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Abstract: The aim of this master’s thesis is to identify differences and 

similarities, regarding security, in two goods terminals in an 
organisation in the transport and goods sector.  

 
In this thesis we use Cultural Theory as an analytical instrument to 
investigate organizational culture, as seen from a security 
perspective. Cultural Theory is a theory seen from two 
perspectives, the stable perspective and the mobile perspective. 
These two perspectives concentrate on different research areas. In 
the thesis we choose to present two representations of both 
perspectives. 

 
A case study was designed to collect the empirical material. 
Interviews were held, both with individuals and with focus groups 
at both terminals. The two perspectives of Cultural Theory were 
also implemented when we collected our material.  

 
Our analysis of the empirical material, made from the 
representations of the stable- and mobility perspectives of Cultural 
Theory, shows that both terminals have tendencies towards a 
hierarchical bias, but the terminal named B shows a somewhat 
higher degree of group – level than the terminal named A. We 
propose that the size of the terminals and the relationships between 
the employees can make a difference and can explain the higher 
degree of group level in terminal B, but the result of this thesis can 
not entirely confirm this. An analysis of factors that affect 
violations also shows that terminal A has a higher potential risk of 
fiddling than terminal B. This conclusion is also a topic that needs 
further research if it is to be confirmed.  
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1. Inledning 
 
Vår magisteruppsats handlar om säkerhetsmedvetande i godsterminaler. Vi hade för avsikt att 
i vår undersökning undersöka organisationskultur då vi har funnit detta begrepp vara väldigt 
givande och intressant att studera innan under vår utbildning. I vår uppsats vill vi belysa 
organisationskultur utifrån ett säkerhetsperspektiv. Enligt Brown så består organisationskultur 
av värderingar, övertygelser och attityder. Värderingar i en organisationskultur är moraliskt 
och etiskt betingade och styr beteendet hos människorna inne i organisationen. Övertygelser 
däremot handlar om vad människorna inne i organisationen anser vara sant respektive falskt. 
De här två yttringarna kan vara svåra att skilja ifrån varandra då de går in i varandra. Därför 
kan man i vissa fall tala om värderings- och övertygelsekluster då det är så tätt sammanförda 
att det inte går att skilja dem åt. Attityder länkar samman värderingar och övertygelser med 
känslor. De kan tolkas som inlärda vanor som konsistent hanterar en idé eller tingest på ett 
positivt eller negativt sätt. Det går att likna attityder vid utvärderingar som baseras på känslor 
(1998, s. 26f). Genom att använda oss av en teori vid namn Cultural Theory så vill vi studera 
organisationskultur genom att undersöka personalens värderingar, övertygelser och attityder, 
utifrån ett säkerhetsperspektiv.   
 
Valet av ett säkerhetsperspektiv i vår undersökning har två förklaringar. För det första fick vi 
tillfälle att delta i projektet SecureFlow’05. Genom detta projekt fick vi kontakt med en 
organisation där vi fick möjlighet att genomföra undersökningen. För det andra fann vi 
säkerhetsperspektivet som en intressant infallsvinkel att studera organisationskultur utifrån. 
Vi har tidigare under utbildningen inte kommit i kontakt med säkerhetsarbete i någon form, 
vidare hade vi också tankar kring om hur möjligheterna är att förebygga säkerheten i 
godsterminaler.      
 
Vi kom tidigt i arbetsprocessen i kontakt med projektet SecureFlow’05 som pågick vid 
Högskolan i Borås. Detta projekt är ett samarbete mellan forskning, myndigheter och 
näringsliv som har till syfte att förbättra säkerheten runt hanteringen av gods. En del av 
projektets syfte är att höja säkerhetsnivån och säkerhetsmedvetandet runt riskerna i 
godshanteringen. Det är ett angeläget ämne och det finns ett samhällsintresse i detta, då gods 
värda miljarder euro varje år försvinner i stölder. Problemet har uppmärksammats på både ett 
nationellt och ett internationellt plan.1 Vi blev intresserade av att kunna återknyta de 
teoretiska kunskaperna och erfarenheter som vi har fått genom vår utbildning till detta projekt. 
Det var också en möjlighet för oss att omvandla Cultural Theory i praktiken. Genom 
kontakten med organisationen och med projektet fick vi ett konkret fält att arbeta på. 
 
Vi ville medverka i projektet SecureFlow’05 eftersom vi tyckte att projektets syfte var så pass 
intressant, samtidigt ville vi även kunna använda oss av begreppet organisationskultur. Då det 
fanns svårigheter att hitta tidigare forskning där begreppen informationssäkerhet och 
organisationskultur relateras till varandra blev det ett problem med att kunna sammanföra 
dessa begrepp som vi ville. En artikel av Aggeliki Tsohou et al (2006) där Cultural Theory 
presenterades som en teoretisk ram för att studera informationssäkerhet blev en öppning för 
att kunna sammanföra begreppen i viss mån. Cultural Theory beskrevs där som ett sätt att 
kunna avläsa och identifiera användare av informationssystem, för att sedan kunna utforma 
och välja rätt säkerhetsstrategi för rätt sorts användare (Tsohou 2006, s. 207). Den här 
ansatsen ansåg vi kunna vara tillämplig inom ramen för projektet SecureFlow’05.  

                                                 
1 Se vidare för mer information på projektets hemsida: http://www.hb.se/ih/logistik/ 
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Om organisationerna kan läsa av de användarna av information runt gods som finns i form av 
bland annat anställda och sedan utforma säkerhetsstrategier för att möta de förhållanden som 
är på arbetsplatsen, skulle säkerheten kunna förbättras. Detta är ett mål för de intressenter som 
medverkar i projektet. Resultatet från den här uppsatsen skulle kunna vara ett försök att 
förbättra säkerheten på godshantering genom att identifiera de anställdas medvetande runt 
säkerheten. Därefter skulle lämpliga åtgärder ske, baserat på identifieringen av 
organisationskultur på arbetsplatsen. Även om vi inte har använt oss av Cultural Theory 
tidigare under utbildningen anser vi att teorin kan utgöra en teoretisk ram för att identifiera 
organisationskultur. Nästa steg hade sedan varit att utforma strategier utifrån de identifierade 
organisationskulturerna. 
 
Vi hade för avsikt att studera organisationer som var verksamma inom godsbranschen 
eftersom det är dessa som projektet inriktar sig på. När vi hade lyckats upprätta kontakt med 
en organisation visade det sig att det fanns möjlighet att genomföra en jämförande studie 
mellan två av organisationens godsterminaler. Denna möjlighet skulle kunna ge oss en 
jämförelse mellan olika organisationskulturer och den påverkan de har på säkerheten.   
 
Allt eftersom arbetet fortskred insåg vi att tiden inte skulle räcka till för att kunna utforma 
eventuella åtgärder för att förbättra informationssäkerheten, studien fick därför inrikta sig på 
att kunna identifiera de båda terminalernas tendenser i organisationskultur utifrån ett 
säkerhetsperspektiv. Vi ville i uppsatsen också försöka att förstå vad dessa tendenser berodde 
på. Hade mer tid funnits hade vi även kunnat fokusera oss på åtgärder som i nästa steg kunde 
ha tagits för att förbättra säkerheten. 
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1.1 Problemformulering 
 
Syftet med vår uppsats är att förlägga en undersökning med fokus på säkerhetsmedvetande 
hos personalen i godsterminaler. Vi kommer att jämföra resultaten mellan två godsterminaler 
inom samma organisation. För att kunna analysera materialet tänker vi använda oss av 
Cultural Theory och utifrån två tolkningar av denna teori vill vi sedan identifiera och förklara 
tendenser i det material som vi kommer att samla in. Förutsättningar vi har för arbetet är att 
undersökningen är belagd till två terminaler och det är personalen inom dessa som kommer att 
ingå i undersökningen. Med personal så menar vi de människor som arbetar på de terminaler 
och har som uppgift att hänge sig åt hantering och lastning av gods. Vi använder termen 
terminal för att benämna den fysiska lokal där personalen i organisationerna arbetar med att 
hantera gods. Terminal kommer också användas synonymt med godsterminal.   
 
Frågeställningarna är utformade för att kunna möta syftet med arbetet.       
 
* Vilka skillnader och likheter kan identifieras mellan de båda godsterminalernas personal 
utifrån Cultural Theory med avseende på säkerhetsmedvetande?  
 
Den första frågeställningen är ett försök att kunna precisera och att också försöka uppnå syftet 
med arbetet. Skillnader och likheter vill vi identifiera med hjälp av de tolkningar av Cultural 
Theory som använts av oss och som senare presenteras i uppsatsen. Vi har medvetet använt 
oss av en vid term av säkerhetsmedvetande. I vår definition ryms allt från information som 
kan leda till stölder och så kallade ”insiderbrott” där uppgifter lämnas ut till obehöriga utanför 
organisationen till intilliggande delar av säkerhet, som kan röra hur pass väl 
säkerhetsföreskrifter följs eller hur den fysiska övervakningen sker av de anställda. Vi väljer 
att inte att göra några större avgränsningar i den breda termen rörande säkerhet, däremot har 
vi avgränsningar i vad vi menar ska räknas som personal. Vi har undersökt terminalarbetare, 
som hanterar, fraktar och packar gods på terminalen.  
 
* Hur kan dessa eventuella skillnader och likheter förklaras?  
 
Nästa frågeställning är ett försök till att kunna förklara de yttringar av Cultural Theory som 
eventuellt kommer att visa sig i studien. Kan orsakerna förklaras ökar kunskapen om Cultural 
Theory och säkerhetsmedvetandet, menar vi. Vi kommer att förklara dessa skillnader och 
likheter utifrån den teori som vi senare kommer att använda i arbetet.  
 
1.2 Ämnesanknytning  
 
Vi vill kortfattat anknyta vårt arbete till biblioteks- och informationsvetenskap, genom att 
presentera Information Management. Schlögl har genomfört en bibliografisk undersökning 
och därifrån kategoriserat olika grenar från forskningsfältet. Information management, är 
enligt, Schlögl uppdelat på två olika fält; teknologisk och innehållsbaserad. Teknologiskt 
inriktad Information Management handlar om datoranvändning och inom den här grenen ryms 
data management, IT management och den strategiska användningen av IT (Schlögl 2005). Vi 
kommer inte att uppehålla oss kring denna inriktning i vårt arbete eftersom fokus inte kommer 
att vara på den tekniska aspekten av informationssäkerhet.   
 
Den innehållsbaserade grenen av information management fokuserar på innehållet i 
informationen. Inom det här fältet finns Records Management (hur man upprätthåller och 
hanterar samlingar), omvärldsbevakning, IRM (Information Resource Management) och som 
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Schlögl benämner det, human centered Information Management. Här har även 
kulturbegreppet använts för att sätta Information Management i en kontext av organisationens 
historia och antaganden (Schlögl 2005). Den innehållsbaserade delen av Information 
Management fick allt större uppmärksamhet under 90-talet, forskningen runt Information 
Management tog upp och lade mer emfas till kulturens och den mänskliga faktorns effekt på 
organisationens informationshantering (Maceviciute & Wilson 2002). En annan definition av 
samma ämne har Palmius och Tsohou med författare. Tsohou et al definierar information 
systems (IS) som tre beståndsdelar; information som är lagrad eller som transporteras i någon 
form, de tekniska medel (hårdvara och mjukvara) som transporterar informationen och de 
sociala system som formas av handlingarna och relationerna mellan användarna av IS. Det är 
alltså inte bara den tekniska dimensionen som tillhör IS, utan även den sociala variabeln finns 
inräknad (Tsohou et al 2006, s.  207). Palmius definition av informationssystem är att allt som 
inom en organisation i någon form distribuerar information är en del av ett 
informationssystem. I och med detta räknas inte aktörerna i organisationen (alltså 
människorna) som användare av ett information system, de är en del av ett information 
system. Det finns inte ett informationssystem som inte människor medverkar i (2006, s. 815).  
 
Vår undersökning kommer att koncentrera sig kring den innehållsbaserade Information 
Management och human centered Information Management som Schlögl definierar det.   
Tsohou et al och Palmius bekräftar att det finns en aspekt till av termen informationssystem, 
det handlar inte enbart om de tekniska dimensionerna. Den innehållsbaserade Information 
Management är relevant för vårt ämne eftersom vi kommer att fokusera på andra sidor av 
ämnet än de tekniska. 
 
1.3 Källor och litteratur 
 
Vi har använt oss av litteratur som består av både monografier och artiklar. Vi sökte efter 
material i katalogen vid Borås Högskola och databaserna LIBRIS och SAMSÖK. Till en 
början hade vi problem med att hitta relevant litteratur för oss. Vi fann mycket litteratur 
rörande informationssäkerhet på ett tekniskt plan, det vill säga hur organisationer skyddar sig 
mot exempelvis intrång i sina intranät och datorer. Genombrottet kom när vi fann en artikel av 
Aggeliki Tsohou et al i LISA genom sökordet Information Security. Genom artikeln så blev vi 
introducerade i Cultural Theory och hur denna teori skulle kunna användas inom ett område 
liknande vårt. Detta gav oss också bra uppslag till författare som till exempel Gerald Mars, 
Sigve Oltedal med kollegor och Mary Douglas. Mars och Oltedal et al blev centrala i vårt 
arbete eftersom deras forskning har varit inriktade på regelöverträdelser och stölder i 
arbetsmiljöer respektive säkerhet i transport. Vi använde oss av en så kallad Pearl Growing-
strategi för att hitta relevant litteratur som behandlar vår teori. Strategin innebär att vi har följt 
de centrala författarnas källor. Vi fick också uppslag på sökord som till exempel grid group 
och Cultural Theory genom artiklarna. I metodarbetet har vi främst tagit stöd av Rune 
Wigblads bok ”Karta över vetenskapliga samband – orientering i den samhällsvetenskapliga 
metoddjungeln”. Vi har även hittat bra stöd för användandet av fokusgruppsintervjuer och 
fallstudier i litteraturen. Här har vi funnit litteratur dels genom att titta på äldre 
magisteruppsatser och dels genom att söka i den lokala katalogen för högskolebiblioteket på 
relevanta ämnesord som till exempel, fallstudie och fokusgrupp.  
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1.4 Uppsatsens disposition 
 
Förutom det första kapitlet är uppsatsens struktur följande; 
I kapitel två beskrivs Cultural Theory. Vi visar på hur denna teori har använts i tidigare 
forskning och presenterar två perspektiv som teorin har studerats utifrån; stabilitets – och 
mobilitetsperspektivet. Dessutom presenterar vi exempel på två företrädare för de två 
perspektiven, Sigve Oltedal med kollegor respektive Gerald Mars. Teoriavsnittet avslutas med 
en redogörelse för faktorer som kan påverka oegentligheter på arbetsplatsen. Denna del anser 
vi vara ett lämpligt hjälpmedel för att kunna jämföra terminalerna emellan. Detta avslutar den 
teoretiska delen av arbetet.  
 
I kapitel tre som är metodavsnittet redogör vi för metodval samt hur vi har gått tillväga med 
det insamlade materialet. Vi motiverar de val och ställningstaganden vi har gjort.  
 
Kapitel fyra innehåller resultatredovisningen. Den här delen av arbetet utgörs av det empiriska 
material som samlats in och sammanställt.   
 
I kapitel fem analyserar vi sedan den insamlade empirin. Vi analyserar det insamlade 
materialet utifrån stabilitets- och mobilitetsperspektiven av Cultural Theory, som vi 
redogjorde för i teoriavsnittet. Här redovisas även en jämförelse utifrån faktorerna som styr 
oegentligheter.  
 
Sedan redogör vi för arbetets slutsatser. I diskussionsavsnittet förs en diskussion om arbetet 
och sedan redovisas förslag på vidare forskning.   
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2. Teori 
 
2.1 Cultural Theory 
 
Cultural Theory grundar sig i hur en människa relaterar sig till andra människor och hur hon i 
sin tur vill att andra människor relaterar sig till henne. Den bygger på två frågor; vem är jag? 
(grad av integration) och vad skall jag göra?(grad av hierarki) (Grendstad 2006, s. 464).  
Cultural Theory eller grid/group teorin (i fortsättningen används den svenska översättningen 
hierarki och integration)2 är en utveckling av Emile Durkheims arbete. Hierarki- och 
integrationsmodellen bygger på två begrepp som används på två olika skalor: dels gäller det 
skillnaden mellan begreppen organisk respektive mekanisk solidaritet och dels gäller det 
skillnader i begreppet social kontroll. Organisk solidaritet betecknar ett svagt kollektivt 
medvetande där medlemmarnas individuella egenskaper står i fokus. Mekanisk solidaritet står 
i dess motsats, här finns ett starkt kollektivt medvetande och medlemmarna känner en stark 
samhörighet med varandra. De båda begreppen använde Durkheim för att historiskt kunna 
förklara hur samhällen utvecklades från en mekanisk solidaritet till en organisk solidaritet. 
 
