en	  kris	  större	  än	  om	  stressnivån	  ligger	  på	  en	  acceptabel	  nivå.	  Vid	  en	  

kris	  är	  det	  viktigt	  att	  chefer	  och	  ledning	  ser	  till	  anställdas	  hälsa	  och	  arbetsmiljö	  

samt	  ser	  till	  så	  att	  produktionen	  fungerar,	  detta	  stärker	  de	  anställdas	  lojalitet	  till	  

företaget.	  Om	  chefer	  och	  ledning	  utför	  en	  bra	  krishantering	  finns	  goda	  chanser	  

till	  god	  produktivitet	  eftersom	  att	  organisationen	  har	  en	  god	  förmåga	  att	  lösa	  
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uppgifter	  och	  generera	  pengar	  och	  på	  så	  sätt	  kan	  alltså	  varumärket	  gå	  stärkt	  ur	  

krisen	  (Brolin	  et.	  al.,	  2011,	  ss.	  86-‐88).	  

	  

5.2	  Tillit	  

Tillit	  kan	  ses	  som	  en	  trepartsrelation,	  för	  att	  en	  person	  ska	  känna	  tillit	  krävs	  en	  

annan	  som	  utstrålar	  och	  vinner	  tillit	  samt	  att	  själva	  kontexten	  eller	  situationen	  

påverkar	  utgången	  (Kramer,	  2010,	  s.	  84).	  Tillit	  och	  kontroll	  är	  relaterade	  till	  

varandra	  genom	  att	  avsaknad	  av	  kontroll	  kan	  kompenseras	  med	  tillit.	  I	  

vardagssituationer	  gäller	  det	  tillit	  till	  så	  kallade	  experter,	  det	  kan	  exempelvis	  

vara	  tillit	  till	  att	  piloten	  i	  planet	  du	  sitter	  i	  kan	  utföra	  sitt	  arbete	  på	  ett	  korrekt	  

sätt.	  Även	  tillit	  och	  risk	  är	  relaterade	  till	  varandra	  på	  så	  sätt	  att	  människor	  anser	  

att	  tillit	  är	  det	  viktigaste	  i	  riskfyllda	  situationer.	  Tillit	  kan	  således	  härledas	  till	  

sårbarhet	  och	  kan	  delas	  upp	  i	  tre	  komponenter,	  dessa	  är	  emotioner,	  kognitioner	  

och	  beteende.	  Komponenten	  emotioner	  förklarar	  de	  hur	  tilliten	  riktas	  mot	  den	  

person	  eller	  det	  system	  som	  är	  aktuellt	  och	  är	  bunden	  till	  relationer	  människor	  

emellan.	  Kognitioner	  gällande	  tillit	  har	  att	  göra	  med	  rationalitet	  och	  

kalkylerande	  av	  risker	  och	  berör	  tillit	  till	  system	  och	  institutioner.	  Det	  går	  att	  

beskriva	  det	  som	  ett	  medvetet	  val	  om	  huruvida	  det	  går	  att	  lita	  på	  någon	  eller	  

något.	  Kognitiv	  tillit	  kan	  påverkas	  av	  rykten	  och	  av	  den	  presentation	  som	  den	  

person	  eller	  organisation	  som	  vi	  känner	  tillit	  för,	  uppvisar.	  På	  så	  sätt	  kan	  den	  

kognitiva	  komponenten	  ses	  som	  kollektiv	  och	  inte	  som	  en	  individuell	  åsikt.	  

Komponenten	  beteende	  kan	  beskrivas	  som	  en	  konsekvens	  av	  de	  två	  andra	  

komponenterna	  och	  förklarar	  handlingen	  som	  individen	  utför	  (Olofsson,	  2009,	  

ss.	  57-‐59).	  

	  

Tillit	  till	  organisationer	  går	  att	  dela	  upp	  i	  tre	  nivåer	  som	  alla	  relaterar	  till	  

varandra,	  dessa	  nivåer	  är	  individuell,	  gruppen	  samt	  hela	  systemet.	  Den	  

individuella	  nivån	  kan	  förklaras	  genom	  medarbetares	  tillit	  till	  ledare	  och	  som	  

påverkas	  av	  personliga	  kvaliteter	  och	  beteende	  hos	  ledaren.	  Men	  det	  förklarar	  

inte	  allt,	  även	  medarbetarnas	  tillit	  till	  systemet	  som	  ledaren	  representerar	  

påverkar	  tilliten	  till	  ledaren	  som	  person.	  Tillit	  kan	  även	  ses	  som	  ett	  kollektivt	  

skapat	  fenomen	  och	  kan	  härledas	  till	  att	  människor	  som	  tillsammans	  med	  andra	  
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hamnar	  i	  en	  osäker	  och	  sårbar	  situation	  tenderar	  att	  utveckla	  solidaritet	  till	  

gruppen	  som	  skapats	  (Shamir	  &	  Lapidot,	  2003,	  s.	  486).	  Kollektiv	  tillit	  kan	  ses	  

som	  en	  särskild	  form	  av	  social	  framställning	  som	  finns	  hos	  individerna	  inom	  det	  

sociala	  systemet	  och	  kan	  enklare	  förklaras	  som	  att	  individers	  jag	  i	  en	  social	  

situation	  influeras	  och	  formas	  av	  situationsbundna	  sociala	  signaler.	  Alltså,	  

signaler	  i	  sociala	  sammanhang	  kan	  påverka	  individens	  tillit	  till	  situationen	  

(Kramer,	  2010,	  ss.	  91-‐93).	  Inom	  organisationer	  kan	  tilliten	  även	  förklaras	  genom	  

relationen	  mellan	  människor	  och	  uppstår	  genom	  att	  individer	  interagerar	  med	  

varandra	  på	  ett	  förtroendegivande	  sätt.	  Tilliten	  skapar	  på	  så	  sätt	  en	  bättre	  

sammanhållning	  vilket	  betyder	  bättre	  samarbetsförmåga	  som	  i	  sin	  tur	  utstrålar	  

just	  tillit	  (Kramer,	  2010,	  s.	  83).	  Kunskap	  och	  tillit	  kan	  också	  kopplas	  till	  varandra,	  

det	  har	  med	  information	  att	  göra	  och	  utvecklas	  över	  tid,	  de	  två	  parternas	  

interaktion	  har	  under	  en	  längre	  tid	  skapat	  en	  slags	  generaliserbar	  förväntan	  

gällande	  beteende	  och	  förutsägbarhet	  vilket	  i	  sin	  tur	  skapar	  tillit.	  Tilliten	  som	  

uppstår	  kan	  antingen	  yttra	  sig	  på	  ett	  positivt	  eller	  ett	  negativt	  sätt.	  Ett	  förväntat	  

negativt	  beteende	  kan	  alltså	  också	  ses	  som	  tillit	  (Lewicki	  &	  Benedict	  Bunker,	  

1996,	  s.	  121).	  	  

	  

5.3	  Sammanfattning	  

Anledningen	  till	  varför	  just	  dessa	  två	  teorier	  valts	  ut	  för	  att	  hjälpa	  till	  att	  besvara	  

frågeställningarna	  är	  för	  att	  de	  två	  kompletterar	  varandra	  genom	  att	  teorin	  om	  

krishantering	  är	  av	  praktisk	  karaktär	  medan	  teorin	  om	  tillit	  är	  mer	  teoretisk.	  

