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Abstract

Risk Management at Apotekens Service from a High
Reliability Organizations Perspective

Fredrik Isaksson

Risk management has become a key ingredient for businesses all over the world. High
Reliability Organizations (HRO) has distinguished themselves as experts in this area.
By continuously focusing on improving their ability to manage risks they’ve been able
to successfully avoid catastrophes in environments where normal accidents can be
expected due to complexity and risk factors.

The aim of the thesis is to improve the risk management at Apotekens Service by
applying theories from HRO and safety culture. In July 2009, following the
re-regulation of the Swedish pharmacy market, Apotekens Service AB was appointed
national pharmacy infrastructure supplier for the Swedish health care system. The
market's direction and scope gives rise to a complex socio- technical environment
that places high demands on the company's risk handling activities. By mapping the
principles behind the success of HROs against methods used today, the thesis
develops a foundation for how companies like Apotekens Service can manage risk
efficiently.
The analysis shows that there are great opportunities for Apotekens Service to apply
theories of HRO and safety culture to improve their risk management. 

The company already has a positive safety culture, which is a prerequisite for
maintaining safety over time. By mapping out the organization’s internal system
dependencies, perform a threat analysis and develop an effective information
management system Apotekens Service will improve the internal transparency whilst
strengthening the possibilities for learning and effective communication. Finally, the
thesis presents three risk management tools for assessing risk and reviewing the
company’s ongoing work in the area.
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Populärvetenskaplig beskrivning 
 
Riskhanteringen har de senaste årtiondena blivit en central del av många organisationers 
vardag. Komplexa tekniska system ger upphov till svårförutsedda risker och 
organisationerna måste därför både vara flexibla och effektiva i sitt sätt att hantera dessa 
risker. En typ av företag som visat sig väldigt framgångsrika i att hantera risk är High 
Reliability Organizations (HRO). Detta är organisationer som, trots att de verkar inom 
områden normalt kopplade till hög risk, över tid lyckats undvika allvarliga olyckor genom 
att kontinuerligt fatta korrekta beslut med avsikt att stärka och effektivisera sin 
riskhantering. 

Syftet med examensarbetet är stärka Apotekens Service AB:s riskhanterande verksamhet 
genom att dra nytta av teorin och kunskapen bakom HRO och organisations- och 
säkerhetskultur. Apotekens Service har sedan juli 2009 ansvarat för att tillhandahålla 
kritiska infrastrukturella tjänster för den svenska apoteksmarknaden. Marknadens inriktning 
och omfattning ger upphov till en komplex socioteknisk miljö som ställer höga krav på 
företagets säkerhetsarbete. Genom att kartlägga principerna bakom HROs framgång har 
studien tagit fram en grund för hur företag som Apotekens Service kan arbeta för att hantera 
risk på ett effektivt sätt.  

Resultaten visar att det finns stora möjligheter för Apotekens Service att applicera teorier 
kring HRO och säkerhetskultur för att stärka sin risk- och säkerhetshanterande verksamhet. 
Apotekens Service har en positiv företagskultur där säkerhet prioriteras högt både av 
ledningen och av övriga anställda vilket är en förutsättning för att kunna upprätthålla hög 
säkerhet över tid. Studien identifierar också fyra förbättringsområden inom vilka företagets 
verksamhet kan utvecklas. Genom att tydliggöra organisations samlade systemberoenden, 
genomföra en övergripande hotbildsanalys och utveckla ett effektivt 
informationshanteringssystem ökar transparensen i företaget samtidigt som möjligheterna 
till lärande samt effektiv kommunikation stärks.  

Det fjärde förbättringsområdet var ett önskemål om bättre verktyg för riskhantering varför 
tre sådana verktyg utvecklats. Det första förslaget är att den enkätundersökning och 
efterföljande workshop som introducerades i studien införlivas i och blir en återkommande 
aktivitet på företaget. De andra två verktygen fokuserar båda på riskanalys, men med två 
olika utgångspunkter. Minirisk är ett verktyg för hotbildsanalys som används till att 
utvärdera och bedöma risker. För att minska den abstraktionsnivå som kan upplevas vid en 
hotbildsanalys introduceras även en funktionsbaserad analysmetod som utgår ifrån vilka 
aktiviteter som krävs för att en viss funktion skall fungera. 

Sammantaget ger studien en god inblick i hur Apotekens Service riskhanterande verksamhet 
fungerar idag samt hur företaget på ett handfast sätt kan arbeta för att fortsätta utveckla sin 
riskhantering utifrån ett HRO-perspektiv. 
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Förord  
Med detta förord vill jag rikta ett stort tack till alla som på något sätt bidragit till detta 
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Definitioner 

HRO: HRO står för High Reliability Organizations och är ett samlingsnamn på 
organisationer som under lång tid bedrivit olycksfri verksamhet i komplexa systemmiljöer 
präglade av höga säkerhetskrav [33].  

Incident: En incident är varje händelse som inte omfattas av den vanliga tjänsteleveransen 
och som orsakar, eller kan orsaka, avbrott eller sänkt kvalitet i tjänsten [25]. 

Risk: Risk är osäkerhetens effekt på mål. En effekt är en avvikelse från det förväntade – 
positiv eller negativ. Mål kan ha olika aspekter och kan gälla på olika nivåer. Risker uttrycks 
ofta i termer av en kombination av en händelses konsekvenser och därtill relaterad 
sannolikhet för förekomst. Osäkerhet är det tillstånd, även partiellt, av bristande information 
som relaterar till förståelse för eller kunskap om en händelse, dess konsekvenser eller 
sannolikhet [26]. 

Riskhantering: Riskhantering består av samordnade aktiviteter för att styra och leda en 
organisation med avseende på risk [26]. 

Socioteknik: Socioteknik är en riktning inom organisationsteorin där organisationer beskrivs 
utifrån både sociala och tekniska aspekter, och att dessa är knutna till varandra. Ju bättre 
denna relation är utformad, desto bättre kommer också organisationen att fungera [36]. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Riskhantering är ett ständigt aktuellt ämne. Då ledorden i dagens industrier ofta är större, 
mer och effektivare blir också riskhantering ett alltmer centralt begrepp. Ju större och mer 
komplexa system som byggs upp, desto fler svårförutsedda risker kommer också att bildas. 
Riskhanteringens uppgift är att förutse och hantera de risker som uppkommer då komplexa 
system utvecklas och tas i drift. I en ideal värld skall riskhanteringen dessutom även se till 
att förebygga och mildra de risker som inte går att förutse. Att se in i framtiden har dock 
aldrig varit enkelt, och är det fortfarande inte.  

Apotekens Service AB är en förhållandevis ny organisation. Företaget bildades i samband 
med omregleringen av den svenska apoteksmarknaden och har sedan juli 2009 ansvarat för 
den infrastruktur som används av samtliga aktörer på den nya konkurrensutsatta 
apoteksmarknaden. Apotekens Service hanterar i sin roll som länk mellan vården och de 
övriga aktörerna på apoteksmarknaden flera kritiska infrastrukturella tjänster. Detta ställer 
höga krav på tillgänglighet, sekretess och riktighet då även korta avbrott i viktiga system 
skulle kunna leda till att tusentals svenskar fick betydligt svårare att hämta ut sina 
receptbelagda läkemedel. Vidare kan felaktiga data innebära att läkemedel feldoseras vilket, 
om det inte upptäcks av farmaceuten på valt apotek eller patienten, kan få ödesdigra 
konsekvenser. Apotekens Service uppgift är att hantera och leverera ett obrutet flöde av 
kvalitetssäkrad information och tjänster. Företagets plats som länk mellan vården och övriga 
aktörer på marknaden innebär en miljö som är både socialt och tekniskt komplex med 
väldigt många externa intressenter [28]. 

I en sociotekniskt komplex miljö ställs företag inför en rad svåra utmaningar. De måste vara 
kapabla att både upptäcka, tolka och vidarebefordra de signaler och situationer som uppstår, 
samtidigt som de har ett begränsat utrymme till eget handlande då många av företagets 
aktiviteter är kopplade till kringliggande aktiviteter. Det blir därför av yttersta vikt att 
företaget har ett etablerat och effektivt riskhanteringssystem som klarar av att hantera de 
situationer och utmaningar som de kan tänkas ställas inför [7]. De uppdaterar därför 
kontinuerligt sina verktyg och processer i syfte att stärka och effektivisera organisationen.  

 
1.2 Syfte och frågeställning 

Examensarbetet syftar till att granska de befintliga metoder för riskhantering som idag 
används på Apotekens Service AB med målet att kunna lämna förbättringsförslag för att 
utveckla och effektivisera dessa. Syftet infrias genom att besvara följande grundläggande 
frågeställningar:  

1) Hur kan företag arbeta för att på ett effektivt sätt kunna hantera risk? 
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2) Hur ser Apotekens Service organisation i allmänhet, och dess riskhanterande 
verksamhet i synnerhet ut idag? 

3) Hur kan Apotekens Service organisation och verktyg anpassas för att, i enlighet 
med 1), bli bättre på att hantera risker? 

Examensarbetets syfte och omfattning har utvecklats i samråd med Apotekens Service 
ledning där framförallt VD och risk- och säkerhetschef haft stort inflytande. 

 

1.3 Avgränsningar 

Det finns väldigt många sätt att närma sig riskhantering och säkerhetsfrämjande arbete i en 
organisation. Jag har valt att utgå från teorier kring High Reliability Organizations – 
organisationer som på ett framgångsrikt sätt lyckats bedriva verksamhet i komplexa 
systemmiljöer. High Reliability Organizations har genom flera studier bevisats vara väldigt 
duktiga på att undvika allvarliga incidenter och på framgångsrika sätt lyckats implementera 
nya system i komplexa miljöer. Detta angreppssätt innebär att rapporten främst fokuserar på 
de organisationsteoretiska delarna kring riskhantering, även om de tekniska aspekterna 
också kommer att vara närvarande.  

Studien är enbart fokuserad på Apotekens Service organisation och bedrivs utifrån den 
teoretiska referensramen som fastställs av High Reliability Organizations-teorin. Företaget 
har väldigt många externa intressenter, vilka också varierar mycket till storlek, omfattning 
och involveringsgrad att det inom ramen för examensarbetet skulle vara omöjligt att 
genomföra en studie som även inkluderar dessa parter. Apotekens Service är dessutom en 
ung organisation som i högsta grad är under utveckling varför detta är ett ypperligt tillfälle 
att studera och analysera verksamheten för att tidigt kunna påverka denna.  

 

1.4 Disposition 

I det nästföljande kapitel två presenteras det tillvägagångssätt och de grundläggande val som 
ligger till grund för studiens genomförande. Detta inkluderar en diskussion kring hur jag har 
valt att närma mig organisationen, vilka verktyg och metoder som har använts samt hur allt 
detta slutligen skall leda fram till rapportens resultat. Kapitel tre innehåller den teoretiska 
bakgrund mot vilken uppsatsen tagits fram. Detta avsnitt kommer sedan också att ligga till 
grund för den analys och de slutsatser som presenteras längre fram i uppsatsen. Det fjärde 
kapitlet inleds med en grundläggande presentation av Apotekens Service organisation och 
roll i samhället för att i kapitel fem följas upp av en mer djupgående studie av företaget ur 
ett riskhanteringsperspektiv. Kapitel sex skall sedan binda samman de fyra föregående 
kapitlen. Här diskuteras resultaten från de empiriska studierna med relevanta teorier för att 
slutligen leda fram till de resultat som presenteras i avsnittet och slutligen sammanfattas i 
det sjunde och sista kapitlet.  
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2 Metod 

2.1 Arbetsgång 

Examensarbetets arbetsgång är direkt kopplad till det syfte och de frågeställningar som 
presenterats i föregående kapitel. För att kunna lämna förslag på lämpliga förbättringsvägar 
behövs framförallt två saker; kunskap om hur risk kan hanteras samt förståelse för 
Apotekens Service organisation. Dessa skall sedan kombineras, för att på så sätt kunna ta 
fram lösningar som är anpassade för Apotekens Service organisation. Mitt arbete kom 
därför att inledas med en fas av litteraturstudier där jag bekantade mig med ämnet 
riskhantering, vilket följdes av att jag gradvis närmade mig Apotekens Service organisation. 
Denna approach grundar sig i att riskhantering är speciellt så tillvida att det inte är begränsat 
till enskilda organisationslager utan kräver fullständigt engagemang från alla individer inom 
organisationen. Därför valde jag att först se på organisationen i stort för att därefter, via 
intervjuer och enkätundersökningar ta reda på hur organisationen och arbetet kring 
riskhantering fungerade. Informationen presenterades och diskuterades sedan i en mindre 
workshop som ligger till grund för de utvecklingsförslag som presenteras i denna rapport.  

Arbetsgångens olika faser (se figur 2.1) kom vid flera tillfällen att överlappa varandra och 
utfördes bitvis parallellt så nedanstående representation skall ses som en överblickande 
beskrivning snarare än ett exakt flödesschema.  

  

Figur 2.1: Arbetsgångens olika faser 

 
2.2 Litteraturstudier 

Det finns flera möjliga vägar att närma sig riskhantering, jag valde HRO därför att teorin 
erbjuder ett brett sociotekniskt angreppsätt vilket stämde väl överens med den förförståelse 
jag hade om Apotekens Service verksamhet. För att skaffa mig en teoretisk grund studerades 

Litteraturstudier Observationer Intervjuer 

Enkätundersökning Workshop 
Förslag om 

åtgärdsplan samt 
utformning av 

verktyg 
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först två verk, Normal Accidents [5] och Managing the Unexpected [7]. För att vidare kunna 
skapa mig en generell bild av hur teorier kring HRO kan användas för att lösa ett problem 
liknande mitt specialstuderades en rad artiklar inom ämnet, bland annat av Libuser [16] och 
Roberts [19]. Här hade jag stor hjälp av min handledare som själv forskat inom området och 
därför kunde assistera mig genom att visa mig till relevant litteratur.  

Studierna stannade dock inte vid HRO. Via de artiklar jag studerade kom jag in på temat 
organisationskultur. Organisations- och säkerhetskulturen i bland annat Just Culture [3] och 
Images of Organization [4] visade sig utgöra ett naturligt och effektivt komplement till 
HRO. Grovt förenklat går det att beskriva som att HRO lägger grunden för hur en 
organisation bör agera medan teorin kring organisations- och säkerhetskultur gav idéer om 
hur det går att få organisationen att agera på det önskade sättet.  

 

2.3 Nulägesanalys 

Då den teoretiska grunden för studien var lagd kunde jag gå vidare med nästa steg i arbetet, 
att bekanta sig med Apotekens Service organisation. För att förstå situation på företaget var 
det viktigt att verkligen sätta sig in i organisationen och se hur den interna och närmast 
externa strukturen på företaget ser ut. Denna fas underlättades av att jag under de 20 veckor 
examensarbetet fortlöpt befunnit mig på Apotekens Service kontor i Stockholm. På så vis 
har jag kunnat ta del av det dagliga informationsutbytet på plats vilket gjort att jag kunnat 
samla information även under informella former såsom genom spontana möten med de 
anställda. I denna metodbeskrivning ligger dock fokus på de mer organiserade 
informationsutbyten som gjorts.  

