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Abstract 

Utan de samhällsviktiga verksamheterna i vårt samhälle kan en händelse leda till stora 

störningar som i sin tur kan orsaka allvarliga kriser. En av de samhällsviktiga verksamheterna 

är hälso- och sjukvården där sjukhusen klassas som stora vattenförbrukare och kräver rent 

vatten till sina verksamheter. Vid en störning i vattenförbrukningen är det personalen på 

sjukhusen som tvingas möta krisen och för att lyckas hantera den måste de skapa mening över 

situationen. Syftet med studien är att undersöka hur yrkesrelaterade faktorer (erfarenhet, 

ansvar, mandat och kunskap) påverkar personalens riskförståelse inom en 

sjukhusorganisation. Studiens empiri har samlats in genom intervjuer i en sjukhusorganisation 

där personal deltagit och resultatet har analyserats utifrån tankar om meningsskapande. I 

resultatet framkommer att den berörda sjukhusorganisationen kan tvingas stänga sin 

verksamhet om vattenförsörjningen bryts samt att vid förorenat vatten kan vissa delar av 

verksamheten fungera, men då krävs noggranna analyser av vattnet. Vi har även funnit att 

mandat och ansvar skiljer sig åt mellan olika positioner inom sjukhusorganisationen vilket 

kan ha betydelse för personalens riskförståelse som även kan påverkas av deras kunskap och 

erfarenheter. I diskussionen lyfter vi fram tankar kring dagens samhälle där människan byggt 

in ett grundläggande behov i ett sårbart system. 

 

 

Nyckelord: samhällsviktig verksamhet, förorenat vatten, riskförståelse, meningsskapande, 

sjukhus. 
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1. Inledning 

Dagens samhälle är uppbyggt av flera komplexa system, så kallad samhällsviktig verksamhet 

som har en avgörande roll för att samhället ska fungera. Om en störning eller bortfall av den 

samhällsviktiga verksamheten sker kan det leda till en allvarlig kris i samhället. För att 

minimera konsekvenserna vid en inträffad kris är hanteringen av krisen betydande (MSB 

2015). 

 

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap består de samhällsviktiga 

verksamheterna av elva olika samhällssektorer. Vi är specifikt intresserade av två av 

sektorerna, nämligen hälso- och sjukvård och den kommunaltekniska försörjningen. 

Anledning till att vi valt dessa är för det första att de ansvarar för akutsjukvård och 

dricksvattenförsörjning, för det andra att verksamheterna är av betydelse för medborgarnas liv 

och hälsa (MSB 2015).  

 

Samhällssektorerna måste upprätthållas så länge som möjligt vid en kris och sårbarheten kan 

bli stor om vattenkvaliteten och leveranssäkerheten vid vattenförsörjningen påverkas 

(Olausson 2007, s 6). Vattenförsörjningen är en komplicerad och känslig fråga för många 

akutsjukhus runt om i Sverige. Vid normaldrift är sjukhusen beroende av den kommunala 

vattenförsörjningen, den kan ta skada på grund av exempelvis brand, elavbrott, sabotage eller 

smittspridning via ledningssystem. Samtliga av dessa avbrott kan leda till långtgående 

konsekvenser för sjukhusorganisationerna (Krisberedskapsmyndigheten 2008, ss 58-59). 

 

Sjukhusen klassas som stora vattenförbrukare och att försörja verksamheten till 100 % med 

tankbilar blir problematiskt om vattenförsörjningen slås ut. Genom att funktionssäkra 

vattensystemen kan sjukhusorganisationerna åstadkomma en hållbar funktion inom 

sjukvården med hög patientsäkerhet under allvarliga händelser (Krisberedskapsmyndigheten 

2008, ss 58, 126). 

 

Krisberedskapsmyndigheten (2008, ss 59, 126) menar att det bästa sättet att skydda 

sjukhusorganisationen mot avbrott i vattenförsörjningen är att inneha en vattentäkt för 

reservdrift. År 2008 hade endast 30 % av sjukhusen i Sverige reservalternativ vid bruten 

vattenförsörjning. Flertalet sjukhus hade möjlighet att koppla in reservvatten i 
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vattenledningssystemen men den vanligaste orsaken till att detta inte genomfördes berodde på 

en avsaknad av rutiner för provtagning av reservvattnet. 

 

Det vi kan förstå är att störningar i vattenförsörjningen kan orsaka stora problem och inom en 

sjukhusorganisation är det personalen som är i centrum för plötsliga händelser. Med detta som 

utgångspunkt vill vi studera hur personalen förstår risker och skapar mening av händelser. 

 

Sociologen Ulrich Beck menar att den utveckling dagens samhälle stått inför inte bara 

resulterat i välfärd, utan även nya risker har uppstått. I takt med att riskerna ökar har även 

löftena om säkerhet och trygghet stegrats och de rådande varningssignaler som finns måste 

ständigt återupprepas för att få en vaksam allmänhet (Beck 1998, ss 29-30). Exempelvis kan 

vi genom försäkringar skapa en trygghet för bland annat våra hem, ägodelar och oss själva. 

Idag präglas vår vardag av så kallade moderniseringsrisker där varningar om risker som redan 

inträffat för flera år sedan nu tillskrivs ny mening och skapar nya egenskaper. De 

konsekvenser som riskerna orsakar sprider sig i samhället och risken existerar först när det 

finns kunskap om den (Beck 1998, s 33).  

 

Risker som är socialt kända utsätts för krav på förändring eftersom förtroende och trygghet 

har gått förlorad och behöver vinnas tillbaka (Beck 1998, s 45). För att ha möjlighet att ta 

fram förebyggande åtgärder måste vi lära av risken och dess konsekvenser (Beck 1998, s 48). 

Genom utbildning och kunskap skapas möjlighet att hantera och undvika risker jämfört med 

den som inte innehar försörjning och kunskap vilket leder till brist på säkerhet.  (Beck 1998, s 

50). 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur yrkesrelaterade faktorer inom en sjukhusorganisation 

påverkar personalens riskförståelse. 

 

Som vi nämnt tidigare är det riskförståelsen och faktorerna som är intressanta att studera, 

eftersom det är personalen som är i centrum vid plötsliga händelser. De yrkesrelaterade 

faktorerna vi vill undersöka är erfarenhet, ansvar, mandat och kunskap. Med erfarenhet menar 

vi de reflektioner och observationer som personalen upplevt vid en händelse som berör vatten, 

både yrkesrelaterat och privat. Ansvar handlar för oss om den position som personalen intar 

vid en oförutsedd händelse och vilka uppgifter som medföljer positionen. Mandat betyder för 
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oss vilka befogenheter personalen har för att hantera olika händelser. I begreppet kunskap 

ingår den kännedom och insikt personalen har om sjukhusets vattenhantering. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur påverkas sjukhusets verksamhet om vattenbehovet inte tillgodoses under 

normaldrift? 

 Vilken betydelse har mandat och ansvar för riskförståelsen bland olika 

positioner i organisationen? 

 Vilken inverkan har kunskap och erfarenhet för personalens riskförståelse vid 

oförutsedda händelser? 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi presentera den sjukhusorganisation som är vårt forskningsobjekt i 

denna studie. 

2.1 Södra Älvsborgs Sjukhus 

Sjukhusorganisationen som ligger till grund för vår studie är Södra Älvsborgs Sjukhus i 

Borås. Sjukhuset valdes ut som forskningsobjekt då en av oss författare har en god kontakt 

med sjukhusets säkerhetsavdelning och detta skapade en naturlig ingång till ett samarbete för 

studien. 

 

Södra Älvsborgs Sjukhus har under flera års tid arbetat systematiskt för att utveckla 

sjukhusets säkerhet och försökt skapa ett helhetsgrepp inom säkerhetsområdet. Detta för att 

åstadkomma ett tryggare sjukhus för patienter och personal. År 2014 vann Södra Älvsborgs 

Sjukhus utmärkelsen ”Årets säkerhetsarbete i landsting” av tidningen Skydd & Säkerhet och 

ses som ett föredöme i både Västra Götalandsregionen och inom svensk sjukvård för 

patienters säkerhet och trygghet. 

 

Södra Älvsborgs Sjukhus försörjs med kommunalt vatten från Borås Energi och miljö. 

Verksamheterna inom sjukhuset som är de största vattenförbrukarna är dialysmottagningen, 

centraloperation, sterilcentralen samt centralköket. Dialysmottagningen är även den avdelning 

som ständigt måste vara vattenförsörjd, detta säkerställs med hjälp av en reservbrunn som kan 

kopplas in om kommunen inte längre kan försörja sjukhuset med vatten (Wennberg 20151). 

 

Sjukhuset är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av tre stora länssjukhus med alla 

medicinska specialiteter. Varje år söker totalt 446 000 besökare vård och sjukhuset har 550 

vårdplatser med ett upptagningsområde för 290 000 invånare. Totalt har sjukhuset omkring 

4200 anställda (Södra Älvsborgs Sjukhus 2013). 