Eftersom	  uppsatsämnet	  härstammar	  från	  en	  bransch	  som	  är	  praktiskt	  lagd	  kan	  

karaktären	  som	  teorin	  om	  krishantering	  har	  vara	  mer	  begriplig	  och	  applicerbar	  

än	  en	  ren	  teoretisk	  teori.	  Däremot	  utvecklar	  och	  lyfter	  teorin	  om	  tillit	  uppsatsen	  

till	  en	  annan	  nivå	  i	  och	  med	  att	  den	  är	  mer	  teoretisk	  och	  fyller	  en	  funktion	  på	  så	  

sätt	  att	  den	  går	  djupare	  in	  i	  problematiken.	  Att	  en	  krissituation	  på	  arbetsplatsen	  

inte	  bara	  är	  en	  angelägenhet	  för	  den	  inblandade	  medarbetaren	  utan	  kan	  påverka	  

organisationen	  i	  stort.	  	  
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6.	  Resultat	  och	  analys	  
Här	  presenteras	  resultat	  och	  analys	  genom	  två	  olika	  teman,	  dessa	  är	  rutiner	  och	  

kontinuitet	  samt	  konsekvenser	  och	  är	  ett	  resultat	  av	  tematiseringen	  av	  

intervjuutskrifterna.	  Som	  ovan	  beskrivet	  är	  intervjupersonerna	  kodade	  och	  

nämns	  som	  LF1	  (lokförare	  1),	  LF2	  (lokförare	  2)	  och	  så	  vidare.	  Olyckorna	  som	  

lokförarna	  berättade	  om	  är	  av	  olika	  karaktär	  och	  innebar	  stress	  och	  obehag	  för	  

samtliga.	  Några	  av	  olyckorna	  har,	  tillsammans	  med	  andra	  händelser,	  inneburit	  

mer	  eller	  mindre	  långvarig	  påverkan	  för	  de	  drabbade	  förarna.	  Eftersom	  syftet	  

med	  studien	  är	  att	  se	  hur	  stödet	  efter	  en	  allvarlig	  olycka	  på	  järnvägen	  upplevs	  av	  

den	  inblandade	  lokföraren	  och	  hur	  det	  i	  sin	  tur	  kan	  påverka	  lokförarnas	  

uppfattning	  om	  organisationen	  de	  tillhör,	  kommer	  det	  inte	  läggas	  någon	  större	  

vikt	  på	  själva	  händelseförloppet	  vid	  olyckorna.	  	  

	  

6.1	  Tema	  1:	  Rutiner	  och	  Kontinuitet	  

Stödet	  efter	  de	  olyckor	  som	  intervjupersonerna	  berättar	  om	  har	  upplevts	  olika,	  

några	  av	  förarna	  har	  en	  positiv	  bild	  av	  de	  stödinsatser	  som	  sattes	  in	  medan	  

andra	  är	  mer	  kritiska	  till	  organisationernas	  hantering	  av	  olyckorna.	  Flera	  av	  

förarna	  återkom	  i	  sina	  intervjuer	  om	  vikten	  av	  rutiner	  och	  kontinuitet	  vid	  

olyckor.	  I	  vissa	  fall	  har	  förarna	  vetskap	  om	  brister	  i	  hanteringen	  och	  att	  de	  

rutiner	  som	  ska	  träda	  i	  kraft	  vid	  olyckor	  inte	  följdes.	  Vid	  LF1	  och	  LF4:s	  olyckor	  

fanns	  brister	  i	  kommunikationen	  mellan	  förarna	  och	  de	  som	  för	  tillfället	  

ansvarade	  för	  jourtelefonen.	  Bristerna	  hade	  liknande	  uppkomst	  och	  orsakade	  

problem	  i	  och	  med	  att	  de	  drabbade	  förarna	  inte	  kom	  i	  kontakt	  med	  dem	  som	  ska	  

sätta	  in	  hjälp	  efter	  olyckor.	  Detta	  medförde	  lång	  väntan	  på	  olycksplatsen	  samt	  att	  

det	  stöd	  som	  vanligtvis	  sätts	  in	  efter	  olyckor	  uteblev.	  Enligt	  forskning	  har	  det	  

visat	  sig	  att	  dessa	  typer	  av	  felaktigheter	  kan	  resultera	  i	  att	  de	  drabbade	  förarna	  

tappar	  förtroendet	  för	  sin	  organisation	  eftersom	  brister	  i	  kommunikationen	  kan	  

påverka	  tilliten	  negativt	  (Jeffcott	  et.	  al.	  2006,	  s.	  1108).	  Vid	  olyckan	  som	  LF2	  var	  

med	  om	  blev	  utgången	  densamma	  som	  för	  LF1	  och	  LF4,	  nämligen	  att	  något	  

adekvat	  stöd	  inte	  sattes	  in.	  Däremot	  såg	  förfarandet	  som	  ledde	  fram	  till	  denna	  

utgång	  annorlunda	  ut	  för	  LF2.	  Räddningstjänst	  och	  ambulans	  kallades	  till	  

platsen,	  som	  likt	  LF4:s	  olycksplats	  låg	  en	  längre	  bit	  bort	  från	  en	  trafikerad	  väg.	  
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LF2	  fick	  trots	  olyckan	  frågan	  om	  att	  fortsätta	  köra	  tåget	  till	  slutstation	  och	  gjorde	  

så.	  LF1,	  LF2	  och	  LF4	  är	  alla	  medvetna	  om	  att	  det	  inte	  ska	  gå	  till	  på	  detta	  sätt	  och	  

påpekar	  vikten	  av	  kontinuitet,	  att	  det	  inte	  ska	  vara	  olika	  stödinsatser	  från	  gång	  

till	  gång.	  LF1	  anser	  att	  den	  drabbade	  vid	  olycka	  ska	  ha	  professionell	  hjälp	  

oavsett.	  Detta	  eftersom	  det	  inte	  går	  att	  förutspå	  hur	  många	  allvarliga	  olyckor	  

som	  inträffar	  under	  en	  karriär.	  	  

	  
Man	  ska	  göra	  en	  regel	  av	  en	  sådan	  här	  grej,	  när	  man	  har	  varit	  med	  om	  en	  sådan	  här	  grej;	  då	  ska	  

man	  prata	  med	  ett	  proffs.	  Är	  det	  många	  som	  säger	  att	  dem	  inte	  behöver	  det	  då	  är	  det	  svårt	  för	  

den	  som	  behöver	  det	  att	  tycka	  att	  den	  behöver	  det.	  (LF1) 

	  

Rädslan	  i	  att	  gå	  emot	  normen	  går	  att	  härleda	  till	  LF2:s	  resonemang	  kring	  den	  

machokultur	  som	  hen	  upplever	  inom	  lokföraryrket	  samt	  ängslan	  över	  att	  prata	  

om	  besvär	  som	  kan	  uppstå	  efter	  en	  olycka.	  Om	  normen	  är	  att	  inte	  sätta	  in	  stöd	  

efter	  en	  händelse	  finns	  risken	  att	  hela	  organisationen	  genomsyras	  av	  denna	  

attityd	  och	  på	  så	  sätt	  motverkas	  chanserna	  till	  en	  god	  säkerhetskultur	  (Jeffcott	  et.	  

al.	  2006,	  s.	  1106).	  Även	  LF4	  är	  inne	  på	  samma	  linje,	  nämligen	  att	  människor	  kan	  

reagera	  olika	  på	  liknande	  händelser	  men	  att	  de	  som	  behöver	  hjälp	  verkligen	  ska	  

fångas	  upp	  och	  få	  den	  hjälpen	  men	  menar	  samtidigt	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  om	  

den	  drabbade	  föraren	  själv	  måste	  ta	  ställning	  till	  om	  stödinsatser	  ska	  sättas	  in	  

eller	  inte.	  	  

	  
Sen	  med	  olyckor	  specifikt	  så	  är	  det	  ju	  att	  det	  fortfarande	  är	  lite	  macho.	  Att	  man	  som	  förare	  inte	  

ska	  bry	  sig	  om	  sådant.	  För	  det	  har	  lagts	  stor	  vikt	  vid	  att	  du	  ska	  vara	  mentalt	  stabil,	  trygg	  och	  lugn	  

som	  förare	  så	  att	  du	  kan	  klara	  sådana	  här	  saker.	  Och	  det	  gör	  man	  ju,	  men	  sen	  kan	  man	  ju	  behöva	  

stöd	  ändå.	  (LF2) 

 

..	  att	  man	  efter	  sådana	  här	  saker	  så	  ska	  man	  inte	  lägga	  över	  så	  mycket	  val	  på	  dem	  som	  varit	  med	  

om	  det	  utan	  ha	  fasta	  rutiner.	  Det	  är	  bättre	  om	  det	  blir	  lite	  nipprigt,	  lite	  överdrivet.	  (LF4) 

	  

Den	  kultur	  som	  LF2	  beskriver	  och	  LF4	  snuddar	  vid	  i	  sitt	  resonemang	  kan	  

härledas	  till	  hur	  organisationen	  fungerar	  innan	  en	  kris	  och	  hur	  det	  påverkar	  

själva	  förloppet	  när	  en	  krissituation	  uppstår.	  Om	  det	  finns	  problem	  inom	  

organisationen,	  som	  exempelvis	  brister	  i	  ledarskapet,	  konflikter	  bland	  

medarbetare,	  stress	  eller	  andra	  hälsoskadliga	  effekter,	  kan	  dessa	  vid	  en	  
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krissituation	  förvärras	  och	  på	  så	  sätt	  även	  förvärra	  krisen	  i	  sig	  (Brolin	  et.	  al.	  