Begreppet social kontroll använde Durkheim i en studie som behandlade 
självmordstypologier för att förklara i vilken utsträckning individens handlingar var reglerade 
och kontrollerade av samhället. En typ av självmord som Durkheim beskrev var då individen 
upplevde en avsaknad av kontroll och begränsningar, det anomiska självmordet. Som motpol 
till denna typ av självmord menade han att det fatalistiska självmordet beror på att en person 
upplever en alltför kontrollerad och begränsad tillvaro (Berglund 2001, s. 102f). Utifrån 
motsatserna i solidaritet och kontrollförhållanden utvecklade antropologen Mary Douglas 
dimensionerna hierarki (grid) och integration (group). Det är alltså förhållandet och motsatsen 
mellan mekanisk och organisk solidaritet som blir förvandlat till begreppet integration. 
Skillnaderna mellan de olika graderna av social kontroll blir förvandlat till begreppet hierarki.  
 
Douglas sammanförde dessa båda begrepp och utformade en modell som har dessa båda 
skalor utmärkta (se figur 1). Genom att åstadkomma detta gick det att utläsa fyra olika 
förhållanden till båda hierarki och integration. Dessa fyra sinsemellan olika förhållanden till 
begreppen integration och hierarki bildar fyra kontexter, eller fyra olika sätt att se världen 
utifrån (1978, s. 6ff).  

                                                 
2 Vi har översatt benämningarna grid och group som på svenska bokstavligen betyder galler respektive grupp. Vi 
anser att benämningarna hierarki respektive integration är mer passande. Denna översättning finner vi stöd 
igenom boken Vetenskapen och miljöproblemen – en expertsociologisk studie av Göran Sundqvist där han anser 
att översättning är gångbar och mer talande (1991, s. 49). Synonymt kommer vi att använda begreppet Cultural 
Theory i arbetet.  Begreppet grid/group analysis blev efterhand övergivet för uttrycket Cultural Theory men i sak 
är de båda begreppen synonyma (Mamadouh 1999, s. 396). Vi har inte översatt begreppet Cultural Theory 
eftersom vi inte har funnit en adekvat svensk översättning till detta.     
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                                             Figur 1 (Grendstad 2006, s. 464).  
 
Figur 1 visar hur de båda dimensionerna hierarki och integration kan, när de sätts samman, 
bilda fyra olika världsbilder, där olika värden på dimensionerna skapar olika världsbilder. Vi 
kommer att kalla dessa för individualism, fatalism, hierarkism och egalitarism3. Följaktligen 
visar den hur; 
-  svag integration och svag hierarki bildar synsättet individualism, 
-  stark hierarki och svag integration bildar synsättet fatalism, 
-  stark hierarki samt stark integration bildar synsättet hierarkism 
-  slutligen svag hierarki men stark integration bildar egalitarism.  
 
2.1.1 Hierarkism 
 
Stark hierarki och stark integration bildar hierarkism. I den här kategorin finns det tydliga 
gränser för grupptillhörighet och det finns givna och fastställda spelregler följa. De positioner 
som individerna har i världen är satta efter givna avgränsningar, efter kriterier som ålder, kön 
eller ras. Att upprätthålla dessa kriterier ses som odiskutabelt (Douglas 1978, s. 20). 
Hierarkism betonar vikten av att bevara den naturliga ordningen. Allt som skulle kunna hota 
den naturliga ordningen är negativt. För hierarkism är också expertkunskap högt värderat. 
Lagar och regler är till för att följas och genom dem kan eventuella problem tacklas.  
Hierarkiska organisationer är konstruerade utifrån värderingen att alla måste veta sin plats 
(Tsohou et al 2006, s. 204).  
 
 

                                                 
3 Vi kommer att använda oss av dessa begrepp, eftersom de var de första vi kom i kontakt med genom Tsohou 
(2006, s. 204). Vi har inte haft någon större utvärdering av begreppen utan vi har ansett de som lämpliga. Det 
kan dock poängteras att begreppen inte är bestämda och att det finns alternativa definitioner, se Mamadouh sidan 
401 (1999).   
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Arbetsmiljöer som har drag av hierarkiskt tänkande kan påträffas hos till exempel 
militärväsende, sophämtning och hamnpersonal. Dessa strukturer består ofta av individer 
organiserade i mindre sammanslutningar inom den stora organisationen. Medlemmarna av 
dessa organisationer arbetar nära varandra vilket ofta kan leda till en sammansvetsning, där 
lojaliteten blir stark inom gruppen (Mars 1994, s. 31f). 
 
2.1.2 Egalitarism 
 
Svag hierarki och stark integration är egalitarism. Det finns en hög grad av grupptänkande 
men det finns inga skillnader i rollernas åtaganden. I egalitarismens världsbild ska individen 
själv förhandla fram sina relationer till andra, ingen är garanterad auktoritet på grund av 
dennes position (Douglas 1978, s. 19). Det individuella beteendet får ge vika för gruppens 
vilja och kontroll, kollektivet sätts hela tiden främst (Grendstad 2006, s. 465). Jämlikhet är 
centralt för den här världsbilden och allt som kan hota jämlikheten är oroande. Auktoriteter är 
inte högt värderade och anhängare till egalitarismen vill helst fatta sina egna beslut, ingen 
annan får ta beslut över deras liv och handlingar (Tsohou et al 2006, s. 204). Exempel på 
yrken här kan vara försäljare eller liknande arbetsuppgifter, där en stor grupp av individer gör 
liknande jobb nära varandra med inte alltför stor kontroll från ledningen (Mars 1994, s. 34).   
 
2.1.3 Individualism 
 
Existensen av svag hierarki och svag integration bildar en världsbild där individen sätter sig 
själv i första rummet. Det som begränsar den personliga friheten ses som ett problem (Oltedal 
et al 2004, s. 19). Individualister känner sig inte ansvariga inför andra medlemmar av 
samhället i någon större grad och de anser även att det är individens eget ansvar att stå upp för 
sig själv (Tsohou et al 2006, s. 205). Inom det här synsättet bildas lätt en tävlingsanda mot 
andra individer (Douglas 1978, s. 21). Precis som egalitarism finns här en skepsis och en 
misstro gentemot auktoriteter (Grendstad 2006, s.464). De normer och värderingar som finns 
är högst flexibla och utbytbara, så länge de gynnar individen (Berglund 2001, s. 104).  Det här 
synsättet dominerar de miljöer där det finns någon slags entreprenörsanda som genomsyrar 
organisationen, där självständighet och uppfinningsrikedom premieras. Det här rör alla typer 
av självständiga arbeten från direktörer till egenföretagare (Mars 1994, s. 28f).    
 
2.1.4 Fatalism 
 
Den fatalistiska världsbilden har en stark hierarki och en svag integration. Precis som 
hierarkismen upplevs det att det finns sociala barriärer som begränsar självständigheten för 
gruppen. De anser att de inte är delaktiga i de institutioner som är ansvariga för att skapa 
reglerna. Den här gruppen känner sig främmande till den övriga omgivningen (Langford et al. 
2000, s. 693). Det finns inte rum för självständighet eller personliga förhandlingar. Trots att 
den här världsbilden ofta innebär att fatalisterna inte deltar i sin omgivning känner de sig ändå 
bundna och begränsade av de sociala grupper som de inte känner att de tillhör (Tsohou et al. 
2006, s. 206). Det finns ingen anledning för dessa personer att ta ställning till någonting 
eftersom deras åsikter ändå inte räknas (Grendstad 2006, s. 464). De är helt maktlösa under de 
begränsningar som läggs på dem. Skulle de däremot bryta ut sig ur dessa begränsningar skulle 
de kunna rubba systemet ordentligt (Mars 1996, s. 31). Det kan alltså vara så att personerna 
med den här världsbilden är tvingade att ha den här världsbilden, eller också så har de tagit på 
sig den här världsbilden frivilligt (Ney 1999, s. 361). Exempel på typiska yrken kan vara 
betjänter, snabbköpskassörskor, busschaufförer och säkerhetsvakter (Mars 1996, s. 70).  
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2.2 Tidigare forskning om Cultural Theory 
 
Vi kommer nu att visa en översikt på hur modellen har använts i tidigare forskning. Genom 
detta avsnitt kommer vi att visa på områden där teorin har använts. 
 
Hierarki och integrationsmodellen utformades av Mary Douglas inom den antropologiska 
forskningssfären. Antropologi är ”studiet av världens olika kultur – och samhällstyper” 
(Nationalencyklopedin 2007-02-27). Hon använde modellen för att på ett effektivt sätt kunna 
göra jämförelser mellan sociala grupper i antropologisk forskning. Modellen blev ett 
hjälpmedel för henne att generalisera och göra uppdelningar i olika typologier (Douglas 1978, 
s. 13f). Douglas utvidgade själv sin modell till att omfatta riskhantering och hur människor 
ställde sig till olika risker (1992, s. 15). Modellen har använts som ett analysredskap för att 
bättre kunna förstå riskhantering. Cultural Theory har applicerats som ett hjälpmedel för att 
kunna studera hur och varför olika individer agerar på ett visst sätt inom en viss social 
kontext. Genom att använda sig av Douglas modell kan svaren från respondenter sättas i 
relation till modellen och rikstagande för att se sambandet mellan en persons omvärld, 
attityder och riskhantering (Langford et al. 2000, s. 693).   
 
Forskning om riskuppfattning i trafiken har kommit fram till resultat som pekar på att stark 
respektive svag grupptillhörighet påverkar inställningen till risktagande (Oltedal et al. 2004, 
s.12ff). Langford med kollegor använde modellen för att undersöka attityderna till riskerna 
med miljön och miljöns kopplingar till hälsan. Respondenterna fick svara på olika påstående 
och från dessa blev de placerade inom de fyra olika uppdelningarna (Langford et al. 2000, s. 
691). Karl Dake har försökt att bekräfta Cultural Theory empiriskt. Han hävdade att den 
kulturella världsbilden som en person har, förutser vilken uppfattning som personen har om 
risker. Dake presenterade ett schema där olika påståenden hörde samman med olika 
världsbilder. De olika påståendena lade emfas på olika värden som sedan speglade respektive 
världsbild (Oltedal et al. 2004, sid. 21). Vi kommer i senare avsnitt att återkomma till Dake 
och tillämpningen av hans forskning.  
 
Grendstad har i undersökningar använt modellen för att förklara politiska ställningstaganden 
(2006, s. 464). Genom enkätundersökningar som genomfördes i ett antal europeiska länder 
visade det sig att de skandinaviska länderna och Nederländerna visade drag åt egalitarism 
medan de Brittiska öarna och Sydeuropa hade mer drag åt ett fatalistiskt perspektiv 
(Grendstad 1999, s. 471). 
 
Gerald Mars har utifrån hierarki och integrationsmodellen analyserat och klassificerat 
regelöverträdelser på arbetsplatser. De olika världssynerna har han kopplat samman och 
presenterat vilka arbeten som kan kopplas till respektive världssyn. Mars gör en generell 
presentation av arbetsuppgifterna och menar på att isolerade och underordnade arbeten skapar 
en fatalistisk världsbild, att individuella entreprenörskap skapar en individualistisk världsbild, 
att starkt sammansatta arbetsgrupper skapar en hierarkisk världsbild och att löst sammansatta 
arbetsgrupper skapar en egalitaristisk världsbild. Utifrån dessa världsbilder kan sedan brott 
ske på olika sätt (Mars 1996, s. 29).     

• Från ett hierarkiskt synsätt 
Regelförseelser sker alltid utifrån gruppen. Arbeten som har ett hierarkiskt synsätt har ett 
starkt grupptänkande och därför sker också den brottsliga handlingen i grupp. Det har också 
en stark hierarkisk prägling, det finns olika status för olika individer för gruppen. Närmast 
som en familj fifflar man, hela gruppen vet om det eftersom de arbetar tillsammans (Mars 
1996, s. 94ff). 
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• Från ett egalitaristiskt synsätt  

Gärningarna sker individuellt, men alla medarbetare är på samma nivå och detta skapar 
konkurrens (Mars 1996, s. 111). Det finns en viss autonomi i arbetsuppgifterna, men de 
behandlas av ledningen som ett kollektiv. Det finns därför vissa arbetsuppgifter som kräver att 
man arbetar som ett lag, men för det mesta så är man ensam i sitt arbete (Mars 1996, s. 32f). 
 

• Från ett individualistiskt synsätt  
Förseelser sker individuellt. Arbetet sker autonomt och fritt, det ingår också i synsättet att det 
i arbetet finns en större kontroll över personer än det finns andra som har kontroll över 
arbetet. Att kunna vara flexibel är viktigt för att kunna begå övertramp (Mars 1996, s. 28).  
 

• Från ett fatalistiskt synsätt  
I detta synsätt finns det ingen frihet i arbetet och det finns också starka begränsningar av 
regler och förordningar. Arbetsuppgiften och därmed också stölderna sker isolerat (Mars 
1996, s.71). Det är också talande för den här kategorin av arbete att de är högst repetitiva och 
väldigt utsatta för övervakning (Mars 1996, s. 85f). Vi kommer i nästa avsnitt återkomma till 
Mars och hans arbete.        
 
Vi vill nu fortsätta med att visa en ytterligare dimension av Cultural Theory i form av två 
olika perspektiv. Vi presenterar dessa båda perspektiv och konkretiserar hur dessa kan 
användas i en undersökning. Sedan presenterar vi faktorer som har inverkan på 
oegentligheterna i en organisation.  
 
2.2.1 Stabilitets - och mobilitetsperspektivet 
 
Det finns två olika synsätt eller tolkningar av vår teori. Dessa två synsätt speglar frågan om 
kulturtillhörighet. Är hierarki- och integrationsmodellen giltig för en människa definitivt eller 
är det någonting som är beroende på hennes sociala sammanhang? Denna fråga delar upp 
Cultural Theory så att det bildas två perspektiv: stabilitetsperspektivet och 
mobilitetsperspektivet (Oltedal et al. 2004, s. 28).   
 
Stabilitetsperspektivet innebär att en människa är ansluten till en världsbild enligt hierarki- 
och integrationsmodellen oavsett socialt sammanhang. Denna världsbild kan förändras 
(ungefär som man utvecklas i olika faser av livet) men den är alltid likadan oavsett socialt 
sammanhang (Mamadouh 1999, s. 404). Mobilitetsperspektivet innebär att, tvärtemot 
stabilitetsperspektivet, människor ansluter sig till olika världsbilder beroende på i vilken 
social kontext de befinner sig i (Tsohou 2006, s. 203). Det mest tydliga exemplet är skillnader 
i den sociala rollen som finns mellan arbetsplatsen och hemmet (Mamadouh 1999, s. 404).   
 
2.2.1.1 Stabilitetsperspektivet 
 
 Vi har funnit företrädare för stabilitetsperspektivet i artikeln ”Explaining risk perception: An 
evaluation of Cultural Theory” där författarna utformat ett schema som har influerats av Dake 
(som nämndes tidigare). De justeringar som Oltedal och hans kollegor hade gjort av Dakes 
arbete hade anpassats till transportsäkerhet, dock inte med godstrafik utan passagerartrafik 
(2004, s. 33). Vi kunde där se en viss koppling till vårt eget arbete. Vi märkte tydligt av att 
frågeschemat byggde på stabilitetsperspektivet, påståendena är knutna till kulturell 
uppfattning oavsett social kontext. Vi presenterar ett urval av påståendena, som vi funnit har 
varit de mest relevanta för vår undersökning.  De återfinns i sin helhet som en bilaga.     
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De hierarkiska påståendena bygger på att hierarkism är lagd åt patriotism, tro på lag, ordning 
och etiska normer (Oltedal et al. 2004, s.24). Vi exemplifierar med dessa påståenden: 
 

• Jag tycker att det skulle vara mer disciplin bland ungdomen idag. 
• Jag är mer strikt än vad andra människor är om rätt och fel. 
• Det är acceptabelt att undanhålla information när man undersöker olyckor och dylikt. 
• Ett av problemen med människor är att de ifrågasätter auktoritet för ofta. 
• Det är viktigt att bevara våra seder och vanor. 
• Jag tycker att man ska fortsätta traditionen i familjen. 
• Jag litar till experter när de talar om vilket tillvägagångssätt som är säkrast. 
• Regler och lagar som är till för att förhindra olyckor är oftast ignorerade och brutna. 
• Ny teknologi kommer att lösa problem. 

 
Individualism bygger på ekonomisk tillväxt som en förutsättning för ett liv med kvalitet. Det 
finns även en tendens åt att inte vilja vara kontrollerad (Oltedal et al. 2004, s. 24).  
 