2.2 Observation 

Under studiens gång har vi också genomfört observationer på olika vårdavdelningar på Södra 

Älvsborgs Sjukhus. Orsaken till detta var för att skapa en förståelse över hur personalen 

använder vattnet, i vilka situationer och i vilken mängd. Observationerna var till för oss 

författare för att vi skulle få bättre kunskap och bakgrund om vattenanvändningen på 

                                                 
1 Eije Wennberg, teknisk förvaltare Västfastigheter, personlig kommunikation den 10 april 2015. 
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sjukhuset och för att kunna relatera observationerna till intervjuerna. Då observationerna 

utfördes enbart för forskarnas skull kommer vi därför inte analysera eller lyfta fram 

observationerna ytterligare i denna studie. Observationerna genomförde vi på samtliga 

avdelningar som deltagit i studien och fastighetsägaren visade oss även hur 

vattenförsörjningen fungerade inom sjukhuset. På vissa avdelningar är säkerheten hög och vi 

behövde därför ha med oss representanter från avdelningarna och fastighetsägaren för att 

kunna genomföra observationerna på dessa avdelningar. 
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3. Tidigare forskning 

Vi upplever att det är problematiskt att hitta tidigare sociologisk forskning som rör 

riskförståelsen hos personalen inom sjukhusorganisationer vid händelser av avbrott i 

vattenförsörjningen. Däremot har vi hittat forskning inom sociologin som berör händelser 

med vatten som påverkar organisationer och samhälle. Vi har också funnit artiklar inom 

områdena medicin, teknik och biologi som vi kommer att presentera nedan. Orsaken till att vi 

tar med dessa i studien är för att skapa en bakgrundskunskap som beskriver risker med vatten. 

Dessa artiklar är avgränsande till förorenat vatten på sjukhus, men ingen av dessa studier tittar 

på personalens riskförståelse. Se appendix för presentation av sökord och databaser vi använt 

oss av för att finna sociologisk forskning. 

3.1 Organisatorisk forskning 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för den forskning vi funnit som berör hanteringen av 

oförutsedda händelser på organisatorisk nivå. 

3.1.1 Cryptosporidiumutbrottet i Östersund år 2010 

I en studie av Sparf (2014, s 77) beskriver han förhållandet mellan en störning i det 

kommunala dricksvattensystemet och hur organisatoriska nivåer hanterade händelsen inom 

kommunen vid cryptosporidiumutbrottet i Östersund år 2010. Studien visar att kommunen var 

oförberedd på att hantera en sådan händelse av störning i dricksvattnet, men även vilken kris 

som helst. Det framkom att kommunen enbart på ledningsnivå genomfört övningar, risk- och 

sårbarhetsanalyser och tagit fram relevanta planer och dokument vilket inte nådde längre ner i 

leden till omsorgspersonalen. 

 

Den kommunikation som varade under utbrottet formades informellt mellan de olika 

organisatoriska nivåerna och bland de olika enheterna på en och samma nivå. Från centralt 

håll kommunicerades det minimalt med information ut i verksamheten. Omsorgspersonalen 

fick därmed agera på egen hand med hjälp av initiativtagande och kreativitet. Initiativ togs till 

att koka vatten, orda varningsskyltar vid kranar, fixa distributionen av småflaskor samt finna 

sätt att varna dementa patienter (Sparf 2014, s 77). 

 

Områdescheferna påtalade ett högt förtroende för omsorgspersonalen på de olika enheterna. 

Omsorgspersonalen hade högt förtroende för varandra sinsemellan och stor tillit till varandras 

förmåga och kompetens. Omsorgspersonalen saknade dock uppfattning om det förtroende 
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som områdescheferna beskriver då detta var outtalat, i jämförelse med expertsystemens tillit 

från områdeschefernas som är uttalad. Ingen av omsorgspersonalen uttrycker att de hade 

ledningens tillit (Sparf 2014, s 77). 

3.2 Forskning inom medicin, teknik och biologi 

I detta avsnitt presenterar vi den medicinska, biologiska och teknologiska forskningen som 

berör behovet av rent vatten i samhället och inom sjukhusverksamheter. 

3.2.1 Sjukhusets behov av rent vatten 

Dricksvattnet är en ny risk i vardagen för samhällen som drabbats av vattenburna utbrott. Det 

är en risk som människor tvingas att förhålla sig till och riskhanteringen kan bli krävande 

(Wall & Kvarnlöf 2012, ss 5-6). Tidigare forskning visar att det finns en stor kunskap om 

vikten av att dricksvattnet måste vara rent. Det finns erfarenheter på platser runt om i världen 

där många människor blivit sjuka av bakterier och kemikalier i dricksvatten som varit 

förorenat (Wu, Maurer, Wang, Xue & Davids 1999, ss 251-252). 

 

Sjukhusinfektioner kan orsakas på grund av förorenat vatten. En av de vanligaste 

infektionerna som uppkommer är legionella som är en vattenburen mikroorganism. 

Spridningen av legionella kan ske från vatten genom inandning av luftburna 

mikroorganismer. Dessa bakterier behöver alltså inte nås via munnen för att smitta, utan kan 

överföras enbart genom inandning. Ett sjukhus tillhandahåller bland annat tvätt av kläder och 

rengöring av utrustning som används i exempelvis en operationssal, det förorenade vattnet 

kan orsaka infektioner om det används till exempelvis tvätt eller rengöring som når patienten 

(Ortolano, McAlister, Angelbeck, Schaffer, Russell, Maynard & Wenz 2005, ss. 2-9). 
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4. Teori 

Vi har valt att använda teorier som illustrerar hur mening skapas i en organisatorisk process, 

teorierna kommer användas för att vi lättare ska förstå riskförståelsen bland personalen inom 

en sjukhusorganisation. Fokus handlar om hur personalen tänker och agerar, främst genom 

Karl Weicks teori om meningsskapande. Vi vill genom meningsskapande få en djupare 

förståelse för orsakerna bakom en förändringsprocess och dess initiativ. Med teorierna vill vi 

även undersöka om meningsskapandet rör våra frågeställningar kring erfarenhet, ansvar, 

mandat och kunskap. 

 

I följande kapitel kommer vi att presentera den teoretiska utgångspunkten för organisatoriskt 

meningsskapande men vi kommer att börja med att inkludera andra begrepp och metoder som 

förklarar och motiverar meningsskapande i ett förändringsarbete. Teorierna om 

meningsskapande har vi delat upp i tre olika nivåer för att skapa en tydligare koppling i vårt 

resultat. Nivåerna är uppdelade i mellanmänsklig, informationssökning och yrkesrelaterad. 

4.1 Introduktion 

Människan kan tolka och förklara signaler som finns i vår omgivning och samtidigt tillåta 

existensen av olika åsikter och förväntningar. Detta sker för att åstadkomma likhet och skapa 

tankar om verkligheten (Vlaar, van Fenema & Tiwari 2008, s 240).  Tankarna hjälper 

människorna att förstå världen och för att kunna agera kollektivt. Detta kallas för 

meningsskapande och processen påbörjas när observationer och förväntningar går isär från 

varandra eller när det inte finns något självklart sätt att engagera sig i en aktivitet. Det 

förknippas främst med tillbakablickande, men det kopplas även samman med förväntningar 

och framtidsorientering. 

 

Genom meningsskapande kan människan skapa en ny betydelse av information för att sedan 

sätta den nya informationen i sitt sammanhang på ett relativt sätt. Det ska vara möjligt för 

människan att uppnå nya insikter av den nya informationen och samtidigt kunna få tillgång till 

andra människors perspektiv (Klein, Moon & Hoffman 2006a, s 70). Ett ömsesidigt band 

mellan informationssökning och utförande består av sociala processer som informerar och 

begränsar människans åtgärder. Att agera genom meningsskapande innefattar att observera, 

analysera, överväga, förutse och föreställa (Vlaar, van Fenema & Tiwari 2008, s 240). 
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Tidigare ansågs meningsskapande som något kreativt, nyfiket och som skapade förståelse 

men idag ses meningsskapande snarare som en mental modell. Modellen tolkas som en 

representation som förklarar händelser, principer och kunskaper (Klein, Moon & Hoffman 

2006a, s 71). 

 

Klein, Moon och Hoffman (2006a, s 72) menar att ge människan ännu mer information inte 

leder till bättre meningsskapande. Information förbättrar människans arbetsförmåga till en 

viss punkt därefter kan ytterligare information försvåra människans förmåga att tolka nya 

reflektioner. 

4.1.1 Sensegiving, sensedemanding och sensebreaking - en mellanmänsklig nivå 

Följande begrepp använder vi som ett stöd för att identifiera meningsskapande och kunna 

förstå vad som händer i en förändringsprocess. Sensegiving är handlingar där individen 

försöker förändra och påverka hur andra tänker och agerar. Fokus ligger på aktiviteter där 

människor ramar in och sprider visioner till andra individer för att öka deras förståelse. 

Sensegiving erbjuder även beskrivningar och förklaringar som producerar signaler för att 

skapa trovärdiga och konsekventa berättelser samt återge bilder genom beskrivningar och 

metaforer (Vlaar, van Fenema & Tiwari 2008, s 240). 

 

Sensedemanding kommer från personer som inte är tålmodiga nog att invänta att andra 

människor skall reda ut en situation. Istället försöker människan förbättra kvaliteten på de 

uppgifter som de grundar sina beslut på. Människan arbetar hårt för att bemästra och bearbeta 

den information som finns för att skapa en fungerande nivå av osäkerhet och tvetydighet. 

Sensedemanding kan även innebära kontroll av uppgifter och tolkningar av anställda från 

andra organisationer eller avdelningar (Vlaar, van Fenema & Tiwari 2008, ss 240-241). 

 

Sensebreaking ifrågasätter redan befintliga överenskommelser om andra människor och det 

kan innebära att människans upplevda syn på verkligheten ses som osammanhängande, 

okänslig och ohållbar. Sensebreaking innebär att fokus flyttas från andra människors 

uppmärksamhet och sökande efter lösningar (Vlaar, van Fenema & Tiwari 2008, s 241). 

 

Meningsskapande, sensegiving och sensedemanding fokuserar på skapandet av mening 

medan sensebreaking fokuserar på störningar av andra människors uppfattningar och skapar 

en mening i det tomrum som måste fyllas. De tre begreppen, sensegiving, sensedemanding 
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och sensebreaking ger människan en möjlighet att förändra, synkronisera och fördjupa sin 

förståelse (Vlaar, van Fenema & Tiwari 2008, s 241). 