2.3.1 Intervjuer 
Intervjuernas syfte är att ge specifika detaljer kring de system, verktyg och processer som är 
intressanta ur ett riskhanteringsperspektiv på Apotekens Service idag. Intervjuerna 
genomfördes under semistrukturerade former och upptog cirka 60 minuter vardera. De 
ämnen som diskuterades utgick från litteraturstudierna men innefattade även sådant som var 
direkt kopplat till Apotekens Service nuvarande organisation. Totalt genomfördes fem 
formella intervjuer med i tur och ordning; kvalitetschef, farmaceutiskt kvalitetsansvarig, 
Servicedesk manager, chef för Projektkontoret samt HR-chef. Vidare har ett antal samtal 
och diskussioner hållits med min handledare, Apotekens Service risk- och säkerhetschef. 
Dessa samtal har både involverat frågor kring företagets nuvarande riskhanteringssystem 
samt uppsatsen i stort.  

2.3.2 Enkätundersökning 
En enkätundersökning om riskuppfattning har genomförts med Apotekens Service anställda. 
Enkäten togs fram med syftet att hjälpa till att identifiera vilka karaktäristika som delas och 
inte delas mellan Apotekens Service och HRO. Frågorna togs fram med hjälp utav input 
från flera olika nyckelpersoner på företaget (farmaceutiskt kvalitetsansvarig, HR-generalist, 
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kvalitetschef, risk- och säkerhetschef, Servicedesk manager samt VD). Utformningen av 
enkäten har slutligen genomförts och publicerats på företagets intranät i samråd med 
företagets kommunikatör.  Enkäten har också hållits så kortfattad som möjligt då långa 
enkäter, speciellt i samband med hög arbetsbelastning tenderar att leda till låga 
svarsfrekvenser och lågkvalitativa svar.  

Svaren från enkäten visar inom vilka områden Apotekens Service nuvarande verksamhet 
presterar bra och var det finns möjligheter till förbättring i förhållande till studiens teoretiska 
ansatser. I enkäten har dock HRO-teorins femte nyckelprocess - ledning och kontroll - 
utelämnats då denna process främst riktar sig till ledningen och därför inte lämpar sig för en 
enkät som skall gå ut till hela organisationen.  

Enkätfrågorna arbetades fram genom att kombinera befintliga enkätundersökningar från 
flyget, med den HRO-teori som finns presenterad i kapitel tre. Den frågemall som 
ursprungligen togs fram innehöll 35 frågor vilka sedan reviderades genom diskussioner med 
nyckelpersoner inom Apotekens Service organisation. Denna process involverade risk- och 
säkerhetschef, kvalitetschef, farmaceutiskt kvalitetsansvarig, Servicedesk manager, HR-
generalist samt VD och bestod av 20-30 minuter långa genomgångar av befintligt 
frågebatteri, följt av revidering enligt uppkomma förslag. Detta ledde till en slutlig enkät 
som innefattade 22 stycken graderingsfrågor samt en fritextfråga där respondenterna 
tillfrågades om de såg några ytterligare risker på företaget som inte uppmärksammades 
tillräckligt.  

De 22 graderingsfrågorna besvarades genom att de anställda på en fyrgradig skala ombads 
bedöma hur pass väl det föreslagna påståendet överensstämde med deras egen uppfattning. 
Skalan gick ifrån 1 – ”Instämmer inte alls” till 4 – ”Instämmer helt”. Anledningen till valet 
av en fyrgradig skala istället för exempelvis en femgradig skala med ett neutralt alternativ i 
mitten var att respondenterna skulle tvingas ta ställning. Vissa av frågorna innefattade även 
ett femte alternativ ”Vet ej/Ej applicerbart”, dessa svar har utelämnats i presentationen 
nedan då de inte bidrar till något utan bara var till för att sortera bort de grupper för vilka en 
del frågor inte var applicerbara.  

Enkäten skapades och lades upp på Apotekens Service intranät med hjälp av verktyget 
EpiServer. Detta möjliggjorde att enkäten kunde genomföras utan kostnad, samtidigt som 
det garanterade att all information hanterades internt på ett säkert sätt.  

Respondenterna har delats upp i fem olika grupper, sorterade på anställningsform samt tid 
spenderad på företaget. Den första gruppen utgörs av chefer och teamleaders (se 4.3 
Apotekens Service övergripande organisation) och här finns ingen uppdelning på tid 
eftersom urvalet var förhållandevis litet då gruppen utgjordes av 17 personer. Den andra och 
tredje gruppen utgörs av anställda på företaget med en anställningstid på över respektive 
under 14 månader. Anledningen till valet av tidsperspektiv var att särskilja de som varit på 
företaget en längre tid från de som endast varit anställda en kortare tid. För att minska risken 
att identifiera individuella respondenterna valde jag att dela grupperna på mitten så att 
urvalet blev cirka 35 personer per anställningsgrupp. De två sista grupperna utgörs av 
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konsulter som varit anställda på företaget under längre respektive kortare tid än 16 månader. 
Att konsulterna har ett högre gränsvärde än de anställda kan te sig en smula underligt men 
förklaringen till detta är att många av konsulterna som finns på företaget idag har en 
bakgrund ifrån Apoteket AB. Konsulterna var sedan med vid omregleringen av marknaden 
för att sedan gå över till Apotekens Service då bolaget bildades. Konsultgrupperna består av 
knappt 20 individer vardera och uppdelningen har skett enligt samma principer som för de 
anställda. Anledningen till valet att dela upp respondenterna i olika kategorier var för att 
kunna avgöra om det fanns betydande skillnader mellan exempelvis de som är anställda på 
Apotekens Service och de som arbetar som konsulter. Samtliga respondenter var anonyma. 

2.3.3 Bortfallsanalys  
Enkäten gick ut till samtliga anställda och konsulter på Apotekens Service (ca 120 
personer), av dem svarade 66 stycken på enkäten. Att antalet personer som bjudits in att 
svara på enkäten inte är bestämt beror på att inbjudan till enkäten skickades via mail med 
hjälp av de fördefinierade maillistor som fanns på Apotekens Service. Det visade sig senare 
att åtminstone en konsult inte mottog detta mail och sannolikt kan detta även ha varit fallet 
för någon ytterligare konsult som antingen var ny i organisationen eller på väg ut och därför 
inte fanns med på dessa maillistor.  

En faktor som kan ha påverkat svarsfrekvensen är att enkäten krävde tillgång till Apotekens 
Service intranät. Respondenten var därmed tvungen att befinna sig på plats på Apotekens 
Service kontor. Detta påpekades via mail av två respondenter och möjligtvis kan det ha 
drabbat någon ytterligare. Svarsfrekvensen uppgick till cirka 55% vilket får ses som ett 
godkänt resultat.  

De svar som mottogs var i samtliga fall fullständiga och de olika grupperna var överlag 
ungefär lika villiga att svara på enkäten. Då grupperna ordnades efter anställningstid finns 
alltid risken att en eller flera respondenter hamnade i fel grupp. Detta ser jag dock inte som 
något stort problem då de personer som befinner sig närmast brytgränserna mellan två 
grupperingar rimligtvis bör ha ungefär samma erfarenhetsnivåer.  

Resultaten från enkätundersökningen presenterades vid två tillfällen på företaget. Det första 
vid ett ledningsmöte inför Apotekens Service ledningsgrupp och vid det andra tillfället 
skickades en inbjudan ut till alla de respondenter som deltagit i enkäten att komma och 
lyssna på presentationen. Tillfällena erbjöd även möjlighet till feedback från åhörarna 
genom att vi tillsammans kunde diskutera och utveckla frågor och resonemang från enkäten. 

2.3.4 Klassning av enkätfrågorna 
Frågorna i enkätundersökningen är inspirerade av liknande undersökningar som gjorts inom 
flygtrafiken. Där är det också vanligt att kategorisera frågorna under rubriker som talar om 
vilken sorts information det rör sig om. På så sätt kan enkätresultatet klassas i olika 
underrubriker som ger en överblicksbild över inom vilka områden företaget presterar bra 
respektive mindre bra resultat. Klassningen består av sju olika kategorier, vilka beskrivs mer 
ingående i avsnitt 3.7.4.  
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2.3.5 Workshop 
Workshopens syfte var att analysera och diskutera de områden som hade högst respektive 
lägst grad av korrelation med utvald teori (se figur 2.2). Worskshopgruppen valdes ut efter 
de primära problemområden som identifierats och bestod förutom mig av fyra andra 
personer; risk- och säkerhetschef, Servicedesk Manager, en projektledande konsult samt 
företagets kommunikationschef. Diskussionen varade i 60 minuter där jag själv agerade 
moderator men där ordet i övrigt var fritt.  
 

 

Figur 2.2: Arbetsflöde kring workshopen 

 

2.4 Källkritik 

Som tidigare nämnts så är riskhantering en aning speciellt så till vida att det inte är begränsat 
till enstaka individer utan kräver ett omfattande engagemang från hela organisationen. 
Riskhantering är också ett känsligt ämne eftersom det kan påverka allmänhetens och externa 
intressenters uppfattning om företaget, i positiv och negativ bemärkelse. Mot bakgrund av 
detta så är det ett ganska komplicerat ämne att studera. I studien utgör personliga intervjuer 
och diskussioner med anställda (många av dem i ledande positioner) en stor del av empirin. 
Detta innebär alltid en viss risk för att informationen är vinklad för att framställa företaget 
på ett bättre sätt. Min uppfattning är dock att riskhanteringens kärna ligger hos ledningen 
och eftersom det är en känslig aktivitet är det svårt att studera den på annat sätt än att 
samtala med de personer som ansvarar för respektive process. Enkätundersökning som 
genomfördes i studien utgör dock ett bra valideringsverktyg. Eftersom enkäten besvarades 
anonymt och gick ut till samtliga anställda ser jag ingen anledning till att respondenterna 
skulle lämna partiska svar. De svar som inkom från enkäten stämde också väl överens med 
de intryck och synpunkter jag fått från mina intervjuer vilket bekräftar den känsla av 
uppriktighet jag kände under samtalen. 

  

Fas 1 
Före worskshop  

• Analys av 
enkätresultat 

• Identifiera 
nyckelproblem  

Fas 2 
Under workshop 

• Förstå problemen 
• Analysera problemen 
• Prioritera problemen 
• Identifiera 
lösningsmöjligheter 

Fas 3 
Efter workshop 

• Utveckla 
förbättringsåtgärder 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Riskhanteringens grunder 

Riskbegreppet spänner över ett mycket stort spektra och riskerna kan vara tekniska, sociala, 
politiska och ekonomiska. Den allmänna definitionen för termen risk är osäkerhetens effekt 
på mål [26]. I teknisk bemärkelse väljer vi ofta en mer systematisk approach och låter risk 
definieras som sannolikheten för att en negativ händelse skall inträffa, multiplicerat med 
konsekvensen om händelsen inträffar. Praktiskt består riskhanteringen i huvudsak av två 
delar. I den första fasen identifieras, analyseras och bedöms riskerna. Bedömningen ligger 
sedan till grund för hur organisationen väljer att hantera riskerna. Som en del av 
riskanalysen används ofta en matris (se figur 3.1). 

 

Figur 3.1: Typisk matris som används vid riskanalys [11] 

Ovanstående modell hjälper till att klassa och kategorisera olika typer av risk. De gröna 
fälten utgör risker som både har låg sannolikhet och låg konsekvens, vilket är en indikation 
på att de inte heller kräver några större riskreducerande åtgärder. Det röda fältet utgör risker 
som inträffar både ofta och har stora konsekvenser, vilka är de primära riskerna att om 
möjligt undvika och i andra hand bearbeta. Det gula fältet i mitten utgör risker som har en 
tydlig inverkan på organisationen och dessa bör också de minskas. Målet med riskhantering 
är att flytta risker nedåt i den streckade pilens riktning för att minska den negativa effekten.  

Denna definition är dock något snäv, särskilt i de fall då sannolikheten för att en händelse 
skall inträffa är så liten att den blir svår att identifiera. Om konsekvensen samtidigt är stor 
kan denna risk att utgöra ett hot mot organisationen som överstiger dess beräknade riskvärde 
eftersom organisationen inte har någon chans att skydda sig mot den. Matrisen har också 
endast ett visst antal fördefinierade fält (antalet kan variera) och detta kommer oundvikligen 
leda till att risker av olika men närliggande riskvärden får samma klassning [11]. Den 
amerikanske politikern och företagsledaren Donald Rumsfeld formulerade sig såhär:  

Sannolikhet

Konsekvens
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”There are known knowns; there are things we know we know. We also know there 
are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. 
But there are also unknown unknowns -- the ones we don't know we don't know..”  

Rumsfeld, 2002 [35]. 

Risker kan alltså ha väldigt olika karaktär och organisationen måste därför ha ett system 
som klarar av att hantera både kända och okända risker. Ett sätt att försöka identifiera de 
okända riskerna i ett system eller en process är att vända på perspektivet och istället för att 
försöka identifiera externa hot fokusera på funktion – vad som egentligen krävs för att 
systemet skall fungera. Detta kan göras ur två olika perspektiv; top-down vars fokus ligger 
just på systemets funktion samt bottom-up vilket fokuserar på funktionaliteten hos de 
komponenter som systemet bygger på. I nedanstående modell (se figur 3.2) beskrivs arbetet 
med att analysera en kritisk process ur ett top-downperspektiv, vilket också är den metod 
som främst är aktuell för denna studie då den är fokuserad på risk och säkerhet ur ett 
organisatoriskt helhetsperspektiv.  

 

Figur 3.2: Funktionsbaserad analys av en kritisk process [23] 

Analysen utgår från en kritisk process. För att denna process skall fungera på ett 
tillfredställande sätt är den beroende av ett antal kritiska aktiviteter. Om effektivitet i 
processen skall kunna bibehållas måste dessa aktiviteter genomföras på korrekt sätt och 
inom utsatt tid. Den maximalt tolerabla avbrottstiden är ett mått på den tidsrymd under 
vilket ett avbrott i en av aktiviteterna kan hanteras. Om avbrottstiden är länge än tolerabelt 
kommer hela verksamheten att vara hotad. Aktiviteterna är i sin tur beroende av kritiska 
resurser, det vill säga de resurser som skall tillse att aktiviteterna utförs på rätt sätt. 
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Återhämtningstiden beskriver här tiden det tar för processen att återställas till sin normala 
funktion efter att en incident inträffat och denna måste alltså vara kortare än den maximala 
avbrottstiden. Det sista lagret i figuren utgörs av den infrastruktur på vilken systemet har 
byggts upp. Infrastrukturen är den grundläggande miljö i vilken modellens alla delar skall 
samverka. Strukturen rymmer både interna och externa aktörer och beroenden [22].  

 

3.2 Riskfaktorer och framgångsrik riskhantering 

Risker uppstår visserligen ofta av sig själva då flera komplexa komponenter och system 
kopplas samman men det finns också flera andra, mindre direkta, faktorer som påverkar 
risk. Beach & Sullivan menar att bland annat yttre förväntningar, prestandakrav, 
restriktioner från myndigheter, samt internt och extern osäkerhet leder till att öka den 
inneboende risken hos en organisation. Detta är faktorer som organisationerna själva kan ha 
svårt att påverka då många av dessa är externa och ligger utom organisationens kontroll [8]. 