• Fortsatt ekonomisk tillväxt är svaret på ökad levnadsstandard. 
• Det här landet skulle bli bättre om vi inte brydde oss så mycket om hur lika rättigheter 

människor hade. 
• När människor arbetar hårt blir de inte tillräckligt belönade. 
• Individuella behov som rör arbetsuppgifter är i många fall viktigare än säkerhet. 
• Ibland måste företag kunna prioritera ekonomi framför säkerhet för att kunna bedriva 

affärsverksamhet. 
• Om man skulle följa alla säkerhetsföreskrifter skulle samhället till viss del stanna av. 

 
De egalitära påståendenas intentioner går mot ett jämlikare samhälle. Rättvisetemat lyser 
igenom (Oltedal et al. 2004, s. 24).  
 

• Om människor i det här landet behandlades mera jämlikt så skulle vi ha färre problem. 
• Det här landet behöver en ”rättvis revolution” för att utjämna skillnader som finns 

mellan människor idag. 
• De som tjänar mest pengar borde få högst böter när de bryter mot lagar. 
• Lämpliga åtgärder för att förebygga säkerhet är ofta stoppade om det kostar för 

mycket. 
 
Genomgående anser vi att de fatalistiska påståendena präglas av uppgivenhet, utanförskap och 
likgiltighet. 
 

• Det tjänar ingenting till att göra något för andra människor – problemen kommer alltid 
tillbaka till dig. 

• Samarbete med andra människor lönar sig sällan. 
• Jag bryr mig inte om politik då jag inte kan påverka så mycket ändå. 
• Olyckor kommer alltid att hända – människor är opålitliga. 
• Det är inte klokt att dra uppmärksamhet till andra människors övertramp av 

säkerhetsföreskrifter. 
• Även om du arbetar hårt för någonting vet du inte om du kommer tjäna något på det 

sedan. 
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Varje del får alltså olika påstående som är karakteristiskt för sitt synsätt på hierarki- och 
integrationsmodellen. Som motpart till detta presenterar vi mobilitetsperspektivet.  
 
2.2.1.2 Mobilitetsperspektivet  
 
En företrädare som vi har utsett för mobilitetsperspektivet är Mars. Han har konstruerat ett 
antal kriterier för att kunna placera in olika arbeten i hierarki och integrationsmodellen. Med 
hjälp av kriterierna går det att se i vilken kontext som arbetet befinner sig i. Vi presenterar 
först de kriterier som används för att avgöra hierarkisk kontext, därefter presenterar vi de 
kriterier som används för att bestämma kontexten för integration. Kriterierna rör endast den 
sociala kontexten som består av arbetet och relationerna till arbetskollegorna och är också 
relativt fria för tolkning, anser vi. Vi vill därför benämna Mars kriterier som exempel på 
mobilitetsperspektivet. Kriterierna är satta på en hierarkisk och en integrations skala. De 
hierarkiska kriterierna består av autonomi, isolering, reciprocitet och konkurrens. 
Integrationskriterierna består av frekvens, gemensamhet, omfattning, räckvidd och 
avgränsningar.   
 
Hierarkiska kriterier 
 
Autonomi benämner i vilken utsträckning som arbetet är begränsat i förhållande till regler. 
Om det finns många regler som begränsar arbetet och gör arbetet mindre autonomt, 
framkommer en högre hierarkisk kontext (Mars 1997, s. 25). En säkerhetsvakts arbete är till 
exempel inte autonomt då det är styrt av många förhållningsregler att ta hänsyn till. Isoleras 
människor ifrån varandra är detta också ett tecken på att det finns en hög hierarkisk kontext i 
arbetet. Kriteriet kallas isolering. Detta kan existera på olika plan, det kan gälla rangordning 
och isolering därefter och det kan gälla fysisk isolering från sina arbetskollegor. Ett exempel 
på rangordning som isolerar kan vara användningen av uniformer (Mars 1997, s. 25). 
Reciprocitet är det kriteriet som hanterar hur mycket ett jobb tillåter att innehavaren av jobbet 
kan erbjuda andra i fråga om ansvar. Har man inte stort ansvar att delegera, har 
arbetsuppgiften heller ingen hög grad av reciprocitet. Ett arbete där man kan ge andra ledigt 
eller delegera uppgifter har ingen stark hierarkisk kontext, till exempel en högre chef på ett 
stort företag. Dennes sekreterare har helt andra möjligheter att dela ut arbetsuppgifter och 
denne får ofta endast ta emot vad chefen ber om. Det är i sin tur en stark hierarkisk kontext 
(Mars 1997, s. 26). Mars nämner också det hierarkiska kriteriet konkurrens. Han menar att de 
arbetssituationer som är utsatta för en hög konkurrens har en låg hierarkisk kontext. De 
arbetsmiljöerna med låg konkurrens har däremot en hög hierarkisk kontext (Mars 1997, s. 26).   
 
 
Integrationskriterier 
 
Desto fler kontakter där gruppmedlemmarna ser varandra ansikte mot ansikte, desto mer 
integrerad grupp (Mars 1997, s. 27). Frekvens blir alltså ett kriterium för integration. 
Anledningen till att gemensamhet också är tätt sammankopplat är att det förutom frekventa 
kontakter också behövs en gemensam grund att stå på för gruppen. Känner man denna 
gemensamma grund tillsammans med det faktum att man ses upprepade gånger finns det en 
hög grad av integration i gruppen (Mars 1997, s. 27).Integrationsgraden är något som vi i 
andra sammanhang skulle kunna tala om som en grupps styrka. Omfattning och räckvidd 
innebär den utsträckning som gruppen är tillsammans utanför arbetet. Detta kan röra allt ifrån 
om man bor tillsammans (till exempel hotellpersonal som delar rum tillsammans), när de 
anställda går ut på krogen tillsammans eller bara umgås på fritiden.  
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Integrationsgraden stiger ju fler sociala arenor som gruppens medlemmar befinner sig på 
tillsammans (Mars 1997, s. 27f). Det avslutande elementet gäller avgränsningar. Ju tydligare 
avgränsningar gruppen kan dra mellan dess medlemmar och omvärlden, desto högre 
integrationsgrad. Det kan ibland vara så att dessa gränser inte är så tydliga och då kan det 
krävas en extern kraft som gör att gränserna för gruppen syns tydligt. Till exempel skulle 
detta kunna visa sig när ledningen för en organisation får se att medlemmarna i organisationen 
sluter sig för att visa avstånd för ett beslut eller åtgärd (Mars 1997, s. 28). 
 
Mobilitetsperspektiven kan ses som att de ger större utrymme för tolkningar och är inte lika 
fixerade som påståenden från stabilitetsperspektiven. Nu presenterar vi faktorer som kan styra 
oegentligheter. 
 
2.2.2 Faktorer som styr oegentligheter 
 
Upphovsmannen till faktorer som styr oegentligheter; Gerald Mars, kallar dessa för ”fiddle 
factors” (fiffel faktorer). Vi kommer att använda den något bredare termen oegentligheter, då 
vi tror att denna passar vårt syfte med uppsatsen bättre. Vi ser dessa som ett komplement till 
de två perspektiven och då vi har ett säkerhetsperspektiv (vilket dessa bygger på) kan 
faktorerna vara givande att studera skillnaderna ifrån.      
 
Syftet som Mars har när han kategoriserar faktorer som styr oegentligheter är att kunna 
identifiera de förhållanden som möjliggör dessa. På så sätt går det, menar Mars, att kunna 
identifiera de miljöer där det är troligast att oegentligheter uppstår. Det går inte att utesluta 
den personliga inblandningen också, men det är först och främst ett socialt fenomen med 
oegentligheter menar Mars. Ju fler faktorer som samtidigt finns i en arbetsmiljö, desto större 
är risken för att oegentligheter skall förekomma (Mars 1997, s. 136ff). 
 
Mars kategoriserar tre av oegentlighetsfaktorerna som har stor betydelse; ”passing trade”, 
”gatekeepers” och ”triadic occupations”. Utöver dessa faktorer har han fyra faktorer som han 
anser inte ha fullt lika stort inflytande eller som är fortsättningar på de tre större. Dessa fyra är 
”control systems”, ”ambiguity”, “the conversion and smuggling of goods” och “anonymity 
and scale”. 
 
”Passing trade” eller förbigående handel innebär att två sidor i en transaktion oftast möts vid 
endast ett tillfälle. Detta kan då öka lusten för den ena eller den andra parten att utnyttja läget. 
Känner parterna varandra bra och har handlat eller haft affärer innan så ökar chansen för ett 
bra och pålitligt samarbete (Mars 1997, s. 138). 
 
”Gatekeepers” (ej att förväxla med den traditionella betydelsen av den här termen inom 
biblioteks- och informationsvetenskap) eller portvakt är en faktor som inträffar vid de 
arbetsmiljöer där det finns en obalans mellan tillgång och efterfrågan. Det kan inträffa med 
information eller gods. Finns det möjligheter för anställda att kunna kontrollera tillgången på 
någon vara med hög efterfrågan, kan dessa bli förvandlade till en ”gatekeeper” (Mars 1997, s. 
147). Mars behandlar ytterligare en faktor som han kallar för ”triadic fiddling” eller ett fiffel 
som sker inom en trefaldig kontext. Denna trefaldighet består av den som anställer, den som 
är anställd och potentiella kunder eller utomstående. Det blir då möjligt att två aktörer skapar 
en allians mot en tredje. Ett exempel kan vara att den anställda förser en utomstående med 
information, ett så kallat insiderarbete (Mars 1997, s. 149). 
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Som tillägg till de större faktorerna behandlar Mars ett antal mindre faktorer. En av dessa är 
”control systems”. Den handlar om hur mycket kontroll ledningen har över de anställda. Om 
de har mindre kontroll, så ökar sannolikheten för oegentligheter och om de har mer så 
minskar den (Mars 1997, s. 155). 
 
Det kan finnas en viss osäkerhet rörande kvantiteten runt godshanteringen. Detta benämner 
Mars som faktorn ”ambigutiy” och menar att den här faktorn döljer oegentligheter genom att 
det är svårt att hålla kontroll över kvantiteten på godsen. Detta kan inträffa där det är svårt, 
rent fysiskt, att hålla kontroll på kvantiteten (Mars 1997, s. 155.) 
 
”The conversion and smuggling of goods” är en faktor som Mars säger är hög inom branscher 
som hanterar gods och transporter. Är det så att det finns varor som är lätt att omvandla till 
kapital och är lätta att ta med sig, är det omständigheter som gynnar den här faktorn. Vidare 
hör denna faktor ihop med faktorn om den trefaldiga kontexten (Mars 1997, s. 157). 
 
Den sista faktorn benämner Mars som ”anonymity and scale”, anonymitet och skala. Detta 
innebär att människor generellt har lättare att dupera större och mer anonyma organisationer 
än mindre organisationer, jämför relationen mellan ett stort multinationellt företag och ett 
familjeägt företag. Det här skulle kunna bero på att vår moral och etik är utformad efter små 
samhällen och inte efter stora, i stora samhällen saknas givna regler för att styra etiska 
förhållanden till resten av gruppen. Ju större anonymitet och ju större storlek på 
organisationen, desto högre faktor (Mars 1997, s. 157).  
 
Vi har nu redogjort för de teoretiska förutsättningar som vårt arbete har. Vi ska nu redogöra 
för hur vi vill använda den teoretiska kunskapen och göra en praktisk undersökning. Nu följer 
en redogörelse för hur vi har planerat arbetet metodiskt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

3. Metod 
 

Dispositionen för metodavsnittet kommer att se ut på följande sätt:  
Först redogörs för varför fallstudien är en lämplig forskningsdesign för vår studie. Sedan 
redogör vi för vilken struktur som undersökningen kommer att ha. Därefter motiveras varför 
fokusgrupper har valts som metod för insamlandet av material. Vår intervjuguide redovisas 
och vi redogör sedan för det urval som vi har gjort. Avslutningsvis har vi sammanställt en 
jämförelse mellan fokusgruppsintervjuerna. 
 
3.1 Val av forskningsdesign 
 
Vår undersökningsdesign är upplagd såsom Bryman beskriver en kvalitativ fallstudie 
nämligen ”som ett etnografiskt inriktat intensivstudium av ett enda fall, till exempel en 
organisation, en familj eller ett lokalsamhälle” (2002, s. 73). Vårt syfte riktar in sig på enbart 
på en liten del av säkerhetskulturen inom en del i en organisation. Det blir då en avgränsande 
fallstudie. Därför menar vi att fallstudie är en lämplig forskningsdesign.  
 
Merriam (1994) beskriver att den kunskap som kan utvinnas från en fallstudie skiljer sig från 
annan vetenskaplig kunskap i viktiga avseenden och gör den därför unik som metod. Den 
kunskap som utvinns från fallstudier är mer konkret och stämmer bättre överens med 
erfarenheter hos människor. Resultaten är oftast mer konkreta och direkta än abstrakta och 
teoretiska. Kunskaper som utvinns från fallstudier är mer kontextuella. Liksom att vår egen 
kunskap och erfarenhet är grundad i olika kontexter, är även fallstudien grundad i detta. Med 
andra ord så är den vunna kunskapen präglad av den speciella omgivningen som fallet har (s. 
28). Enligt Denscombe så inbjuder en fallstudie forskaren att använda sig av olika källor och 
undersökningsmetoder. Fallstudien tillåter flera metoder beroende på omständigheterna och 
de speciella krav som situationen ställer (2000, s. 41ff).    
 
3.2 Undersökningens struktur 
 
Trost menar att det finns två olika sätt att använda begreppet struktur på i en undersökning. 
Den första betydelsen syftar till om det i ett frågeformulär finns frågor som är antingen 
högstrukturerade (slutna svarsalternativ) respektive lågstrukturerade (öppna svarsalternativ). 
Den andra betydelsen i sin tur syftar till hela undersökningen och används i betydelsen att 
forskaren är medveten om vad han eller hon vill fråga om, det vill säga om ämnet är tydligt 
avgränsat (1994, s. 54f). Wigblad menar att det gemensamma med de båda definitionerna är 
att de båda visar på forskarens vilja att få kontroll över det som undersöks, med andra ord är 
det forskarens vilja att få skapa objekt för att undersöka dessa. En högstrukturerad 
undersökning syftar då till att behandla det studerade som objekt i så hög grad som möjligt, 
medan en lågstrukturerad undersökning definierar det studerade som subjekt där 
tvåvägskommunikation uppmuntras, även om detta skulle störa struktureringen på 
undersökningen (1997, s. 75).  
 
Vi vill välja ett lågstrukturerat synsätt på vår undersökning. Det är lämpligt eftersom vi 
kommer att undersöka människors inställning till säkerhet. Det är skäl då att använda ett sätt 
som menar att människor är subjekt och inte objekt. Vi har valt att använda oss av ett 
lågstrukturerat synsätt eftersom vi vill förstå hur vårt undersökningsobjekt upplever sig själva 
och sin omgivning. Genom detta försöker man komma åt något subjektivt, som kan vara svårt 
att observeras. Detta undersöks på bästa sätt genom att man grundligt sätts in i människans 
situation (Hartman 2004, s. 15).  
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Dessa båda synsätt skiljer sig metodologiskt åt. Stabilitetsperspektivet innebär att studien inte 
behöver ta hänsyn till andra faktorer än de rent individuella. En insamlingsmetod som går lätt 
att mäta, till exempel enkäter, blir då mer passande för en studie med ett stabilitetsperspektiv. 
Mobilitetsperspektivet framhåller miljöns påverkan och därför så är en insamlingsmetod som 
är kvalitativt inriktad, som till exempel fokusgrupper eller deltagande observationer, att 
föredra när ett mobilitetsperspektiv anläggs (Langford et al.2000, s. 693). 
  
3.3 Fokusgrupper   
 
Vi vill argumentera för att använda fokusgrupper som insamlingsmetod i vår uppsats. 
Enligt Morgan definieras fokusgruppsintervjuer som en metod för insamlandet av data genom 
interaktion i en grupp runt ett ämne som forskaren har bestämt (1996, s. 130). Metoden 
fokusgrupp kommer ifrån två olika metoder som slagits samman, dels metoden för 
gruppintervjun och dels metoden för fokuserad intervju. Det som är det centrala i 
fokusgruppsmetodiken är samspelet inom gruppen (Bryman 2002, s. 325). Wibeck har samlat 
påståenden som argumenterar för att använda fokusgrupper som en lämplig insamlingsmetod 
av data. Vi presenterar dessa påståenden och varför det skulle kunna vara skäl för oss att 
använda fokusgrupper i just våran undersökning (2000, s. 40f). 
 