4.1.2 Sense-making - en informationssökningsnivå 

Brenda Dervins begrepp om sense-making har formats till en informationssökningsteori. 

Sense-making är en allmän kommunikationsbaserad metod som är användbar i en mängd 

olika kontexter där det handlar om mänsklig sense-making (Dervin 1999, s 729). 

 

Dervin (1983a, s 3) pratar om informationssökningsbeteenden och dess tolkningar, hon 

beskriver ordet meningsskapande (sense-making) som ett samlingsbegrepp för hur människor 

skapar mening av information i vardagen och då främst hur informationen används i relation 

till känslor. Det handlar om hur människor använder iakttagelser från omgivningen för att 

konstruera bilder och uppfattningar av verkligheten för att styra sitt beteende. 

Samlingsbegreppet är en utveckling av tidigare metoder som främst fokuserat på sändare – 

mottagare, det vill säga extern information från experter (kunniga inom sitt område) till de 

mindre kunniga (Dervin 1983a, s 5). Meningsskapande har ett antagande om att verkligheten 

är i ständig förändring och varken är komplett eller konstant utan snarare fylld med tomrum 

(gaps) (Dervin 1983a, s 4). 

 

Meningsskapande är en slags process som beskriver hur människor hindras av sin inre känsla, 

tomrummet (gaps) är ett slags hinder som måste övervinnas. Människan stannar upp på grund 

av en inre känsla och behöver sedan finna hjälp att överbrygga tomrummet för att skapa en ny 

mening av situationen. Samspelet med andra är den viktigaste funktionen i processen (Dervin 

1983a, s 9). Müllern & Stein (1999, s 158) beskriver en likande variant av meningsskapandet 

vid förändringar. Den handlar först om att innehållet i förändringen ska förmedlas för att 

sedan skapa en förståelse för vad den faktiskt går ut på. 

4.2 Organisatoriskt meningsskapande - en yrkesrelaterad nivå 

Enligt Weick prövas meningsskapandet till sitt yttersta när människor råkar ut för händelser 

vars förekomst är så osannolik att personen tvekar att rapportera händelsen. Personen antar sig 

inte bli trodd vilket grundar sig i att människans identitet och rykte är involverade i 

meningsskapandet (1995, ss 1-2). 

 

Weick (1995, s 3) beskriver en trygg organisation där specialister utför sina arbetsuppgifter 

genom samverkande rutiner och där specialisterna delade sina uppfattningar om sina 
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positioner och kompetenser inom organisationen. Förekomsten av rutiner, allmänna 

överenskommelser och positioner underlättar när ny personal slussas in i organisationen. 

Detta ger även fördelar vid samordnade processer mellan olika enheter inom organisationen. 

Nyheter inom organisationen kan underprioriteras om informationen når personalen i ett sent 

skede. Därför anses inte informationen som trovärdig, för om informationen nått personalen i 

ett tidigt skede är det större sannolikhet att informationen är tillförlitlig. Inom organisationer 

är det även vanligt förkommande med egna språk och symboler som är betydande för 

meningsskapandet. 

 

För att en händelse ska ses som meningsskapande krävs det att en person uppmärksammar 

något i ett pågående flöde av händelser som sker i form av överraskning och är avvikande från 

det som anses vara normalt. Meningsskapandet kan ses som en tankeprocess som hjälper 

människan att förklara oväntade händelser (Weick 1995, ss 2, 4). Ericson (1998, s 34) 

förklarar meningsskapandet som när något nytt inträffar i situationer som är framträdande, 

överraskande och främmande. 

 

Det finns en rädsla att den kreativa potentialen inom intersubjektiviteten försvinner när chefer 

förändrar sitt ledarskap från att vara synliga till att enbart existera bakom exempelvis en e-

mailadress. Det finns en rikedom i mötet ansikte mot ansikte vilket skapar en interaktion som 

underlättar uppfattningen av komplexa händelser och hur händelserna kan reduceras. Genom 

ett möte ansikte mot ansikte skapas en flervägskommunikation till skillnad mot om chefen 

hade informerat sina medarbetare genom e-mail då det enbart hade skett en 

envägskommunikation (Weick 1995, s 73). 

4.2.1 Från enactment till sensemaking 

Begreppet organisation kännetecknar ordnade arrangemang för samarbete (Weick 1998, s 

543). I organisationer beskrivs kriser som händelser som sammanfattas i relationen låg 

sannolikhet/hög konsekvens och hotar de mest grundläggande enheterna (Weick 1988, s 305). 

Weick (1988, ss 306-307) använder sig av begreppet enactment som översätts till att handla, 

utföra eller agera. Enactment består av både en process och en produkt, där processen är 

uppdelad i två steg. Det första steget innebär att människan uppmärksammar vissa händelser 

och budskap i ett slags bakgrundsbrus som ständigt omger oss i vår omgivning. Detta brus 

kallas även för sållning. Det andra steget innebär att människan agerar inom ramen för det 

som sållats ut och agerandet inriktas utifrån tidigare erfarenheter och antaganden (Weick 
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1988, s 64). Ericson ser bakgrundsbruset som något individen själv skapar genom sitt 

agerande. Bakgrundsbruset går att isolera och därefter skapas frågor av bruset som sedan 

tilldelas mening (1998, s 35). Berger och Luckmann (1998, s 75) tolkar Weicks enactment 

som att människan ständigt ingår i en pågående process där människan medverkar till att 

skapa sin omvärld genom att tolka det de skapar. 

 

Weick (1998, ss 545-546) beskriver agerandet som en sorts improvisation och en slags 

tolkning. Dessa tolkningar uppstår när människor tar sig friheten att göra en förändring, men 

oftast är det en väldigt liten förändring och snarlik den rutin som redan finns skriven. Att 

agera innebär att omvandla den befintliga rutinen så att det inte finns någon likhet med den 

ursprungliga rutinen. För att kunna agera överhuvudtaget måste det finnas en grund att utgå 

från. Weick (1998, s 545) nämner också en slags variation, den uppstår när relationen till den 

ursprungliga rutinen är tydlig men inte är infogad i systemet. 

 

För att bli en del i ett problem innebär det att människor måste anta vissa delar av den miljö 

de befinner sig i. Om agerandet hade varit annorlunda eller om människan inte agerat alls 

ställs människan inför en annan uppsättning av problem, möjligheter och begränsningar 

(Weick 1988, s 309). Antagandet är en central del i människans agerande. Människor som 

agerar i organisationen producerar ofta strukturer, begränsningar och möjligheter som inte 

fanns innan de vidtog åtgärderna (Weick 1988, s 305). Antagande går att omsätta till både 

krisförebyggande och krishantering. Antagandet är en viktig källa till krisförebyggande och 

kan öka eller minska sannolikheten att små fel kommer att eskalera till stora kriser. Ifall det är 

möjligt att förstå processen för meningsskapande under en kris blir det till en stor hjälp för att 

förebygga en bättre hantering (Weick 1988, ss 308, 311). 

 

Improvisation är en viktig egenskap, men små former av improvisation kan få stora 

konsekvenser (Weick 1998, s 546). Det är viktigt att ge människan en tillräcklig struktur för 

att i en kris kunna orientera sig och skapa korrekta uppfattningar om vad som händer och 

vilka alternativ som finns. Den som är närmast krisen måste vara kreativ och självständig i 

sina åtgärder. Om fler personer är i kontakt med systemet inom organisationen när det handlar 

om rutiner och åtgärder kan det bidra till att upptäcka och korrigera eventuella avvikelser i tid 

(Weick 1988, ss 310-311). 
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4.2.2 Weicks sju egenskaper för meningsskapande 

Weick (1995, s 17) menar att det finns sju egenskaper för meningsskapande. Dessa skiljer 

meningsskapandet från andra förklarande processer genom att egenskaperna fokuserar på 

förståelse, tolkning och tilldelning. Vi vill använda samtliga egenskaper för att förstå hur de 

skapar mening i olika situationer vid en föränderlig process. 

 

1. Grounded in identity construction - Identitet 

Identitet handlar om människans känsla av vem han eller hon är i en miljö. Att konstruera sin 

identitet innebär att förstå vad som händer runtomkring individen. Oavsett vilken situation 

människan befinner sig i handlar det om definitionen av vem människan blir, hur människan 

hanterar det och vem människan representerar (Weick 1995, ss 23-24). 

 

2. Retrospective - Retrospektivt  

Är en slags verksamhet där många olika händelser pågår vid en tidpunkt då reflektionen sker 

och samtidigt reflektera över tidigare erfarenheter. Meningsskapandet kan påverkas av den 

tvetydighet och förvirring som kan uppstå. Målet för meningsskapande ska vara känslan av 

ordning, klarhet och överskådlighet (Weick 1995, ss 27, 29) 

 

3. Enactive of senible enviroments - Medskapande 

Människan och organisationen är medskapande till omgivningen. Det handlar om den del i 

organisationslivet där människan producerar en del av den miljö de möter. Det finns 

paralleller mellan vad lagstiftning säger och vad chefer gör. Båda grupperna vill konstruera 

verkligheten genom sakkunniga handlingar (Weick 1995, ss 30-31). Människor skapar sina 

miljöer och institutionaliseras av sociala konstruktioner i hur saker görs, i och med detta blir 

meningsskapande en utgångspunkt (Weick 1995, ss 34, 36). 