2011,	  ss.	  86-‐88).	  Den	  rädsla	  som	  innebär	  att	  man	  inte	  vågar	  be	  om	  hjälp	  eller	  

tillåts	  visa	  sig	  påverkad	  av	  en	  olycka,	  kan	  vid	  en	  större	  krissituation	  innebära	  att	  

både	  den	  drabbade	  föraren	  samt	  organisationen	  tar	  skada	  eftersom	  rädslan	  för	  

att	  framställas	  som	  svag	  kan	  förvärra	  situationen	  i	  och	  med	  att	  stödinsatser	  

uteblir	  och	  att	  den	  drabbade	  föraren	  därmed	  riskerar	  att	  få	  långvariga	  men.	  Om	  

stödinsatserna	  upprepat	  uteblir	  kan	  det	  upplevas	  som	  en	  bekräftelse	  på	  att	  saker	  

och	  ting	  inte	  fungerar	  som	  dem	  ska	  och	  att	  relationen	  mellan	  den,	  i	  det	  här	  fallet,	  

drabbade	  föraren	  och	  organisationen	  som	  hen	  arbetar	  inom	  försämras	  och	  att	  

tilliten	  mellan	  dem	  påverkas	  negativt	  (Webb,	  1996,	  ss.	  293-‐297;	  Lewicki	  &	  

Benedict	  Bunker,	  1996,	  s.	  121).	  Om	  det	  dessutom	  finns	  avtal	  gällande	  krisstöd,	  

vilket	  de	  flesta	  järnvägsföretag	  har,	  som	  vid	  flera	  tillfällen	  bryts	  visar	  tidigare	  

forskning	  att	  risken	  är	  ännu	  större	  att	  tilliten	  skadas	  (Mishra,	  1996,	  s.	  281).	  	  

	  

En	  annan	  aspekt	  av	  rutiner	  och	  kontinuitet	  är	  den	  gällande	  situationsbaserat	  

stöd.	  LF3	  och	  LF5	  anser	  att	  varje	  situation	  är	  unik	  och	  att	  det	  därför	  kan	  vara	  

svårt	  att	  ha	  en	  slags	  rutin	  som	  ska	  gälla	  vid	  alla	  olyckor.	  Detta	  bekräftas	  av	  

tidigare	  forskning	  som	  visar	  att	  en	  väl	  fungerande	  säkerhetskultur	  visar	  

flexibilitet	  gällande	  normer	  och	  regler	  (Jeffcott	  et.	  al.	  2006,	  s.	  1107).	  LF3	  säger	  att	  

det	  inte	  går	  att	  ha	  föreskrifter	  på	  hur	  människor	  kan	  komma	  att	  reagera	  vid	  

olyckor	  och	  påstår	  att	  stöd	  och	  hjälp	  bör	  vara	  situationsbaserat	  men	  anser	  att	  

hänsyn	  ska	  tas	  till	  vad	  föraren	  har	  varit	  med	  om	  tidigare.	  	  

	  
Det	  går	  ju	  inte	  att	  skriva	  ner	  i	  företagets	  föreskrifter	  hur	  en	  reagerar	  i	  en	  situation	  eller..	  utan	  det	  

är	  ju	  upp	  till	  situationen	  och	  vad	  du	  har	  i	  bagaget..	  (LF3) 

	  

Även	  det	  uttalandet	  går	  att	  koppla	  till	  flexibiliteten	  som	  måste	  finnas	  i	  en	  

fungerande	  säkerhetskultur,	  nämligen	  att	  det	  som	  en	  förare	  har	  varit	  med	  om	  

tidigare,	  tillsammans	  med	  den	  aktuella	  olyckan,	  ska	  finnas	  med	  i	  beräkningarna	  

när	  beslut	  om	  stödinsatser	  ska	  tas.	  Något	  som	  LF5	  anser	  vara	  viktigt	  är	  att	  en	  

förare	  som	  råkat	  ut	  för	  en	  olycka	  inte	  ska	  lämnas	  ensam	  utan	  får	  stöd	  och	  hjälp	  

från	  exempelvis	  kamratstödjare.	  	  
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..	  det	  är	  viktigt	  att	  man	  inte	  lämnar	  dem	  åt	  sig	  själv	  så	  att	  säga..	  vi	  har	  ju	  kamratstödjare	  kvar	  och	  

det	  är..	  dem	  är	  jätteviktiga.	  (LF5) 

	  

Samtliga	  intervjupersoner	  anser	  att	  de	  finner	  stort	  stöd	  hos	  sina	  kollegor	  efter	  en	  

olycka,	  flera	  av	  dem	  säger	  att	  kollegorna	  till	  och	  med	  är	  det	  viktigaste	  stödet.	  LF4	  

menar	  att	  man	  genom	  samtal	  kollegor	  emellan	  kan	  minska	  den	  negativa	  

påverkan	  som	  kan	  uppstå	  efter	  en	  olycka	  och	  anser	  därför	  att	  företaget	  bör	  

uppmuntra	  till,	  samt	  organisera,	  sådana	  samtal.	  	  

	  
..	  jag	  tror	  nog	  att	  man	  ska	  försöka,	  från	  företaget	  sett	  om	  det	  hade	  givits	  någon	  möjlighet	  att	  prata	  

om	  det	  med	  kollegor	  och	  sådär..	  att	  man	  ska	  uppmuntra	  till	  samtal..	  (LF4) 

	  

LF5	  berättar	  även	  att	  en	  metod	  som	  användes	  efter	  en	  olycka	  som	  hen	  var	  med	  

om	  innebar	  att	  LF5	  fick	  åka	  tillsammans	  med	  en	  annan	  förare	  under	  en	  veckas	  

tid	  och	  att	  veckan	  avslutades	  med	  att	  passera	  den	  plats	  där	  olyckan	  inträffade.	  

Det	  är	  något	  som	  LF5	  anser	  fungerade	  bra	  och,	  tillsammans	  med	  stödet	  från	  

kollegor	  i	  och	  med	  samtal,	  har	  hjälpt	  till	  i	  återhämtningen	  och	  resulterade	  i	  att	  

hen	  snabbare	  återgick	  till	  arbetet.	  Detta	  är	  något	  som	  LF2,	  LF3	  och	  LF4	  också	  

anser	  vara	  en	  bra	  metod	  när	  det	  handlar	  om	  att	  komma	  tillbaka	  till	  arbetet	  efter	  

en	  olycka	  och	  LF4	  upplevde	  själv	  detta	  efter	  den	  olycka	  som	  hen	  berättade	  om.	  	  

	  
..	  de	  första	  fem,	  sex	  gångerna	  när	  jag	  körde	  den	  sträckan	  så	  hade	  jag	  med	  mig	  kamratstöd.	  (LF4) 

	  

Denna	  rutin,	  som	  upprättats	  av	  organisationerna	  verkar	  ha	  en	  positiv	  effekt,	  

både	  gällande	  kortare	  sjukfrånvaro	  samt	  att	  de	  drabbade	  förarna	  känner	  att	  de	  

har	  stöd,	  både	  från	  kollegorna	  samt	  från	  organisationen.	  Det	  kan	  bidra	  till	  ökat	  

förtroende	  gällande	  omhändertagande	  och	  omtanke	  vilket	  i	  slutändan	  kan	  gynna	  

både	  individen	  samt	  organisationen	  och	  kan	  kopplas	  till	  tillit	  på	  ett	  kognitivt	  

plan,	  vilket	  betyder	  ett	  rationellt	  och	  kalkylerande	  tankesätt	  kring	  just	  tillit.	  Den	  

kognitiva	  tilliten	  påverkas	  av	  prestationer	  som	  en	  organisation	  eller	  person	  som	  

vi	  känner	  tillit	  för,	  uppvisar	  och	  är	  av	  kollektiv	  art	  (Olofsson	  &	  Öhman,	  2009,	  s.	  