1. När det finns stora olikheter mellan människor. Utifrån våra förväntningar trodde vi 
att attityder och värderingar skiljde sig från person till person och att fokusgrupper var 
en bra metod för att påvisa dessa skillnader.  

2. När handlande och motivation ska undersökas. Utifrån vårt perspektiv studerade vi 
människors handlande, attityder och värderingar kopplade till dessa handlingar. 

3. När olikheter skall förstås. För att återknyta till den första punkten så är fokusgruppen 
ett medel för insamling av empiri där vi ville se och analysera eventuella olikheter i 
värderingar och attityder hos olika människor i en organisation.   

4. När det finns behov av en vänlig och respektfull undersökningsmetodik. Det här skälet 
var lite oklart hur det skulle kunna vara en fördel för oss att använda just fokusgrupper 
som insamlingsmetod. Dock ansåg vi att det skulle gynna undersökningen om 
fokusgrupperna hade en avslappnad och respektfull atmosfär. Det hade till exempel 
varit givande för oss om också respondenterna reflekterade över saker de inte hade 
tänkt på innan och upplevde att det var givande för dem också. 

 
Förutom dessa skäl nämns också att fokusgrupper som insamlingsmetod av data har en 
historia inom antropologin. Syftet har i dessa undersökningar ofta varit att rikta intresset mot 
den kulturella förståelsen hos en grupp människor. För att studera detta har fokusgrupper 
använts (Wibeck 2000, s. 39). Det här är också ett argument för att använda fokusgrupper 
anser vi.  De klara nackdelarna vi ser med fokusgruppintervjuerna är att de intervjuade kan 
vara mindre benägna att ge en korrekt bild av verkligheten inom en grupp. De kan känna sig 
påverkade och pressade av de andra gruppdeltagarna om deras egna bild avviker för mycket.  
Vidare så kan dominanta personen ta över intervjutillfället och då kan det ifrågasättas hur pass 
värdefullt resultatet egentligen är (Wibeck 2000, s. 129). En annan mer praktisk nackdel med 
fokusgrupper är att de är svåra att organisera. Det behövs flera deltagare som är motiverade 
att medverka och dessa måste även kunna ta sig tid för att medverka i fokusgruppsintervjun 
(Bryman 2002, s. 338). Det sistnämnda argumentet var något som vi från början tidigt 
förutsåg. Därför ville vi också komplettera med intervjuer.  
 
Helene Thomsson beskriver som syfte till att använda intervjuer att olika aktörer får bidra 
med sin infallsvinkel för att utifrån detta få en mer komplex och nyanserad bild av det 
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fenomen som beskrivs (2002, s. 29). Semistrukturerad intervjuteknik är en hybrid mellan den 
helt ostrukturerade intervjun och den fullt strukturerade intervjun. Intervjupersonen får frågor 
utifrån en lista av ämnen som ska beröras. Utifrån de här frågorna får sedan intervjupersonen 
en stor frihet att utforma svaren på (Bryman 2002, s. 301). Vår avsikt blev att genomföra 
enskilda intervjuer med personal i organisation som kunde bidra med mer överblick än 
respondenterna i våra fokusgrupper och att dessa intervjuer försökte efterlikna den reflexiva 
karaktär som fokusgruppsintervjun har.  
Det hade varit för tidskrävande att göra fokusgruppsintervjuer med alla respondenter och 
därför ansåg vi att enskilda intervjuer var ett lämpligt komplement. En semistrukturerad 
intervju skulle kunna efterlikna fokusgruppens reflexiva struktur.  
 
Nu har vi bestämt metod. Vårt nästa steg var att utveckla ett intervjuschema som vi kunde 
basera frågorna, som ställs under intervjuerna, på. Notera att frågeschemat inte skiljde sig åt i 
fokusgruppsintervjuerna eller i de enskilda intervjuerna.  
 
3.4 Intervjuguide  
 
Vi ville anlägga ett reflexivt sätt att genomföra intervjuerna på. Det reflexiva sättet att 
genomföra intervjuer på låg i linje med det ostrukturerade förhållningssätt vi valt att ha till 
undersökningen.  
 
Då syftet med arbetet att var att genomföra en jämförande studie ville vi dock kunna få 
möjlighet till att ställa samma frågor till de båda terminalerna, så det fanns också en viss gräns 
i de ostrukturerade. Vi anser att det finns en balans mellan det ostrukturerade och det 
strukturerade i vår intervjuguide.  
 
Frågeschemat utformades efter Oltedal och hans kollegors schema, Mars kriterier och vi 
relaterade också till frågeställningarna när vi gjorde intervjuguiden med säkerhetsmedvetandet 
som utgångspunkt .Efter Mars kriterier ställde vi frågor om arbetet och hur arbetet såg ut för 
de anställda, efter Oltedal et al gjorde vi frågor som kunde relatera till de påståenden som 
direkt handlade om säkerhet. 
 
3.5 Urval 
 
Urvalet i vår undersökning var både ett bekvämlighetsurval och ett ”snöbollsurval”. Ett 
bekvämlighetsurval innebär att studien inriktar sig på studieobjekt som för tillfället råkar 
finnas tillgängligt för forskaren. Ett kedjeurval är ett urval där forskaren finner sitt urval 
liksom en kedja. Först upprättas kontakt med ett mindre antal människor. Dessa människor i 
sin tur används sedan för att komma i kontakt med ytterligare respondenter (Bryman 2002, s. 
114ff). Vi kom i kontakt med organisationen via projektet SecureFlow’05. Vi valde bort 
organisationer som var geografiska avlägsna och som inte hanterade löst gods. Vi anser att 
urvalet för vår organisation är ett bekvämlighetsurval, då vi valde den första organisationen 
som var lämplig för vår undersökning. När vi väl kom i kontakt med organisationen gjorde vi 
ett kedjeurval.  
Respondenterna som vi kom i kontakt med gav oss sina kontaktuppgifter till personer inom 
organisationen. Vår första tanke var att enbart förlägga undersökningen till en terminal, men 
allt eftersom studien fortgick så fick vi möjligheten att göra en jämförande studie mellan två 
terminaler.  
Kedjeurvalet inom organisationen innebar att vi först pratade med säkerhetschefen vid en 
terminal. Av denne säkerhetschef fick vi kontakt med terminalchefen som presenterade oss 
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för de respondenter som vi sedan intervjuade i fokusgruppsintervjun. Samma procedur skedde 
vid den andra terminalen där kontakt upprättades med en kontaktperson som i sin tur 
presenterade och skapade kontakt med de resterande respondenterna. Genom detta 
tillvägagångssätt kunde vi snabbt etablera kontakt med de anställda i en för oss obekant 
organisation. Den uppenbara nackdelen med att använda sådana urval som de vi har gjort är 
att det är svårt att säga något om hur representativa respondenterna är som deltar i 
undersökningen. Bryman menar att detta inte är ett större problem, eftersom speciellt 
kedjeurvalet är motiverat att använda vid kvalitativ forskning (Bryman 2002, s. 116).  
  
Vi vårdade vår relation med de första kontaktpersonerna på så sätt att vi hörde av oss 
kontinuerlig för att berätta om arbetet med vår studie av organisationen.   
 
Vi har genomfört vår undersökning i en traditionell mansdominerad miljö. Majoriteten av 
våra intervjuobjekt var män. Samtliga fyra enskilda intervjuer gjordes med män, men i våra 
fokusgruppsintervjuer hade vi kvinnor representerade, om än i minoritet. Med hänsyn för att 
kvinnornas uttalande inte ska synas har vi valt att ge våra fokusgrupper könsneutrala 
fingerade namn. Dessa namn har vi fått ifrån Patent - och Registreringsverkets uppgifter om 
könsneutrala namn (2007-05-07). 
 
Vid terminal A har vi intervjuat en person med ansvar för säkerheten. Vi kommer att kalla 
denna person för ”Carl”. Den andra personen vi har intervjuat är chef över terminal A. Denna 
person kommer vi att kalla ”Michael”. De deltagande i fokusgruppen kallar vi för ”Gerry”, 
”Gill”, ”Guy”, ”Gene” och ”Gia”.   
 
Vid terminal B har vi intervjuat platschefen för terminalen. Denna person kallar vi ”Jonas”. 
Vi har även intervjuat chefen för terminalen och honom kallar vi ”Ove”. De deltagande i 
fokusgruppen i kallar vi för ”Bennie”, ”Bent”, ”Billie” och ”Bo”.        
 
3.6 Skillnader och likheter i fokusgrupperna 
 
Vi gjorde en jämförelse mellan de båda fokusgruppernas intervjuer. Vi kommer inte att 
jämföra de enskilda intervjuerna då vi inte fann några större skillnader mellan dem.    
 
Skillnader 
 
Vi hade mer erfarenhet och var mer förberedda inför mötet med fokusgruppen på terminal B. 
Detta tror vi kan ha en effekt på resultatet som syns i resultatet av terminal A: s fokusgrupp. 
Vi var inte förberedda på de reaktioner och svar som kom från fokusgruppen från terminal A, 
i terminal B hade vi mer erfarenhet och kunde mer ledigt och avspänt föra diskussionen då.    
 
Medelåldern var avsevärt högre bland deltagarna i terminal A: s fokusgrupp. Detta kan ha 
betytt att den här gruppen hade en större arbetslivserfarenhet än terminal B: s fokusgrupp. 
Detta kan ha avspeglat sig i resultatet.   
 
Gruppstorleken skiljde sig på en deltagare mellan grupperna. Terminal A innehöll fem 
personer medan terminal B innehöll fyra personer. Detta var en skillnad grupperna emellan, 
men vi vill inte spekulera i om detta påverkade resultatet som framkom. 
 
Intervjun i terminal B: s fokusgrupp skedde på arbetstid. Den andra fokusgruppen hade precis 
avslutat ett pass och var klara för dagen. Det var även skillnad på lokal där 
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fokusgruppsintervjuerna hölls. I terminal B satt vi i ett rum liknande konferensrum, i terminal 
A satt vi i ett par soffor i ett sällskapsrum. Det blev därför en något mer formell känsla hos 
terminal B: s fokusgrupp. Den informella känslan förstärktes även i terminal A fokusgrupp 
där samtliga deltagare innan hade fått kaffe.   
 
Likheter  
 
Det var samma arbetsuppgifter bland de anställda. När vi diskuterade i båda fokusgrupperna 
märkte vi rätt snabbt att de arbetade på samma nivå.  
 
Fokusgrupperna tillhörde samma gruppskift, därför var de relativt vana vid varandra. Det här 
hade också med det faktum att göra att vi inte hade haft någon kontroll över fokusgruppernas 
utseende, varken vid terminal A eller vid terminal B. Detta är en aspekt som vi tror kunde ha 
haft stor inverkan på resultatet. Om deltagarna i fokusgruppen haft mindre kännedom om 
varandra, är det möjligt att det hade blivit en annan diskussion än den som det blev? Det är 
inte säkert, men det hade varit intressant att se om det gick att utläsa någon skillnad. 
     
Könsfördelningen i grupperna var ungefär lika, klar minoritet för kvinnor i de båda grupperna. 
Vi kan inte med säkerhet säga att representationen speglade könsfördelningen på de båda 
terminalerna.  
 
Inom de båda grupperna var det en person som var mer talför än de övriga deltagarna. Det här 
kan spegla sig i resultatet och visa mer av dennes åsikt. Vi kan då ha gått miste om en god 
diskussion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

4. Resultatredovisning 
 
Vi har valt att beskriva organisationen med egna ord, vi kommer inte att använda oss av deras 
egna dokument eller beskrivningar. Detta är ett medvetet val från vår sida och syftar till att 
värna om deras anonymitet. Vi valde att anonymisera efter önskemål från organisationen. 
Organisationens verksamhet är förlagd till transportbranschen där de erbjuder transport – och 
logistiklösningar åt privatpersoner och företag. De hanterar gods på terminalen, det vill säga 
paketerar och klassificerar för att sedan frakta ut dessa på vägarna ut i Sverige, men även 
internationellt. Vår undersökning är belagd till två terminaler. En finns i en större stad och den 
andra finns i en medelstor svensk stad. Detta speglar också storleken på terminalerna vilket vi 
noterade vid insamlingstillfällena. Den större stadens terminal kommer vi att benämna 
hädanefter som terminal A och den mindre stadens terminal benämner vi som terminal B. 
Eftersom organisationen hanterar och fraktar gods kan de vara sårbara för kriminella syften. 
Det kan ses som en av anledningarna till att de valt att involvera sig i projektet SecureFlow’05    
 
Vi kommer nu att redovisa resultatet som vi har fått fram genom de enskilda intervjuer och 
intervjuerna som gjordes i fokusgrupperna.  
 
Resultatet har vi delat upp i följande teman:  
Informationshantering.  
Arbetet i terminalen. 
Säkerhetsregler och ekonomiska aspekter.   
Bristande säkerhet och brottslighet.  
Övrigt. 
 
Övrigt innebär ämnen som vi diskuterade under intervjutillfällena som inte föll in under vår 
temauppdelning. Vi väljer att göra uppdelningen i dessa teman dels efter intervjuguidens 
utformning och dels efter hur intervjuerna fortlöpte. Förutom denna uppdelning kommer vi 
även att presentera terminalerna var för sig.  
 
Vi kommer att redovisa resultatet med egna ord, men vi har ibland funnit det berättigat att 
återge citat tagna från intervjuerna. Dessa är markerade med citattecken.  
 
4.1 Tema informationshantering  
 
Terminal A 
 
Carl sade sig ha problem med att definiera vad säkerhetskänslig information hade för 
betydelse för just hans organisation. Det fanns ingen precis bild av vad detta kunde vara för 
information. Det hade dock hänt att personer inne i organisationen på något sätt skaffat sig 
upplysningar om varor som är stöldbegärliga. Sedan hade dessa gods försvunnit antingen ute 
på vägarna eller i garage. Det hade funnits fall på terminalen där personer varit misstänkta för 
detta. När dessa fall blivit ”åtgärdade” togs det oftast upp enskilt med den berörda personen, 
men i några enstaka fall, menade Carl, hade det varit berättigat från organisationens sida att 
”statuera exempel inför resten av personalen”. Den generella regel som fanns om 
godshanteringen lydde att det skulle vara tyst om innehållet av godset. Detta framgick oftast 
av paketets utsida och Carl tyckte att detta var både ”naivt och aningslöst”. 
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När Michael diskuterade den allmänna hanteringen av säkerhetskänslig information med oss 
hade han hela organisationens perspektiv framför sig, inte enbart den egna terminalens. Det 
fanns en nationellt ansvarig för säkerheten som försåg hela organisationen med information 
om ”det är något vi ska uppmärksamma mer”. Michael ansåg att den centralisering av vissa 
gods (till exempel tobak och sprit) som hade blivit förlagd till ett enda ställe bidrog till att det 
idag fanns större möjlighet att övervaka systemen än tidigare. Då var det ”mera signaler ut så 
att säga”. Det hade även utvecklats ett bättre kontaktnät inom organisationen och detta gav i 
sin tur många positiva effekter för informationshanteringen.     
 
Vi började fokusgruppsintervjun med att fråga vilken information som fanns att få om godsen. 
Guy påpekade att det var väldigt sällsynt att personalen intresserade sig för vad godsen 
innehöll. Det stod dessutom på paketen vilket företag som hade skickat godset, så det var inte 
så svårt att räkna ut vad leveransen innehöll, fortsatte Guy.  
 
Utifrån den här informationen fanns det inte några uppgifter som var tvunget att behandlas 
med aktsamhet, yttrade sig Gill och fick medhåll från resten av gruppen. Guy lade till att det 
gick att notera de gods där organisationens kunder beställde en särskild tilläggstjänst för att 
utöka säkerheten runt godset. 
 
Terminal B 
 
Jonas beskrev informationshanteringen runt godsen som rutinärenden där det framkom på 
fraktsedeln vad godsen innehöll. Skulle det vara så att godset på något sätt betecknades som 
farligt gods, kunde transporten i värsta fall stoppas. Det fanns inte, enligt Jonas, några rutiner 
kring hur man behandlade gods som skulle kunna vara extra stöldbegärliga. Detta framkom på 
kartongen i form av företagsnamn eller bilder och godset hanterades ändå som vanligt gods.  
 
Ove talade om att godsets innehåll framkom på olika sätt. Skulle det vara gods som kunde 
vara farligt fanns det regler för hur det skulle behandlas. Det var inte vanligt med 
stöldbegärligt gods i deras distrikt, sade Ove. Detta var något som var vanligare i resten av 
landet. När stöldbegärligt gods kom till deras terminal kom det ”importvägen” men då inte i 
några större kvantiteter.  När det stöldbegärliga godset anlände till terminalen fanns det inga 
särskilda rutiner för detta, utan det behandlades som vanligt gods.  
 