 

4. Social - Socialt 

Uppförandet är beroende av genomförandet av andra och dess fysiska närvaro (Weick 1995, s 

38). Inom den organisatoriska miljön handlar socialt meningsskapande bland annat om 

samtal, symboler, löften, avtal, åtagande och förtroende. Dessa ord ses som konstant 

tillhörande i organisationer och handlar om att introducera stabila samband och enheter där 

människor kan orientera sina egna tolkningar (Weick 1995, s 41). 
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5. Ongoing - Pågående händelser 

Människan är alltid i mitten av händelser och i nästa steg börjar människan att fokusera på det 

förflutna (Weick 1995, s 43). Avbrott är en signal på att förändringar har skett, vilket leder till 

att det fungerande flödet blir uppenbart när processen måste avbrytas. Känslorna som skapas i 

och med avbrottet påverkar meningsskapandet. Om det finns möjlighet att planera var 

avbrotten kommer att ske och undersöka åtgärderna, samt planerna vad som sannolikt 

kommer att avbrytas finns det möjlighet att förutsäga hur meningsskapandet påverkar den 

känslomässiga upplevelsen (Weick 1995, ss 45-46). Människans känsla för en avbruten 

sekvens i organisationen är varierande beroende på händelse och erfarenheter (Weick 1995, s 

48). 

 

6. Focused on and by extracted cues - Ledtrådar 

Meningsskapande har en tendens att skifta vilket skapar en benägenhet att se produkter 

snarare än processen. För att motverka detta studeras hur människor handskas med problem, 

såsom dilemman och ofattbara händelser. Genom att även studera hur människor upptäcker 

dessa händelser och ledtrådar innebär det att människan utvecklar sin känsla för vad som kan 

inträffa. Oavsett vilka ledtrådar som blir framträdande från olika sammanhang är avgörande 

för människans meningsskapande (Weick 1995, ss 49-53). 

 

7. Driven by plausible rather than accuracy - Rimlighet 

Noggrannhet är inte nödvändigt men kan vara en fördel. Meningsskapande handlar om 

rimlighet och kriteriet för noggrannhet är sekundär i varje analys av meningsskapande för en 

mängd olika skäl (Weick 1995, s 55). Meningsskapande handlar om tankar som är socialt 

accepterat och trovärdigt (Weick 1995, s 61). Rimlighet och sammanhållning innefattar något 

som är minnesvärt, något som förkroppsligar tidigare erfarenheter och förväntningar och 

något som kan byggas i efterhand. Det kan även användas för att fånga både känsla och tanke 

och möjliggör rekonstruktion för att kunna anpassas i aktuella händelser (Weick 1995, ss 60-

61). 
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5. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att presentera studiens genomförande och de etiska aspekter vi tagit 

hänsyn till gentemot intervjupersonerna. 

5.1 Val av empiri, kvalitativ metod 

Vår studie genomfördes som en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer, vilket 

innebar att vi skapat en guide med frågor som användes under samtliga. Vi fann flera fördelar 

med just detta tillvägagångssätt eftersom det då är möjligt att variera de frågeformuleringar 

som är fastställda och även har möjligheten att komplettera intervjuerna med öppna frågor om 

vi önskade att intervjupersonerna skulle förtydliga någonting (för intervjuguide se appendix). 

Vi kunde också påverka frågornas ordningsföljd och anpassa ordningen efter intervjuerna. 

Dessa fördelar ser vi att det inte går att finna i den kvantitativa metoden då forskaren 

använder ett standardiserat frågeformulär (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s 40). 

5.2 Intervjuer 

De kvalitativa intervjuerna ger oss möjligheten att få svar på frågor som inte finns i våra 

frågeformuleringar genom att senare tolka det intervjupersonerna sagt och även det de 

utlämnat. Detta har skapat en bredare bild av situationen och gett oss fler dimensioner och 

nyanser av det intervjupersonerna berättat. Detta hjälpte oss att skapa vidare förståelse för 

beskrivningar av situationer och händelseförlopp. Valet av metod gav oss även frihet att skapa 

nya frågor och ämnen för att hitta nya infallsvinklar under intervjuernas gång. Detta innebar 

att intervjuerna kunde skilja sig åt från intervju till intervju. Syftet med metodvalet blev att 

skapa tolkningar av det som uttryckts genom att använda intervjuer. Vi kan därför lyssna på 

intervjupersonerna för att uppfatta vilken mening som är framträdande i samtalet (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011, s 40). 

5.3 Dokumentanalys 

Innan vi genomförde intervjuerna förberedde vi oss genom att studera olika dokument som 

berör vattenanvändningen vid Södra Älvsborgs Sjukhus. Dokumenten tillhandahöll vi genom 

sjukhusets säkerhetsavdelning för att skapa oss bakgrundskunskap om vattenhanteringen inom 

organisationen. Med kunskapen om vattenhanteringen skapade vi en möjlighet för oss att 

förstå det som berättades underintervjuerna, då vi tidigare inte innehade denna kunskap 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s 46). Vi analyserade texten i dokumenten genom att 

läsa och försöka tolka vad som påstods om organisationens vattenhantering (Boréus 2011, s 

135). 
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5.4 Urval 

Vi intervjuade totalt tio personer vid nio tillfällen. Vid en av intervjuerna valde vi att ha två 

deltagare tillsammans för att undersöka om vi kunde få en bredare och mer tillgänglig 

information. Vi genomförde intervjuer på totalt fem stycken olika avdelningar inom 

sjukhusets verksamheter för att se om det fanns en spridning i kunskapen om vatten samt om 

användandet av vatten skiljdes sig åt mellan avdelningarna och intervjupersonerna. Fyra av 

intervjupersonerna var chefer och sex stycken var medarbetare. Deltagarna som intervjuats 

var både kvinnor och män med varierande ålder, arbetslivserfarenhet och samtliga arbetar 

inom olika vårdavdelningar på sjukhuset där patienternas hälsotillstånd skiljer sig åt. Detta 

kan eventuellt ha påverkat resultatet då intervjupersonernas erfarenhet och ansvar inom 

organisationen skiljer sig åt. 

 

Urvalet av intervjupersoner var bestämt från sjukhusets sida och befattningarna inom 

verksamheterna varierade bland vårdenhetschefer, sjuksköterskor, undersköterskor och 

fastighetsförvaltare. Utifrån valet av yrkespositionerna har vi uppmärksammat att det kan 

finnas en svaghet i att vi intervjuat fler personer inom sjukhusets organisation än antalet 

personer som representerade fastighetsförvaltaren. Urvalet kan även ha påverkat resultatet då 

vi upptäckt att kunskap skiljt sig åt mellan intervjupersonerna och vissa yrkesgrupper har mer 

expertkunskap inom vattenhanteringen. 

 

När det var dags att finna intervjupersoner meddelade vi vår kontaktperson vid Södra 

Älvsborgs Sjukhus för hjälp. Vår kontaktperson kontaktade olika avdelningar för att se om det 

fanns intresse för att delta i vår studie. Vår önskan var att ha en variation i yrkespositionerna 

för att kunna undersöka om riskförståelsen skiljde sig åt. Den chef på respektive avdelning 

som valt att delta i vår studie fick sedan i uppdrag att efterlysa fler medarbetare från sin 

avdelning till studien, vi har inte kännedom om hur detta urval har gått till. Från vår 

kontaktperson fick vi reda på vilka avdelningar som skulle delta samt kontaktuppgifter till de 

chefer som skulle medverka. Vi tog sedan kontakt med cheferna för att boka in intervjuerna 

och då fick vi namnen på de resterande medarbetarna som skulle delta i studien. 

 

Att ha överlämnat urvalet till andra kan ha inneburit att personerna har valt ut deltagare för att 

gynna studien. Det kan alltså inneburit att de valt ut personer som anses ha kunskap eller rätt 

svar utifrån studiens ämne. 
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5.5 Transkribering 

Att transkribera en text innebär att omvandla den muntliga berättelsen till en skriftlig text 

(Kvale & Brinkmann 2009, ss 193-194). Totalt genomfördes nio stycken intervjuer som vi 

nämnt tidigare, dessa genomfördes under en och samma vecka och transkriberades snabbt 

därefter medan våra intryck från intervjuerna fortfarande var aktuella (Kvale 2007, s 147). 

 

Vi som är författare till studien deltog tillsammans i intervjuerna. Samtliga intervjuer spelades 

in vilket gjorde det möjligt för oss att koncentrera oss på ämnet och dynamiken i intervjuerna 

(Kvale & Brinkmann 2009, ss 194-195). Vi började varje intervju med att presentera syftet 

och därefter be om att få personernas samtycke för att få spela in (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2011, s 53). Vi turades om att föra intervjuerna vilket underlättade då den ena ställde 

frågor och den andra kunde föra anteckningar och följa upp vissa spår i intervjuerna (Warren 

2001, s 90). 

 

Att spela in en intervju innebär att vi förlorar kroppsspråk som hållning och gester, att sedan 

transformera en intervju till text innebär även att röst, tonfall och andning går förlorad. Men 

eftersom intervjuerna finns inspelade har vi haft möjligheten att återvända till inspelningarna 

för att lyssna på ord, tonfall och dylikt (Kvale & Brinkmann 2009, s 194). 

 

Anledningen till att intervjuerna spelades in var för att vi ville skapa ett fritt flöde i samtalet 

utan några avbrott, vilket det skulle bli om vi enbart gjorde anteckningar. Att anteckna skulle 

dessutom bli väldigt tidskrävande och distraherande för intervjupersonerna. Att bara förlita 

sig på sina anteckningar kan även göra att vi snabbt glömmer bort de exakta formuleringarna 

som sägs och det kan dessutom kännas påtvingat att be deltagarna att hela tiden upprepa det 

som sagts (Kvale & Brinkmann 2009, s 195). 