På samma sätt finns dock också faktorer som leder till framgångsrik riskhantering, och dessa 
har organisationen även en mycket större chans att styra över. Bland dessa nämns tid, 
finansiering, personal och teknik. De resurser en organisation typiskt kan tillgodoräkna sig 
följer ofta nedanstående, enkla modell (se figur 3.3): 

 

 

Figur 3.3: Förhållandet mellan risk och resurser – sammanslagen modell [8] 

De förväntningar som vilar på organisation kommer, tillsammans med konsekvenserna från 
ett eventuellt olycksförlopp, att styra över vilka resurser som frigörs åt organisationen. Ju 
högre förväntningar en organisation har på sig att inte råka ut för några större olyckor och ju 
värre konsekvens en sådan olycka skulle få, desto större resurser kommer också att frigöras. 
Det finns därför företag som till exempel NASA som arbetar med till synes obegränsade 
budgetar – allmänheten förväntar sig att alla företagets stora projekt skall vara lyckade och 
ett misslyckat projekt skulle också få stora konsekvenser, både i form av materiell och 
immateriell (människoliv, negativ publicitet et cetera) kostnad [8].  
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Konsekvenserna och förväntningarna har en inbördes relation där höga förväntningar på en 
säker riskhantering naturligt är kopplade till områden där olyckor får stora konsekvenser och 
tvärtom. Slutligen leder stora resurser också till höjda förväntningar medan resurserna 
däremot inte påverkar konsekvenserna. Resursernas uppgift blir istället att minimera 
sannolikheten att konsekvenserna uppstår samt att begränsa den skada som uppstår vid en 
eventuell olycka [8]. 

 

3.3 Komplexa system i organisationer 

Infrastrukturprojekt har genom åren visat sig vara några av de svåraste typerna av projekt att 
genomföra. Laudon & Laudon menar att över hälften av genomförda infrastrukturprojekt ur 
manageriell synpunkt bör klassas som misslyckade då de ofta överskrider både budget och 
tidsplan med flera hundra procent [14]. En annan studie påvisar statistik som säger att cirka 
en tredjedel av alla IT-projekt läggs ned innan de är slutförda och att över hälften av de 
projekt som faktiskt färdigställs får en slutkostnad dubbelt så stor som budgeterat. Laudon & 
Laudon skriver att så mycket som 75% av alla avslutade projekt kan anses vara operativa 
misslyckanden som bidrar med liten eller ingen fördel till organisationen [14]. IT-system är 
alltså svåra både att projektera, hantera och införa. Ändå fortsätter företag världen över att 
ständigt försöka utveckla och installera nya infrastrukturteknologiska system. De förväntade 
fördelarna överväger uppenbarligen kostnaden och de medfödda riskerna [12]. 

Roberts & Bea menar att det trots detta existerar företag som över tid varit framgångsrika i 
implementerandet av nya komplexa system. De organisationer som lyckats med detta 
återfinns framförallt i branscher tydligt präglade av tillförlitlighetskrav på system, processer 
och anställda. Dessa organisationer har fått namnet High Reliability Organizations 
(hädanefter betecknat HRO) och definieras av att tillförlitlighet och säkerhet överträffar 
produktivitet som organisationens främsta mål [20]. 

 

3.4 High Reliability Organizations 

Utvecklingen av teorierna kring HRO har sitt ursprung i USA och sjuttiotalets senare hälft. 
1978 belyste Turner & Pidgeon att all tillgänglig forskning på området olyckor och 
katastrofer hittills enbart fokuserat på responsen till dessa situationer, istället för att titta på 
vad som faktiskt orsakat dem [6]. Deras viktigaste iakttagelse var att katastrofer sällan 
händer över en natt utan istället är resultatet av en sekvens av negativa händelser som 
tillsammans leder till att systemet kollaberar. Små fel eller säkerhetsbrister som individuellt 
inte har ett kritiskt inflytande på systemet kan ofta ligga latent utan att någon upptäcker det 
men när sedan ytterligare komponenter i systemet felar riskerar de tillsammans göra att 
systemet bryter samman [27]. 
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Senare, 1984, lanserades Perrows Normal Accidents [5]. Författaren hade tidigare publicerat 
flera böcker om organisationsteori och inneboende komplexitet och applicerade nu denna 
kunskap på stora tekniska system. Han menade att system med hög grad av komplexitet och 
täta kopplingar mellan komponenter - såsom exempelvis kärnkraftverksamhet - över tid 
oundvikligen skulle fallera och orsaka olyckor eller katastrofer. Två år senare besannades 
farhågorna då en reaktor på kärnkraftsverket i Tjernobyl förstördes och ett moln av 
radioaktiva partiklar spreds över stora delar av Europa. Orsaken till olyckan var en 
kombination av flera olika faktorer - reaktorns konstruktion var felaktig, delar av 
säkerhetssystemet var avstängt och operatörerna bröt mot gällande förordningar [34]. Ett 
typiskt exempel på den täta koppling och komplexitet rörande stora komplexa system som 
Perrow pekat på [5].  

Olyckan fungerade som katalysator för säkerhets- och organisationsforskningen som nu i 
såväl Europa som i USA engagerade forskare från flera olika fält såsom teknik, psykologi 
och samhällsvetenskap. Det nya forskningsområdet kom att kallas socioteknik och inbegrep 
nu inte längre bara tekniken och operatörerna som kontrollerade denna utan även de ledare 
och chefer som befann sig högre upp i organisationen [27]. 

Mot denna bakgrund började flera forskarlag att studera stora tekniska system ur ett 
sociotekniskt perspektiv. Intressant att notera med denna forskning var att den baserade sig 
på två olika, på sätt och vis helt motsatta, angreppssätt. Den ena forskningen baserades på att 
utreda stora olyckor som inträffat inom teknikintensiva områden. Förutom den redan 
nämnda härdsmältan i Tjernobyl utgjorde exempelvis den exploderande rymdfärjan 
Challenger i Florida, gasutsläppen i Bhopal och det grundstötta oljefartyget Exxon Valdez 
populära studieobjekt. Det andra huvudspåret inriktade sig istället på att studera företag och 
organisationer som på ett framgångsrikt sätt lyckats att bedriva olycksfri verksamhet i 
högriskmiljöer. Organisationerna fick namnet HRO och definieras av att de lyckats fungera 
relativt felfritt över en lång tidsperiod genom att oavbrutet fatta korrekta beslut inriktade på 
att hantera risker. Framgångsrikt genomfört resulterar detta i en högkvalitativ och pålitlig 
verksamhet [9]. Populära studieobjekt var i detta fall kärnkraftsverk, militär verksamhet och 
rymdteknologi. Ironiskt nog kan vi se att flera av de studerade verksamhetsområdena 
figurerar i de båda studiespåren. Detta visar att endast för att en verksamhet är kopplad till 
hög säkerhetsstandard går det inte att garantera att alla aktörer på marknaden uppfyller 
samtliga krav. Det skulle också visa sig att flera av de slutsatser forskarlagen kom fram till 
överensstämde mellan dem, trots de olika tillvägagångssätten.  

 

3.5 HROs fem huvudprocesser 

Genom att studera flera olika katastrofscenarior har forskare lyckats identifiera flera 
likartade säkerhetsrelaterade brister i respektive organisation som tillsammans kan anses 
vara ansvariga för att olyckorna kunde ske [16]. Samma nyckelprocesser har även 
identifierats av forskning som istället varit inriktad på att studera framgångsrika HROs [9]. 
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Modellerna rymmer fem olika övergripande faktorer – HROs nyckelprocesser – som alla 
måste kontrolleras för att kunna hantera ett komplext sociotekniskt system för att över tid 
kunna undvika allvarliga olyckor. Ett annat grepp har varit forskning kring Mindfullness – 
på svenska översatt till medveten närvaro – ett sinnetillstånd som skall delas av 
organisationens alla individer där fokus alltid ligger på nuet [7]. Jag har i min teoretiska 
framställning låtit teorier kring mindfullness komplettera de fem nyckelprocesserna som 
nämns ovan då teorierna i stora drag överlappar varandra och inte har några klara 
motsägelser. De fem nyckelprocesserna är; processgranskning, belöningssystem, förhindra 
nedbrytning av kvalitet, förmedling av riskuppfattning samt ledning och kontroll, vilka 
beskrivs mer ingående nedan.  

3.5.1 Processgranskning 
För att tidigt kunna upptäcka både förväntade och oväntade säkerhetsproblem skall 
organisationen ha ett etablerat system med kontinuerliga kontroller. Denna kategori rymmer 
både test av utrustning och säkerhetsrutiner. Uppföljningar av problem som uppkommit i 
tidigare kontroller är också en central del av processgranskningen.  

Mindfullness introducerar begreppet ”near miss” som ett substitut för den vanligtvis mer 
utbredda termen ”close call”. Denna, till synes enkla, omformulering signalerar det 
betydande skifte i interpretation av både incidenter och projekt som genomförs med vissa 
komplikationer. Från att tolka sådana situationer som nätt och jämnt lyckade bör de istället 
tolkas som att vara nära misslyckande. Detta leder till att problemen accentueras vilket ger 
ökade möjligheter att vidare analysera problemen på samma sätt som ett misslyckat projekt 
normalt skulle ha utretts. Sammantaget leder detta till en ökad känslighet hos organisationen 
där projekt inte längre bara tolkas som svart och vitt – lyckat eller misslyckat, utan där 
projekt analyseras på en skala med ökat tolkningsutrymme [7]. 

3.5.2  Belöningssystem 
Ett framgångsrikt belöningssystem är en viktig komponent för påverka de anställda att 
anamma vissa beteenden. Belöningssystemet utgör den uppmuntran som en individ eller en 
organisation erhåller för att ha uppträtt eller handlat på ett önskvärt sätt, inom HRO syftar 
detta främst till att främja ett säkerhetstänkande beteende. Organisationsteoretiker påpekar 
ofta det stora inflytandet ett belöningssystem har över beteendet hos individerna inom 
organisationen. Genom att belysa och uppmuntra riskförebyggande arbete är det möjligt att 
påverka hela organisationen [17]. 

Organisationen skall ha ett uttalat fokus på att ta tillvarata och lära från incidentrapporter 
och tidigare misstag. I en sociotekniskt komplex miljö, där det i idealfallet dessutom skall 
uppstå inga eller väldigt få allvarliga incidenter, blir det väldigt viktigt att ta vara på den 
information som går att utläsa ur inträffade incidenter. En stor del av riskhantering utgörs 
annars av att försöka förebygga oväntade händelser, vilka det per definition är väldigt svårt 
att veta något om. Ändå är detta en högst vital del i det riskförebyggande arbetet varför alla 
möjliga källor till information måste tillvaratas och analyseras. Information som vid en 
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första granskning kan verka rudimentär kan i senare skeden visa sig nyttig för 
organisationen varför det är viktigt att information inte sållas bort [20]. 

Mot bakgrund av introduktionen av termen ”near miss” skall organisationen därför se till att 
belöna rapporteringen av avvikelser, även om dessa kan verka små och därför skulle kunnat 
avfärdas som irrelevanta. Det skall heller inte tas hänsyn till om de påvisade avvikelserna 
visar sig relevanta utan fokus på belöningen skall ligga i själva akten att rapportera [7]. 
Detta synsätt delas även i annan forskning som påpekar vikten av att belöningen skall 
fokusera på att individer uppträtt på önskat sätt, det vill säga att de har rapporterat 
avvikelsen, och inte på resultatet. Genom att ständigt uppmana och belöna önskade 
beteenden är det möjligt att påverka de anställda till att utföra önskade handlingar. För att 
bygga upp en öppen och effektiv rapporteringskultur skall organisationen alltså belöna alla 
former av rapporteringar, vilket självklart också går att anpassa på andra 
verksamhetsområden. Belöningen skall också ta hänsyn till individernas olika preferenser då 
samtliga anställda kanske inte drivs av samma faktorer [2]. 

Belöningssystem skall inte likställas med bonussystem eftersom det senare är ett betydligt 
mer avgränsat område. Den forskning som finns kring bonussystem och dess effekt på 
säkerhetsrelaterade beteenden har dessutom uppvisat väldigt delade resultat gällande 
systemens effektivitet. Det finns studier som visar att företag som har bonussystem inriktade 
på belöning av säkerhetsrelaterat beteende har en lägre olycksfrekvens [12]. Andra forskare 
påpekar dock att sådana system ofta är kontraproduktiva då företag som väljer att belöna 
låga olycksfrekvenser med detta också minskar incentiven för de anställda att rapportera 
avvikelser och mindre förseelser. Följden av detta blir att problem döljs och därmed inte 
heller blir åtgärdade [17]. För att ett belöningssystem skall vara effektivt på lång sikt kan 
fokus inte ligga enbart på resultatet (det vill säga antal inträffade incidenter) utan också på 
att belöna de beteenden som krävs för att undvika risk. Det är också viktigt att de anställda 
uppfattar belöningen som ett bevis på uppskattning snarare än ett sätt att kontrollera 
beteenden varför det är viktigt att denna är individanpassad och uppnåbar. De mest 
framgångsrika säkerhetsprogrammen är de som belönar de anställdas engagemang i 
säkerhetsrelaterade aktiviteter. Deltagande i sådana aktiviteter kan leda till ett ökat intresse 
för risk- och säkerhetsfrågor, vilket på sikt bidrar till en mer medveten organisation [15]. 

3.5.3 Förhindra nedbrytning av kvalitet 
För att upprätthålla rätt kvalitet över tid är det viktigt att organisationen aktivt arbetar med 
att motverka nedbrytning av kvalitet. Detta gäller både för de komponenter som återfinns i 
systemet men också i de kvalitetskontroller och rutiner som är fastställda av företaget. En 
organisation skall aldrig riskera att bli självbelåten med befintliga processer och verktyg 
utan bör alltid sträva efter att utveckla och förbättra verksamheten. Framgång tenderar ofta 
att öka en organisation och dess anställda tilltro till sig själva och befintliga metoder vilket 
kan leda till en överdriven tilltro till dessa och dess förmåga att hantera alla problem i 
verksamheten. Organisationen skall därför också sträva efter att aldrig godkänna eller 
utveckla produkter och rutiner av lägre kvalitet än gällande industristandard [7]. 
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Människan har en naturlig egenhet att söka bevis som överensstämmer med de egna 
förväntningarna. På samma sätt tenderar vi också att undvika bevis som verkar motsäga 
dessa förväntningar. Det finns flera psykologiska skäl till detta beteende men det kan också 
vara resultatet av andra faktorer, såsom ett pressat tidsschema [7]. I riskförebyggande arbete 
tenderar dock den enklaste vägen också tyvärr ofta vara den mest riskfyllda, och därmed den 
minst önskvärda. Det är också just sådana tillfällen som föranleder många katastrofer [18]. 