I fokusgruppen sade Bennie att det mesta av den information som rörde godsen behandlades 
på rutin. Bent tillade att det intressanta kring godsen var om det kunde vara speciella krav på 
hur godset skulle lastas. Bent sade att när man är ny på arbetet så kunde det vara lite intressant 
kring innehållet i godset, men efter ett tag så avtog intresset och det blev rutin på arbetet. Här 
höll Bennie med. Billie och Bo tyckte däremot att detta aldrig hade varit intressant för dem. 
Vid jul kunde det dock hända att nyfikenheten ökade, sade Bo, ”när paketen var inslagna i 
presentpapper”. Ingen i fokusgruppen hade reflekterat så mycket om vad som fick sägas till 
utomstående utanför arbetstid. Billie sade sig aldrig ha pratat om sitt arbete med sin familj och 
sina vänner, de i sin tur hade inte heller visat något större intresse.    
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4.2 Tema arbetet i terminalerna 
 
Terminal A 
 
Carl menade att hanteringen av gods skedde individuellt av varje anställd. När det hade 
inträffat något i fråga om ”säkerhetsproblematik” så var hans bild att det oftast hade varit flera 
personer inblandade, men detta berodde på ärendet. Det hade, vid ett antal tillfällen, hänt att 
någon ur personalen misstänkt någon annan och då lämnat uppgifter om detta till Carl. 
  
Personalomsättningen var av varierande storlek berättade Carl. Organisationen hyrde in 
personal för att kunna ”täcka upp”. Kravet som organisationen ställde på uthyrningsföretaget 
var att de skulle ha samma kriterier för sin rekrytering av personal som organisationen själv 
skulle ha haft. Bland annat så var samtliga nyanställda tvungna att visa utdrag från 
belastningsregistret. Vidare sade Carl att de försökte få samma inhyrda personal att komma 
tillbaka, för att på så sätt kunna spara in tid på bland annat utlärningen av arbetsmoment.  
Om samma extrapersonal behölls så kunde de fastanställda i terminalen känna igen personen. 
Det hade fördelen att ingen misstog de för utomstående. Det fanns dock en nackdel med 
inhyrd personal som Carl hade märkt av. Genom att använda sig av inhyrd personal ställdes 
det högre krav på ”teamledaren” som då var tvungen att ”hålla uppsikt”. Den inhyrda 
personalen kände, enligt Carl, inte lika stor lojalitet mot organisationen som de anställda. När 
vi frågade Carl om han kunde uppskatta hur stor del av arbetsstyrkan som var inhyrd trodde 
han att det rörde sig om tio procent. Det kunde vara mer eller mindre andel inhyrda på olika 
avdelningar.     
 
I terminalen arbetade också chaufförer som körde lastbilarna åt organisationen. Carl berättade 
att då chaufförerna som befann sig i terminalen inte tillhörde organisationen var han tvungen 
att gå via deras åkeri för att ta upp ärenden som kunde inträffa. Det hade förekommit 
incidenter där chaufförer hade varit inblandade, därför trodde Carl att det var nödvändigt att 
organisationen hade kunskap om chaufförerna och deras bakgrund. Idag hade åkerierna själva 
det ansvaret och Carl kunde med säkerhet inte veta hur deras ”system fungerade”.    
 
Arbetet kunde ske enskilt, menade Michael, men de anställda var alltid indelade i grupper, 
”du tillhör alltid en funktion”. Personalen kände varandra väl. Inom personalen kunde ibland 
engagemanget variera; En 20-åring upplevdes ha ett sämre engagemang och hanterade 
därefter situationer annorlunda än en 55-åring.    
 
Det skedde lite inhyrning av personal när det behövdes extra resurser. Grunden var, sade 
Michael, att det alltid skulle vara egen personal på alla poster och tjänster. Det var alltså ett 
mål i sig att hålla nere antalet inhyrda så mycket som möjligt. Den inhyrda personalen bestod 
oftast av samma personer som hade återkommit och jobbat kortare perioder under en längre 
tid. Fördelen med detta var att det sedan var lätt att rekrytera personal från de inhyrda, man 
hade ”känt på dem”, som Michael uttryckte det. Det som skulle kunna sägas vara en nackdel 
med att använda inhyrd personal var deras kunskapsnivå. Arbetet på terminalen innebar fler 
tekniska procedurer än tidigare som krävde en viss kompetens.  
 
Fokusgruppen menade att arbetet skedde enskilt, även om de var indelade i grupper. Dessa 
grupper bestod av cirka femton personer, där alla kände varandra väl. Däremot sade Gerry att 
man inte känner all personal i organisationen då det var ”mycket inhyrt”. Gill menade att man 
hade kännedom om alla som befann sig i organisationen. Mycket av rekryteringen skedde från 
den inhyrda personalen. Guy menade att det var länge sedan det rekryterades direkt utifrån till 
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terminalen. Gruppen menade att det var roligare på arbetet förr, innan organisationen började 
hyra in personal. De inhyrda behövde också läras upp innan de kunde börja arbeta. Ingen i 
gruppen var säker på hur organisationen rekryterade dessa nyanställda, Guy hade hört talas 
om att organisationen hade som krav att de som anställdes inte fick vara med i brottsregistret. 
Gerry sade att de inhyrda inte heller hade rätt att vara med på informationsmöten. Gia invände 
och sade att det inte stämde och visste med sig att inhyrda som varit anställda en längre tid 
fått vara med på möten, det fanns inte heller några regler kring detta. 
 
Terminal B 
 
Jonas utgick från att arbetet på terminalen påminde om andra liknande arbetsplatser. Det var 
en uppdelning i grupper (till exempel utgjorde de som arbetade natt en grupp) men det fanns 
också anställda som var individuellt kunniga inom vissa områden.  
 
Han ansåg att arbetena på terminalen skulle innebära fast anställning, så långt som det var 
möjligt. Ibland var organisationen i alla fall tvungen att hyra in personal för att kunna ”täcka 
upp”. De inhyrda hade svårt att bli uppdaterade om arbetet och det var också svårt för dem att 
hinna lära sig alla arbetsmoment. De inhyrda fick därför ersätta arbetsuppgifter som inte var 
för krävande. Jonas ansåg att inhyrning av personal också var en ”kostnadsfråga”.   
 
 Beroende på arbetsuppgiften så var det väldigt varierande hur arbetet gick till. Det fanns två 
arbetsordningar på terminalen, en där arbetet utfördes kollektivt och en där arbetet utfördes 
individuellt. Det fanns dock inga direkta grupperingar efter ett schema eller liknande. I 
terminalen så kände alla varandra väl och det fanns en god stämning. En starkt bidragande 
orsak till detta var, menade Ove, att de hade använt sig av ”farfarsmodellen” vid rekrytering. 
”Farfarsmodellen” innebar att de anställda rekommenderade familj och vänner att börja arbeta 
vid organisationen. På detta sätt så fick de en kännedom om personalen, de ”hade inga okända 
kort” på terminal. Följaktligen hade de flesta som sökt sig till terminalen någon koppling dit 
innan.    
 
Ove sade att det enligt honom alltid hade varit en bra stämning nere ”på golvet”. Som chef 
ville han ha en bra samtalsmiljö där det snabbt kunde gå att lösa problem som uppstod. Ove 
själv började nere på terminalen och med den bakgrunden var det lättare för honom att kunna 
driva frågor utifrån det perspektivet, ansåg han. Det fanns en stark lojalitet mot organisationen 
hos terminalarbetarna. 
 
På terminalen hade de i samarbete med två bemanningsföretag byggt upp en poolverksamhet 
och detta resulterade i att samma personal kom tillbaka till de arbetsuppgifter de hade utfört 
tidigare. Eftersom många studenter var inblandade i dessa uthyrningsföretag kunde det vara 
svårt att få tag i folk vid tentamensperioder. Fokusgruppen menade att arbetet utfördes både 
enskilt och i grupp, beroende på arbetsuppgiften. Lastningen skedde till exempel enskilt. 
Under arbetet försökte de att hjälpa varandra, lade Bennie till. Billie sade att eftersom de var 
indelade i grupper var det nödvändigt att kunna samarbeta. En förutsättning för detta var att 
det gick att tala med de andra på terminalen, sade Bennie. En parallell till skolan gjordes av 
Bo som liknade det vid att de flesta kände till de andra på arbetsplatsen och att det bildades 
små grupperingar inom gruppen. Det kom extrapersonal vid ”högt tryck” samt under 
somrarna, menade Bo och Bennie trodde att de flesta av dessa kom ifrån bemanningsföretag. 
Bents bild var att det inte var samma personal som kom tillbaka, många ville helt enkelt inte 
återvända.      
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4.4 Tema säkerhetsregler och ekonomiska aspekter 
 
Terminal A 
 
Carl tyckte att reglerna i stort runt säkerheten följdes, men ibland ”brast” detta. Det första 
exempel han kunde komma på var att säkerhetskortet inte alltid användes som det skulle. 
Överhuvudtaget så behövdes personalens säkerhetsmedvetande bli större, Carl var bland annat 
tvungen att påminna personalen om att de skulle stänga portarna i terminalen efter sig. Detta 
var dock ett mänskligt beteende. Det fanns också en ekonomisk aspekt då det kostade att 
förbättra tekniken i terminalen. Det var inte bara en ekonomisk fråga, mycket handlade också 
om vilka rutiner som fanns. Med teknikens hjälp, i form av till exempel kameraövervakning 
och ”dörrkoder”, hade incidenterna till en viss del drivits ut från terminalen ut till vägarna. 
Det hade blivit svårare att begå förbrytelser inne på terminalen. ”Brottsligheten är svår att 
stävja sig emot, allting går ju men det har ju ett pris”, uttryckte Carl det som. 
 
Det fanns en tilläggstjänst för organisationens kunder som innebar en ökad översyn av deras 
gods. Den största skillnaden var utformningen av de anställdas rutiner kring bevakningen. Det 
var dock få företag som nyttjade den här tjänsten, sade Carl och menade att fler företag borde 
bruka tjänsten när de fraktade stöldbegärligt gods. 
 
Michael tyckte att de säkerhetsregler som fanns följdes. De problem som inträffade runt 
godshanteringen skedde ”ute på stan” och ”på distributionssidan”. Säkerhetsmedvetandet 
hade, enligt Michael, förbättrats inne på terminalen. Personalen ifrågasatte saker som uppkom 
och rapporterade in misstänksamheter som de hade observerat. Här tyckte sig Michael ha sett 
en förändring i inställningen. Han sade också att det inte var personalens uppgift att ingripa i 
ärenden utan att det var andras ansvar. Enligt Michael så hade inte ekonomin så stor betydelse 
för säkerheten, istället efterlyste han alternativa lösningar. Olika regler var tvunget att finnas 
för olika terminaler, då de hade olika förutsättningar.   
 
Generellt sett tyckte inte Gia att de rutiner som fanns för säkerheten följdes. Det förekom till 
exempel att privata väskor fanns inne på terminalen och detta var inte tillåtet. Orsakerna till 
att rutinerna inte följdes, menade Gerry, berodde på att det var för mycket folk på terminalen. 
Gerry trodde inte att de chaufförer som rörde sig inne på terminalen hade fått information om 
de säkerhetsregler som gällde. Försumligheten med besöksbrickor och klädkoder var andra 
exempel på när rutiner och regler inte alltid följdes, sade Gia respektive Gill.   
 
Terminal B 
 
Jonas tyckte att reglerna för säkerhetsarbetet fungerade tillfredställande. De problem som 
uppkom var oftast kopplade till underleverantörer som inte hade fått rätt information. Arbetet 
med säkerheten fördes kontinuerligt och Jonas menade att Ove hade satt detta i system. För att 
kunna hålla uppe säkerhetsarbetet var det ibland nödvändigt att göra ekonomiska utlägg, 
därför kunde det bli en kostnadsfråga av säkerheten.     
 
Det fanns en skillnad bland personalen som märktes i hur länge de hade arbetat där. Jonas 
sade att de som var nyare hade lättare att ta till sig nya rutiner. De som hade jobbat där lite 
längre i sin tur hade haft lite svårare med att ställa om sig till det nya arbetssättet. Förr så var 
arbetet inte så beroende av att godshanteringen uträttades i tid. Idag så var det en förutsättning 
att arbetet sköttes effektivt och att godset togs om hand så fort det kom in till terminalen. 
”Allting mäts”, som Jonas uttryckte det.  
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Ove tyckte att deras terminal inte var så stor och att de därför kände igen de flesta chaufförer 
som arbetade på terminalen. Om det var någon där som var okänd uppmärksammades detta av 
de anställda. Ove nämnde därefter det kontrakt som upprättades mellan terminalen och den 
anställde, där den anställde skrev under med sitt namn om att följa de angivna säkerhetsregler 
som fanns. Vi frågade om reglerna följdes och fick då till svar att det ibland kunde inträffa 
incidenter. ”Människan är lat till sin natur”, sade Ove, men menade sedan att ”finns det regler 
så skall dessa följas.” Reglerna följdes eftersom personalen var lojal och införstådd med 
arbetsordningen på terminalen. Personalen var även enligt Ove medveten om att han var en 
”blodhund” som var envis om att rätta till de problem som kunde dyka upp.  
  
Säkerheten kunde beskrivas som en kostnadsfråga. Ove exemplifierade genom att hänvisa till 
de kortläsare till dörrarna som de på terminalen länge hade efterfrågat. Då inte terminalen 
hade fått ekonomiska medel till detta, blev det svårt att lösa detta lokalt.   
 
När vi frågade fokusgruppen om huruvida säkerhetsregler och rutiner följdes associerade Bent 
till de föreskrifter som fanns om skyddsglasögon och dessa hade Bent aldrig sett någon följa. 
Bo sade att regler inte följdes i det långa loppet. Billie höll inte riktigt med utan tyckte att på 
det stora hela så följdes säkerhetsreglerna bra. Bent menade att den största anledningen till att 
reglerna inte följdes var att ”det gick fortare utan”. Det gick inte att ha kontroll över vilka som 
befann sig på terminalen och det var inte särskilt svårt för obehöriga att komma in på området.  
Fokusgruppen kände en stor lojalitet mellan personalen. Det de mest brydde sig om var sina 
arbetskamrater och företaget kom då i andra hand. Bo menade att vid sjukfrånvaro så var det 
kamraterna man inte ville svika och att det inte spelade så stor roll huruvida produktionen 
försämrades. 
 
4.5 Tema bristande säkerhet och brottslighet 
 
Terminal A  
 
Carl uppehöll sig vid att det fanns risker för dataintrång. Han menade också att det fanns en 
risk i att personer med kriminella syften utnyttjade information som publicerats på deras 
hemsida.  
 
Michael hade länge varit verksam i organisationen. Han hade erfarenhet av brott där han hade 
misstänkt att det måste ha varit någon inom organisationen som hade varit inblandad. Han 
berättade också att det hade förekommit incidenter där yngre personer från organisationen 
hade varit oaktsamma ute på krogen och pratat om vilka produkter organisationen hanterade. 
 
Sedan terminal A slutat med hanteringen av bärbara datorer så hade problemet med stölder på 
terminalen blivit mindre. Han poängterade även att det var en stor omsättning på godsen och 
menade att ”det skulle vara konstigt om det inte hände något”. Michael menade också att de 
största problemen fanns ute på vägarna och det syntes mer om en lastbil stals i jämförelse med 
om någon stal något enstaka gods till exempel en radio, en limpa cigaretter eller en flaska 
sprit på terminalen. Båda handlingarna var fel men det var en större ekonomisk förlust att 
förlora en lastbil. Han menade också att det var svårare att upptäcka engångsföreteelser. 
Upprepades brottet och ett mönster visade sig kunde brottet lättare upptäckas.   
 
Att omsätta en godskartong till ”snabba pengar” var enligt Guy enkelt, det krävdes inte så 
mycket ansträngning. Gerry inflikade och sade att de hade haft ett sådant ärende nyligen. Gia 
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menade att när en lastare var medveten om vad som lastades kunde det ske saker. Denne 
menade att det var insiderarbete, när någon lastare informerade någon som sedan tog hand om 
själva stölden. Guy mindes en liga som bestod av anställda som för ett antal år sedan hade 
opererat på terminalen.  Gerry erinrade sig ett ärende där chaufförer hade samarbetat på ett 
liknande sätt.  
 
Idag tyckte gruppen att de ärenden som hade kommit upp enbart innefattade enskilda 
individer. Inom organisationen hade gruppen varit med om ett antal ”utrensningar” påpekade 
Gill. Det fanns alltid någon enskild individ som misskötte sig, men majoriteten var lojal mot 
organisationen. Stölder och insiderbrott förekom inom alla bolag i deras bransch. Dessa gick 
inte att ta bort eftersom ”det är mänskligt” menade Gill och Guy. Dessa fick medhåll från 
Gene som menade att ”det alltid kommer att finnas de som missköter sitt jobb”. 
 