 

Vid transkriberingen valde vi att ordagrant återge intervjuuttalandena, men plockade bort 

förekommande upprepningar och ljud som till exempel ”mm”, ”eh” och liknande. Eftersom vi 

valde att dela upp transkriberingen av intervjuerna strävade vi efter att använda samma 

förfaringssätt. Vi har inte valt att använda några utskriftskonversationer vid transkriberingen, 

utan vi valde att transkribera på ett sätt som passade oss och vårt syfte (Kvale & Brinkmann 

2009, s 197). Transkriberingarna kan skilja sig åt beroende på författare, men eftersom vi 

båda deltog i samtliga intervjuer och analyser anser vi att en eventuell skillnad inte skulle ha 

någon påverkan på studiens resultat. 
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5.6 Analys av data 

Efter insamlingen av data genom intervjuerna använde vi oss av meningskoncentrering, vilket 

innebar att vi sammanställde det intervjupersonerna sagt till kortare formuleringar. Det första 

steget i analysen innebar att vi läste igenom det transkriberade materialet för att få en 

helhetsbild. Därefter tog vi ut de delar som var av betydelse för studien och skapade teman 

som var framstående i texten som passade vårt syfte, nämligen att ta hänsyn till personalens 

kunskap, erfarenhet, mandat och ansvar. Nästa steg innebar att vi ställde frågor till 

meningsenheterna utifrån studiens syfte och till sist knöts intervjuerna ihop till en deskriptiv 

utsaga (Kvale & Brinkmann 2009, ss 221-222). 

5.7 Metoddiskussion 

Med studiens syfte och frågeställningar som utgångspunkt ansåg vi att kvalitativ data och dess 

metoder var mest lämpade för att genomföra vår uppsats. Valet av metoder kan alltid 

diskuteras huruvida de anses som lämpliga eller inte. En och samma situation i samhället kan 

beskrivas på så många olika sätt beroende på vilket perspektiv eller språkbruk som används 

(Fairclough 1992, s 3). Vår undersökning baseras på den enskilda individens kunskaper och 

därför lämpar sig inte fokusgruppsdiskussioner eftersom fokus hamnar på individernas 

uppfattning och tankar inom ett visst ämne (Krueger & Casey 2009, s 4). 

 

Något som vi vill lyfta fram är att vi som genomfört studien kan ha påverkat utfallet av 

intervjun genom hur vi formulerat våra frågor, följdfrågor och gensvar. Eftersom intervjuerna 

har genomförts på deltagarnas arbetsplats och vi forskare inte innehar varken kunskap om 

arbetsplatsen eller deras yrkesposition kan det medföra att deltagarna undviker att berätta 

saker för oss med anledning av att det är något som vi inte förstår. Vår kunskapsbrist inom 

yrkespositionen kan även ha bidragit till att formuleringen av våra intervjufrågor har 

omöjliggjort vissa svar (Svensson & Ahrne 2011, ss 21-22). Något som stärker vår kunskap 

för intervjupersonernas yrke och arbetsplats är att vi har valt att fokusera på en miljö istället 

för flera olika (Svensson & Ahrne 2011, s 24). Det innebar att ju fler intervjuer som 

genomfördes desto mer kunskap fick vi om till exempel organisationen, rutiner, positioner 

och ansvarsfördelning, vilket gjorde oss mer trygg i vår position än om vi skulle studerat flera 

olika sjukhus. 

5.8 Etiska aspekter 

För att ta hänsyn till de etiska aspekterna delgav vi intervjupersonerna att deltagandet var 

frivilligt, samt att de kunde avbryta sin medverkan när de ville. Vi tog hänsyn till 
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intervjupersonernas konfidentialitet vilket innebar att vi inte presenterade intervjupersonernas 

namn eller avdelning de arbetar på i denna studie. Det hade varit intressant att analysera 

resultatet utifrån berörda avdelningar, men på grund av den konfidentialitet vi lovat 

intervjupersonerna har resultatet analyserats utan koppling till någon specifik avdelning. För 

att ta hänsyn till intervjupersonernas välbefinnande fick de möjligheten att själv välja tid och 

plats för intervjuerna. Innan intervjuerna genomfördes förklarade vi syftet med studien samt 

påtalade att det bara är vi två författare som har tillgång till det inspelade materialet. Vi 

berättade även för samtliga deltagare att de har tillgång till slutrapporten efter att den 

färdigställts. Hänsyn togs även till den organisation (Södra Älvsborgs Sjukhus) som vi 

samarbetade med, eftersom de omnämnts i både undersökningen och resultatet (Rienecker & 

Stray Jørgensen 2014, s 202). 
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6. Resultat och analys 

Nedan kommer vi presentera vårt resultat och vår analys utifrån de teorier och forskning som 

vi nämnt tidigare i studien. Vi utgår från syftets fyra olika rubriker; erfarenhet, ansvar, mandat 

och kunskap. Underrubrikerna vi använder oss av är inte förutbestämda utan blev till när vi 

analyserade materialet. 

6.1 Erfarenhet 

Detta tema presenterar personalens riskuppfattning samt deras privata och yrkesmässiga 

upplevelser kring händelser som berör vatten. 

6.1.1 Risk 

Vilka risker människor uppfattar i vardagen kommer från information av olika slag och det är 

upp till varje individ att själv tolka informationen och bilda egna uppfattningar utifrån det. 

Den enskilda tolkningen relaterar till människans tidigare erfarenheter och känslor i olika 

sammanhang (Dervin 1983a, s 3). För fem av våra intervjupersoner betyder ordet risk alltid en 

fara för skada. Risk beskrivs som något som ständigt sker och något som kan hända eller leda 

till besvär. Flera intervjupersoner nämner även att det kan innefatta att någon medvetet vill 

förstöra eller sabotera för andra. En av intervjupersonerna berättar: 

 

Risker finns när man åker bil, olycksfallsrisker och man försöker skydda sig med 

försäkringar. Det finns risker på samhällsperspektiv, naturkatastrofer och andra 

katastrofer följs ju i nyhetsflödet, sen tänker man mycket på vad mat innehåller, vad 

som finns i vår miljö med kläder och tvättmedel. 

(IP3) 

 

Precis som en del av meningsskapandet ses samtliga nämnda risker och uppfattningar som 

något som intervjupersonerna iakttagit från sin omgivning. Det intervjupersonerna berättar för 

oss handlar bland annat om att det är media som utger sig för att delge information. I och med 

det får intervjupersonerna sedan skapa sina egna uppfattningar om vad som är risk, dess 

omfattning och styr sedan beteendet därefter (Dervin 1983a, s 3). I citatet ovan nämner 

intervjupersonen det skydd som försäkringar ger, vilket kan tolkas till Becks (1998, s 35) teori 

om att det går att köpa sig säkerhet från riskerna genom ekonomiska medel. Vidare kan det 

uppfattas som att de risker som det går att köpa säkerhet är risker som är kända sedan tidigare, 

samt att det är en risk för individen först när det finns kunskap om den. 
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Gemensamt för fyra av våra intervjupersoner är att de nämner hur de arbetar med risk på 

arbetsplatsen, vilket även härleder till hur de tänker på risk privat. Intervjupersonerna nämner 

att riskmedvetenheten skapas genom yrkespositionen och en mindre del av intervjupersonerna 

nämner att de arbetar med riskanalyser. Medvetenheten om risker i arbetet kan förstås genom 

en av egenskaperna i meningsskapandet eftersom de befinner sig i en miljö där identiteten 

måste anpassa sig (Weick 1995, s 23). En intervjuperson säger ”om jag utgår från min egen 

verksamhet så gör vi ju mycket riskanalyser på olika delar av verksamheten” (IP5), medan 

andra nämner att ”vi jobbar ju mycket med risktänk” (IP4) och ”… man ska inte utsättas för 

några risker, vi har väldigt stort fokus på det på avdelningen” (IP3). 

 

Medvetenheten om vilka risker det finns på arbetsplatsen gör att intervjupersonerna måste 

definiera sig med hur riskerna ska hanteras, samtidigt som samtliga ska vara medvetna om att 

de representerar en organisation om det skulle hända något oplanerat. Det är viktigt att veta 

hur den ska hanteras för att minimera risker för att något inte ska gå fel. Att 

intervjupersonerna skapar en riskmedvetenhet på arbetsplatsen bildar ytterligare en del i 

meningsskapandet. Den planering som intervjupersonerna är delaktiga i på arbetsplatsen och 

deras egna tidigare erfarenheter som de bär med sig bildar ordning och överskådlighet. Det 

reducerar eventuell förvirring och tvetydighet som kan uppstå i och med plötsliga händelser 

(Weick 1995, ss 27, 29). 

 

En intervjuperson berättar för oss att sabotage är en stor risk för sjukhuset när vi pratar om hur 

sjukhuset definierar vatten som en risk. 

 

Det är väl den störta risken i det här robusta sjukhuset, det är svårt att avlasta ett så 

stort sjukhus/ … /egentligen är det själva reningsverket som är den svaga länken i 

kedjan.  

(IP9) 

 

Intervjupersonen nämner också att en stor risk som upplevs är att det ska bli föroreningar i 

vattnet och att det ska ske något brott eller annan incident. En annan intervjuperson berättar 

att sabotage är möjligt för den som vill: 

 

Det finns ju utrymmen där det går rör i källaren/…/där skulle man kunna stänga av 

två kranar och då får vi stora bekymmer innan någon har hittat detta. 

(IP8) 
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Citaten kan tolkas som en process utifrån Weicks (1988, s 64) begrepp om enactment. 

Eftersom båda intervjupersonerna berättar om uppmärksammande händelser kan det uppfattas 

som ett slags bakgrundsbrus som finns med i deras bakhuvud, skulle något av dessa sabotage 

ske i verkligheten kommer åtgärderna att bli en slags improvisation utifrån personliga 

antaganden och tidigare erfarenheter. 

 

Vad som skiljer sig åt mellan dessa två intervjupersoner och andra deltagare i studien är hur 

de resonerar kring vatten, eftersom andra talar om att vattnet förväntas vara rent och att det är 

viktigt att allting bara fungerar. Vissa lägger alltså inte stor vikt vid vad som kan hända, ”det 

är ju inte min roll att arbeta med de åtgärderna”(IP4). Detta synsätt beskriver en variation som 

är återkommande hos flera intervjupersoner. 