3.5.4 Förmedling av riskuppfattning 
Enkelt beskrivet kan det sägas finnas två olika element kopplade till riskuppfattning. 
Organisationen skall för det första vara medveten om att risker existerar och vilka dessa i 
sådana fall är. Det andra elementet är att organisationen skall acceptera och medge rådande 
risker och implementera ändamålsenliga metoder för att hantera dessa. Detta kan göras på 
flera sätt, det kan handla om att minimera sannolikheten att felen inträffar eller att bygga 
upp barriärer för att mildra de negativa konsekvenser som följer av incidenterna. I en väl 
fungerande HRO kan del två ses som en direkt och naturlig följd av del ett [7]. 

Det är också viktigt att organisationen har förmågan att tidigt upptäcka hot och problem, 
innan dessa har hunnit utvecklas till större incidenter. Detta går tillbaka till, den av Perrow 
introducerade, inkubationstiden som ofta verkar som en katalysator till incidenter och vida 
försvårar hanteringen av dessa [5]. De första signalerna om en incident uppfattas sällan av 
ledningen, utan snarare längst ned i hierarkin bland de anställda som befinner sig närmast 
den operativa verksamheten. Det är därför viktigt att personer ur de högre hierarkiska lagren 
försöker att hålla en nära relation till verksamheten och att organisationen är flexibel när det 
kommer till beslutsfattande på så sätt att besluten i organisationen skall flyttas närmare 
verksamheten då kritiska eller problematiska situationer uppstår [7]. 

3.5.5 Ledning och kontroll 
Organisationen skall ha ett effektivt ledningssystem som verkar för att kontinuerligt 
minimera risker i det dagliga arbetet. Denna nyckelprocess kan delas upp i fyra undergrenar, 
vilka alla är hämtade ur [19]:  

Migrering av beslutsfattande 

Personen med den högsta graden av expertis skall fatta de viktiga besluten, oavsett dennes 
position i företagshierarkin. Detta gäller speciellt vid kritiska situationer då normala 
organisationsformer kan frångås för att tillåta mer direkt beslutsfattande. Genom att flytta 
beslutsfattandet nedåt i organisationen ökar flexibiliteten och de anställda som befinner sig 
närmast den operativa verksamheten kan improvisera runt felen och på så sätt minimera 
deras negativa effekt och hindra systemet från att kollapsa.  

Redundans 

Det finns en kombination av tekniska, organisatoriska och mänskliga barriärer som skyddar 
systemet utifall att enstaka faktorer felar. Det skall också finnas backupsystem på plats om 
enstaka komponenter går sönder. 
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Helhetssyn 

Organisationens ledning skall bestå av seniora chefer vars uppgift är att övervaka 
verksamheten i stort. Dessa skall inte gå in och detaljstyra verksamheten utan detta skall 
skötas av gruppchefer och anställda längre ned i organisationen. 

Formella regler och ansvarsområden 

Organisationen skall ha en tydlig hierarkisk struktur med tydliga ansvarsområden både för 
personal och chefer. Denna skall dock, i enlighet med grenen migrering av beslutsfattande 
samtidigt vara flexibel och anpassningsbar efter rådande situation och får inte övergå till 
byråkrati.  

Ledningssystemets uppgift är att, genom sin flexibilitet, på ett effektivt sätt bidra till att 
underlätta hanteringen av risker. Det skall också anpassas efter rådande situation, vilket är 
kopplat till olika typer av tidsperspektiv. Under normala förhållanden sker de viktigaste 
besluten på central nivå hos ledningen medan de i mer kritiska situationer flyttas nedåt i 
hierarkin för att hamna närmare den operativa verksamheten. För att detta skall kunna 
fungera krävs effektiva kommunikationskanaler och välinformerade medarbetare för att alla 
i organisationen skall kunna vara införstådda med i vilket tillstånd verksamheten befinner 
sig i. Om en sådan överensstämmelse inte existerar finns risken att beslut fattas simultant på 
flera nivåer vilket kan leda till flertalet allvarliga problem.   

 

3.6 Organisationskultur 

Organisationskultur är långt ifrån något nytt begrepp, termen har sedan 1970-talet 
uppmärksammats för att differentiera organisationer från varandra. Ett typexempel på vad 
en framgångsrik organisationskultur kan göra är den framgång som japanska företag nått på 
den internationella marknaden. Japanska företag kunde, trots avsaknad av både energi- och 
naturtillgångar att tala om, bli världsledande inom bland annat elektronik- och bilindustrin. 
Denna framgång tillskrivs ofta den framstående företagskultur som fanns inom landet [3]. 

Organisationskulturkonceptet kan delas upp i två olika delar. Den första är att kulturen 
bidrar till att etablera ett gemensamt regelverk för organisationen. Det andra sättet att se på 
kultur är som en drivare av utveckling. Sammantaget kan termen sägas definiera 
organisationens karaktär och sammansättning samtidigt som det beskriver hur 
organisationen utvecklas över tid [4]. 

Organisationskultur är relaterat till begrepp som värderingar, normer, tro och prioriteringar 
vilka finns inom en organisation och delas av medlemmarna inom den. Organisationskultur 
handlar dock inte enbart om likheter och samhörighet utan även mångfald spelar en 
avgörande roll då den hjälper till att förebygga konformt, enkelspårigt tänkande. En positiv 
organisationskultur hjälper också till att hålla samman organisationen när denna utsätts för 
påfrestningar, exempelvis i form av yttre krav och förväntningar [1]. 
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3.7 Säkerhetskultur 

En organisations säkerhetskultur är produkten av individers och gruppers värderingar, 
attityder, perceptioner, kompetenser och beteendemönster som bestämmer engagemanget 
för, och effektiviteten hos, en organisations säkerhetsledning. Organisationer med en positiv 
säkerhetskultur karaktäriseras av kommunikation baserad på ömsesidigt förtroende, en 
gemensam uppfattning om säkerhetens betydelse och av förtroende för effektiviteten hos 
preventiva åtgärder [31]. 

Säkerhetskulturen kan delas upp i tre huvudsakliga processer, om inget annat angivet 
hämtade ifrån [31]:  

3.7.1 Riskstyrning 
Riskstyrningen utgör säkerhetskulturens hårdvara och består av de regler, rutiner, 
ledningssystem och dokumentation som har fastställts av organisationen. Riskstyrningen 
kravställs utifrån externa och interna krav vilka tillsammans med företagets långsiktiga 
målbild sätter upp det ramverk som bestämmer hur risker skall hanteras. Ramverket 
inkorporeras sedan i styrande dokument och riktlinjer vilka ligger till grund för hur 
organisationen skall agera i risk- och säkerhetsrelaterade frågor. Riskstyrningens mål är att 
tillse att organisationen lever upp till alla de interna och externa krav som ställs på 
organisationen.  

3.7.2 Förståelse 
Om riskstyrningen utgör organisationens hårdvara är förståelsen den första av två processer 
rörande mjukvaran. Inom förståelsen ryms den inställning och den kunskap om riskstyrning 
som återfinns hos de anställda i alla nivåer i organisationen. Det skall finnas både kunskap 
och motivation för att följa de regler och rutiner som satts upp i samband med 
riskstyrningen. Säkerhet skall vara ett accepterat och prioriterat kärnvärde för hela 
organisationen. Därför är det extra viktigt att det finns en uttalad säkerhetsprioritet hos 
ledningen då detta är en förutsättning för att uppfattningen skall kunna etableras även i de 
nedre organisationslagren.  

3.7.3 Beteende 
Beteendet styrs av ovanstående två processer och beskriver det slutgiltiga faktiska 
förhållandesättet som finns i organisationen. Processen beskriver hur säkerhetsfrågor 
hanteras i det dagliga arbetet på alla nivåer i verksamheten. Ledningen måste genom det 
egna agerandet visa att säkerhetsfrågor verkligen är prioriterade och betona vikten av en 
effektiv och öppen rapporteringskultur som bygger på aktivitet, förtroende och återkoppling. 
Hur organisationen omsätter säkerhetsarbete och riskhantering i praktiken är nyckeln till en 
säker organisation. 
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3.7.4 Säkerhetskulturens delar 
Säkerhetskultur bygger på en framgångsrik samverkan och prestation inom sju områden (se 
figur 3.3). Områdena definieras enligt flygsäkerhetsorganisationen Eurocontrol [30] som: 

• Ansvarighet: I vilken utsträckning organisationen och medlemmarna i den placerar 
ett personligt ansvar på säkerheten i företaget.  
 

• Delaktighet: Beskriver deltagandet bland chefer och personal i diskussioner, 
aktiviteter och andra processer kopplade till säkerhet. Innefattar både utformning och 
implementering.  
 

• Engagemang: Mått för hur stor prioritet företaget lägger på säkerhetsrelaterat arbete. 
Detta innefattar både planering och genomförande och innefattar alla företagets 
anställda. 
  

• Förtroende: Beskriver det förtroende de anställda har inför ledningen, sina 
medarbetare och de processer som används. Under samma premisser beskrivs även 
ledningens förtroende.  
 

• Kommunikation: Kommunikation mäter hur väl företagets rutiner och kanaler för att 
utbyta information fungerar. Information skall kunna flyta både vertikalt och 
horisontellt genom organisationen.  
 

• Rapportering och lärande: De anställda skall vara villiga att rapportera avvikelser 
utan att riskera att bli beskyllda från ledningen. Organisationen skall ha verktyg på 
plats för att underlätta återkoppling och lärande från rapporter.  
 

• Samspel: Företaget skall kunna samarbeta i både mindre och större grupperingar. 
Stora projekt skall kunna samordnas och kompetens skall kunna utbytas och stärkas 
mellan olika avdelningar.  
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Figur 3.4: Säkerhetskulturens sju byggstenar [30] 
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4 Beskrivning av Apotekens Service AB 

4.1 Bakgrund 

2009 var ett år av stora förändringar på den svenska apoteksmarknaden. Det monopol som 
Apoteket AB sedan 1970 haft på att bedriva detaljhandel med läkemedel upphörde till 
förmån för en konkurrensbaserad marknad. Syftet med omregleringen var att ge 
konsumenter en större valfrihet, att pressa priserna på läkemedel samt ge ökade möjligheter 
för fler aktörer att bedriva apoteksverksamhet. Apoteksmarknaden är idag öppen för alla nya 
aktörer som uppfyller kraven och har godkänts av Läkemedelsverket. 

Den utbredda användningen av elektroniska recept och centraliseringen av viktig 
information som används vid receptexpedition banade vägen för bildandet av ett nytt bolag 
som skulle ansvara för den nationella infrastrukturen – Apotekens Service AB [29]. 

 

4.2 Uppgift i samhället 

Apotekens Service huvuduppgift är att länka samman vården med övriga apoteksaktörer på 
marknaden. I årsredovisningen för år 2009 återfinns följande citat vilket beskriver företagets 
affärsidé; 

”Apotekens Service AB ska vara en effektiv länk mellan hälso- och 
sjukvårdens alla aktörer genom att erbjuda patientsäkra och kostnadseffektiva 
infrastrukturlösningar i samhällets tjänst” 

Apotekens Service skall bland annat erbjuda nödvändiga infrastrukturella tjänster för alla 
godkända apoteksaktörer på den svenska marknaden. Tjänsterna skall tillhandahållas på ett 
konkurrensneutralt och patientsäkert sätt. Apotekens Service hanterar dessutom flera 
register med känslig information, information som varken får förvanskas, spridas eller gå 
förlorad [29]. 

4.2.1 Beskrivning av apoteksmarknadens infrastruktur 
Apotekens Service ansvarar för de databaser och register som regleras i lagen (1996:1156) 
om receptregister och lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning. Bland dessa register och 
databaser återfinns exempelvis läkemedelsförteckningen, receptregistret och 
högkostnadsdatabasen. Företaget har också ansvar för nationell statistik kopplad till 
läkemedelsexpedieringen i Sverige. Detta innebär att apoteksaktörerna har en skyldighet att 
föra över sådan information som Apotekens Service behöver för att hålla registren och 
databaserna uppdaterade. Nedanstående två bilder (se figur 4.1 och 4.2) ger en överblick 
över hur kommunikationen mellan system och aktörer har förändrats efter monopolets 
upplösning [28]. 
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Figur 4.1: Infrastruktur under Apoteket AB [21] 

Ovanstående bild visar hur Apoteket AB ensamt ansvarade för alla aktiviteter kopplade till 
ombesörjandet av läkemedelsexpediering och hantering. Vården, staten och andra 
myndigheter utgör tillsammans med kunder enda intressenter och kommunikationen är 
ganska enkel, tydlig och lättöverskådlig. 

 

Figur 4.2: Infrastruktur under Apotekens Service AB [21] 

Bilden ovan visar tydligt hur Apotekens Service står i centrum och erbjuder nödvändiga 
tjänster och system för att apoteksaktörerna skall kunna kommunicera med vården. Följande 
är en förenklad beskrivning över hur det går till när en läkare skriver ut ett elektroniskt 
recept till en patient; Receptet skickas från läkarens mottagning via säkra anslutningar till 
Apotekens Service. När patienten därefter besöker sin apoteksaktör för att hämta ut 
ordinerat läkemedel hämtar apotekaren receptet från Apotekens Service databas och 
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patienten får sin medicin. Apoteksaktören kommer därefter skicka information om att 
läkemedlet har hämtats ut vilket lagras i Läkemedelsförteckningen.  

 

4.3 Apotekens Service övergripande organisation 

Apotekens Service är ett ungt företag och organisationen är fortfarande under uppbyggnad. 
Sedan starten år 2009 har de haft en snabb tillväxt och idag (januari 2010) arbetar cirka 140 
personer på företaget, ett sjuttiotal fast anställda och ett sjuttiotal konsulter. Organisationen 
är uppdelad i olika underavdelningar där chefer och teamleaders har ansvar för de olika 
enheterna (se figur 4.3). 

 

Figur 4.3: Apotekens Service organisation [28] 

Det pågår för närvarande flera utvecklingsprojekt inom olika områden, vilket också präglar 
verksamheten då flera av systemutvecklingsuppdragen bedrivs i just projektform. Att arbeta 
i projekt gör att Apotekens Service kan samla kompetenser från olika delar av 
organisationen, vilket är nödvändigt då många projekt är av tvärvetenskaplig natur i 
komplexa systemmiljöer. Varje större system som företaget hanterar har en ansvarig 
systemförvaltare, vilka ansvarar för att systemklassning, riskanalys och andra 
säkerhetsrelaterade aktiviteter ombesörjs enligt gällande regler och avtal.  