Terminal B 
 
Jonas menade att det idag fanns ett samhälle som fungerade som att ”mitt och ditt” inte 
existerade. Det som framför allt hade ökat var stölderna ”ute på stan”. På terminalerna var 
kontrollen stor på grund av bland annat förekomsten av säkerhetskameror och personalens 
uppmärksamhet. Det var dock svårt att förhindra att ”gods försvann till hundra procent”, sade 
Jonas.  
 
Ove menade att de inte har haft så stora erfarenheter av stölder. De flesta stölderna skedde 
enligt honom ”på stan”, det var då som tillfällena fanns. ”Det är tillfällena som gör tjuven.”  
Trots att terminalen inte ligger i någon stor stad så hade Ove märkt av en ökad kriminalitet.     
Då vi frågade vilka motåtgärder som de hade tagit, nämnde Ove att de hade ökat belysningen 
på gården under natten och att det hade blivit hårdare kontroll av att se till att rutinerna 
följdes.  
 
Den gemenskap som fanns mellan de anställda var en orsak till att så få stölder begåtts. 
Eftersom terminalen var en liten organisation var det också svårt att inte lägga märke till ”om 
någon hade något fuffens för sig”. 
 
Idag menade Ove att godset hanterades på ett helt annat sätt än tidigare, den elektroniska 
kontrollen hade ökat och därför hade arbetet blivit mera avancerat. Ove ansåg att ett tvång för 
användandet av säkerhetsbrickor vid deras terminal kunde vara överdrivet och inte så aktuellt 
eftersom det inte var en så stor terminal. Det var skillnad på förutsättningarna i stora städer 
(där den stora terminalen befann sig) och små städer (där den lilla terminalen befann sig).  
 
Fokusgruppen menade att arbetet hade förändrats under deras tid då det hade tillkommit 
kameror och även passerkort. Bennie berättade att de hade blivit kontrollerade hos polisen 
innan de fick börja vid terminalen. Det hade blivit förbjudet att ta med mobiltelefoner till 
terminalen på grund av säkerhetsskäl uppgav Bent, men detta spelade ändå inte så stor roll 
eftersom, som Bent uttryckte det, ”vill man ha reda på något så går det”. 
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4.6 Tema övrigt 
 
Terminal A  
 
Genom att organisationen låg centralt i en storstad, så ansåg Carl att säkerheten på området 
visade brister. Detta gör terminalen utsatt för intrång.  
Även så ansåg han att det var ett problem med att de lokala åkerierna, som de hade samarbete 
med, inte visade på samma säkerhetsmedvetande.  
 
Michael tog sig själv som ett exempel och berättade om hur det var när han hade börjat sitt 
arbete på terminalen. Då var riskerna större, det fanns inga staket och terminalen var ett öppet 
område. Han tyckte att terminalen under hans tid hade ökat sin säkerhet som helhet. En 
ombyggnation av terminalen skulle dock höja säkerheten än mer. Han ville även öka antalet 
bevakningskameror och förbättra förhållandena på utsidan av terminalen. Vidare menade han 
att man egentligen kunde gå hur långt som helst med säkerhetsarbetet, då det fanns alla 
möjliga tekniska hjälpmedel att ha till förfogande. Det var organisationen som bestämde 
riktning och policy och därefter sattes ribban enligt Michael. Han poängterade att 
verksamheten var tvungen att gå med vinst och därför kunde inte säkerheten kosta alltför 
mycket. 
 
Enligt fokusgruppen så hade säkerheten höjts betydligt de senaste åren. Det har installerats 
kameror, larm och passerkort har tillkommit och numera var ledningen noga med att dörrarna 
skulle vara låsta. En anledning till detta kunde vara att nya kunder hade tillkommit och dessa 
hade ställt specifika krav på säkerheten. Gene menade att situationen kring säkerheten skulle 
ha varit annorlunda om det hade funnits staket och vakter runt anläggningen. Som det var nu 
var förutsättningarna för terminalen dåliga, rent säkerhetsmässigt.  
 
Terminal B 
 
Jonas berättade att företaget gärna ville lyfta upp terminalens säkerhetsmedvetande till en lika 
hög standard som säkerhetsmedvetande vid flygplatsterminalerna. Han efterfrågade också en 
ökning av säkerhetsmentaliteten hos de anställda. Det vore önskvärt om att få medverka vid 
anställningen och rekryteringen av chaufförer eftersom denna anställning påverkar även dem 
till stor del. Ove menade att ”varje system läcker” och att detta var ofrånkomligt. Bennie i 
fokusgruppen ansåg att det var lättare att stjäla godset på vägarna än i terminalen. Bent 
fortsatte och menade att detta kan bero på att förövaren blir med på bild om denne vistats på 
terminalen.  På frågan om de är nöjda med säkerheten så svarade Billie att det inte hade 
förekommit speciellt många brottsliga handlingar.  
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5. Analys 
 
Vi kommer i analysavsnittet att koppla resultatet till de teorier som tidigare presenterades i 
teoriavsnittet. Analysen kommer att göras i tre steg. Vi kommer först att med hjälp av schemat 
som är utformat av Oltedal et al analysera det insamlade materialet. Sedan kommer vi att med 
hjälp av Mars kriterier jämföra de två terminalerna utifrån det insamlade materialet. Därefter 
kommer vi slutligen att analysera de båda terminalerna utifrån Mars faktorer som styr 
oegentligheter.  
 
5.1 Analys utifrån stabilitetsperspektivet 
 
Vi kommer här nedan att presentera de påståendena vi kunde tolka utifrån schemat av Oltedal 
et al. För att enkelt kunna jämföra de olika terminalerna presenterar vi dem var för sig. Vi 
konkretiserar varje påstående från schemat med exempel från materialet.  
 
Terminal A 
 
Individualistiska påståenden 
 
Ibland måste företag kunna prioritera ekonomi framför säkerhet för att kunna bedriva 
affärsverksamhet.  
 
Carl sade i vår intervju att det är en prioritetsfråga för organisationen då ”brottsligheten är 
svår att stävja sig emot, men allting går ju, men det har ju ett pris”. Han menade också att det 
är en ekonomisk fråga att förbättra de tekniska ärendena i terminalen. På ett liknande sätt 
resonerade Michael när han vägde argumenten mot en ombyggnation, vi tolkade det som att 
det kunde tolkas som påståendet. 
 
Fatalistiska påståenden 
 
Olyckor kommer alltid att hända – människor är opålitliga 
 
Den här inställningen såg vi hos fokusgruppen där man menade att det inte gick att få bort 
insiderjobb, ”det är mänskligt” och att ”det alltid kommer att finnas de som missköter sitt 
jobb.” Michael hade även ett liknande uttalande då denne sade att ”det skulle vara konstigt om 
det inte händer något”. Carl menade att det är ett mänskligt beteende att glömma 
säkerhetsregler. Alla dessa citat anser vi stödjer det här fatalistiska påståendet.   
 
Egalitära påståenden 
 
Vi kom inte i kontakt med något som skulle kunna tolkas som ett egalitärt påstående. 
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Hierarkiska påståenden 
 
Regler och lagar som är till för att förhindra olyckor är oftast ignorerade och brutna 
 
 Fokusgruppen hade en hierarkisk åsikt när de menade att de säkerhetsregler och rutiner som 
fanns inte alltid följdes. Även säkerhetschefen uttryckte en åsikt som kan ställas under detta 
påstående, när han menade att det ”brast” i säkerhetsreglerna.   
 
Jag tycker att det skulle vara mer disciplin bland ungdomen idag. 
 
Det är terminalchefen som vid två tillfällen kommenterade bristfälligheten hos disciplinen 
bland ungdomar. Vi tolkar det som att det hierarkiska påståendet finner stöd i dessa två 
uttryck.  
 
Ny teknologi kommer att lösa problem. 
 
Vi menar att samtliga tre aktörer på terminalen gjorde uttalanden som stämde väl in på detta 
hierarkiska påstående. Säkerhetschefen och terminalchefen talade om att en ombyggnation av 
terminalen skulle kunna gynna säkerheten. I fokusgruppen fick vi beskedet att säkerheten 
hade förbättrats runt anläggningen och att detta höjt säkerheten. Samtliga aktörer menade 
därmed att säkerhetsproblemen skulle bli mindre med hjälp av tekniska lösningar.   
 
Terminal B 
 
Individualistiska påståenden 
 
Ibland måste företag kunna prioritera ekonomi framför säkerhet för att kunna bedriva 
affärsverksamhet. 
 
Jonas pratade om inhyrningen av personal och ansåg bland annat att detta var en 
kostnadsfråga för organisationen. Han hade även åsikten att det var en kostnadsfråga om hur 
regler och rutiner skulle kontrolleras. En eventuell förbättring av de yttre omständigheterna 
var också en kostnadsfråga där ekonomiska prioriteringar vägs mot de fördelar som 
säkerhetsförbättringar skulle innebära. Dessa tre citat visade på den individualistiska 
hållningen, menar vi. 
 
Om man skulle följa alla säkerhetsföreskrifter skulle samhället till viss del stanna av. 
 
Bland fokusgruppen märkte vi av denna individualistiska hållning när det diskuterades 
huruvida regler och rutiner följdes. Det höll inte i längden att följa reglerna och ”det går 
fortare utan att följa reglerna” var argument som styrkte detta individualistiska påstående. 
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Fatalistiska påståenden 
 
Olyckor kommer alltid att hända – människor är opålitliga. 
 
Jonas sade att det var svårt att förhindra att ”gods försvinner till hundra procent”. Detta citat 
tycker vi stämmer in på det ovanstående uttrycket. När Ove menade att ”människan är lat till 
sin natur” angående varför regler och rutiner inte följdes är detta också ett uttryck för detta 
påstående. Ove menade också i samma anda att det var ofrånkomligt att varje ”system läcker” 
information. Fokusgruppen i terminal B menade att det inte var särskilt svårt att få reda på 
information som sedan kunde ges ut till otillbörliga. Det fanns alltså utrymme för personal att 
utnyttja detta. Vi tolkade detta som samma fatalistiska påstående. 
 
Egalitära påståenden 
 
Lämpliga åtgärder för att förebygga säkerhet är ofta stoppade om de kostar för mycket. 
 
De åtgärder som Ove ville se som förbättringar av säkerheten stoppades eftersom detta ansågs 
vara för dyrt. Han ville se kortläsare på dörrarna men fick inget gehör för detta. Detta tolkar vi 
som ett egalitärt påstående.  
 
Hierarkiska påståenden 
 
Det är viktigt att bevara våra seder och vanor och 
Jag tycker att man ska fortsätta traditionen i familjen. 
 
När Ove talade om att de försökte rekrytera inom familjen ansåg vi att det här stämde in bra 
på båda dessa hierarkiska påståenden. Oves uttalande tycker vi stödjer påståendena. Han vill 
bevara traditionen i familjen och det kan också sägas vara en sed som ska bevaras.   
 
Ny teknologi kommer att lösa problem. 
 
Jonas menade att ny teknologi kommer att lösa problem som finns idag En ombyggnation av 
terminalen hade kunnat åtgärda de säkerhetsproblem som finns idag. Vi upplevde inte att Ove 
eller fokusgruppen vid terminal B uttryckte samma påstående. 
 
Jag är mer strikt än vad andra människor är om rätt och fel. 
 
Ove menade att han är ”en blodhund” som inte räds för att ta tag i problem som kan 
uppkomma. Detta visste personalen enligt honom. Vi tolkar detta som ett uttalande som att 
personen ser sig själv som mer strikt än andra. 
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Sammanställning av analysen utifrån stabilitetsperspektivet 
 
Under fokusgruppsintervjuerna samt de enskilda intervjuerna kunde vi tolka att tio påståenden 
enligt schemat från Oltedal et al hade blivit uttryckta. Tre av dessa påståenden förekom på 
båda terminalerna, övriga sju var unika och nämndes bara på en terminal var. I 
framställningen så framkom det att det fanns en större mängd av hierarkiska påståenden än 
några andra påståenden. Vi har funnit sex stycken hierarkiska, två stycken individualistiska 
och ett vardera av fatalistiskt respektive egalitärt påstående.    
 
De tre påståenden som nämndes på båda terminalerna var: 
 
Ny teknologi kommer att lösa problem.  
(hierarkiskt påstående) 
 
Olyckor kommer alltid att hända – människor är opålitliga.  
(fatalistiskt påstående)  
 
Ibland måste företag kunna prioritera ekonomi framför säkerhet för att kunna bedriva 
affärsverksamhet.  
(individualistiskt påstående) 
 
De sju påståenden som skildes mellan de båda terminalen var:  
 
Om man skulle följa alla säkerhetsföreskrifter skulle samhället till viss del stanna 
av.(individualistiskt påstående – terminal B) 
 
Lämpliga åtgärder för att förebygga säkerhet är ofta stoppade om de kostar för mycket. 
(egalitärt påstående – terminal B) 
 
Det är viktigt att bevara våra seder och vanor.  
(hierarkiskt påstående – terminal B) 
 
Jag tycker att man ska fortsätta traditionen i familjen. 
 (hierarkiskt påstående – terminal B) 
 
Jag är mer strikt än vad andra människor är om rätt och fel.  
(hierarkiskt påstående – terminal B) 
 
Regler och lagar som är till för att förhindra olyckor är oftast ignorerade och brutna. 
(hierarkiskt påstående – terminal A) 
 
Jag tycker att det skulle vara mer disciplin bland ungdomen idag.  
(hierarkiskt påstående – terminal A)  
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5.2 Analys utifrån mobilitetsperspektivet 
 
Vi kommer här nedan att undersöka resultaten vi samlat in från terminalerna utifrån de 
kriterier som Mars ställer upp för att avgöra grad av hierarki och integration. I analysen 
kommer vi att endast undersöka terminalarbetarnas arbetssituation på de båda terminalerna. 
Det är alltså deras arbete som vi refererar till. 
 
Hierarkiska kriterier 
 
Autonomitet 
 
Arbetet styrdes ganska hårt, uppfattade vi det som. Det fanns säkerhetsföreskrifter och 
arbetsbeskrivningar som var riktlinjer i deras arbete. Vi fick dock inte ta del av dessa 
dokument, så någon djupare granskning av dessa har alltså inte gjorts. ”Allting mäts” som 
Jonas uttryckte det tyckte vi dock var ett talande citat. Om effektiviteten mäts hela tiden så 
kan inte någon större autonomitet finnas, då det finns en stor övervakning av arbetet. Det som 
ska göras ska göras rätt och snabbt är våran bild av arbetet.  Vi tolkar det som att det finns en 
låg autonomitet i arbetet, detta ger i sin tur en hög hierarkisk kontext.    
 
Isolering 
 
Det är ett isolerande arbete anser vi eftersom det till stora delar sker enskilt. Då vi i 
undersökningen inte studerat hur själva arbetsmomenten genomförts blir det svårt för oss att 
avgöra hur pass isolerande arbetet är. Utifrån uppgifter som vi fått från de båda 
fokusgrupperna menade dessa dock att arbetet mestadels skedde enskilt. Det är på så sätt ett 
isolerande arbete. Det fanns dessutom i båda miljöerna en hierarkisk ordning där vissa ges 
mer ansvar än andra. Här refererar vi till de uppgifter vi fått om att det finns en uppdelning av 
teamledare på terminal A. Det skulle också vara ett utslag för en hierarkisk isolering. Det 
finns alltså både den här typen av isolering och en fysisk isolering. Finns det en viss isolering 
på arbetsplatsen resulterar detta i en hög grad av en hierarkisk kontext.  
 
Reciprocitet 
 
Kriteriet avser bland annat det ansvar som man kan delegera i sin arbetsroll. För de anställda 
vi har talat med tycker vi oss se en arbetsroll som är reglerad och väldigt styrd, det fanns inte 
alls någon stor autonomi i arbetsuppgifterna. En möjlighet är att det inom de arbetsuppgifter 
som är gruppbaserade finns utrymme för att inom gruppen delegera ansvar. Då vi inte har sett 
terminalarbetet i aktion har vi dock inga möjligheter att uttala oss om detta. En annan 
möjlighet skulle vara att de förmän (eller teamledare) på terminal A möjligtvis skulle kunna 
ha en högre grad av reciprocitet. Vi inriktar oss dock inte specifikt på dessa förmän utan på de 
arbetare som arbetar under förmannen. Vår tolkning är att om arbetet inte är autonomt och det 
inte ingår i arbetsuppgifterna att delegera ansvar (detta har inte framkommit under 
insamlandet av resultat), kan arbetet inte sägas ha hög grad av reciprocitet. Finns det en låg 
grad av reciprocitet så innebär det att det finns en hög grad av hierarkisk världsbild. Vi menar 
att så är fallet på de båda terminalerna.   
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Konkurrens 
 
Mars menar att de arbeten som har någon form av konkurrens kan betecknas ha lägre grad av 
hierarkisk ordning. Vi har inte märkt något av detta när vi har varit i kontakt med 
organisationen. Tvärtom har vi funnit påståenden från terminal B där de säger sig hjälpas åt 
och samarbetar väl. Det kan alltså anses som att det är väldigt låg konkurrens bland de 
anställda, vilket leder till att en hög hierarkisk kontext.  
 