6.1.2 Upplevelser 

Tre intervjupersoner berättar att de har varit delaktiga i händelser med vattnen vid sin 

nuvarande arbetsplats. En av dessa tre nämner en händelse där det skett ett stort ångutsläpp 

från en maskin som nyligen blivit installerad på verksamheten. Följderna blev att brandlarmet 

startades och räddningstjänsten tillkallades. Från en annan intervjuperson får vi veta att 

vattenläggningen för en avdelning kan sluta fungera, men det sker knappt en gång om året och 

då sker det heller inga större missöden kring det. Det har även skett mindre incidenter där 

vattnet försvunnit, ledningar har gått sönder och ledningar har tappat tryck. Men hittills vid 

dessa händelser har sjukhuset lyckats med åtgärderna och klarat av att öppna upp för 

reservvatten. Intervjupersonen berättar även: 

 

Dom grävde av ledningarna här, då kopplade det om till vårt reservvatten och det var 

ju frid och fröjd då, men det tog nästan 40 minuter innan vi fick vatten på sjukhuset. 

Då hade man sått gräs över den ventil som man ska koppla om utomhus/…/ det tog 

tid innan man hittade ventilen, sen skulle gräset skyfflas för att kunna öppna 

ventilen. Nu är det märkt med skyltar och pilar att här är ventilen för vatten. 

(IP8) 

 

Ytterligare en intervjuperson berättar för oss att det har förekommit att vattnet kan smakat illa 

och luktat konstigt. ”Prover utförs, men inte med någon viss rutin utan bara när det har varit 

något problem” (IP10). 

 

Tre andra intervjupersoner nämner erfarenheter om förorenat vatten som skett under deras 

fritid och vilka åtgärdsplaner de har varit tvungna att förhålla sig till. Vi får en händelse 
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berättad för oss där det upptäckts misstanke om en smittspridning som kunde komma från 

vattnet och vilka åtgärder som vidtogs medan utredning pågick, ”vi fick hämta vatten i 

släpkärror med stora dunkar” (IP4). 

 

En annan intervjuperson berättar för oss: 

 

… när Tjernobyl hade varit blev det väldigt påtagligt att man inte fick gå på hedarna 

uppe i fjällen och man fick inte plocka vissa bär eller fånga fisken i sjöarna. 

(IP5) 

 

Informanterna beskriver både privata och yrkesmässiga erfarenheter som rör risker med vatten 

och gemensamt för dessa är att samtliga har behövt agera kollektivt på olika sätt genom 

tillgången till andra människors kunskaper (Vlaar, van Fenema & Tiwari 2008, s 240). 

Samtidigt utvecklas människans förmåga att tolka information i riskernas sammanhang 

eftersom flertalet av händelserna innebär att acceptera och förhålla sig till risken (Klein Moon 

& Hoffman 2006a, s 70). 

 

Övriga intervjupersoner saknar erfarenheter av händelser med förorenat vattnen. Däremot 

framkommer tankar om vilka risker det finns med vatten i samhället och vilka konsekvenser 

som kan uppkomma ifall något sker. Vi tolkar informationen att sakna erfarenhet för 

händelser med förorenat vatten kan härledas till att avdelningarna arbetar olika med vatten 

och vattnet har därmed olika betydelse beroende på vilken verksamhet avdelningarna 

bedriver. Att sakna erfarenheter behöver inte betyda något negativt eftersom 

intervjupersonerna uppmärksammar tankar om vilka risker de känner till eller tror sig kan ske 

menar Weick (1995, s 2). En sådan tankeprocess gör nämligen att människan förbereder sitt 

agerande om det eventuellt skulle ske oväntade händelser. 

 

Intervjupersonerna påtalar hur beroende samhället är av vattnen och dess betydelse för att det 

ska fungera, vilket kännetecknas som en störning i människans meningsskapande eftersom 

avbrottet blir en förändring. Planerade avbrott skapar en viss typ av känslomässig upplevelse 

som utvecklas till en förståelse över händelsen i organisationen om det sker ett oplanerat 

avbrott. Människans reaktion vid ett avbrott kan dock upplevas varierande eftersom tidigare 

erfarenheter, kunskaper och yrkesmässiga positioner har en betydande funktion (Weick 1995, 

ss 46, 48) Det framkommer från samtliga intervjupersoner vilken sårbarhet det blir när vattnet 

är avstängt eller vad diverse miljöutsläpp kan orsaka. 
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Vi är ju väldigt beroende av vatten. Det märker man ju bara om det görs någonting 

så vattnet måste vara avstängt. Då fyller man ju genast upp så man har vatten 

hemma, fast egentligen kanske du heller inte skulle ha använt vattenkranen under 

tiden som vattnet är avstängt. 

(IP7) 

 

För att summera personalens riskuppfattning och upplevelser med vatten är synen på risk 

varierande, men flera har en uppfattning att ordet risk föreligger fara för skada. Att arbeta med 

risk på arbetsplatsen är förekommande och det påverkar även hur intervjupersonerna tänker 

på risk privat. Flertalet har erfarenheter från händelser som har med vatten att göra på 

arbetsplatsen och alla påtalar även vattnets betydelse i samhället. I analysen av personalens 

erfarenheter har vi hittat informationssökning-, yrkesrelaterad- och mellanmänsklig nivå, 

vilket tyder på att personalens erfarenheter berör samtliga nivåer av meningsskapande som vi 

använt oss av i studien. 

6.2 Ansvar 

Detta tema presenterar personalens uppfattning om sin position vid oförutsedda händelser. 

6.2.1 Ledande position 

När intervjupersonerna har diskuterat sin position vid allvarliga händelser framkommer en 

skillnad i svaren beroende på om vi frågat vårdenhetschef eller andra medarbetare. Samtliga 

vårdenhetschefer är tydliga i sitt svar med att de innehar en ledande position på respektive 

avdelning. Men hur de väljer att beskriva sin position och hur de väljer att hantera situationen 

är varierande. En intervjuperson menar att arbetsuppgiften blir hjälpande och kontrollerande. 

”Vi har ju en tjänsteman i beredskap och sådana saker som gör det, jag ser ju bara till att säkra 

min egen enhet” (IP5). Vi tolkar att den erfarenhet cheferna har för att hantera plötsliga 

händelser samt hur de beskriver sin position varierar beroende på hur ofta avdelningarna 

drabbas av händelser som anses vara avvikande. Ju oftare avdelningen får hantera plötsliga 

händelser verkar skapa en trygghet hos cheferna för hur händelserna ska hanteras. 

 

Två intervjupersoner uttrycker sig med att deras positioner varierar beroende på händelse. De 

väljer att samarbeta med sin personal för att hitta lösningar och delegerar uppgifter till 

personer som de själva anser kan klara av ansvaren. En av dessa intervjupersoner menar att 

styra upp blir den huvudsakliga uppgiften, vilket liknar ett producerande perspektiv där 

strukturer och möjligheter skapas först när åtgärderna vidtas (Weick 1988, s 305). Samtliga 

vårdenhetschefer som vi intervjuar anser sig veta vad arbetsgivaren förväntar sig av dem vid 
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en händelse. ”De förväntar sig att en chef ska ta det ansvaret” (IP1). En annan viktig uppgift 

som intervjupersonerna anser sig ha är en god kontakt med ledningsgrupper och 

verksamhetschefer. 

6.2.2 Medarbetarens position 

Under intervjuerna med medarbetarna är deras beskrivning av positioner inte densamma som 

vårdenhetscheferna. Två intervjupersoner pratar om deras patientbundna ansvar, vilket 

innebär det primära ansvaret för vården av en patient. En intervjuperson säger att det är viktigt 

att inträda i en arbetsledande position och därmed kunna delegera arbetsuppgifter och 

säkerställa att åtgärderna görs på rätt sätt. ”Sen har vi ju arbetsledare, våra chefer, som har ett 

annat ansvar gentemot oss” (IP4). 

 

Några intervjupersoner menar att deras position skulle vara assisterande och därför finnas 

behjälplig där de behövs, vilket vi upplever visar en tydlig bild av åtagande och förtroende 

som intervjupersonerna vill leverera till organisationen. Intervjupersonerna vill ha uppgifter 

som ingår i deras kunskapsområde för att känna en viss trygghet och för att kunna utföra 

uppgifterna så gott de kan. 

 

Men annars så när det har hänt något allvarligt har vi ju löst det från gång till gång. 

Alla hjälper till. Det har alltid löst sig/…/ det fungerar väldigt bra tycker jag. 

(IP7) 

 

Ett stabilt meningsskapande innebär att tydliga positioner och rutiner är av stor betydelse att 

presentera för nyanställda i organisationen. För att hantera oförutsedda händelser behöver 

organisationen trygga medarbetare som kan orientera sig snabbt vid akuta tillfällen. En 

intervjuperson säger sig vara osäker på vad det finns för rutiner vid händelser och saknar 

därmed kunskap för att kunna agera korrekt ”Det är lite skrämmande att man inte vet lite mer, 

men det är nog något man behöver fundera på” (IP2). Vilket säger emot en del av Weicks 

egenskaper för ett bra meningsskapande (1995, ss 3, 41). 