58).	  
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En	  typ	  av	  händelse	  där	  det	  råder	  osäkerhet	  kring	  rutiner	  är	  vad	  LF3	  och	  LF1	  

kallar	  nära-‐händelser,	  alltså	  händelser	  som	  är	  nära	  att	  utvecklas	  till	  olycka.	  Ett	  

vanligt	  exempel	  på	  sådana	  händelser	  är	  när	  människor	  genar	  över	  spåren	  där	  

det	  inte	  är	  tillåtet.	  	  

	  
..	  du	  förstår,	  det	  är	  nära,	  man	  ser	  inte	  vart	  personen	  tar	  vägen	  och	  då	  är	  det	  en	  sådan	  händelse	  

som	  avbryts	  av	  att	  man	  ser	  ah	  det	  gick	  bra,	  man	  ser	  personen	  i	  spegeln..	  lyfter	  jag	  telefonluren?	  

Ringer	  jag	  in?	  Är	  det	  någon	  som	  hör	  mig	  då?	  (LF3) 

	  

Tidigare	  forskning	  har	  visat	  att	  nära-‐händelser	  inte	  har	  några	  samband	  till	  

förändringar	  i	  organisationernas	  uppbyggnad	  men	  kan	  ändå	  ses	  som	  

indikationer	  på	  att	  någonting	  allvarligt	  kan	  komma	  att	  inträffa	  (Doytchev	  &	  

Hibberd,	  2009,	  s.	  305).	  	  Därför	  kan	  den	  osäkerhet	  som	  LF3	  känner	  kring	  de	  

typerna	  av	  händelser	  vara	  viktigt	  för	  organisationen	  att	  ta	  tag	  i,	  dels	  för	  att	  

händelserna	  kan	  vara	  så	  kallade	  fingervisningar	  på	  att	  en	  olycka	  riskerar	  att	  

inträffa	  samt	  att	  föraren,	  trots	  att	  olyckan	  uteblir,	  ändå	  kan	  påverkas	  av	  den.	  

Framför	  allt	  bör	  föraren	  känna	  till	  vad	  som	  gäller	  vid	  dessa	  typer	  av	  händelser	  

eftersom	  de	  är	  relativt	  vanliga	  och	  därför	  går	  att	  koppla	  till	  säkerhetskultur.	  

Specifikt	  aspekten	  inom	  säkerhetskultur	  gällande	  flexibilitet	  och	  hur	  

organisationen	  skall	  kunna	  hantera	  alla	  typer	  av	  riskabla	  händelser	  samt	  att	  

hanteringen	  är	  väl	  känd	  hos	  alla	  individer	  inom	  organisationen	  (Jeffcott	  et.	  al.	  

2006,	  s.	  1107).	  Organisationer	  vars	  krisplaner	  är	  välutvecklade	  uppmuntrar	  sina	  

medarbetare	  att	  rapportera	  in	  faror	  och	  risker	  som	  riskerar	  att	  utvecklas	  till	  

kriser	  samt	  utvecklar	  planer	  inför	  den	  eventuellt	  annalkande	  krisen	  (Lerbinger,	  

2012,	  s.	  32).	  	  

	  

Överlag	  stämmer	  lokförarnas	  resonemang	  kring	  kontinuitet	  överens	  med	  teorin	  

kring	  att	  organisationer	  som	  drabbas	  av	  en	  viss	  typ	  av	  kris	  relativt	  regelbundet	  

bör	  upprätta	  handlingsplaner	  för	  just	  den	  sortens	  kris	  men	  att	  detta	  ändå	  är	  

något	  som	  organisationer	  i	  stor	  utsträckning	  inte	  gör.	  Det	  kan	  resultera	  i	  stora	  

skador	  för	  organisationen	  eftersom	  det	  finns	  en	  gräns	  för	  hur	  många	  kriser	  en	  

organisation	  klarar	  av.	  Vikten	  av	  att	  känna	  till	  sårbarheter	  och	  andra	  tillstånd	  

specifika	  för	  organisationen	  är	  betydelsefullt	  eftersom	  det	  skapar	  en	  god	  
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säkerhetskultur	  (Smith	  &	  Elliott,	  2006,	  ss.	  90-‐91).	  Det	  är	  av	  stor	  vikt	  att	  inte	  

förneka	  risker	  eller	  underskatta	  riskernas	  potential,	  istället	  bör	  man	  planera	  för	  

hur	  risker,	  som	  när	  de	  utvecklas	  till	  kriser,	  på	  bästa	  sätt	  ska	  hanteras	  (Lerbinger,	  

2012,	  s.	  303).	  Intervjupersonernas	  svar	  bekräftar	  denna	  teori	  på	  olika	  sätt,	  några	  

av	  dem	  har	  upplevt	  en	  god	  krishantering	  och	  kan	  därmed	  bekräfta	  hur	  pass	  

viktiga	  rutiner	  och	  handlingsplaner	  är.	  De	  andra	  har	  däremot	  en	  dålig	  erfarenhet	  

gällande	  krishantering	  och	  stöd	  vid	  olyckorna	  de	  berättat	  om	  och	  kan	  på	  så	  sätt	  

visa	  på	  motsatsen,	  nämligen	  att	  uteblivet	  stöd	  skadar	  organisationen	  på	  så	  sätt	  

att	  tilliten	  till	  den	  påverkas	  negativt	  och	  i	  värsta	  fall	  försvinner	  helt.	  	  

6.2	  Tema	  2:	  Konsekvenser	  	  

Vid	  olyckorna	  som	  intervjupersonerna	  återgett	  i	  intervjuerna	  har	  

krishanteringen	  och	  stödet	  efteråt	  upplevts	  olika,	  deras	  syn	  på	  vad	  det	  kan	  ha	  för	  

konsekvenser	  är	  dock	  i	  flera	  hänseenden	  samstämmig.	  LF2	  pratar	  om	  strukturer,	  

flexibilitet	  och	  erfarenhet	  i	  samband	  med	  krishantering	  och	  hur	  den	  kan	  påverka	  

organisationen	  ur	  både	  mänskliga	  och	  ekonomiska	  perspektiv.	  

	  
..	  jag	  tror	  att	  det	  har	  stor	  betydelse	  hur	  man	  hanterar	  sådana	  här	  saker,	  för	  hela	  större	  strukturen	  

[..]	  för	  om	  man	  inte	  får	  stöd	  kan	  det	  sluta	  med	  att	  man	  säger	  upp	  sig	  eller	  börjar	  vara	  ickeflexibel.	  

Då	  förlorar	  man	  både	  pengar	  och	  erfarenhet.	  Du	  vill	  ha	  dom	  här	  som	  har	  varit	  med	  om	  saker,	  

erfarna	  förare.	  (LF2) 

	  

Resonemanget	  som	  LF2	  för	  kring	  erfarenhet	  går	  att	  känna	  igen	  i	  det	  om	  vikten	  av	  

att	  lära	  sig	  av	  kriser	  och	  inte	  låta	  dem	  passera	  utan	  att	  se	  tillbaka	  på,	  samt	  

utvärdera	  vad	  som	  hänt.	  Kunskap,	  som	  i	  detta	  fall,	  erfarna	  förare	  besitter	  kan	  

enligt	  forskare	  vara	  en	  stor	  källa	  till	  lärande	  (Lerbinger,	  2012,	  ss.	  307-‐308).	  LF5	  

berättade	  att	  hen	  deltagit	  i	  forum	  med	  andra	  lokförare	  där	  de	  fått	  berätta	  om	  

olyckor	  de	  varit	  med	  om,	  detta	  är	  något	  som	  LF5	  anser	  vara	  en	  bra	  metod	  för	  att	  

bearbeta	  händelsen.	  Det	  kan	  även	  belysas	  från	  ett	  organisatoriskt	  plan	  gällande	  

lärande.	  Om	  en	  förändring	  och,	  förhoppningsvis,	  förbättring	  ska	  kunna	  ske	  inom	  

säkerhetsområdet	  krävs	  det	  att	  olyckor	  och	  incidenter	  studeras	  för	  att	  sedan	  

kunna	  ligga	  till	  grund	  för	  hur	  utbildning	  inom	  organisationen	  bedrivs	  (Doytchev	  

&	  Hibberd,	  2009,	  ss.	  305-‐306;	  Jeffcott	  et.	  al.	  2006,	  s.	  1106).	  	  
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Även	  LF1	  pratar	  om	  hur	  uteblivet	  stöd	  kan	  få	  ekonomiska	  konsekvenser,	  hur	  det	  

som	  i	  stunden	  kan	  uppfattas	  som	  sparande	  i	  längden	  kan	  kosta	  mycket	  pengar.	  