4.3.1 Apotekens Service säkerhetsarbete 
Säkerhet är ett nyckelord för Apotekens Service organisation. Företaget hanterar system 
som ställer väldigt höga krav på sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet för att 
kunna uppfylla kraven på kontinuerlig drift och informationsäkerhet. Säkerheten är vital för 
Apotekens Service eftersom verksamheten bygger på att förtroende från vården, 
apoteksaktörerna, staten och allmänheten.  
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Syftet med säkerhetsarbetet är att på ett adekvat och ändamålsenligt sätt skydda de viktiga 
tillgångar som företaget hanterar eller ansvarar för. Då företaget befinner sig i en situation 
där de inte är utsatta för konkurrens blir det ännu viktigare med egna initiativ och 
prioriteringar för att alltid erbjuda tjänster som motsvarar eller överträffar kundens 
önskningar. Övergripande säkerhetsansvar vilar på VD och det är ledningens ansvar att 
aktivt stödja säkerhetsarbetet inom organisationen genom att sätta upp regler, fördela ansvar 
arbetsuppgifter samt att själva föregå med gott exempel. Risk- och säkerhetschef ansvarar 
för att ta fram processer, rutiner och andra skyddsåtgärder samt att tillse att dessa 
implementeras och stöds i den dagliga verksamheten. Slutligen vilar ett övergripande ansvar 
på alla anställda och konsulter på företaget att följa uppsatta policys och regler samt att 
rapportera avvikelser och incidenter [28]. 

 

4.4 Apotekens Service omvärld 

Apotekens Service omvärld innefattar en mängd olika externa intressenter. Kopplingarna 
mellan företaget och dess intressenter varierar också mycket gällande involveringsgrad På 
vårdgivarsidan måste systemen både kunna nås från för de stora offentliga 
vårdinrättningarna likväl som från enskilda privata vårdgivare. Detsamma gäller för 
apoteken som också de varierar till storlek och antal. Detta ställer stora krav på 
produktionsmiljön gällande kapacitet och skalbarhet. Eftersom information utbyts parallellt 
mellan väldigt många aktörer blir systemmiljön väldigt komplex.  

Nedanstående figur (se figur 4.4) ger en schematisk bild av Apotekens Service närmaste 
externa aktörer. Intressenterna består till att börja med av företagets kunder, bland dessa 
återfinns exempelvis apoteksaktörer, systemleverantörer och statistikköpare, vilka i figuren 
återges med orange färg. Kundernas användare är en annan intressentgrupp och till dessa 
räknas till exempel förskrivare och farmaceuter. Tillkommer gör också flera myndigheter, 
vilka bland annat hjälper till att kravställa Apotekens Service system och verksamhet samt 
kundernas kunder, det vill säga patienter som behöver kunna få utdrag ur register och 
receptbelagda läkemedel utskrivna. Socialdepartementet, den rosa ovalen i bilden, är 
Apotekens Service huvudman. 
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Figur 4.4: Apotekens Service omvärld [24] 
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5 Riskhantering på Apotekens Service 

Följande avsnitt ger en mer ingående inblick i Apotekens Service verksamhet mot bakgrund 
av fyra av de fem nyckelprocesser som återfinns inom HRO. Därefter följer en beskrivning 
av resultatet från den enkätundersökning som genomförts på företaget.  Den nyckelprocess 
som inte inkluderats i kapitlets inledning är förmedling av riskuppfattning. Denna testas 
istället med hjälp av enkätundersökningen eftersom det ger en mer omfattande bild av 
organisationens inställning. Avsnittet utgör en viktig del av rapporten då diskussionen i 
nästföljande kapitel i första hand bygger på resultaten i denna del.  

 

5.1 Processgranskning 

Samtliga anställda på Apotekens Service är enligt företagets säkerhetspolicy skyldiga att 
rapportera fel och incidenter de stöter på i den vardagliga verksamheten. Inrapporterade fel 
och incidenter hamnar hos Servicedesk, som ansvarar för att incidenter utreds och åtgärdas 
så fort som möjligt. Servicedesk består av fem personer och styrs av Servicedesk managern 
[40]. Till sin hjälp har de ett nyligen implementerat incidenthanteringssystem kallat Marval 
vilket underlättar arbetet [41]. 

Incidenter rapporteras även utifrån av externa intressenter. Detta system har två fördelar, 
dels kan Apotekens Service enklare hjälpa sina kunder men de får samtidigt också in tidiga 
signaler om det skulle finnas några problem i något system. Till sin hjälp vid handläggandet 
av externa ärenden används ett system kallat Telia Response – en SMS- och mailtjänst – för 
att snabbt och enkelt kunna kommunicera ut information till berörda intressenter om status 
kring det aktuella ärendet. Vid större incidenter på Apotekens Service krävs vanligtvis 
interaktion med en eller flera av de externa aktörerna i nätverket [39]. Detta eftersom att fel i 
en komplex systemmiljö kan uppkomma på väldigt många olika sätt och platser samtidigt 
som de snabbt kan fortplantas och spridas i organisationen [40].   

 

5.2 Belöningssystem 

Följande avsnitt baseras uteslutande på den intervju som genomfördes med Apotekens 
Service HR-chef [38].  

För att en verksamhet skall kunna fungera effektivt över en lång tid krävs kunniga och 
motiverade chefer och medarbetare. En av Apotekens Service viktigaste 
motivationsapparater består idag av dialoger kring mål, resultat och lön samt det 
prestationsbaserade lönesystem som implementerats i organisationen. Systemet bygger på 
att uppnådda resultat vägs mot uppsatta mål för att bedöma arbetsprestationen. Målen tas 
fram gemensamt mellan den anställde och närmast ansvarige chef, vilket i normalfallet 
utgörs av teamleadern ansvarig för enheten inom vilken den anställde verkar. 
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Belöningssystemet presenteras tidigt i samband med nyrekryteringar och följs sedan upp 
genom kontinuerliga återkopplingssamtal mellan den anställde och chefen. 
Återkopplingssamtalens funktion är följa upp och utvärdera den anställdes prestation i 
förhållande till de uppställda målen. Genom att uppmuntra och belöna de goda prestationer 
och resultat som uppnåtts, samtidigt som feedback ges inom de områden där den anställde 
presterat sämre identifieras både de positiva och mindre positiva arbetsinsatserna. Modellen 
är ett effektivt sätt att uppmuntra individer att arbeta för att uppnå de mål som satts upp.  

Lönesystemet är dock inte den enda verktyget som kan användas för att motivera de 
anställda. Ibland räcker det med att den anställde själv känner att hon uppnår sina mål och 
presterar bra på jobbet, vilket leder till ett sorts självförverkligande. Målet är också att i 
framtiden kunna införa ett mer flexibelt förmånssystem och det finns redan idag planer om 
ett kompensationspaket kallat Total Compensation. Detta system skall göra det möjligt för 
de anställda att själv kunna välja att växla lön mot förmåner av olika slag. Detta skulle leda 
till en ökad valfrihet för de personer som i första hand inte drivs av löneförhöjningar.  

För att belöningen skall fungera effektivt är det viktigt med väldigt bra chefer och 
teamleaders eftersom det är främst dessa som ger direktrespons till de anställda. I de projekt 
som genomförs på företaget är det i första hand projektledaren och styrgruppen som 
förmedlar den första återkopplingen. Framgångsrikt genomförda projekt och andra goda 
prestationer brukar också uppmärksammas på intranätet genom publicerade artiklar om vad 
som genomförts samt vilka som framförallt bidragit till att projektet lyckats. Färdigställandet 
av stora projekt brukar också firas gemensamt på företaget genom att de anställda bjuds in 
till något event.  

Apotekens Service har inte något bonusbaserat system vilket är standard för statliga 
verksamheter i Sverige.  För att tillgodose att de anställda görs delaktiga i organisationens 
strategi- och målarbete genomförs årligen en gemensam affärsplanering med samtliga 
medarbetare. Under dessa dagar diskuteras de större och övergripande målen för 
verksamheten. Dessutom sker ett fortlöpande arbete enhetsvis för att omsätta Apotekens 
Service övergripande mål till den egna verksamheten.  Detta lägger grunden till att varje 
anställd får en bra insikt om hur den enskilde individens mål passar in i helheten inför de 
kommande mål- och utvecklingsdialogerna. Överlag är både ledningen och de anställda 
nöjda med hur belönings- och förmånssystemen fungerar, även om utrymme för 
förbättringar givetvis finns, bland annat i form av ökad flexibilitet vilket skall lösas med 
Total Compensation-paketet.  

 

5.3 Kvalitetsarbete 

Avsnittet baseras på den intervju som genomfördes med Apotekens Service kvalitetschef 
[40]. 
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Apotekens Service har idag ett tämligen nyetablerat system för kvalitetsfrämjande arbete där 
stadgar och processer gällande kvalitetsarbete kontinuerligt utvärderas och förbättras över 
tid. Målet är att i framtiden kunna samla erfarenheter för att på så vis kunna utveckla 
metoder som bygger på best practice – det vill säga förfining av befintliga metoder – vilket 
skulle leda till att kvalitetsnivån höjs ytterligare. Detta arbete kräver dock tre saker för att 
kunna vara applicerbart; tid, erfarenheter och pengar, vilket samtliga är tillgångar som 
ansamlas över tid med organisationens mognadsgrad.  

För att kunna bygga upp en välfungerande struktur för kvalitetsfrämjande arbete måste det 
finnas en gemensam bild av verksamheten som delas av samtliga anställda. Vidare behövs 
även en allmän begreppsdatabas där begrepp som kvalitet och risk är tydligt definierade 
vilket förhindrar felaktiga tolkningar. Utifrån denna gemensamma bild blir det sedan 
betydligt enklare att kunna bygga upp en fungerande kvalitetsstruktur. Att införa ett system 
som bygger på enstaka kvalitetskontroller ses inte som något gångbart alternativ. Kvalitet 
kan bara upprätthålls genom kontinuerlig uppföljning och rapportering, inte genom enstaka 
stickprov och kvalitetskontroller då dessa ofta bara leder till tillfälliga lösningar vilket i sin 
tur leder till att de verkliga, underliggande problemen döljs.  

Det kvalitetsfrämjande arbete som genomförs idag har ett stort fokus på processer. Här 
handlar det både om att stärka och utveckla enstaka processer men framförallt att samordna 
verksamheten och få de olika processerna att samverka. För att åstadkomma detta krävs en 
helhetsbild över verksamheten samt att ledningen är engagerad och tar en övergripande 
samordnande roll. Detaljstyrningen i enstaka processer överlämnas då till de 
systemförvaltare och anställda som befinner sig närmast systemen och därmed också bör ha 
den bästa kunskapen. För att kunna dela kunskap och erfarenheter på ett effektivt sätt måste 
företaget arbeta på ett strukturerat och enhetligt sätt med informationshantering inom 
Apotekens Service. Detta kan ske genom införande av ett systemstöd för 
informationshantering men minst lika viktigt är att verksamheten sätter upp tydliga regler 
för hur hanteringen skall gå till. Idag används framförallt intranätet och Projectplace – en 
mjukvarubaserad uppladdningsarea med åtkomst via Internet – för att lagra viktiga 
dokument. Upplevelsen idag är att det finns väldigt mycket information tillgänglig men att 
det kan vara svårt att orientera sig för att snabbt kunna hitta relevant information.  

 

5.4 Ledning och kontroll 

Avsnittet baseras uteslutande på intervjun med Apotekens Service chef för Projektkontoret 
[37].  

Organisationsstrukturen på Apotekens Service är uppbyggt kring ett ramverk av flera 
enheter som tillsammans samverkar för att nå företagets övergripande mål. Organisationen 
har sedan starten vuxit mycket snabbt vilket självklart också även påverkat 
företagsstrukturen då rutiner och annat måste förändras för att anpassas till den allt större 
organisationen. När Apotekens Service bildades fanns ett utpräglat beroende kopplat till ett 
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antal nyckelpersoner men detta har med tiden avtagit i takt med organisationens mognad. De 
mindre brister som fortfarande finns kvar vägs upp av hög kompetensgrad hos de anställda. 
Organisationens relativa litenhet och platthet gör också att det blir enklare att finna tillfälliga 
lösningar och därmed improvisera runt enstaka mindre problem.  

Att tydligare definiera roller och rutiner är dock något som Apotekens Service jobbar aktivt 
med och detta skall förhoppningsvis vara uppnått till dess att organisationen mognat. Redan 
idag finns en betydligt större redundans gällande kompetenser än tidigare, även om vissa 
delar och processer i verksamheten fortfarande dras med ett visst personberoende. För att 
ytterligare förbättra detta fortsätter företaget att kompetensutveckla personalen och utveckla 
processerna. 

Det råder idag förhållandevis väl definierade ansvarsområden bland personalen. Dessa 
ansvarsområden definieras framförallt av den anställdes organisationstillhörighet. 
Utvecklingen av ansvarsområdena sker främst organiskt genom frågeställningar och 
diskussioner kring vilka ansvarsområden som är bäst lämpade för respektive position. Just i 
utvecklingsfasen då nya ansvarsområden antingen tillkommer eller skall omfördelas 
uppkommer ibland vissa oklarheter gällande ansvarsområdena men detta är både väldigt 
svårt att komma ifrån, samtidigt som det aldrig lett till några stora problem. För att lösa 
problemen arbetar företaget med att förbättra kommunikationen mellan avdelningar samt att 
ännu tydligare definiera gällande ansvarsområden.  

Många av de problem som Apotekens Service upplevt har haft anknytning till 
organisationens ungdom. Chefer och ledningen strävar idag efter att ha en övervakande roll i 
verksamheten. Under ombildningsperioden, då antalet anställda var mer begränsat, hade 
ledningen en betydligt mer handfast kontroll. Detta lever i viss mån kvar då ansvarsområden 
och tidigare operativ inblandning i verksamheten ibland kan vara svåra att släppa.  
Ledningen har därför ett uttalat mål om att höja fokuset och anta en mer överblickande roll. 
Samtidigt är det väldigt viktigt att inte nivån höjs allför mycket då detta skulle göra att 
ledningen riskerar att tappa kontakten med den operativa verksamheten och därmed ha svårt 
att förstå vad som egentligen sker i organisationen.  

Apotekens Service har en fastställd krisledningsgrupp som skall kallas in vid händelse av 
kris på företaget. Gruppen har ännu så länge aldrig behövt kallas in men har genomfört 
framgångsrika tester och upplevs generellt fungera bra. I krisledningsgruppen finns ett 
uttalat mål om att arbetet skall vara lösningsorienterat, det vill säga att snabbt åtgärda 
befintliga problem för att minsta möjliga försämring av organisationens funktion skall 
åstadkommas. Detta innebär också att medlemmarna i krisledningsgruppen under tiden för 
en kris kommer att ha ett beslutsfattande som överskrider deras normala position i företaget. 
Först när krisen är löst skall arbetet fokuseras på att utreda bakomliggande orsaker.  

För arbetsinsatser överstigande 500 timmar har ledningen beslutat att använda den tillfälliga 
organisationsformen projekt för att kunna ge extra uppmärksamhet och uppföljning åt större 
arbetsinsatser. Varje projekt beslutas och godkänns av företagets ledningsgrupp och 
resultatet från projekt skall alltid överlämnas till ordinarie förvaltningsorganisation innan de 
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läggs ned. Inom företaget pågår flera simultana projekt. Idag är det ansvarig projektledare 
som tillsammans med projektets styrgrupp ansvarar för att bestämma vilka kompetenser 
som krävs för att genomföra projektet. När projektet satts igång ansvarar styrgruppen för att 
projektledaren får rätt förutsättningar att genomföra projektet medan projektledaren ansvarar 
för projektgruppen och det faktiska genomförandet. Idag är många av projektledarna på 
Apotekens Service konsulter. Många av dessa har dock varit anlitade av företaget under en 
väldigt lång tid, cirka hälften av dagens konsulter fanns med redan innan omregleringen och 
har deltagit i uppbyggnaden av organisationen. I framtiden finns dock målet att företaget 
skall kunna ha en basbemanning av egna fast anställda projektledare med vana och förmåga 
att driva projekt i enlighet med företagets rutiner.  