 

Även om intervjupersonerna beskriver att deras yrkespositioner har olika funktioner under en 

händelse är det gemensamt för samtliga inblandade att de befinner sig i ett problem och att de 

är tvungna till att möta begränsningar och möjligheter. Tillsammans finns det en möjlighet att 

arbeta med nya strukturer som kan komma att användas vid nya oplanerade avbrott för att 

minska sannolikheten att fel leder till kriser (Weick 1988, ss 308, 311). 
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Sammanfattningsvis väljer den som har en ledande position att hantera situationen olika 

beroende på vad som skett, de flesta intervjupersonerna anser sig även veta vilka 

förväntningar som finns från arbetsgivaren. Medarbetarens position innebär att vara behjälplig 

där det behövs men vill ha tydliga direktiv och vill utföra uppgifter som de anser sig kan 

genomföra väl. I analysen av de olika positionerna inom sjukhusorganisationen finner vi 

enbart den yrkesrelaterade nivån, vilket innebär att det är Weicks tankar om meningsskapande 

är mest utmärkande. 

6.3 Mandat 

Detta tema kommer presentera personalens befogenheter för hantering av olika händelser 

samt hur kommunikationen sker inom organisationen. 

6.3.1 Hantering 

I intervjuerna framkommer det att två av fyra avdelningar måste stänga sin verksamhet om 

avdelningen saknar tillgång till vatten. Dock är en av fyra avdelningar ständigt vattenförsörjd 

med hjälp av en reservvattenbrunn som finns inom sjukhusområdet. Det finns ytterligare två 

reservbrunnar i sjukhusets regi som kan kopplas in till två av avdelningarna, vilket innebär att 

tre av de fyra avdelningarna är försörjda med reservvatten om det ordinarie vattnet försvinner. 

Men en omprioritering av de två sistnämnda reservbrunnarna kan göras för att säkerställa att 

hela sjukhuset försörjs med dricksvatten. ”Det är ju det här med vatten, sjukhuset är invaggad 

i någon slags trygghet, att vattnet alltid kommer att finnas” (IP3). 

 

I likhet med det Wall och Kvarnström nämner (2012, ss 5-6) har dricksvattnet blivit en ny risk 

i dagens samhälle och människor tvingas förhålla sig till riskhantering för att undvika att 

drabbas av en eventuell smitta. Vi uppfattar det som att sjukhusets organisation innehar en 

sårbarhet om organisation drabbas av avbrott i vattenförsörjningen eftersom flertalet 

avdelningar kommer tvingas stänga sina verksamheter. 

 

Processen att avdelningar kommer tvingas stänga om vattenförsörjningen bryts är en form av 

meningskoncentrering (Weick 1995, s 2) då händelsen kommer att klassas som oväntad i och 

med att personalen inom sjukhuset är van vid att kunna använda vatten dagligen i sin 

verksamhet. Händelsen kommer troligtvis att inträffa plötsligt och benämnas som en 

överraskning när någon inom sjukhusorganisationen upptäcker att vattentillförseln saknas. 
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En av fyra avdelningar kan utföra vissa delar av sin verksamhet om vattnet skulle vara 

förorenat. Den specifika avdelningen innehar utrustning som upphettar vattnet till en viss 

temperatur i en viss tidsintervall som dödar bakterierna. Ytterligare en avdelning innehar 

sådan verksamhet där vattnet renas innan det når patienten, vilket säkerställer att bakterier dör 

och vattnet återigen blir rent. Vid händelser med vatten påtalar en av intervjupersonerna att 

dennes verksamhet kan flyttas till en annan avdelning, verksamheten kommer bli begränsad 

men kommer att fungera till viss del. Flera av intervjupersonerna nämner att det kan bli 

aktuellt att evakuera sjukhuset och transportera patienter till andra sjukhus. Utifrån det 

intervjupersonerna berättar för oss uppfattar vi att vid en sådan situation behöver 

organisationen sålla vilka patienter som verkligen är i behov av akut vård. 

 

… den här frågan är en fråga som vi har jobbat och hållit på med under många 

herrans år/…/ den känns mer och mer prioriterad/…/ så vi måste lösa detta. För 25 

år sedan fanns det helt andra marginaler i allt, du kunde stänga och du kunde flytta 

folk, det var inte alls det trycket som är idag. Så man är mycket mer känslig för 

minsta lilla avbrott eller störning. 

(IP10) 

 

De åtgärder som vidtagits för att undvika att patienter nås av förorenat vatten i vissa av 

verksamheterna tyder på att sjukhusets organisation antagit (Weick 1988, s 308) att patienter 

kan ta skada om vattnet inte renas eller upphettas. Dessa antaganden har skapat en 

förebyggande åtgärd för att minska sannolikheten att patienter nås av det obrukbara vattnet, 

vilket skulle leda till en stor kris (Weick 1988 s 311). 

 

Tre av intervjupersonerna benämner sjukhusets katastrofplan som används vid olika 

händelser. Det betyder att sjukhusets beredskap höjs och finns i tre olika led, 

förstärkningsläge, stabsläge och katastrofläge. Av dessa tre intervjupersoner innehar samtliga 

en ledande position som vårdenhetschefer. 

 

Utifrån våra intervjuer ser vi ett samband med Sparfs undersökning (2014, s 77) då det enbart 

var personal på ledningsnivå som genomförde olika krisövningar och hade tillgång till 

beredskapsplaner och dokument för att hantera en kris. På Södra Älvsborgs Sjukhus ser vi att 

det var de intervjupersoner med en ledande position, vårdenhetschefer, som hade kunskap om 

hur och när sjukhuset höjer sin beredskap. 
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En av avdelningarna arbetar aktivt för att öka medarbetarnas säkerhetsmedvetande och har 

därför tagit fram ett avvikelsesystem som benämns som ”gröna korset”. I avvikelsesystemet 

rapporteras inte enbart händelser som har inträffat, hänsyn tas även till risker som haft 

möjlighet att inträffa. Utifrån det som rapporterats bedöms det från fall till fall hur händelsen 

eller risken ska hanteras och dokumenteras. Det framkommer även att det finns 

handlingsplaner och rutiner att tillgå om någonting inträffar på avdelningarna. 

 

Det finns utformade riktlinjer för det mesta. Även för sådant som kanske är mindre 

sannolikt att det inträffar. 

(IP4) 

 

Den avdelning som använder sig av avvikelsesystemet ”gröna korset” tolkar och förklarar de 

signaler (Vlaar, van Fenema & Tiwari 2008, s 240) som finns inom verksamheten och fångar 

därmed upp olika avvikelser i form av inträffade incidenter samt händelser som haft möjlighet 

att inträffa. I och med att personalen kan uppfatta incidenterna olika tillåter avvikelsesystemet 

skiftande åsikter och förväntningar på åtgärder för att avdelningen ska lyckas agera kollektivt. 

Denna form av meningsskapande sätts igång då det inte finns något självklart sätt att engagera 

sig i aktiviteten. I processen söks det efter tidigare erfarenheter men fokuserar även på 

framtiden. 

 

När intervjupersonerna får frågan om hur deras avdelning kan förbereda sig inför en allvarlig 

händelse beskriver en av intervjupersonerna ”genom att vara medveten och känna till vad det 

finns för riktlinjer och hur de är utformade” (IP4). Det lämnades även förslag som att följa 

katastrofplanen, genomföra övningar, utbildningar och scenarioövningar för att personalen 

ska kunna sätta in åtgärder så fort som möjligt. 

 

Det är att man ska få öva. Men det får man aldrig. Vi har påpekat länge att vi vill 

tillexempel ska få öva utrymning för brand och det har vi inte fått göra en enda 

gång på det här nya stället. Vi gjorde det en gång på det gamla. Jag tror inte man 

har råd att stänga ner/…/ Det är ju en stor grej om det skulle hända någonting här 

va. 

(IP6) 

 

Tanken med meningsskapande är att skapa en känsla av klarhet och ordning över rådande 

situationer (Weick 1995, s 29), om sjukhusets organisation tar till vara på intervjupersonalens 
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förslag på förberedelser inför oförutsedda händelser kan personalen vid en krissituation 

uppleva nyss nämnda ordning och klarhet över den rådande situationen. 

 

För att till viss del säkerställa att vattnet är av god kvalitet på sjukhuset genomförs tester på 

vattenkvaliteten en gång i veckan på reservbrunnarna och två gånger om året genomförs prov 

för legionella. En av intervjupersonerna berättar att de på avdelningen är noga med att spola 

igenom utrustning som ska användas till patienter för att undvika legionella samt att värdet på 

vattnet kontrolleras varje morgon. Vattnet i reservbrunnarna används dagligen av vissa 

sjukhusverksamheter för att säkerställa god kvalitet och för att vattnet inte ska vara 

stillastående. Det finns även rutiner för att spola ur vattenledningar då avdelningar inte utfört 

någon verksamhet inom tre dagar. 

 

Ortolano et.al (2005, ss 2-9) påpekar att legionella är en ofta förekommande infektion på 

sjukhus då det är en vattenburen mikroorganism som kan smitta genom inandning. I våra 

intervjuer går det att finna en medvetenhet om risken att drabbas av legionella och 

sjukhusorganisationen har därmed tagit fram rutiner för underhåll av utrustning och kontroll 

av vattenkvaliteten. 

 

Det finns en generell sårbarhet i samtliga verksamheter om en allvarlig händelse skulle 

inträffa en helgdag i jämförelse med en vardag. Dels att vissa av avdelningarna är stängda 

under helgtid och dels för att personaltätheten minskar. Den jourverksamhet som ska startas 

upp under en helgdag kan ta upp till två timmar att inställa sig på sjukhuset från det att jouren 

har fått det första larmet. En av intervjupersonerna påtalar dock att det kan finnas en fördel 

med att det sker en händelse med vattnet under en helgdag eftersom vattenförbrukningen och 

patienttätheten är lägre under helgerna än på vardagarna. Detta skiljer sig åt mot övriga 

intervjupersonerna som först och främst fokuserade på bemanningen på avdelningarna. 