LF3	  har	  en	  liknande	  tankegång	  när	  hen	  beskriver	  att	  stödinsatserna	  ser	  olika	  ut	  

beroende	  på	  vem	  som	  tar	  emot	  samtalet	  om	  olyckan.	  

	  
På	  alla	  ställen	  som	  ska	  vara	  effektiva	  och	  lönsamma	  så	  har	  man	  jättefina	  föreskrifter	  över	  hur	  

saker	  och	  ting	  ska	  gå	  till,	  det	  måste	  man	  ha	  i	  ett	  företag.	  Sen	  var,	  när	  och	  hur	  dom	  här	  följs	  och	  

kan	  du	  spara	  en	  krona	  på	  att	  inte	  skicka	  en	  kille	  för	  att	  du	  måste	  ställa	  in	  ett	  tåg,	  då	  blir	  det	  ju	  en	  

värderingsfråga	  för	  företaget	  och	  det	  beror	  ju	  på	  vem	  som	  sitter	  för	  stunden.	  (LF3) 

	  

Det	  går	  även	  att	  se	  resonemang	  kring	  konsekvenser	  av	  krishantering	  utifrån	  

andra,	  icke-‐ekonomiska,	  aspekter.	  LF2	  upplevde	  en	  känsla	  av	  skuldbeläggning	  i	  

samband	  med	  den	  olycka	  hen	  var	  inblandad	  i	  och	  anser	  att	  tilliten	  därmed	  

förändrades.	  

	  
Jag	  kände	  efter	  ett	  par	  månader	  att	  jag	  var	  så	  pass	  stressad,	  jag	  tänkte	  att	  nu	  får	  jag	  verkligen	  inte	  

göra	  någonting	  fel,	  och	  det	  ska	  man	  ju	  inte	  göra	  men	  det	  blir	  ju	  inte	  bra	  om	  du	  hela	  tiden	  har	  noja	  

över	  det.	  (LF2) 

	  

LF4	  förklarar	  att	  hen	  blivit	  mer	  noggrann	  med	  att	  följa	  regler	  efter	  olyckor	  och	  

incidenter	  som	  hen	  varit	  med	  om	  och	  förklarar	  på	  samma	  sätt	  som	  LF2	  att	  det	  

handlar	  om	  att	  inte	  råka	  ut	  för	  skuldbeläggning.	  De	  signaler	  som	  arbetsgivaren	  

skickar	  ut	  i	  samband	  med	  olyckor	  kan	  påverka	  vilken	  tillit	  individen	  känner	  inför	  

situationen.	  I	  fallet	  för	  LF2	  och	  LF4	  kan	  man	  jämföra	  arbetsgivarens	  handlingar	  

med	  Kramers	  begrepp	  gällande	  signaler	  och	  att	  LF2	  och	  LF4:s	  upplevelser	  av	  

skuld	  är	  ett	  resultat	  av	  att	  signalerna	  som	  arbetsgivarna	  sände	  ut	  skapade	  brist	  

på	  tillit	  gällande	  stöd	  vid	  olycka	  (Kramer,	  2010,	  s.	  91).	  	  	  

	  
Det	  gäller	  alla	  saker	  jag	  har	  vart	  med	  om,	  det	  är	  ju	  att	  jag	  får	  större	  respekt	  för	  regelverket	  och	  

vikten	  av	  att	  följa	  regelverket	  eftersom	  det	  blir	  väldiga	  utredningar	  när	  det	  händer	  något	  och	  att	  

man	  ska	  se	  till	  att	  ha	  ryggen	  fri.	  (LF4) 

	  

Det	  går	  även	  att	  härleda	  LF2	  och	  LF4:s	  resonemang	  till	  teorin	  gällande	  kontroll	  

och	  tillit,	  att	  avsaknad	  av	  kontroll	  kan	  kompenseras	  med	  tillit	  (Olofsson	  &	  

Öhman,	  2009,	  s.	  59).	  	  I	  detta	  fall	  är	  dock	  läget	  omvänt,	  avsaknad	  av	  tillit	  till	  att	  
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ledning	  och	  chefer	  ställer	  sig	  på	  ens	  sida	  vid	  olycka	  har	  lett	  till	  att	  de	  därför	  

känner	  att	  de	  måste	  ha	  full	  kontroll	  på	  läget	  för	  att	  känna	  sig	  säkra	  i	  sin	  

yrkesutövning.	  

	  

En	  konsekvens	  som	  LF1	  menar	  kan	  uppstå	  är	  att	  det	  direkt	  efter	  olyckstillfället	  

kan	  vara	  svårt	  att	  känna	  om	  man	  behöver	  hjälp	  eller	  inte	  och	  menar	  att	  uteblivet	  

stöd	  kan	  resultera	  i	  sjukdom	  och	  långvarig	  påverkan.	  	  

	  
Men	  med	  facit	  i	  hand	  nu,	  där	  jag	  sitter	  idag	  så	  kan	  jag	  säga	  att	  vid	  varje	  sådan	  här	  olycka	  så	  ska	  

man	  ha	  professionell	  hjälp	  efteråt,	  så	  att	  man	  kan	  komma	  undan	  det	  här	  posttraumatiska.	  (LF1) 

	  

LF1:s	  resonemang	  kring	  psykisk	  sjukdom	  orsakad	  av	  olycka	  på	  arbetsplatsen	  

kan	  härledas	  till	  forskning	  som	  visar	  att	  organisationer	  som	  systematiskt	  arbetar	  

med	  arbetsmiljö,	  hälsa	  och	  säkerhet	  påverkar	  närvaron	  och	  på	  arbetet	  

uppkomna	  sjukdomar	  i	  en	  positiv	  riktning	  (Dellve	  et.	  al.	  2008,	  s.	  968).	  LF1:s	  

uttalande	  gällande	  sjukdom	  och	  långvarig	  påverkan	  kan	  även	  kopplas	  till	  

organisationers	  sätt	  att	  ibland	  resonera	  kring	  att	  inte	  oroa	  sig	  för	  framtiden,	  det	  

kan	  dock	  skapa	  stora	  organisatoriska	  problem	  eftersom	  långvarig	  påverkan	  efter	  

en	  kris	  kan	  göra	  stor	  skada	  (Lerbinger,	  2012,	  ss.	  308-‐309).	  	  

	  

Alla	  lokförare	  som	  intervjuades	  har	  inte	  en	  negativ	  bild	  över	  hanteringen	  av	  den	  

beskrivna	  olyckan.	  I	  samband	  med	  LF5:s	  olycka	  fungerade	  stödet	  bra	  och	  hen	  

har	  inget	  att	  anmärka	  på	  när	  det	  gäller	  krisstödet	  från	  organisationens	  sida.	  LF5	  

menar	  att	  olyckan	  innebar	  att	  hen	  fick	  se	  att	  stödet	  fungerade	  så	  bra	  som	  

förväntat	  men	  nämner	  även	  att	  hen	  upplever	  problem	  med	  tilliten	  när	  det	  gäller	  

avregleringen	  av	  järnvägen.	  