För att säkerhetsställa kvalitet och procedurer inom projekt används idag PPS (Praktiskt 
ProjektStyrning) som projektstyrningsmodell. Modellen innehåller mallar för genomförande 
och uppföljning och anses generellt fungera bra. Uppföljning innebär regelbundna 
styrgruppsmöten samt att projektledaren lämnar statusrapporter till styrgruppen var 
fjortonde dag. Projektet avslutas med en slutrapport där input från hela projektet skall 
införlivas. Förutom resultat och metod skall även upplevda svårigheter och lösningar 
dokumenteras. Avslutsfasen kompletteras av ett erfarenhetsseminarium där samtliga 
projektdeltagare deltar. Tanken är att samlade erfarenheter skall diskuteras och 
dokumenteras för att slutligen införlivas i projektets slutrapport. Slutrapporter lagras sedan 
på en för alla projekt gemensam lagringsplats. I samband med lagring avgörs också om 
slutrapporten även skall presenteras för Apotekens service ledningsgrupp. Detta kan till 
exempel vara fallet om ett projekt innehåller specifika problem eller lösningar som bedöms 
kunna vara av extra nytta för övriga framtida projekt. All information som kan vara av 
intresse ur ett erfarenhetsåterförande perspektiv skall dokumenteras och göras tillgänglig för 
den övriga organisationen att på ett enkelt sätt ta del av. Risken är annars att nyttig 
information och kunskap från projektet endast lagras i huvudet på involverade personer och 
därför inte kommer till gagn för hela verksamheten. Idag ligger ansvaret för lagring på 
ledningsgruppen men målet är att i framtiden kunna ta fram ett effektivt 
dokumenthanteringssystem som skall underlätta handläggandet. 

 

5.5 Enkätundersökning om riskhantering 

Enkätundersökningen användes som ett bredare komplement till djupintervjuerna. 
Undersökningen baserades på fyra av de fem nyckelprocesserna; processgranskning, 
belöningssystem, motverka nedbrytning av kvalitet och förmedling av riskuppfattning. 
Ledning och kontroll utgjorde inte en del av enkäten eftersom denna process främst riktar 
sig till ledande personal medan enkäten var till för att ge en samlad bild av hela 
organisationen.  
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5.5.1 Processgranskning 
Nedanstående frågor användes för att besvara frågor kring hur pass väl befintliga rutiner 
kring fel- och avvikelsedetektion samt rapportering fungerar. Om så är fallet skall övriga 
frågor kunna hjälpa till att svara på frågan vad som sedan händer med informationen som 
uppkommer från dessa rapporter och huruvida informationen sprids i tillräcklig omfattning.   

Resultaten från enkäten kommer genomgående i detta avsnitt att presenteras enligt 
nedanstående modell (se figur 5.1). Skalan är, som tidigare påpekat, fyrgradig och sträcker 
sig alltså från 1 – ”Instämmer inte alls” till 4 – ”Instämmer helt. Enkätfrågan står, i något 
komprimerad version (för att se frågorna i sin helhet, se appendix 1), till vänster i bilden 
följt av resultaten på frågan i form av fem stycken stapeldiagram. Vilken stapel som hör till 
vilket diagram går att utläsa ur färgkodningen till höger, där den turkosa stapeln överst 
tillhör konsulter med en anställningstid under 16 månader och den mörkblå stapeln nederst 
representerar chefer och teamleaders.  

 

 

Figur 5.1: Enkätresultat - Processgranskning 

Resultaten från enkäten påvisar att rapportstrukturen på Apotekens Service verkar fungera 
väldigt bra. Samtliga fem grupper anser sig ha god kunskap om var de skall vända sig då de 
upptäcker incidenter, samtidigt som de också visar sig villiga att rapportera incidenter och 
avvikelser när dessa upptäcks (för fullständiga data, se Appendix 2 – Enkätresultat).  

Respondenterna anser aldrig eller sällan att de får för mycket information vilket är positivt. 
Däremot är det många som anser att de inte i tillräcklig utsträckning blir informerade om 
incidenter som uppstått. Detta gäller speciellt för de fyra grupperna med anställda och 
konsulter. 

Förmågan att hantera en kris är den fråga som renderar de mest spridda svaren från grupp 
till grupp. Snittbetyget 3,5 visar att chefer och teamleaders anser sig väl kapabla att hantera 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

Blir informerad då en incident 
uppstått 

Får inte för mycket irrelevant 
information 

Vet var jag vänder mig vid incident 

Kan hantera en kris om det skulle 
uppstå 

Rapporterar alltid incidenter 

Rapporterar svaga indikationer på 
fel 

Konsult < 16m 

Konsult > 16m 

Anställd < 14m 

Anställd > 14m 

Chef/TL 



 

 

 

35 

en kris medan övriga delar av organisationen inte upplever samma känsla då snittet bland 
dessa grupper endast uppnår 2,4.  

 

5.5.2 Belöningssystem 
De frågor som faller under denna kategori skall besvara huruvida de anställda uppmuntras 
till säkerhetsfrämjande arbete. Detta inkluderar att medarbetarna skall ha tid och möjlighet 
att prioritera säkerhet samt att sådant arbete skall uppmärksammas och belönas. Frågorna 
används också till att bedöma organisationskulturen på företaget för att avgöra om denna 
främjar ett riskhanterande arbete och öppen rapporteringskultur.  

 

 

Figur 5.2: Enkätresultat - Belöningssystem 

Ur enkätsvaren kan vi utröna att Apotekens Service och dess personal har ett utpräglat fokus 
på säkerhet. Företaget anses dessutom ha en väldigt rättvis kultur där rapportering av 
avvikelser och incidenter sällan eller aldrig leder till att den rapporterande individen 
bestraffas, även om den rapporterande individen själv skulle ha del i felet. Belöningen vid 
riskmedvetet arbete hade dock kunnat vara bättre, speciellt för gruppen som varit anställda 
på företaget mindre än 14 månader.  

Samtliga grupper känner överlag att de stöttas att prioritera säkerhet och riskhantering 
framför uppsatta deadlines men även här kan vi se att gruppen anställda under 14 månader 
ligger ett helt steg lägre på skalan jämfört med exempelvis gruppen chefer och teamleaders.   

5.5.3 Förhindra nedbrytning av kvalitet 
Kategorin syftar till att svara på om medarbetarna på Apotekens Service uppmuntras att 
stödja kvalitetsfrämjande arbete. Att stödja kvalitetsfrämjande arbete innefattar även att 
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tillse att befintlig kvalitet inte föråldras och degenereras. För att detta skall vara 
genomförbart krävs även att rutiner kring kvalitetsfrämjande arbete fungerar.  

 

Figur 5.3: Enkätresultat - Kvalitet 

Resultaten från enkäten påvisar två tydliga trender. Samtliga grupper arbetar proaktivt med 
att hantera risker och i de fall då de upptäcker att en kollega på något sätt bryter mot 
reglerna eller av annan anledning anses handla på ett oriktigt sätt så påpekar de detta för 
vederbörande person. Informationen och responsen på de avvikelser och incidenter som 
rapporteras anses dock av samtliga grupper lämna en del i övrigt att önska. Feedbacken från 
incidentrapporter är i många fall otillräcklig och medarbetarna upplever också att det ofta är 
svårt att veta hur säkerhetsläget i organisationen ser ut för tillfället.  

 

5.5.4 Riskuppfattning 
Den fjärde och sista nyckelprocessen som undersökts med hjälp utav enkäten är 
riskuppfattning. Under denna kategori hamnar frågor kring huruvida de anställda känner till 
befintliga risker samt hur involverade de är i arbetet kring att förebygga risker. Frågorna 
skall även besvara i vilken grad respondenterna anser att de ha tillräckliga verktyg för att 
hantera risk samt huruvida de känner att riskförebyggande arbete prioriteras.  
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Figur 5.4: Enkätresultat - Riskuppfattning 

Om vi börjar från slutet kan vi se att samtliga grupper anser sig mycket väl införstådda i hur 
de skall hantera känslig information. Vidare uppvisas även höga resultat för kategorierna 
personligt ansvar för säkerhet och huruvida de uppmuntras att rapportera risk. Resultaten 
under sistnämnda kategori skiljer sig dock en aning mellan de olika grupperna där chefer 
och teamleaders uppfattar en större grad av uppmuntran än övriga kategorier.   

Lägre korrelationer hittar vi under kategorierna delaktighet i riskrelaterade frågor och 
kunskapen om hur egna riskbedömningar fortplantas i organisationen. Detta gäller särskilt 
bland de två grupper som varit anställda en kortare tid. Den lägsta graden av korrelation 
hittar vi under frågan om adekvata verktyg för att hantera risk. Här kan vi också se en tydlig 
diskrepans mellan konsulter med kortare anställningstider och de personer som varit på 
företaget en längre tid. Ju längre anställningstid desto sämre verktyg ter det sig.  
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6 Apotekens Service ur ett HRO-perspektiv 

För att återknyta till syftet och frågeställningarna i inledningen så har i rapporten nu 
presenterats hur företag kan arbeta för att hantera risk enligt HRO-modellen i kapitel tre.  
Apotekens Service organisation har granskats både till utseende och funktion i kapitel fyra 
och dess riskhanterande verksamhet mer ingående i kapitel fem. Detta kapitel skall därför ge 
det sista steget i frågeställningen, nämligen att kombinera dessa kapitel och ge förslag på hur 
Apotekens Service kan använda den information som framkommit under studiens gång till 
att utveckla sin riskhantering.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Apotekens Service har enligt studien flera likheter med HRO. De grundläggande 
egenskaperna finns där, såsom att företaget verkar i en komplex systemmiljö, kraven på 
säkerhet är höga och målen om kvalitetssäkrad information och obruten produktion har 
högsta prioritet. En mer noggrann granskning visar att även många av de villkor som sätts 
upp av HRO-teorins fem nyckelprocesser uppfylls, om än i olika utsträckning. 
Processgranskningen på företaget har en grund som uppfyller kraven i och med det 
rapporteringssystem som satts upp i avdelningen Servicedesk. Genom att de anställda 
rapporterar in avvikelser går det att tidigt upptäcka eventuella problem i systemen, vilka 
därefter kan åtgärdas. Därmed uppfylls kraven om kontroller som HRO ställer. 
Rapporteringsgraden bland de anställda har via enkätundersökningen också visat sig fungera 
väldigt bra, något som säkerligen underlättas av att det finns klara direktiv om var de 
anställda skall vända sig om de upptäcker några problem. Där processgranskningen brister 
något är dock i återkopplingen tillbaka till de anställda. De anställda anser att de inte alltid är 
uppdaterade om aktuellt säkerhetsläge i organisationen, vilket försvårar det dagliga arbetet 
och ökar risken för missförstånd.  

Det belöningssystem som idag finns implementerat på Apotekens Service stämmer generellt 
väl överens med HRO. Genom att de anställda själva får vara med att utforma målen för 
vilka deras arbetsprestation skall bedömas säkerställs att målen uppfattas som relevanta och 
uppnåbara, vilket går hand i hand med teorin i avsnitt 3.5.2 om belöningssystem. Det 
planerade införandet av ett kompensationspaket där lön växlas mot förmåner är ett bra sätt 
att uppfylla rekommendationen om individbaserade belöningar, då det finns individer som 
inte drivs av ekonomiska faktorer. Företaget har inget implementerat bonussystem vilket i 
stort överensstämmer med teorin. Goodrum & Gangwar påpekar visserligen att bonussystem 
kan vara effektiva motivationsapparater för riskhantering men att det ställer höga krav på att 
systemets utformning. Mot bakgrund av svaren i enkätundersökningen kan vi se att 
Apotekens Service har en väldigt positiv företagskultur där både ledningen och de anställda 
anser säkerhet vara mycket viktigt. Vad som däremot också framkom var att de anställda 
inte alltid anser sig få tillräckligt beröm vid riskmedvetet arbete, vilket måste förbättras då 
beteenden som inte uppmuntras har en tydlig tendens att degenereras.  
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Kvalitetsarbetet på Apotekens Service uppfyller till stor del kraven som ställs i avsnittet om 
kvalitet. Företagets ungdom gör dock att det är svårt att göra en korrekt bedömning om hur 
väl Apotekens Service arbetat med att bibehålla och utveckla kvalitet över tid. Processer, 
rutiner och metoder utvecklas kontinuerligt, vilket naturligtvis är bra, men det är samtidigt 
en naturlig följd av att organisationen är relativt ny och därför delvis under uppbyggnad. 
Företaget arbetar också med att utveckla en tydligare struktur för kvalitetsarbete vilket över 
tid kommer att underlätta det kvalitetsfrämjande arbetet, främst genom att det blir lättare för 
samtliga företagets anställda att lämna input. Via enkätundersökningen visade det sig att de 
anställda arbetar proaktivt med att hantera risk vilket är en av nycklarna till att bibehålla 
kvalitet över tid. Två frågor på enkäten visade dock att de anställda dels inte alltid ansåg sig 
få tillräcklig respons på incidentrapporter och att de samtidigt inte alltid ansåg sig vara 
tillräckligt informerade om säkerhetsläget. Detta är två faktorer som måste förbättras för att 
över tid upprätthålla kvalitetsarbetet då bristande återkoppling gör det svårt för den anställde 
att veta om rapporterad avvikelse var relevant samt hur den åtgärdades. Oklarhet kring 
aktuellt säkerhetsläge riskerar också att leda till missförstånd.  

Den förmedling av riskuppfattning som föreslås av HRO-teorin uppfylls ur ett funktionellt 
perspektiv av Apotekens Service. Det finns dock en betydande skillnad mellan Apotekens 
Service verksamhet och HRO, vilken också innebär att Apotekens Service sannolikt aldrig 
kommer att kunna betraktas som en fullödig HRO. HROs återfinns normalt inom 
verksamhetsområden där organisationen kan agera förhållandevis självständigt vilket 
möjliggör hög rörelsefrihet. Detta gäller speciellt vid kritiska situationer då beslutsfattande 
placeras så nära den operativa miljön som möjligt. Apotekens Service har däremot en 
väldigt tät koppling till sina externa intressenter vilket gör att beslut om hur kritiska 
situationer skall hanteras måste fattas på gemensamma grunder. Detta innebär att Apotekens 
Service istället måste lyfta sitt beslutsfattande till en krisledningsgrupp som har god 
överblick över både den interna och externa miljön så att dessa kan hantera uppkomna 
situationer på ett effektivt sätt. Enkäten visar att de anställda är väl medvetna om de risker 
som finns, vilka i många fall utgörs av känslig information som skall hanteras på korrekt 
sätt. Detta tyder på att riskerna både har accepterats och att organisationen har anpassats för 
att hantera dessa enligt HRO-teorins ramverk. Enkätresultaten visade dock också på vissa 
svagheter inom detta område, bland annat att de anställda inte alltid var medvetna om hur de 
riskbedömningar de gjorde fortplantades i organisationen. Detta är sannolikt ett resultat av 
den komplexa systemmiljön men utgör ändå ett problemområde som behöver förbättras. 
Nästa punkt var att respondenterna ansåg att de saknade adekvata verktyg för att hantera 
risk. Detta är visserligen rimligt på grund av riskhanteringens inneboende komplexitet men 
ändå en brist som måste hanteras.  