Som summering ser vi att det finns en hög grad av hierarkisk ordning på de båda terminalerna 
vi har varit i kontakt med. Det finns, utifrån det insamlade materialet, inte så betydande 
skillnader mellan de båda terminalerna efter Mars kriterier. 
 
Integrationskriterier  
 
Frekvens och Gemenskap 
 
Ove menade att terminal B var mindre och han jämförde dessutom den med terminal A. Detta 
anser vi emellertid inte visade sig i resultaten från de båda fokusgrupperna. Det kan vara så att 
det finns en högre frekvens på terminal B eftersom den är mindre och har färre människor i 
omlopp. Det skulle i så fall betyda att den har en högre integrationsgrad. Det behöver finnas 
en hög grad av gemenskap för att det ska finnas en hög grad av integration. Vi upplever att det 
finns en sådan gemenskap i de båda terminalerna. De svar som vi har tagit del av, tyder på att 
det finns en bra stämning i gruppen, man känner varandra och man hjälper varandra när man 
kan. Vi kan dock inte utifrån vårt material uttala oss om vilken terminal som skulle ha den 
största gemenskapen. Det finns, som vi ser det, en liknande gemenskap på båda terminalerna.  
 
Omfattning och Räckvidd 
 
När medlemmarna i en organisation möts på andra sociala arenor än på arbetet stärks 
gruppens integration. I terminal B fanns det släktskap och andra nära relationer mellan de 
anställda som på så sätt anser vi bidrar till en stark integration. I terminal A framkom inte 
detta. Då ingenting av våra uppgifter skulle tyda på att omfattning och räckvidd skulle vara 
starkare på terminal A, antar vi därför att det här kriteriet är större på terminal B.      
 
Avgränsningar  
 
Vi tyckte inte att de båda grupperna skiljde sig så mycket på kriteriet som gäller 
avgränsningar. Båda grupperna känner gränserna mot hotet utifrån (med detta menar vi de 
risker för stölder och intrång som finns av obehöriga). Det finns en avgränsning därmed 
mellan de som arbetar på terminalen och de som inte gör det. Det finns även aktörer på deras 
arbetsplats, som chaufförer och de inhyrda. Det finns en avgränsning även inom terminalen 
också. Vi kan dock inte säga hur starka dessa avgränsningar är gentemot andra aktörer på 
terminalen. Det fanns i alla fall uttryck hos de båda grupperna om ett vi och dem, anser vi. 
Dessa avgränsningar till andra grupper ger en starkare integrationsgrad. 
 
Utifrån kriterierna tycker vi oss se att terminal B har en större grad av integration än terminal 
A. På samtliga kriterier, utom avgränsningar och gemenskap fanns det som vi tolkat det en 
större grad av integration på terminal B än på terminal A.  
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5.3 Analys utifrån oegentlighetsfaktorer 
 
Mars presenterar ett antal faktorer som visar på i vilken sorts kontext oegentligheter kan 
förekomma. Vi har valt att diskutera dessa med hjälp av vårt insamlade material. Mars 
särskiljer dessa faktorer som större och mindre.  
 
”Passing trade”  
 
Vi har under undersökningen inte uppehållit oss mot kunder och kundhanteringen. Därför kan 
vi inte säga vad som skiljer terminalerna åt på den här faktorn.  
 
”Gatekeepers”  
 
Vi har i det empiriska materialet inte funnit att någon anställd har mindre eller större 
inflytande över den mer värdefulla godshanteringen. Vi vet att de hanterade sådan typ av 
gods, men om någon är mer ansvarig, vet vi ingenting om.  
 
”Triadic fiddling” 
 
De anställda i terminal A hade erfarenhet ifrån oegentligheter som skedde inom en trefaldig 
kontext. Guy i fokusgruppen mindes hur det för ett antal år sedan var en liga som bestod av 
anställda som opererade på terminalen. I terminal B hade de ingen erfarenhet av detta. Dessa 
erfarenheter tolkar vi dock inte som att det fanns en större risk på terminal A. 
Arbetsuppgifterna upplever vi som likvärdiga på båda terminalerna och riskfaktorn anser vi 
därför också vara lika stor vid de båda terminalerna.  
 
Efter analysen som gjordes utifrån de större faktorerna, följer vår redovisning av dem mindre 
dito. 
 
”Control systems”  
 
I de båda terminalerna hade, enligt intervjuerna, ett kontinuerligt säkerhetsarbete förts och vi 
ser ingen större skillnad dessa emellan. Utifrån det empiriska materialet så bedömer vi att 
kontrollen över de anställda är hög.  Vid de båda fokusgruppsintervjuerna har det framkommit 
att de före en anställning måste visa ett utdrag från belastningsregistret. Under de senaste åren 
hade också säkerheten höjts vilket har lett till att kontrollfaktorn har höjts, detta delgav oss de 
båda fokusgrupperna, till exempel hade en bättre kontroll av de anställda införts. Michael 
ansåg också att säkerhetsmedvetandet hade ökat hos de anställda. De hade börjat ifrågasätta 
mer om de såg något misstänkt. Ove talade om kontrakt som hade ingåtts mellan terminal B 
och de anställda, vilket visar på att organisationen är måna om att kontrollera de anställda. Vi 
tolkar det som att det finns en hög faktor på båda terminalerna, då övervakningen av de 
anställda kan sägas vara tämligen stor.  
 
”Ambiguity”  
 
Genom resultaten från intervjuerna ser vi att de båda terminalerna har erfarenhet ifrån denna 
typ av oegentligheter. Uttalanden om godshanteringen som pekar på att osäkerhetsfaktorn är 
hög var bland annat följande; ”det vore konstigt om inte något hände”(terminal A) och ”att 
man inte kan ha hundra procent koll”(terminal B). Vi menar att det fanns en hög faktor av 
detta slag på de båda terminalerna, då det finns en osäkerhet kring godsens kvantitet.  
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“The conversion and smuggling of goods”  
 
Ove nämnde i intervjun att behandling av stöldbegärligt gods inte var lika vanligt i deras 
distrikt som i resten av landet. I det uttalandet tolkar vi det som att han refererar till att 
terminal A inte är inom deras distrikt. Detta vet vi inte, och vi har inte heller sett uppgifter om 
hur mycket stöldbegärligt gods som hanteras på de respektive terminalerna. Baserat på Oves 
uttalande tolkar vi att terminal A behandlar mer stöldbegärligt gods. Faktorn blir därför högre 
där än på terminal B. 
 
”Anonymity and Scale” 
 
Vi menar att de anställda i terminal B har en närmare relation till varandra än i terminal A. 
Detta grundar sig främst på uttalandet om användningen av ”farfars - modellen”, det vill säga 
att de aktivt har försökt att rekrytera familjemedlemmar och bekanta till dem som redan var 
anställda. Rent fysiskt så är terminal B också mindre (vilket Ove också sade) än terminal A 
och det leder till att terminal A har en högre riskfaktor, eftersom mindre anonymitet och 
mindre skala gör faktorn mindre.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att de större faktorerna inte skiljer sig nämnvärt mellan de 
olika städerna. Inom de mindre faktorerna ser vi dock att de skiljer sig åt. Den största 
anledningen till detta som vi ser är att storleken skiljer sig åt. Detta påverkar alla de mindre 
faktorerna förutom ”control systems”. Det finns en större risk för att oegentligheter skall 
uppstå i terminal A än i terminal B.  
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6. Diskussion 
 
Vi vill under det här kapitlet diskutera det framtagna resultatet. Först diskuterar vi de 
slutsatser som vi kommit fram till utifrån analysen, sedan behandlar vi mobilitets- och 
stabilitetsperspektivet. Därefter reflekterar vi över trovärdigheten för arbetet och slutligen 
följer ett avsnitt där vi presenterar förslag till vidare forskning 
 
6.1 Slutsatser utifrån analysen  
 
Här kommer nu en återkoppling till våra frågeställningar för undersökningen. Vi valde tre 
analysmetoder för att tolka resultaten ifrån det empiriska materialet. Dessa tre analysmetoder 
bygger på stabilitets- och mobilitetsperspektivet samt faktorer som styr oegentligheter.  
Frågeställningarna besvaras här utifrån resultatet från dessa analyser. 
 
* Vilka skillnader och likheter kan identifieras mellan de två terminalerna utifrån hierarki – 
och integrationsteorin med avseende på säkerhetsmedvetande?  
  
Enligt den analysen vi gjorde utifrån Mars kriterier visade det sig att terminal B hade en 
mindre grad av integration än terminal A. Båda organisationerna visade sig ha tydliga drag åt 
det hierarkiska synsättet.  
 
Analysen som gjordes utifrån Oltedal et als. schema visade att båda terminalerna hade en 
dragning åt ett hierarkiskt synsätt eftersom majoriteten av påståendena var knutna till en 
hierarkisk kontext. De påståenden som gjordes på båda terminalerna gällde var ”ny teknik 
kommer att lösa problem”, ”olyckor kommer alltid att hända - människor är opålitliga” och 
”ibland måste företag kunna prioritera ekonomi framför säkerhet för att kunna bedriva 
affärsverksamhet”. Övriga påståenden förekom endast en gång på en terminal. De skillnader 
som framkom var framför allt fokusgruppernas inställning till säkerhetsregler och hur dessa 
skulle följas. Det är också intressant att notera att vi inte stötte på mer än ett påstående var 
från ett egalitärt respektive fatalistiskt perspektiv. 
 
Sammanfattningsvis så visar de två analyserna på att det finns en klar tendens åt ett 
hierarkiskt synsätt i de båda terminalerna. Det finns alltså ett hierarkiskt synsätt i förhållande 
till säkerhetsmedvetandet.      
 
* Hur kan dessa skillnader och likheter förklaras? 
 
Denna skillnad kan bero på terminalernas storlek och konsekvenser av denna storleksskillnad. 
Vi har även gjort en analys av de riskfaktorer kring oegentligheter som finns i de båda 
terminalerna. Den visade att det fanns en större riskfaktor på terminal A. Vi kan inte visa att 
den här större riskfaktorn på terminal A har någon verkan för skillnaden mellan terminalerna 
utifrån Mars kriterier eller Oltedal et als. schema. Det kan finnas ett samband som säger att 
den högre faktorn hör ihop med en lägre grad integration, men detta är inget som vi i 
undersökningen har hittat belägg för.   
 
Vårt mål med uppsatsen var att jämföra två terminalers säkerhetsmedvetande bland 
personalen utifrån Cultural Theory och att även kunna förklara de skillnader och likheter som 
eventuellt kunde påträffas. Detta syfte anser vi oss ha uppnått. Projektet SecureFlow’05 har 
som mål att förbättra säkerheten runt godshantering. I vårt arbete har vi påträffat en teori med 
vars hjälp det går att se olika slags miljöer, där olika attityder finns till säkerhet.  
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Nästa steg skulle nu vara att se vilken säkerhetsstrategi som är lämpligast i vilken miljö. Detta 
kan inte rymmas i vår uppsats och är därför ämne för vidare forskning, i syfte att förbättra 
hanteringen av gods.  
 

6.2 Diskussion om stabilitets- och mobilitetsperspektivet 
 
Vi har i vårt analysavsnitt presenterat analysmetoder utvecklade ur stabilitets – och 
mobilitetsperspektivet. Vi anser att de resultat vi har fått fram från vår analys visar tendenser 
åt ett hierarkiskt perspektiv utifrån båda synsätten, men i arbetet med att analysera resultatet 
märkte vi även av skillnader mellan dessa båda.   
 
Virginie Mamadouh skrev angående skillnaden mellan mobilitets- och stabilitetsperspektivet: 
 

“If we believe the rigid version, it makes sense to investigate the cultural biases of individuals 
because it will predict their attitudes and their behaviours in a wide range of environments, 
paradoxically it weakens the explanatory power of the theory because it still has to explain 
which environment determined the hegemonic bias and why. If we believe the flexible version, 
cultural bias can only be audited for a particular context at a particular moment, the cultural 
bias of individuals is so volatile that it does not make sense to map it.”  

(Mamadouh 1999, s. 404) 
 
Å ena sidan hade vi använt Mars kriterier (som representerar mobilitetsperspektivet) där 
miljön står i fokus. Individens världsbild utgår och styrs ifrån den yttre miljön, i detta fall 
arbetsmiljön. Mars har inget intresse av att försöka kartlägga den enskilde individens 
världsbild. Å andra sidan har vi Oltedal et al (som representerar stabilitetsperspektivet) där 
individen står i fokus. Individens världsbild ser här lika ut oavsett kontext, det går då också att 
konstruera ett schema där man lätt kan beskriva den enskilde individens världsbild. Vi tycker 
dock, precis som Mamadouh, att det är oklart vilken miljö som har bestämt den här 
världsbilden. De båda perspektiven belyser olika delar av individens världsbild; i ett 
mobilitetsperspektiv ser man miljöns påverkan på individen, men inte individens 
ställningstagande. Detta syns i Mars kriterier. Samtliga kriterier determinerar hur miljön 
(miljön kan bestå av arbetets utformning men också samspelet och relationerna mellan de 
anställda) påverkar individen. De personliga egenskaperna är inte relevanta i sammanhanget. I 
ett stabilitetsperspektiv ser man individens ställningstagande, men inte miljöns påverkan på 
individen. Vi har kunnat koppla en viss världsbild till aktörer på de båda terminalerna enligt 
Oltedal et als schema men det är inte säkert att det är miljön på terminalen som har format 
dessa åsikter. På så sätt har vi sett att de olika perspektivens resultat inte mäter samma 
företeelser utan att de använder olika utgångspunkter i sin tolkning av Cultural Theory. 
Resultaten från våra analyser utifrån de båda perspektiven kompletterar därför varandra.    
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6.3 Reflektion om metod, reliabilitet och validitet 
 
Det finns en ytterligare koppling mellan stabilitets - och mobilitetsperspektivet som vi har 
reflekterat över. Denna koppling är en metodologisk sådan. Vi tycker oss se ett samband 
mellan de två perspektiven i Cultural Theory och de epistemologiska skillnaderna i relationen 
mellan positivism och hermeneutik. Positivismen förespråkar att kunskap går att mäta och 
observera. Positivismen menar att kunskapen ligger i att hitta samband mellan observationer. 
Hermeneutiken ställer sig tveksam till mätning utan lägger större vikt vid tolkning av 
människors beteende och försök att leva sig in i andra människors situation (Hartman 2004, s. 
15). Vi menar att stabilitetsperspektivet bygger på att enkelt kunna mäta graden av hierarki 
och integration och att de insamlingsmetoder som använder sig av stabilitetsperspektivet 
(enkäter, surveys) oftast anknyter till en positivistisk tradition. På samma sätt är 
mobilitetsperspektivet grundat på att tolka miljön för att bestämma grad av hierarki och 
integration och de insamlingsmetoder som använder sig av mobilitetsperspektivet (intervjuer, 
fokusgrupper) är oftast hermeneutiskt lagda. Detta har vi reflekterat över i vårt förhållande till 
vår egen uppsats. I vårt arbete har vi använt oss av ett frågeschema som Oltedal et al har tagit 
fram. Detta frågeschema utgår enligt oss ifrån stabilitetsperspektivet och det är då förordat att 
använda sig av enkäter eller surveys. Det kan finnas en risk med att, som vi gjorde, använda 
en relativt lågstrukturerad insamlingsmetod (som fokusgruppsintervjuer och enskilda 
intervjuer) och sedan tolka data utifrån en analys som är så högstrukturerad som Oltedal et al 
har utformat sitt schema. Detta kan ha orsakat en viss skevhet i resultatet och det kan också 
göra att resultatet blir missvisande. En annan orsak som kan skapa skevhet i resultatet är om 
intervjuguiden inte är kalibrerad för att kunna balansera stabilitetsperspektivet mot 
mobilitetsperspektivet. Vi har reflekterat i arbetet om detta har visat sig i resultatet. Det kan 
vara problematiskt att som vi har gjort blanda de två perspektiven. Två separata 
undersökningar kanske hade lett till ett annorlunda resultat. Då perspektiven vilar på olika 
epistemologiska antaganden kan det vara problematiskt att som vi använda oss av båda två i 
vårt arbete.     
 