	  
Så	  tilliten	  ökade	  nog	  gentemot	  den	  organisation	  som	  jag	  tillhör	  [..]	  men	  det	  är	  inte	  lika	  säkert	  för	  

min	  del..	  att	  lita	  på	  folk	  som	  det	  var	  förr	  i	  tiden.	  (LF5)	  

	  

Att	  LF5	  upplevde	  stödet	  som	  positivt	  kan	  enligt	  Webb	  bidra	  till	  ökad	  tillit	  och	  att	  

förtroendet	  som	  LF5	  kände	  innan	  bekräftades	  i	  och	  med	  god	  hantering	  av	  

olyckan	  (Webb,	  1996,	  s.	  293).	  LF5:s	  uttalande	  går	  även	  att	  härleda	  till	  den	  

Engelska	  järnvägsbranschen	  och	  då	  i	  synnerhet	  avregleringen	  av	  den.	  Det	  har	  
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visat	  sig	  att	  avregleringen	  har	  skapat	  en	  försämrad	  tillit	  mellan	  konkurrerande	  

företag	  och	  har	  lett	  till	  problem	  gällande	  ansvar	  vilket	  i	  sin	  tur	  har	  skapat	  en	  

skuldkultur	  inom	  järnvägen	  (Jeffcott	  et.	  al.	  2006,	  ss.	  1110-‐1112).	  	  	  

	  

En	  annan	  positiv	  aspekt	  av	  väl	  fungerade	  stöd	  är	  att	  LF1,	  LF3,	  LF4	  och	  LF5	  alla	  

anser	  att	  stödet	  från	  kollegorna	  i	  de	  flesta	  fall	  fungerar	  bra	  samt	  att	  det	  är	  extra	  

viktigt	  eftersom	  de	  förstår	  vad	  de	  drabbade	  förarna	  går	  igenom	  på	  ett	  annat	  sätt	  

än	  vad	  utomstående	  gör.	  LF3	  pratar	  om	  att	  hen	  inte	  bara	  är	  en	  uniform	  inför	  sina	  

kollegor	  utan	  blir	  tagen	  på	  allvar	  och	  sedd	  om	  hen	  inte	  mår	  bra.	  	  

	  
..	  men	  sen	  måste	  jag	  ju	  säga	  att	  det	  är	  från	  kollegor	  man	  har	  det	  egentliga	  stödet,	  folk	  som	  vart	  

med	  om	  saker	  själv	  och	  kan	  sätta	  sig	  in	  i	  bilden..	  (LF3) 

	  

LF3	  påpekar	  även	  vikten	  av	  den	  lilla	  arbetsgruppen	  och	  menar	  att	  den	  skapar	  en	  

närhet	  kollegorna	  emellan	  och	  att	  även	  denna	  påverkar	  hur	  signaler	  

uppmärksammas	  och	  tas	  emot.	  Det	  går	  med	  hjälp	  av	  Kramers	  studie	  att	  förklara	  

hur	  stödet	  som	  lokförarna	  får	  från	  sina	  kollegor	  stärker	  relationerna	  dem	  

emellan	  och	  skapar	  ett	  förtroende	  som	  i	  sin	  tur	  öppnar	  upp	  för	  ett	  bättre	  

samarbete	  mellan	  kollegorna	  (Kramer,	  2010,	  s.	  83).	  På	  så	  sätt	  kan	  alltså	  tillit	  ses	  

som	  ett	  kollektivt	  skapat	  fenomen	  och	  kan	  i	  detta	  fall	  härledas	  till	  att	  människor	  

som	  har	  denna	  osäkra	  och	  sårbara	  situation	  gemensamt	  utvecklar	  solidaritet	  till	  

gruppen	  (Shamir	  &	  Lapidot,	  2003,	  s.	  486).	  	  

	  

7.	  Diskussion	  
En	  av	  de	  mest	  framträdande	  sakerna	  som	  framkom	  vid	  intervjuerna	  var	  att	  

lokförarnas	  olika	  upplevelser	  av	  krisstöd	  vid	  olycka	  påverkade	  så	  mycket	  mer	  än	  

deras	  eget	  välbefinnande.	  De	  förare	  som	  har	  en	  negativ	  upplevelse	  gällande	  

krisstöd	  och	  alltså	  är	  medvetna	  om	  bristerna	  verkar	  ha	  en	  sämre	  tillit	  till	  sin	  

organisation	  gällande	  just	  stödinsatser	  än	  vad	  de	  förare	  som	  upplevde	  stödet	  

som	  bra	  har.	  Den	  machokultur	  som	  framkom	  i	  resultatet	  kan	  medföra	  en	  slags	  

rädsla	  för	  att	  öppet	  visa	  att	  man	  mår	  dåligt	  och	  behöver	  hjälp.	  Det	  kan	  i	  värsta	  

fall	  betyda	  att	  lokförare	  som	  varit	  med	  om	  olyckor	  inte	  vågar	  be	  och	  hjälp	  och	  
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därmed	  riskerar	  att	  få	  långvariga	  men	  samt	  att	  organisationen	  som	  de	  arbetar	  

inom	  påverkas	  negativt	  i	  form	  av	  exempelvis	  långa	  sjukskrivningar	  och	  

kompetensbortfall.	  Detta	  fenomen	  kan	  upplevas	  som	  märkligt	  eftersom	  

järnvägsföretag	  ofta	  ställs	  inför	  situationer	  där	  de	  måste	  hantera	  händelser	  som	  

kan	  innebära	  stress	  och	  långvarig	  påverkan	  hos	  drabbade	  förare.	  Olyckor	  på	  

järnvägen	  är	  heller	  ingen	  nyhet	  utan	  har	  orsakat	  problem	  hos	  de	  drabbade	  

förarna	  länge,	  ur	  den	  synvinkeln	  kan	  man	  tycka	  att	  hanteringen	  av	  olyckorna	  

borde	  fungera	  väl	  och	  att	  företagen	  har	  väl	  utarbetade	  rutiner.	  Det	  går	  givetvis	  

inte	  att	  dra	  några	  slutsatser	  om	  att	  alla	  olyckor	  hanteras	  på	  det	  sätt	  som	  

intervjupersonerna	  i	  denna	  studie	  upplevt	  men	  det	  ger	  en	  fingervisning	  om	  att	  

rutiner	  gällande	  stöd	  och	  hantering	  av	  olyckor	  inte	  alltid	  fungerar	  som	  dem	  

borde.	  	  	  

	  

Den	  förare	  som	  har	  ett	  positivt	  minne	  av	  det	  krisstöd	  som	  sattes	  in	  efter	  olyckan	  

visar	  att	  tilliten	  som	  hen	  känner	  för	  sin	  organisation	  stärktes	  i	  och	  med	  olyckan	  

vilket	  är	  positivt	  för	  både	  den	  drabbade	  föraren	  samt	  för	  organisationen.	  De	  så	  

kallade	  nära-‐händelser	  som	  några	  intervjupersoner	  berättar	  om	  skapar	  

osäkerhet	  och	  kan	  påverka	  lokföraren	  i	  viss	  mån	  och	  går	  att	  koppla	  till	  den	  

machokultur	  som	  ovan	  beskrivits.	  Det	  går	  att	  förklara	  på	  så	  sätt	  att	  förarna	  inte	  

vågar	  rapportera	  nära-‐händelser	  då	  rädslan	  för	  vad	  kollegor	  och	  chefer	  ska	  tycka	  

är	  större	  än	  det	  egna	  välbefinnandet.	  Den	  tillit	  till	  organisationerna	  som	  några	  av	  

intervjupersonerna	  ansåg	  fattades	  går	  att	  koppla	  till	  kontroll.	  Teorin	  om	  kontroll	  

och	  tillit	  säger	  att	  brist	  på	  kontroll	  kan	  kompenseras	  med	  tillit	  (Olofsson	  &	  