Den femte och sista nyckelprocessen utgörs av ledning och kontroll. Enligt teorin skall 
ledningssystemet vara flexibelt men ändå med klara uppdelningar, samtidigt som det bygger 
på att helhetssyn skall kombineras med detaljkunskap. Apotekens Service organisation är 
uppbyggd på ett sätt som tydligt främjar en klar och tydlig rollfördelning mellan olika 
avdelningar och de anställdas respektive uppgifter vilket är väldigt positivt. Beslutsfattandet 
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är också flexibelt för att kunna anpassas efter olika situationer, även om det vid uppkomsten 
av en kris innebär att beslutsfattandet flyttas åt ”fel” håll sett till HRO-teorin. Detta är dock 
en nödvändig anpassning efter företagets situation och mot bakgrund av detta också att 
betrakta som en styrka snarare än en brist. Ledningen på företaget strävar efter att ha en 
överblickande roll vilket överensstämmer med uppsatta teorier. Apotekens Service medger 
samtidigt att det fortfarande återstår en del arbete innan detta är uppnått. Att problemet 
accepterats och att lämpliga åtgärder satts in är att betrakta som goda tecken på att detta 
kommer att förbättras. Företaget bör också fortsätta sträva efter att bli bättre på 
informationsspridning då undersökningen visade att det inom området finns flera 
möjligheter till förbättring.  

6.1.1 Styrkor  
Enkätundersökningen visade överlag positiva resultat. Resultaten visar framförallt att 
Apotekens Service har en väldigt positiv organisationskultur där de anställda känner sig 
trygga att rapportera alla typer av risker. Detta leder också till att de anställda är väldigt 
duktiga på att rapportera risker och andra avvikelser de upptäcker. Risk prioriteras högt av 
både företaget och de anställda vilket sannolikt har en positiv effekt även på 
rapporteringsgraden. Samtliga respondenter upplever också att de har väldigt klara direktiv 
för hur de skall hantera känslig information. De anställda arbetar slutligen proaktivt med att 
förhindra risker i hög utsträckning och skulle också säga till om de upptäckte att en kollega 
arbetade på ett felaktigt sätt.  

6.1.2 Svagheter 
Även om resultatet i enkätundersökningen överlag var positivt fanns fem punkter där 
resultatet hade märkbart sämre korrelationsgrad. De anställda upplevde bland annat att de 
ibland inte blev tillräckligt informerade om att incidenter uppstått i organisationen och att 
responsen från incidentrapporter ibland var bristfällig. De ansåg sig också i viss mån sakna 
adekvata verktyg för att hantera risk, något som var extra tydligt bland grupperna som varit 
på företaget under längst tid. Riskmedvetet arbete uppmärksammades inte alltid tillräckligt 
enligt respondenterna och speciellt gruppen anställda som varit på företaget kortare tid än 14 
månader upplevde detta som ett problem. I viss mån upplevde de också att de inte alltid var 
medvetna om hur de beslut de fattade kring riskhantering fortplantades i organisationen.  

Huruvida respondenterna ansåg sig kunna hantera en risk varierade mycket mellan de olika 
grupperna där chefer och teamleaders angav avsevärt högre poäng än övriga grupper. Detta 
var dock delvis förväntat eftersom Apotekens Service täta koppling till deras kunder ofta gör 
att extern kommunikation krävs för att kunna lösa allvarliga problem.  

6.1.3 Workshop om riskhantering 
Som uppföljande aktivitet på enkätundersökningen anordnades en workshop där deltagarna 
gemensamt gick igenom de problemområden som identifierats utifrån enkäten. Diskussioner 
kring rotorsaker till problemen förekom och det rådde överensstämmelse i gruppen om att 
identifierade förbättringsområden var att uppfatta som rimliga och värda att jobba vidare 
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med. Arbetet fokuserade annars främst på att diskutera eventuella lösningsförslag på dessa 
områden.  

 

6.2 Organisatoriska förbättringsförslag 

6.2.1 Utveckla möjligheterna för kommunikation 
Såväl intervjuer som enkätundersökningen och workshopdiskussionen har identifierat vissa 
brister i kommunikationen som ett tydligt förbättringsområde. Riskhantering kräver såväl 
övergripande helhetsbilder som detaljerad processinformation och i alla större 
organisationer är det omöjligt för en enskild person att ha tillgång till all denna kunskap. 
Därför kräver riskhantering samarbete mellan olika personer och avdelningar, vilket i sin tur 
kräver en öppen, effektiv kommunikationsapparat.  

Den interna kommunikationen på Apotekens Service är idag väldigt positiv när det kommer 
till öppenhet men uppvisar samtidigt vissa brister när det kommer till struktur. Företaget 
sitter på väldigt mycket information som skulle vara till gagn för verksamheten om den 
spreds och användes men denna är idag alltför svår att hitta. Informationen behöver 
inventeras för att kunna precisera vilken information som finns, var den borde lagras och hur 
hela organisationen skall kunna tillgodogöras den. Från enkätundersökningen framkom 
också att de som arbetar på företaget sällan eller aldrig upplever att de får för mycket 
irrelevant information, vilket givetvis är bra, däremot upplever de ofta att de får för lite 
information. Detta ser jag som ett tydligt tecken på att Apotekens Service skulle tjäna på att 
vara mindre restriktiv med vilken information som publiceras ut till de anställda och att 
informationsflödet skulle tjäna på att ökas något. 

Intranätet utgör ett effektivt verktyg för att dela och sprida information till hela 
organisationen men kräver också att de anställda själva aktivt söker information. Detta 
kräver således att den anställde måste veta 1) att informationen faktiskt finns, 2) hur den 
skall söka efter den och 3) att informationen är relevant och behövs. Om ett eller flera av 
dessa villkor inte uppfylls blir risken stor att den anställde inte tar del av informationen. 
Viktig information som måste behandlas snabbt bör därför meddelas via mer direkta 
kommunikationskanaler såsom telefonsamtal, SMS eller via personliga möten.  

6.2.2 Tydliggör systemberoenden 
Apotekens Service har en mångtalig och komplex systemmiljö. Systemen har dessutom 
väldigt många interna kopplingar, liksom i vissa fall externa knytpunkter. Detta gör att den 
tekniska systemmiljön är väldigt svår för den enskilde anställde att överblicka, speciellt om 
den anställde befinner sig längre ned i organisationen. En svåröverskådlig miljö leder till att 
det blir än svårare att känna till kontaktvägar och vilken information som är relevant för 
vilken person. Det blir också väldigt svårt att göra korrekta riskbedömningar om det är 
oklart vilka systemberoenden som finns. 
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En tydlig kartläggning av Apotekens Service systemmiljö är nödvändig för att utveckla 
kommunikationen och underlätta konsekvensanalyser. Från workshopen framkom det att 
sådana kartläggningar redan finns, eventuellt också i flera upplagor. Även detta material 
behöver därför inventeras och lyftas upp så att det uppmärksammas och blir lättillgängligt 
för hela organisationen. Mitt förslag är att en överblicksbild av systemmiljön, komplett med 
systemförvaltare och kontaktpersoner, publiceras på intranätet.  

6.2.3 Förbättra möjligheter till lärande från rapporter 
Enkätundersökningen visade att många av de anställda inte är helt nöjda med den respons 
som kommer från exempelvis incidentrapporter. Från workshopen framkom också att 
samma synpunkt lagts fram av externa kunder. Teorin visar att beteenden som inte belönas 
med tiden tenderar att avta. Idag finns fortfarande en väldigt positiv rapporteringskultur på 
företaget, vilket troligtvis är kopplat till den öppna och säkerhetsprioriterande kultur som 
råder. Mot bakgrund av teorin är det dock rimligt att anta att denna rapporteringskultur 
riskerar att försämras om inte responsen förbättras. Förslaget blir därför att se över 
hanteringen av incident- och avvikelserapporter genom att kartlägga vilken typ av respons 
de anställda önskar för att därefter anpassa systemet efter detta. Fokus bör även här ligga på 
tydlighet, att rätt information når rätt personer inom en rimlig tid. Genom att kategorisera 
och samla tidigare avvikelserapporter går det också att bygga upp en kunskapsdatabas som 
kan användas för erfarenhetsåterföring. Om samma eller liknande avvikelse tenderar att 
dyka upp gång på gång kan en sådan databas antingen – om avvikelsen är måttlig - ge svaret 
på hur den går att lösa eller – om avvikelsen är allvarligt – ge en klar indikation om att 
denna måste prioriteras och rättas till.  

  

6.3 Verktyg för riskhantering 

Såväl Apotekens Service som organisation och dess anställda personligen har ett uttalat 
fokus på säkerhet och riskhantering, vilket givetvis är att betrakta som väldigt positivt. 
Däremot visade enkäten att de anställda i många fall ansåg att de saknade effektiva 
hjälpmedel för att hantera risk. En anledning till detta kan vara att potentiella risker mot 
verksamheten inte har kartlagts i tillräcklig utsträckning. På workshopen föreslogs att 
krisledningsgruppen skall genomföras en övergripande hotbildsanalys för företaget, vilket 
definitivt bör vara en prioriterad aktivitet. Hotbildsanalysen bör därefter kommuniceras ut 
till medarbetarna som då kan ge sin input på analysen varefter hotbilden kan utvecklas till 
att även inkludera förslag på hur de olika riskerna bör hanteras. Genom att låta anställda 
delta i riskrelaterade aktiviteter kommer också kunskapen och intresset för riskhantering att 
stärkas organiskt. På så vis får Apotekens Service en övergripande riskhanteringsmodell 
vilket kommer att underlätta framtida riskhanteringar och säkerhetsbedömningar. De 
förbättringsområden som identifierats ovan är första steget till en bättre och effektivare 
riskhantering, det andra handlar om att utveckla enkla men slagkraftiga verktyg för att 
bedöma och hantera risker.  
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6.3.1 Återkommande enkätundersökningar och workshops 
För att underlätta utvärderingen av Apotekens Service samlade risk- och säkerhetsarbete 
vore det förtjänstfullt att låta enkätundersökningar av liknande slag som bedrivits i studien 
bli ett återkommande inslag i verksamheten. Den modell som använts i denna rapport skulle 
förhållandevis enkelt, via input från respondenterna, kunna förbättras och sedan användas 
även i framtida studier. Genomförd enkätundersökning följs sedan upp av en obligatorisk 
worskshop där tidigare resultat och identifierade förbättringsområden diskuteras. Genom att 
jämföra resultaten från ett tillfälle till ett annat är det möjligt att utvärdera befintliga 
förbättringsprojekt och se till att organisationen går framåt i sitt riskhanterande arbete. 
Utifrån klassificeringen i avsnitt 3.7 utvecklades följande modell som skall ge en grafisk 
överblick över hur organisationen prestationer förändras från år till år. Ifylld i modellen är 
resultatet från enkätundersökningen som genomfördes i samband med författandet av denna 
rapport. För en detaljerad bild av hur klassningen gått till (se Appendix 3).  

 
Figur 6.1: Säkerhetskultur - radarbild 

6.3.2 Projektinspirerade riskhanteringsverktyg 
Från projektvärlden finns mycket inspiration att hämta gällande riskhantering och verktyg 
för riskbedömningar. Minirisk är en metod som Apotekens Service idag använder i projekt 
där den utgör en del av PPS-modellen. Metoden bygger på att hot identifieras och därefter 
bedöms genom att sannolikheterna för att den negativa incidenten inträffar kombineras med 
konsekvenserna om detta sker. Resultatet blir då en samlad riskmodell där olika hot får olika 
totalpoäng (se figur 6.2), vilket används som underlag för att besluta vilka risker som skall 
prioriteras. I ett projekt utförs denna bedömning vanligtvis gemensamt mellan 
projektgruppen, intressenter och projektbeställaren. Jag ser ingen anledning att inte tro att 
samma modell även kan användas i den allmänna verksamheten. Systemförvaltaren får här 
agera projektledare och de medarbetare som använder systemet utgör projektgruppen. De 
risker som anses alltför stora för att kunna hanteras vidarebefordras istället till Apotekens 
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Service ledningsgrupp, precis som att liknande risker i ett projekt hade adresserats till 
projektets styrgrupp.   

 Hot  Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Hot 1 2 3 6 

Hot 2 5 1 5 

Hot 3 3 4 12 

Figur 6.2: Minirisk 

6.3.3 Anpassade riskhanteringsverktyg 
Mot bakgrund av inledningen till kapitel tre och den funktionsbaserade analysen är denna 
modell också anpassad för att närma sig riskhantering utifrån funktionalitet snarare än hot. 
Det är ofta enklare att identifiera hur en process är uppbyggd och vad som krävs för att den 
skall fungera än att identifiera yttre hot som det i bästa fall går att känna till både till 
sannolikhet och konsekvens, men i värsta fall ingetdera. Den funktionsbaserade analysen är 
också bra att använda i samband med den externa hotbildsanalysen då modellerna 
kompletterar varandra genom att belysa både interna och externa faktorer samt funktionalitet 
och sannolikheter. Nedan har jag tagit fram en mall som kan användas till att dokumentera 
denna analys. Mallen är enkel och består av identifierade aktiviteter, en beskrivning av vad 
som krävs för att aktiviteterna skall fungera samt vad effekterna av en framgångsrikt 
genomförd aktivitet bidrar med till organisationen. Aktiviteterna prioriteras därefter och för 
varje aktivitet utses också en ansvarig grupp vilka ska se till att aktiviteten genomförs på ett 
tillfredsställande sätt. 

Fördelen med en funktionsbaserad analys är, förutom att det ger en alternativ sätt att 
identifiera risker, att de översta lagren av funktionsanalysen, det vill säga organisationens 
grundpelare kan återanvändas då dessa inte bör ändras radikalt över tid. På så vis kan delar 
av de essentiella huvudprocesserna utgöra en bas till vidare analyser så att företaget varje 
gång måste börja ända från toppen. Nedan följer två exempel på hur modellen skulle kunna 
användas. Jag har valt exemplen ”Vad krävs för en effektiv riskhantering på Apotekens 
Service?” samt ”Vad krävs för effektiv rapportering och lärande på Apotekens Service?”.  I 
det första exemplet (se figur 6.3) ingår rapportering och lärande som en aktivitet medan det i 
nästkommande exempel (se figur 6.4) utgör huvudfunktionen och på detta sätt går det alltså 
att arbeta sig nedåt i processlagren.  

Vad krävs för en effektiv riskhantering på Apotekens Service? 

Aktivitet Bakgrund 
(bygger på..) 

Verkan (leder 
till..) 