Reliabilitet behandlar det mått på om det är möjligt att genomföra undersökningen en gång till 
och komma fram till samma resultat som presenterats i undersökningen (Bryman 2002, s. 43). 
Tillförlitlighet i resultaten bestämmer hur reliabilitetsvärdet är på undersökningen. Samtidigt 
är detta begrepp inte lika aktuellt för kvalitativa studier som för kvantitativa studier, då 
kvalitativa undersökningar strävar efter att exemplifiera, där kvantitativa undersökningar 
strävar efter att generalisera (Svenning 2000, s. 63f). Detta begrepp blir heller inte högt för 
vår undersökning då vi inte har några ambitioner om att generalisera utöver vårt insamlade 
material. Vår insamlingsmetod speglar också svårigheten i att replikera undersökningen. Detta 
märkte vi tydligt av själva då de båda fokusgrupperna fungerade väldigt olika och hade olika 
fokus i olika frågor. Intervjuerna tog också dem olika vändningar och respondenterna 
uppehöll sig vid olika frågor olika länge. Vi hade ett frågeschema som vi utgick efter, men vi 
var väldigt öppna för att röra oss åt de områden som fokusgruppen eller respondenten gick åt 
allteftersom intervjun fortgick. Hade det varit så att vårt frågeschema varit mer strukturerat, 
frågorna i större grad hade varit slutna och vi inte hade utvecklat svaren som vi fick ifrån våra 
respondenter hade reliabiliteten som vi ser det blivit högre i undersökningen. Då hade det 
också varit en annan undersökning. Naturligtvis är det också svårt att replikera precis de 
utvalda till våra intervjuer. Vi hade inte någon kontroll över vilka som deltog i 
fokusgrupperna, dessa blev vi tilldelade av andra. Det går att spekulera i om resultatet hade 
blivit annorlunda med andra fokusgrupper, eller fler fokusgrupper än två. Detta är också en 
omständighet som gör vår undersökning svår att direkt replikera. 
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Det finns två olika betydelser av validitet; intern validitet och extern validitet. Intern validitet 
betyder konkret att kunna ställa rätt frågor för att besvara arbetets syfte (Svenning 2000, s. 
61). I kvalitativ forskning kan intern validitet innebära att det skall finnas en god 
överrensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska antaganden som 
utvecklas utifrån materialet (Bryman 2002, s. 257). Vi menar att de slutsatser som har kommit 
ut av arbetet har grund i de material som vi har samlat ihop. Då uppsatsen inte har kunnat 
fördjupa sig i arbetsformer och dylikt genom observationer har vi använt utsagor från 
personalen om deras situation på arbetet. Genom dessa har vi bildat oss uppfattningar som vi 
sedan baserat slutsatser på. Det måste vara tydligt att det är ifrån vårt insamlande material 
som vi har dragit slutsatserna och inte andra observationer. Vi har även tolkat uttalanden från 
personalen och sett likheter med påståenden tagna ifrån schemat utformat av Oltedal et al. Vår 
tolkning har varit noggrann och vi har undvikit att inkludera uttalanden som inte är synonyma 
eller väldigt nära påståendet.  
 
Vi har definierat och använt säkerhetsbegreppet i vid bemärkelse vilket kan vara en nackdel 
för den interna validiteten vid intervjutillfället då respondenterna kunde tolka begreppet 
annorlunda utifrån deras perspektiv. En klarare och snävare definition av säkerhet hade 
kunnat vara en åtgärd som förebyggde förvirring vid intervjutillfällena. Det hade skapat mer 
tydlighet i arbetet och kanske i sin tur bidragit med ett annat resultat.    
 
Extern validitet handlar om generaliserbarhet och i vilken utsträckning resultatet kan vara 
giltigt i andra sociala miljöer (Bryman 2002, s. 258). Detta är ett problem för oss, eftersom vi 
har genomfört en fallstudie. Vi vill därför inte göra några anspråk på att resultaten från vår 
studie skall kunna appliceras på liknande terminaler. Det finns alltså en låg extern validitet på 
vårt arbete.    
 
6.4 Förslag till vidare forskning 
 
För att verkligen kunna ge bra förslag till vidare forskning krävs det, anser vi, en insikt i 
forskningsfältet som vi inte har kunnat införskaffa oss genom att endast skriva en 
magisteruppsats i ämnet. Dessa förslag är ämnen som vi utifrån vårt perspektiv tror kan vara 
intressera att studera närmre.  
 
Då det ligger utanför vårt uppsatsämne och syfte har vi inte fördjupat oss i 
organisationskulturbegreppet. Relationen mellan Cultural Theory och organisationskultur har 
alltså inte klargjorts i vår uppsats. Vi har sett Cultural Theory som ett redskap för att 
undersöka organisationskultur, men mer forskning om relationen dessa två ämnen emellan 
bedömer vi som relevant. Vidare så har vi försökt att kartlägga den del av organisationskultur 
vars värderingar och attityder speglar säkerhetsmedvetande. Vi kan alltså inte generalisera 
eller komma med slutsatser om organisationskultur i stort. Vissa tolkningar av 
organisationskultur har varit utsatt för kritik, eftersom de visar på en förenklad bild där olika 
variabler inte tas i beaktande. Vi har i arbetet visat på att Cultural Theory kan vara ett redskap 
för att kategorisera en organisations kultur. Det hade varit intressant att se en kritisk analys av 
Cultural Theory med detta syfte.  
 
Under arbetets gång har vi funderat på hur den svenska kulturen kan avspegla sig i Cultural 
Theory. Vi har tidigare under utbildningen tagit del av forskning som visar på nationella 
kulturskillnader och vi funderar på om det går att se utifall Cultural Theory har någon 
anknytning till detta. Grendstads arbete visade tendenser på detta, vi tyckte att det vore 
intressant att knyta an Mars arbete till nationella skillnader också. Mars arbete grundade sig i 
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främst anglosaxiska miljöer och det är möjligt att det behövs en förändring för skandinaviska 
eller svenska förhållanden. 
 
Det finns argument för att undersökningar som har haft stabilitetsperspektivet i användningen 
av hierarki – och integrationsmodellen har i vissa fall haft motstridiga resultat som gått emot 
varandra (Tsohou et al 2006, s. 206). Detta skulle kunna vara ett argument till att det är 
stabilitetsperspektivet som är otillräckligt och att mobilitetsperspektivet är nödvändigt för att 
kunna dra några slutsatser alls av hierarki och integrationsmodellen (Langford et al 2000, s. 
693). Vår undersökning bekräftar inte detta påstående av Langford. Våra två analyser pekade 
åt samma håll då det blev hierarkiska tendenser i båda analyserna. Vi anser att det är 
nödvändigt med mer forskning för att kunna bekräfta ett sådant påstående.   
 
Oltedal et al redovisade att de flesta undersökningar som har använt sig av Cultural Theory 
har dragit slutsatsen att det enbart går att förklara en del av ställningstaganden till säkerhet 
och risker med hjälp av modellen. Den kan inte ses som en total förutsägelse av människors 
ställningstagande. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med empiri för att modellen ska anses 
vara bekräftad (2004, s. 32). Detta är ett bra argument för att fortsätta studera Cultural Theory 
och använda begreppet i vidare forskning, gärna i relation med information management. 
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7. Sammanfattning 
 
Syftet med arbetet är att förlägga en jämförande undersökning mellan två terminaler. Genom 
att vi använder oss av Cultural Theory belyste vi tendenser i vårt insamlade material. 
Bakgrunden till detta val av ämne var dels vårt intresse för organisationskultur och dels att vi 
fick kontakt med projektet SecureFlow’05. Våra frågeställningar: 
 
* Vilka skillnader och likheter kan identifieras mellan de två terminalerna utifrån Cultural 
Theory med avseende på säkerhetsmedvetande?  
 
* Hur kan dessa skillnader och likheter förklaras? 
 
Cultural Theory är en teori som utgår från Emile Durkheims arbete men som sedan 
utvecklades av Mary Douglas. Genom de två begreppen hierarki och integration konstrueras 
fyra olika sätt varmed världen kan uppfattas utifrån, beroende på grad av hierarki respektive 
integration. De fyra olika synsätten benämner vi som; hierarkism, egalitarism, individualism 
och fatalism. Vi presenterar tidigare forskning som är relevant för ett säkerhetsperspektiv. Vi 
visar även på att det finns två perspektiv som i sin tur har studerat Cultural Theory med olika 
utgångspunkter. Dessa kallas stabilitetsperspektivet respektive mobilitetsperspektivet. 
Stabilitetsperspektivet lägger mer vikt vid individuella egenskaper, mobilitetsperspektivet 
lägger mer vikt vid miljöns inverkan på individen. Vi presenterade en representant för 
respektive perspektiv. Sigve Oltedal med författare representerade tillämpningen av 
stabilitetsperspektivet, genom ett schema för att kunna binda individer vid en världsbild från 
Cultural Theory. Mars användes som representant för mobilitetsperspektivet, hans kriterier 
bygger på att se i vilken utsträckning som ett arbete har hög eller låg grad av hierarki 
respektive integration. Oltedal et al hade utformat ett schema för att kunna binda individer vid 
en världsbild från Cultural Theory. Mars kriterier byggde på att se i vilken utsträckning som 
ett arbete hade hög grad av hierarki respektive integration. Oegentlighetsfaktorerna är faktorer 
som gör det möjligt att identifiera risker. Dessa använde vi för att ytterligare se likheter och 
skillnader mellan de två terminalerna.  
 
Vi genomförde en undersökning vid en godstransportorganisation som har två terminaler, A 
och B. Vi genomförde två fokusgruppsintervjuer med terminalarbetare vid de båda 
terminalerna, två intervjuer med terminalchefer vid respektive terminal, en säkerhetsansvarig 
vid terminal A och en platschef vid Terminal B. Intervjuerna genomfördes reflexivt men med 
hjälp av en intervjuguide som vi utformat efter det stabila respektive det mobila perspektivet.  
 
Analysen genomfördes efter de båda perspektiven och oegentlighetsfaktorer. Utifrån dessa 
analyser kunde vi visa att det fanns tendenser åt en hierarkisk världsbild i de båda 
terminalerna. I analysen som vi gjorde utifrån Mars kriterier framkom det att terminal B hade 
en högre grad av integration än terminal A. Vi resonerade att skillnaden mellan våra 
studieobjekt berodde på terminalernas storlek och inbördes relationer. Då vi uppfattade att de 
hierarkiska kriterierna var lika höga på båda terminalerna skiljde de sig inte åt. I analysen som 
vi gjorde utifrån Oltedal och hans kollegors schema kunde vi se att det fanns en majoritet av 
hierarkiska påståenden på de båda terminalerna. Det fanns tre påståenden som visade sig på 
de båda terminalerna, men sju av påståendena förekom bara en gång på en terminal. De båda 
analyserna som vi gjorde utifrån mobilitets- och stabilitetsperspektivet visade båda att det 
fanns en tendens åt ett hierarkiskt synsätt på terminal A och terminal B. 
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Vi analyserade även faktorer som styr oegentligheter och där kunde vi utläsa att terminal A 
hade en större riskfaktor än terminal B. Detta argumenterade vi med att storleken skiljde sig 
mellan terminalerna.  
 
Vi hade en diskussion om stabilitets –och mobilitetsperspektivet i diskussionsavsnittet. Här 
resonerade vi om de båda perspektivens begränsningar. Vi för sedan ett resonemang om 
trovärdigheten i vårt arbete där vi diskuterar valet av metod, validitet och reliabilitet i 
undersökningen. Det finns en svårighet i de två perspektivens val av metod och att vi har varit 
medvetna om att valet av metod kan innebära en slagsida åt ett perspektiv av Cultural Theory. 
Då undersökningen är kvalitativt influerad är inte kraven på reliabilitet lika höga på vår 
undersökning som vore den en kvantitativt inriktad studie. Vi resonerar även om validiteten 
på vårt arbete där vi menar att det finns en svårighet i säkerhetsbegreppet och att detta kan 
vara en svaghet i den interna validiteten. Den externa validiteten kan även den vara låg, då vi 
har gjort en fallstudie och därför inte kan generalisera utöver vårt forskningsobjekt. Slutligen 
presenterades förslag till vidare forskning om Cultural Theory. Vi belyste särskilt 
organisationskultur och Cultural Theory, men även vidare forskning om Cultural Theory 
generellt behövs även också. 
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Bilaga 1 
 
 
Intervjuguide 
 
Hur mycket information om godshantering kommer ni i kontakt med i ert dagliga arbete? 
Hur stor del av denna information uppskattar ni vara säkerhetskänslig? 
Definiering av säkerhetskänslig information, vad skulle de i gruppen definiera som 
information som inte ska spridas vidare? 
 
Hur är det att arbeta här?  
Arbetar man i grupp eller arbetar man för sig själv?  
Känner man de flesta på jobbet?  
Hur sker rekryteringen, vilka söker sig till organisationen? Tankar om personalomsättningen 
 
De säkerhetsregler och rutiner som finns för säkerhetskänslig information, upplevs det att 
dessa följs? Varför/varför inte?  
Upplevs det att informationssäkerhet är kostnadsfråga för organisationen? 
 
Upplever ni att det finns skillnader i graden av lojalitet mot företaget inom personalen? 
Vad kan dessa skillnader bero på? (Om de finns) 
 
Brottslighet som sker på grund av att otillbörliga fått tag i information, vad kan detta bero på? 
Hur har säkerheten runt information förändrats?  
 
Övriga frågor eller saker värda att ta upp? 
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Bilaga 2  
 
 
Hierarkism 
 
Jag tycker att det skulle vara mer disciplin bland ungdomen idag. 
Vi skulle ha ett starkare försvar än vad vi har idag. 
Jag är mer strikt än vad andra människor är om rätt och fel. 
Polisen skulle ha rätt att avlyssna privata telefonsamtal. 
Det är acceptabelt att undanhålla information när man undersöker olyckor och dylikt. 
Ett av problemen med människor är att de ifrågasätter auktoritet för ofta. 
Det är viktigt att bevara våra seder och vanor. 
Jag tycker att man ska fortsätta traditionen i familjen. 
Jag tycker att det är viktigt att vara i tid. 
Jag litar till experter när de talar om vilket tillvägagångssätt som är säkrast. 
Regler och lagar som är till för att förhindra olyckor är oftast ignorerade och brutna. 
Ny teknologi kommer att lösa problem. 
De rätta auktoriteterna visar tillräckligt ansvar för säkerhet. 
 
Individualism 
 
I ett rättvist system borde människor med mera förmåga få lov att tjäna mer. 
Ett fritt samhälle kan endast existera om företag ges möjlighet att växa till sig. 
Fortsatt ekonomisk tillväxt är svaret på ökad levnadsstandard. 
Det här landet skulle bli bättre om vi inte brydde oss så mycket om hur lika rättigheter 
människor hade. 
Det är rätt att med högre status så får du det mer bekvämt. 
De mest intelligenta i ett samhälle borde få mest ansvar. 
När människor arbetar hårt blir de inte tillräckligt belönade. 
Att ta sig till toppen innebär hårt arbete. 
Individuella behov som rör arbetsuppgifter är i många fall viktigare än säkerhet. 
Ibland måste företag kunna prioritera ekonomi framför säkerhet för att kunna bedriva 
affärsverksamhet. 
Om man skulle följa alla säkerhetsföreskrifter skulle samhället tillviss del stanna av. 
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Egalitarism 
 
Om människor i det här landet behandlades mera jämlikt så skulle vi ha färre problem. 
Det är statens ansvar att se till så att alla människor har en bra levnadsstandard. 
Jag skulle stödja en skatteändring som såg till att människor med högre inkomst fick betala 
mer i skatt. 
Det här landet behöver en ”rättvis revolution” för att utjämna skillnader som finns mellan 
människor idag. 
De som tjänar mest pengar borde få högst böter när de bryter mot lagar. 
Lämpliga åtgärder för att förebygga säkerhet är ofta stoppade om det kostar för mycket. 
 
Fatalism 
 
Det tjänar ingenting till att göra något för andra människor – problemen kommer alltid 
tillbaka till dig. 
Samarbete med andra människor lönar sig sällan. 
Jag har ofta blivit orättvist behandlad. 
Jag bryr mig inte om politik då jag inte kan påverka så mycket ändå. 
En person står sig bättre om denne inte litar på någon. 
Olyckor kommer alltid att hända – människor är opålitliga. 
Det är inte klokt att dra uppmärksamhet till andra människors övertramp av 
säkerhetsföreskrifter. 
Livet är precis som ett lotteri. 
Även om du arbetar hårt för någonting vet du inte om du kommer tjäna något på det sedan. 
 

Påståenden är hämtade ifrån Oltedal et al 2004, s. 34f.  
 
 
 