Öhman,	  2009,	  s.	  59).	  Två	  av	  lokförarna	  uppger	  att	  de	  upplevt	  skuldbeläggning	  

från	  sina	  organisationers	  sida	  och	  berättar	  i	  samband	  med	  detta	  hur	  det	  har	  gjort	  

att	  de	  känner	  ett	  större	  behov	  av	  att	  “ha	  ryggen	  fri”	  och	  alltid	  ha	  full	  kontroll	  på	  

läget.	  Alltså	  har	  olyckornas	  efterspel	  genererat	  brist	  på	  tillit	  vilket	  i	  sin	  tur	  har	  

skapat	  ett	  behov	  av	  att	  ha	  full	  kontroll.	  Det	  går	  även	  i	  dessa	  fall	  att	  ifrågasätta	  

tågföretagens	  arbete	  med	  att	  ha	  rutiner	  som	  (inte)	  träder	  i	  kraft	  vid	  olyckor	  

genom	  synvinkeln	  att	  dessa	  typer	  av	  händelser	  inte	  är	  något	  ovanligt	  eller	  nytt	  

fenomen,	  att	  skuldbelägga	  förarna	  för	  något	  som	  dem	  i	  de	  allra	  flesta	  fall	  inte	  kan	  

påverka	  upplevs	  som	  besynnerligt.	  	  
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Något	  som	  samtliga	  intervjupersoner	  påpekade	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  är	  vikten	  

av	  rutiner	  och	  kontinuitet	  vid	  olyckor.	  Tre	  av	  dem	  anser	  att	  stödet	  vid	  olycka	  ska	  

vara	  detsamma	  oavsett	  vem	  som	  råkat	  ut	  för	  det	  medan	  de	  andra	  anser	  att	  

stödet	  bör	  vara	  mer	  situationsbaserat	  men	  framhåller	  ändå	  att	  vissa	  moment	  ska	  

vara	  obligatoriska,	  exempelvis	  genom	  att	  en	  förare	  som	  råkat	  ut	  för	  en	  allvarlig	  

olycka	  inte	  ska	  lämnas	  ensam	  samt	  att	  hänsyn	  bör	  tas	  till	  vad	  personen	  vart	  med	  

om	  förut.	  Det	  går	  att	  diskutera	  om	  huruvida	  ett	  av	  de	  två	  synsätten	  är	  mer	  rätt	  än	  

det	  andra,	  det	  första	  synsättet	  kan	  vara	  svårt	  att	  applicera	  rent	  praktiskt	  

beroende	  på	  olyckornas	  natur	  men	  tanken	  om	  lika	  behandling	  för	  alla	  är	  god.	  

Intervjupersonerna	  som	  förespråkar	  denna	  typ	  av	  kontinuitet	  ombads	  inte	  att	  

vidare	  utveckla	  sitt	  resonemang	  men	  några	  av	  dem	  nämnde	  ändå	  vilka	  typer	  av	  

rutiner	  de	  ansåg	  bör	  sättas	  in	  vid	  alla	  olyckor,	  psykologsamtal	  nämndes	  av	  en	  

intervjuperson.	  Det	  kan	  upplevas	  som	  överdrivet	  men	  kan	  även	  ses	  som	  en	  enkel	  

metod	  för	  att	  utesluta	  att	  en	  person	  påverkats	  på	  ett	  sätt	  som	  innebär	  lång	  

sjukskrivning	  eller	  liknande.	  Det	  situationsbaserade	  synsättet	  kan	  i	  teorin	  

upplevas	  som	  det	  bästa	  men	  kan	  likt	  det	  förstnämnda	  vara	  svårt	  att	  tillämpa	  i	  

praktiken.	  Framför	  allt	  eftersom	  en	  förare	  som	  råkat	  ut	  för	  en	  allvarlig	  olycka	  

inte	  själv	  inser	  allvaret	  i	  den	  eller	  för	  stunden	  befinner	  sig	  i	  ett	  chocktillstånd.	  

Dessutom	  krävs	  mycket	  information	  om	  den	  drabbade	  föraren	  samt	  

personkännedom	  för	  att	  en	  chef	  eller	  kollega	  ska	  kunna	  ta	  beslut	  gällande	  om,	  

samt	  vilken	  typ	  av,	  stöd	  som	  ska	  sättas	  in.	  	  

	  

Kollegornas	  betydelse	  är	  en	  bidragande	  orsak	  till	  återhämtning	  efter	  olycka.	  Det	  

yttrar	  sig	  på	  två	  olika	  sätt,	  dels	  stöd	  av	  kollegor	  genom	  organisatoriska	  

handlingsplaner,	  exempelvis	  genom	  intervjupersonernas	  erfarenheter	  att	  åka	  

med	  en	  annan	  förare	  efter	  inträffad	  olycka.	  	  I	  det	  andra	  hänseendet	  genom	  

samtal	  kollegor	  emellan,	  dessa	  samtal	  sker	  enligt	  intervjupersonerna	  ofta	  

spontant	  men	  bör	  enligt	  vissa	  uppmuntras	  och	  organiseras	  av	  företaget.	  Det	  kan	  

enligt	  resultatet	  bidra	  till	  ökad	  tillit	  eftersom	  kollegor	  till	  en	  förare	  som	  drabbats	  

av	  en	  allvarlig	  olycka	  förstår	  vad	  denne	  går	  igenom,	  speciellt	  de	  som	  själva	  vart	  

med	  om	  liknande	  händelser.	  Tilliten	  mellan	  kollegorna	  kan	  enligt	  en	  

intervjuperson	  även	  påverkas	  av	  att	  arbetsgruppen	  är	  liten	  och	  menar	  att	  

signaler	  gällande	  ohälsa	  eller	  liknande	  enklare	  synliggörs	  i	  små	  grupper.	  Det	  kan	  
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leda	  till	  att	  förtroendet	  kollegor	  emellan	  förbättras	  och	  att	  samarbetet	  därmed	  

påverkas	  positivt.	  Det	  är	  på	  ett	  sätt	  överraskande	  att	  lokförare,	  som	  har	  ett	  

klassiskt	  ensamarbete,	  upplever	  behovet	  av	  kollegornas	  stöd	  som	  en	  av	  de	  

viktigaste	  delarna	  i	  krisstödet	  efter	  olycka.	  Även	  stöd	  i	  form	  av	  psykologsamtal	  

framhävs	  vilket	  också	  kan	  ses	  som	  en	  viktig	  aspekt	  när	  det	  handlar	  om	  stöd	  och	  

kontakt	  med	  andra	  människor	  i	  ett	  annars	  ensamt	  arbete.	  Det	  går	  att	  diskutera	  

kring	  behovet	  av	  stöd	  från	  kollegor	  och	  psykologer	  och	  om	  det	  kan	  härledas	  till	  

att	  förarna	  i	  stor	  utsträckning	  arbetar	  ensamma	  och	  att	  de	  vid	  olyckor	  har	  ett	  

behov	  av	  att	  ventilera	  det	  inträffade	  med	  någon	  som	  kan	  sätta	  sig	  in	  i	  situationen	  

och/eller	  har	  kunskap	  och	  handlingsplaner	  gällande	  reaktioner	  och	  

återhämtning.	  	  

	  

När	  det	  gäller	  lärande	  och	  krisstöd	  kom	  det	  i	  resultatet	  fram	  att	  erfarna	  lokförare	  

kan	  betyda	  bättre	  krishantering	  eftersom	  dessa	  förare	  kan	  vara	  en	  slags	  resurs	  

för	  organisationen	  när	  det	  kommer	  till	  att	  dela	  med	  sig	  av	  erfarenheter	  samt	  

kunskap	  om	  olyckor	  och	  stödet	  i	  samband	  med	  dem.	  En	  intervjuperson	  nämnde	  

hur	  det	  forum	  som	  hen	  deltagit	  i	  bidragit	  till	  återhämtningen	  efter	  olyckan	  samt	  

att	  det	  är	  en	  form	  av	  bearbetning.	  Forumet	  kan	  även	  ses	  som	  ett	  lärandetillfälle,	  

både	  för	  den	  enskilde	  föraren	  men	  även	  för	  organisationer	  i	  stort	  då	  lokförares	  

erfarenheter	  och	  kunskap	  gällande	  olyckor	  och	  stödinsatser	  kan	  bidra	  till	  

förbättringar	  i	  den	  typen	  av	  frågor.	  Man	  kan	  alltså	  se	  erfarna	  förare	  som	  en	  stor	  

resurs	  och	  investering,	  både	  när	  det	  gäller	  yrket	  som	  sådant	  men	  även	  att	  dessa	  

förare	  kan	  bidra	  med	  infallsvinklar	  som	  det	  inte	  går	  att	  läsa	  sig	  till.	  	  