Prioritet Ansvarig 

Engagemang Prioriteringar, 
verktyg 

Ökat 
säkerhetsfokus 

Hög Ledning 
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Förtroende Kultur Ökat förtroende 
mellan ledning 
och personal 

Mellan Ledning 

Rapportering och 
lärande 

Rapportering, 
återkoppling, 
verktyg 

Ökad rapportering Hög Ledning, 
Servicedesk 

Figur 6.3: Funktionsbaserad analys 

 

Vad krävs för effektiv rapportering och lärande på Apotekens Service? 

Aktivitet Bakgrund (bygger 
på..) 

Verkan (leder 
till..) 

Prioritet Ansvarig 

Rapportering av 
incidenter 

Incidenthanterings-
system, förtroende 

Riskidentifiering, 
ökat lärande 

Hög Personal 

Rapportering av 
mindre 
avvikelser 

Incidenthanterings-
system, förtroende 

Riskidentifiering, 
ökat lärande 

Mellan Personal 

Återkoppling från 
rapporter 

Incidenthanterings-
system, 
kommunikation 

Ökad 
rapporteringsgrad, 
förståelse 

Hög Servicedesk 

Figur 6.4: Funktionsbaserad analys - underliggande nivå 
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7 Slutsatser 

Denna rapport har bidragit till att identifiera några av grunderna bakom en effektiv 
riskhantering för organisationer som verkar i sociotekniska miljöer. Den har vidare lämnat 
förslag och verktyg som kan användas till att stärka Apotekens Service organisation.  

Studien har fokuserat på HRO samt organisations- och säkerhetskultur. Apotekens Service 
är en ung organisation som fortfarande är under uppbyggnad. Företaget har genom studien 
visat sig ha en väldigt positiv organisationskultur där de anställda känner sig trygga med sitt 
förhållande både till varandra och till ledningen. Detta är något som företaget bör fortsätta 
jobba aktivt med att behålla.  

De förbättringsområden som identifierats via studien fokuserar framförallt på fyra områden; 
kommunikation, transparens, möjligheter för lärande och verktyg för riskhantering. Genom 
att tydliggöra organisationens samlade systemberoenden underlättas både kommunikationen 
och möjligheten till egna konsekvensanalyser. En övergripande hotbildsanalys på hög nivå 
underlättar mer detaljerade riskanalyser på lägre nivåer. Genom att inventera befintligt 
material, samt att utveckla ett övergripande och effektivt informationshanteringssystem 
förbättras möjligheterna för erfarenhetsåterföring. Informationsflödet stärks genom tydliga 
kommunikationsvägar.  

Jag har tagit fram tre olika verktyg för att underlätta fortsatt riskhantering på Apotekens 
Service. Enkätundersökningen som genomfördes i samband med studien kan inkorporeras i 
företaget och bli en årlig företeelse vilket kontinuerligt identifierar styrkor och svagheter 
samtidigt som det tydliggör effekter av säkerhetsfrämjande arbeten. Verktyget Minirisk 
används redan idag på företaget, men då endast i samband med projekt. Med en tydlig 
hotbildsanalys kan verktyget utgöra ett enkelt men effektivt hjälpmedel att värdera och 
kategorisera olika risker. För att underlätta hotbildsanalysen har jag introducerat den 
funktionsbaserade analysen. Genom att fokusera på ett systems uppbyggnad minskar 
abstraktionsnivån som ibland upplevs då externa risker skall försöka identifieras. Verktyget 
lämpar sig därför väl för personer som inte aktivt genomför riskanalyser särskilt ofta, vilket 
omfattar en klar majoritet av Apotekens Service anställda.  

 
 
  



 

 

 

47 

Referenslista 

Publicerad litteratur 

[1] Alvesson M & Berg PO. (1992) Corporate Culture and Organizational Symbolism, 
Walter de Gruyter & Co, Berlin 

[2] Blanchard K. (2002) Whale Done! : The Power of Positive Relationships, The Free 
Press, New York 

[3] Dekker S. (2007) Just Culture. Balancing Safety and Accountability, Aldershot, UK: 
Ashgate 

[4] Morgan G. (1997) Images of organization, SAGE Publications, London 

[5] Perrow C. (1984). Normal accidents: Living with high risk technologies. Princeton 
University Press, New Jersey 

[6] Turner B. & Pidgeon N. (1997) Man-Made Disasters 2nd edition, Butterworth-
Heinemann, Oxford  

[7] Weick K. & Sutcliffe K. (2001) Managing the Unexpected: Assuring High Performance 
in an Age of Complexity, JosseyBass, a John Wiley & Sons, Inc. Company, New Jersey 

Publicerade artiklar 

[8] Beach J. & Sullivan J.  (2003) Understanding System Development and Operation in 
High Reliability Organizations: a conceptual model, University of Bradford, UK 

[9] Bigley G. & Roberts K. (2001) The incident command system: High-reliability 
organizing for complex and volatile task environments, Academy of Management Journal 
2001;14(6)  

[10] Christenson D. (2007) Build a Healthy Safety Culture Using Organizational Learning 
and High Reliability Organizing, Session No. 6—Healthy Safety Culture using Org. 
Learning and HRO 

[11] Cox L.A. Jr (2008) What's Wrong with Risk Matrices?, Risk Analysis, Vol. 28, No. 2, 
2008 

[12] Ewusi-Mensah K. (1997) Critical Issues in Abandoned Information Systems 
Development Projects, Communications of the California Association of Community 
Managers, Inc. (CACM), Volume 40, Number 9. 

[13] Goodrum P.M. & Gangwar M. (2004) Safety Incentives. A study of their effectiveness 
in construction, Professional Safety, July 



 

 

 

48 

[14] Laudon K. & Laudon J. (1998) Management Information Systems, Organization and 
Technology, Fifth Edition 

[15] Lawrence T.W. & Flanders M.E. (2000) Safety Culture and Effective Safety 
Management, Incentives for Safety. Chicago, IL: NSC Press 

[16] Libuser CB. (1994) Organization Structure and Risk Mitigation, A dissertation 
submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy 
in Management, University of California, Los Angeles, 1994. 

[17] Miozza M.L. & Wyld D.C. (2002) The Carrot or the Soft Stick? The Perspective of 
American Safety Professionals on Behaviour and Incentive-Based Protection Programmes. 
Management Research News, vol. 25, 11 

[18] Piers M. et al (2009) Safety culture framework for the ECAST safety culture working 
group, Guidance on organizational structure, March 2009 

[19] Roberts K. (2008) High Reliability Organizations: What Risk Managers Need to Know, 
American Society for Healthcare Risk Management October, 17-20 

[20] Roberts K. & Bea R. (2001) Must Accidents Happen? Lessons from High Reliability 
Organizations, Academy of Management Executive, Volume 15, Issue 3. 

Övriga dokument 

 [21] Bridell G., Informationsutbyte före och efter omregleringen av apoteksmarknaden, 
Internt dokument, Apotekens Service AB, Stockholm 

[22] British Standards Institute (2007) BSi: Business continuity Management, BS 25999-
2:2007, London 

[23] Danielsson C., Affärskritisk process, Internt dokument, Apotekens Service AB, 
Stockholm 

[24] Reimers E., Apotekens Service intressenter, Internt dokument, Apotekens Service AB, 
Stockholm 

[25] Swedish Standards Institute (2007) SIS: Informationsteknik - Ledningssystem för 
tjänster - Del 1: Krav (SS-ISO/IEC 20000-1:2007), Stockholm 

[26] Swedish Standards Institute (2009) SIS: Riskhantering - Principer och riktlinjer (SS-
ISO/IEC 31000-2009), Stockholm 

Elektroniska källor 

[27] Anesthesia Patient Safety Foundation, 
http://www.apsf.org/newsletters/html/2003/spring/, 2010-09-08 

[28] Apotekens Service AB, http://apotekensservice.se/, 2010-09-15 



 

 

 

49 

[29] Apotekens Service AB – Årsredovisning 2009, 
http://www.apotekensservice.se/Global/Externa%20webben/Ars_rapporter/apotekens_servic
e_AR2009.pdf, 2010-09-15 

[30] Eurocontrol, http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/564.pdf, 2010-11-24 

[31] Health and Safety Executive, http://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr367.htm, 2010-
10-12 

[32] High Reliability Organizing, http://www.high-
reliability.org/Documents/Articles/Roberts_and_Yu_Chapter.pdf, 2010-09-01 

[33] High Reliability Organizing, http://www.high-reliability.org/FAQs.html, 2010-12-17 

[34] Strålsäkerhetsmyndigheten, 
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/Karnkraft/Karnkraft-och-olyckor/, 
2010-09-04 

[35] U.S. Department of Defense, 
http://www.defense.gov/Transcripts/Transcript.aspx?TranscriptID=2636, 2010-12-06 

[36] Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Organisationsteori#Socioteknik, 2010-12-16 

Personliga intervjuer 

[37] Lilja Berg, Ulla – Chef för projektkontoret, 2010-11-08 

[38] Nilsson, Ann – Chef Human Resources/seniorrådgivare, 2010-11-09 

[39] Norling, Marianne – Farmaceutiskt kvalitetsansvarig, 2010-10-19 

[40] Pettersson, Anette – Kvalitetschef, 2010-10-18 

[41] Zettergren-Kahn, Lena – Servicedesk Manager IT, 2010-10-19 

Bidrag till enkätframställning 
Broström, Emily – Kommunikatör/webbstrateg 

Danielsson, Christina – Risk- och säkerhetschef 

Elfström, Monika – HR-generalist 

Hambreus Björling, Ylva – Verkställande Direktör 

Norling, Marianne – Farmaceutiskt kvalitetsansvarig 

Pettersson, Anette – Kvalitetschef 

Zettergren-Kahn, Lena – Servicedesk Manager IT 



 

 

 

50 

Deltagande i Workshop 
Andersson, Krister – Projektledare i säkerhetsprojektet Argos 

Danielsson, Christina – Risk- och säkerhetschef 

Reimers, Eva – Kommunikationschef 

Zettergren-Kahn, Lena – Servicedesk Manager IT 

 

 

  



 

 

 

51 

Appendix 

Appendix 1: Enkätfrågor 

1. Jag är väl medveten om hur jag skall hantera känslig information (såsom exempelvis 
personuppgifter) 

2. Jag känner mig delaktig i beslut som rör riskrelaterade frågor kopplade till mitt 
arbete. 

3. Jag har god kunskap om hur de avväganden och bedömningar jag genomför 
kopplade till risk i mitt arbete kan fortplantas i organisationen. 

4. Informationen kring säkerhetsläget (t.ex. pågående underhållsarbeten, icke-
fungerande system etc.) inom organisationen uppdateras kontinuerligt. 

5. Ser du några risker kopplade till ditt arbete som du känner inte uppmärksammas 
(tillräckligt)?  Fritext 

6. När det uppstår en incident i något system kommer jag alltid att informeras om detta 
i tillräcklig utsträckning.  

7. Jag upplever att jag får för mycket irrelevant information om sådant som inte berör 
mig.  

8. Jag har adekvata instruktioner/processer/verktyg för att jag skall kunna hantera risker 
i mitt arbete på önskat sätt. 

9. Jag vet vart jag skall vända mig om jag upptäcker en incident. 
10. Om en kris uppstår så vet jag hur jag skall hantera detta.  
11. Jag rapporterar alltid incidenter. 
12. Jag rapporterar även svaga indikationer på fel (t.ex. svagheter som behöver 

förbättras). 
13. Jag känner mig trygg att rapportera fel som jag själv har orsakat/påverkat.   
14. Jag upplever att jag alltid får tillräcklig feedback på de incidenter och indikationer på 

fel jag rapporterar.  
15. Jag uppmuntras att rapportera risker (t.ex. genom att påpeka svagheter som behöver 

förbättras). 
16. Jag upplever att det finns en rättvis kultur på Apotekens Service där misstag kan 

rapporteras utan att riskera reprimander  
17. På Apotekens Service prioriterar vi (jag, mina kollegor och verksamheten i stort) 

säkerhet högt.   
18. Jag uppmuntras att prioritera säkerhet, även om det innebär att jag måste skjuta på 

uppsatta deadlines.  
19. Jag känner ett personligt ansvar för den allmänna säkerheten på Apotekens Service. 
20. Det är viktigt för mig med ett kontinuerligt säkerhetstänkande och fokus. 
21. Jag arbetar proaktivt för att minimera risker. 
22. Jag får beröm om jag arbetar på ett riskmedvetet sätt. 
23. Om jag upptäcker att en kollega (medvetet eller omedvetet) förbiser viktiga 

säkerhetsaspekter kommer jag att påtala detta för denne.  
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Appendix 3: Kategorisering av enkätfrågor 

Ansvarighet: 

1. På Apotekens Service prioriterar vi (jag, mina kollegor och verksamheten i stort) 
säkerhet högt.   

2. Jag känner ett personligt ansvar för den allmänna säkerheten på Apotekens Service. 
3. Det är viktigt för mig med ett kontinuerligt säkerhetstänkande och fokus. 
4. Jag arbetar proaktivt för att minimera risker. 

Engagemang: 

1. Jag har adekvata instruktioner/processer/verktyg för att jag skall kunna hantera risker 
i mitt arbete på önskat sätt. 

2. Jag är väl medveten om hur jag skall hantera känslig information (såsom exempelvis 
personuppgifter) 

3. Jag uppmuntras att prioritera säkerhet, även om det innebär att jag måste skjuta på 
uppsatta deadlines.  

Delaktighet: 

1. Jag känner mig delaktig i beslut som rör riskrelaterade frågor kopplade till mitt 
arbete. 

2. Jag har god kunskap om hur de avväganden och bedömningar jag genomför 
kopplade till risk i mitt arbete kan fortplantas i organisationen. 

3. Om en kris uppstår så vet jag hur jag skall hantera detta.  
4. Jag uppmuntras att rapportera risker (t.ex. genom att påpeka svagheter som behöver 

förbättras). 
 

Förtroende: 

1. Jag upplever att det finns en rättvis kultur på Apotekens Service där misstag kan 
rapporteras utan att riskera reprimander  

2. Jag känner mig trygg att rapportera fel som jag själv har orsakat/påverkat. 

 

Kommunikation: 

1. Informationen kring säkerhetsläget (t.ex. pågående underhållsarbeten, icke-
fungerande system etc.) inom organisationen uppdateras kontinuerligt. 

2. När det uppstår en incident i något system kommer jag alltid att informeras om detta 
i tillräcklig utsträckning.  

3. Jag upplever att jag får för mycket irrelevant information om sådant som inte berör 
mig.  
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Rapportering och lärande: 

1. Jag vet vart jag skall vända mig om jag upptäcker en incident. 
2. Jag rapporterar alltid incidenter. 
3. Jag rapporterar även svaga indikationer på fel (t.ex. svagheter som behöver 

förbättras). 
4. Jag upplever att jag alltid får tillräcklig feedback på de incidenter och indikationer på 

fel jag rapporterar. 
 

Samspel: 

1. Om jag upptäcker att en kollega (medvetet eller omedvetet) förbiser viktiga 
säkerhetsaspekter kommer jag att påtala detta för denne.  

2. Jag får beröm om jag arbetar på ett riskmedvetet sätt. 
 

 

 