	  

För	  att	  återkoppla	  till	  diskussionen	  om	  rutiner	  och	  kontinuitet	  i	  relation	  till	  

sjukskrivningar	  och	  långvarig	  påverkan	  kan	  man	  se	  hur	  intervjupersonernas	  

resonemang	  kring	  detta	  återkommer	  på	  flera	  ställen.	  Tillexempel	  så	  resonerar	  en	  

av	  förarna	  kring	  hur	  uteblivet	  stöd	  kan	  resultera	  i	  psykiskt	  lidande,	  så	  som	  PTSD	  

(posttraumatiskt	  stressyndrom)	  och	  att	  det	  vid	  olyckstillfället	  är	  något	  som	  

glöms	  bort.	  Resultatet	  visar	  att	  det	  kan	  bero	  på	  att	  organisationer	  inte	  lägger	  

tillräckligt	  stor	  vikt	  på	  framtiden	  och	  att	  det	  kan	  uppkomma	  problem	  längre	  

fram	  som	  kan	  bli	  både	  kostsamma	  samt	  betyda	  lidande	  för	  både	  organisationen	  

och	  drabbade	  individer.	  Det	  visar	  att	  lokförarna	  är	  medvetna	  om	  hur	  händelser	  
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som	  drabbar	  enskilda	  individer	  kan	  påverka	  organisationerna	  som	  de	  arbetar	  

inom	  och	  att	  de	  på	  så	  sätt	  visar	  en	  slags	  oro	  och	  omtanke	  för	  sina	  organisationer.	  	  

	  

	  

7.1	  Slutsats	  

Resultaten	  som	  framkommit	  visar	  att	  de	  intervjuade	  lokförarna	  upplevt	  

krisstödet	  i	  samband	  med	  olycka	  på	  olika	  sätt.	  I	  några	  fall	  har	  stödet	  helt	  

uteblivit,	  i	  andra	  fall	  varit	  bristfälligt	  medan	  en	  person	  upplever	  stödet	  efter	  

olyckan	  som	  väldigt	  positivt.	  Det	  har	  visat	  sig	  att	  den	  förare	  som	  upplevt	  ett	  bra	  

stöd	  uttrycker	  en	  större	  tillit	  till	  sin	  organisation	  än	  de	  förare	  vars	  krisstöd	  

brustit	  eller	  helt	  uteblivit.	  Organisationens	  krisstöd	  påverkar	  således	  förarens	  

tillit	  till	  den	  och	  förarens	  tillit	  till	  organisationen	  påverkar	  organisationen	  på	  

ekonomiska	  samt	  mänskliga	  plan.	  Alltså,	  om	  organisationens	  krisstöd	  inte	  är	  

tillfredsställande	  kan	  det	  leda	  till	  att	  den	  drabbade	  föraren	  tappar	  förtroendet	  

för	  organisationen	  och	  på	  så	  sätt	  uppstår	  problem	  genom	  exempelvis	  

sjukskrivningar,	  illojalitet	  samt	  kompetensbortfall.	  	  

	  

7.2	  Fortsatt	  forskning	  

I	  ett	  tidigt	  skede	  av	  studien	  upptäcktes	  att	  det	  finns	  väldigt	  lite	  forskning	  kring	  

järnvägssäkerhet	  ur	  ett	  sociologiskt	  perspektiv.	  Något	  som	  bör	  utvecklas	  inom	  

området	  är	  hur	  säkerhetsarbetet	  inom	  järnvägsföretag	  påverkar	  sociala	  

sammanhang,	  tillexempel	  hur	  rådande	  säkerhetskultur	  inom	  den	  svenska	  

järnvägssektorn	  inverkar	  på	  lokförarnas	  riskuppfattning.	  Det	  är	  även	  av	  intresse	  

att	  se	  hur	  de	  rutiner	  som	  finns	  gällande	  säkerhet	  och	  krishantering	  upplevs	  som	  

möjliga	  att	  förändra,	  möjligen	  genom	  att	  tillfråga	  säkerhetsansvariga	  eller	  

skyddsombud.	  En	  annan	  infallsvinkel	  gällande	  vidare	  studier	  inom	  ämnet	  är	  den	  

om	  hur	  kvinnor	  inom	  järnvägen	  upplever	  den	  machokultur	  som	  nämns	  i	  denna	  

studie.	  	  
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Appendix	  
	  

1.	  Information	  

• Du	  får	  avbryta	  eller	  pausa	  intervjun	  när/om	  du	  vill.	  

• Du	  är	  helt	  anonym.	  Dina	  uttalanden	  kommer	  inte	  att	  kunna	  härledas	  till	  

dig	  eller	  det	  företag	  du	  arbetar	  inom.	  Du	  är	  inte	  här	  som	  representant	  för	  

ditt	  företag	  utan	  endast	  som	  lokförare	  i	  allmänhet.	  

• Dyker	  det	  upp	  frågor	  under	  intervjun	  är	  det	  okej	  att	  ställa	  dem.	  

• När	  uppsatsen	  är	  klar,	  dvs.	  inskickad	  och	  examinerad	  kommer	  jag	  att	  

skicka	  ut	  den	  till	  alla	  som	  deltagit.	  Det	  är	  svårt	  att	  säga	  ett	  exakt	  datum	  

gällande	  detta	  men	  någon	  gång	  i	  sommar.	  

	  
	  

2.	  Intervjumall	  

	  
Namn:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Ålder:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Antal	  år	  i	  yrket:	  
Företag:	  
	  
Kan	  du	  berätta	  om	  olyckan	  du	  var	  med	  om?	  

-‐	  Fick	  du	  stöd	  från	  någon	  på	  arbetsplatsen?	  
-‐	  Blev	  du	  tagen	  ur	  tjänst?	  Hur	  länge	  var	  du	  tagen	  ur	  tjänst?	  

	  
Vad	  anser	  du	  om	  stödet	  du	  fick?	  Fungerade	  det	  bra	  eller	  finns	  det	  
ytterligare	  att	  önska?	  	  

-‐	  Om	  ja,	  på	  vilket	  sätt?	  
	  
Finns	  det	  rutiner	  vid	  olycka?	  	  

-‐	  Om	  ja,	  följdes	  dem	  vid	  olyckan	  du	  var	  inblandad	  i?	  
	  
	  
Har	  du	  fått	  möjlighet	  att	  dela	  dina	  erfarenheter	  gällande	  olyckan	  med	  dina	  
kollegor?	  

-‐	  Anordnades	  något	  organiserat	  samtal	  efteråt?	  
	  

Påverkades	  du	  av	  olyckan?	  Hur/på	  vilket	  sätt?	  
-‐	  Långvarigt	  påverkad?	  
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-‐	  Upplever	  du	  att	  händelsen	  har	  påverkat	  arbetsplatsen	  i	  stort?	  Hur/på	  
vilket	  sätt?	  

	  
Tror	  du	  att	  det	  är	  möjligt	  att	  minska	  negativ	  påverkan	  efter	  en	  olycka?	  	  

-‐	  Hur?	  Vad	  skulle	  det	  göra	  för	  dig?	  För	  arbetsgruppen?	  För	  organisationen	  
i	  stort?	  

	  
Har	  du	  förtroende	  för	  kollegor,	  kamratstödjare,	  chefer	  och	  organisationen	  
när	  det	  gäller	  hantering	  av	  olyckor?	  	  

-‐	  På	  vilket	  sätt	  yttrar	  det	  sig?	  
	  
Förändrades	  tilliten/förtroendet	  till	  din	  organisation	  i	  och	  med	  olyckan?	  
	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  Hur?	  
	  
Känner	  du	  någon	  gång	  att	  du	  är	  stressad	  när	  du	  jobbar?	  
	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  Hur	  yttrar	  det	  sig?	  
	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  Gör	  du	  något	  åt	  det?	  
	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  Vet	  din/dina	  chef/chefer	  om	  det?	  Gehör?	  
	  
Är	  det	  något	  du	  vill	  tillägga?	  
 
	  