 

Det finns en samstämmig bild hos samtliga intervjupersoner att de önskar att få tydlig 

information i ett tidigt skede från sin chef vid en allvarlig händelse. Det anses även vara 

chefens ansvar att samla personalen och ta fram planer för hur avdelningen ska agera. Chefen 

förväntas även att sköta kontakten med sjukhusets tjänsteman i beredskap. En egenskap 

samtliga intervjupersoner är överens om att en chef bör ha är förmågan att delegera. Mellan 

enhetscheferna finns det en samstämmig syn över deras position vid en allvarlig händelse. De 

ser att det i deras position ingår att vara en hjälpande och kontrollerande funktion som 
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delegerar uppgifter och tar kommandot över situationen. Även att hålla sig informerade och 

att finna lösningar tillsammans med personalen finns i beskrivningarna av positionerna. 

 

Vid cryptosporidiumutbrottet i Östersund år 2010 (Sparf 2014, s 77) fanns det brister i 

kommunikationen inom kommunens organisation, där omsorgspersonalen stod handfallna 

utan information från ledningen. Ledningen inom Södra Älvsborgs Sjukhus kan därmed ta 

lärdom från händelsen i Östersund och samtidigt ta hänsyn till medarbetarnas önskan om tidig 

och tydlig kommunikation. 

6.3.2 Kommunikation 

Den interna kommunikationen inom de olika avdelningarna skiljer sig åt. Två av 

intervjupersonerna berättar att de vid en allvarlig händelse går runt bland medarbetarna och 

informerar alternativt använder en koordinator som då sköter kommunikationen. 

Koordinatorn tar i vissa fall på sig en ledande position och sköter kommunikationen med 

sjukhuset. Den ena intervjupersonen berättar även att de inom avdelningen bildar en egen 

ledningsgrupp för att säkra hållbarheten inom avdelningen. Fyra av intervjupersonerna 

berättar att vid en allvarlig händelse startas en telefonkedja på två av avdelningarna enligt 

sjukhusets katastrofplan. I telefonkedjan får vårdenhetschefen det första samtalet som i sin tur 

ringer nästa medarbetare utifrån en fastställd telefonlista. Den medarbetaren ringer i sin tur 

nästkommande medarbetare tills listan har gåtts igenom. Om någon medarbetare inte svarar 

fortsätter den personen att ringa till nästkommande person på telefonlistan. En av de fyra 

intervjupersonerna är dock osäker på om telefonkedjan fortfarande används inom 

verksamheten, men personen vet inte heller om det finns någon ny rutin istället för 

telefonkedjan. 

 

… Jag tror den finns kvar, eller så har dom gjort om systemet, så det kanske är 

koordinatorn som ringer. Men förr var det alltid ringlistan… 

(IP6) 

 

Vi ställer oss frågande till den telefonkedja som används då vi upplever att det finns vissa 

brister i systemet. Viktig information kan falla mellan stolarna då medarbetarna informerar 

varandra via telefon och informationen kan ändras under telefonkedjans gång. Det har också 

varit svårt att få fram information hos vem ansvaret ligger hos att kontakta de medarbetare 

som inte svarar i telefonkedjan då intervjupersonerna saknar denna information. 
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Vid olika händelser inom verksamheterna framkommer det att två av de intervjuade går runt 

bland medarbetarna och delger dem ny information. I detta agerande finns det en fördel med 

mötet ansiktet mot ansikte vilket skapar en interaktion mellan personerna och åstadkommer 

möjlighet att reducera eventuella komplexa händelser. Detta ger även möjlighet till 

tvåvägskommunikation (Weick 1995, s 73) till skillnad mot den envägskommunikation som 

sker i de telefonkedjor som används för att ta kontakt med personalen. Ledarskapet i en sådan 

situation blir även osynligt och ledaren kan uppfattas enbart existera bakom telefonen. 

 

När de två intervjupersonerna går runt bland personalen och lämnar information behöver 

personalen skapa ny, förkortad betydelse av den nya informationen och därefter sätta 

informationen i sitt sammanhang och uppnå nya insikter. Att ge personalen mer information 

kommer inte att innebära att det resulterar i bättre meningsskapande över situationen. 

Informationen förbättrar personalens arbetsförmåga men vid för mycket ny information kan 

personalens förmåga att tolka de nya uppstådda situationerna försvåras (Klein, Moon & 

Hoffman 2006a, ss 70, 72). 

 

Vi reflekterar över de situationer då intervjupersonerna går runt bland personalen för att 

informera vid olika händelser. Vissa situationer kan kräva att informationen nås ut snabbt 

samt att den som informerar och den som får informationen befinner sig i en stressig miljö, 

vilket gör att det kan bli problematiskt att tolka den nya informationen och skapa mening av 

situationen. 

 

I det skeende där en av intervjupersonerna påtalar att de inom dennes avdelning startar upp en 

egen ledningsgrupp för att garantera hållbarheten inom verksamheten vid en allvarlig 

händelse går det att dra paralleller till det medskapande Weick (1995, ss 30-31) benämner. 

Avdelningen producerar en del av den miljö de befinner sig i och det finns likheter mellan den 

sjukvårdsstrategiska stab och vårdavdelningens ihopsatta ledningsgrupp. Meningsskapandets 

utgångspunkt sker när avdelningen skapar sin egen miljö (ledningsgruppen) och 

institutionaliseras av de sociala konstruktionerna (Weick 1995, ss 34, 36). Ledningsgruppen 

använder sig av sjukhusets ursprungsrutiner som grund och uppfinner något nytt, i det här 

fallet en ledningsgrupp på avdelningsnivå som inte är inbyggd i sjukhusets övriga system på 

andra avdelningar (Weick 1995, ss 545-546). 
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Samtliga intervjupersoner berättar att deras avdelning har kontakt med andra avdelningar 

inom sjukhuset. Vid en allvarlig händelse önskar en av intervjupersonerna att ha en specifik 

kontaktperson på den berörda avdelningen de samarbetar med för att underlätta 

kommunikationen så att informationen kommer från ett håll. En annan intervjuperson berättar 

att när flera olika led och avdelningar är inblandade i vårdkedjan kan både kommunikationen 

och information glappa mellan avdelningarna. Vid en allvarlig händelse startades sjukhusets 

katastrofberedskap, en av intervjupersonerna upplevde att det fanns problem med vissa 

kommunikationslinjer mellan olika avdelningar inom sjukhuset. 

 

För att underlätta samarbetet mellan olika avdelningar och underlätta åtgärderna mellan 

enheterna går det att finna positiva resultat av Weicks (1995, s 3) tankar om samverkande 

rutiner där avdelningarna kan ta fram gemensamma rutiner, överenskommelser och 

positioner. Avdelningarna bör då även dela uppfattningarna om varandras positioner, 

kompetenser och tyngd inom organisationen. Detta agerande kan även underlätta för ny 

personal som ska introduceras i verksamheten. På så sätt finns det möjlighet att undvika de 

problem och glapp som kan uppstå i kommunikationen mellan avdelningarna. 

 

Två av intervjupersonerna berättar att det genomförs arbetsplatsträffar på deras avdelningar 

samt morgonmöten där medarbetarna går igenom arbetssituationen för dagen. Avdelningens 

chef kan även finnas med på mötena och berättar då om nyheter och eventuella driftstopp som 

kan påverka verksamheten. Det framkommer av en intervjuperson att vid allvarlig händelse 

där sjukhuset aktiverar sin katastrofberedskap kommuniceras information på den interna 

webben där alla medarbetare på sjukhuset kan läsa om den förhöjda beredskapen och ta del av 

information, då sidan uppdateras regelbundet. 

 

En fördel med att ledningen finns med på arbetsplatsträffar och morgonmöten är att nyheterna 

och informationen som delges personalen kan anses som trovärdig och når personalen i ett 

tidigt skede. Om nyheterna nått personalen i ett sent skede hade dessa underprioriterats av 

personalen och ansetts vara icke trovärdiga (Weick 1995, s 3). 

 

Vid en allvarlig händelse beskriver en av intervjupersonerna hur dennes avdelning tar kontakt 

med sjukhusets tjänsteman i beredskap och även använder sjukhusets växel för att på ett 

effektivt sätt kommunicera ut informationen till alla avdelningar. 
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I analysen av yrkesfaktorn mandat har vi funnit både mellanmänskliga- och yrkesrelaterade 

nivåer. De drag som är mest utmärkande är bland annat sjukhusets reservbrunnar som kan 

användas för att exempelvis säkerställa dricksvattenförsörjningen inom sjukhuset. Ett annat 

utmärkande drag är att avvikelser med vatten kan komma att ske oväntat och skapa förvirring, 

då normaltillståndet innebär att avdelningarna är van att ha ständig vattenförsörjning. 

Ytterligare framträdande drag är att det finns många olika information- och 

kommunikationsvägar.  

6.4 Kunskap 

Detta tema kommer presentera hur personalen använder vatten gentemot patienter och 

sjukhusets vattenförbrukning. 

6.4.1 Vattenanvändning 

Utifrån vad samtliga intervjupersoner berättat använder de stora mängder vatten vid sina 

dagliga arbetsuppgifter. På samtliga avdelningar kommer patienter i kontakt med vatten eller 

med utrustning som utsatts för vatten. Användningen av vatten kan ske i flera olika processer 

på avdelningarna, så som rengöring av lokaler, intag av mat och dryck samt i vård och 

behandling av patienter. Tre av fyra avdelningar skulle få kraftiga problem om 

vattenförsörjningen försvinner under en längre tid då de inte kan bedriva sina verksamheter. 

Intervjupersonerna är medvetna om att det skulle leda till stora konsekvenser om vattnet är 

förorenat. 

 

… man förutsätter att vattnet är rent. Och det förstår man också på reaktionerna när 

det kommer en förorening. Det blir ganska stora rubriker i tidningarna… 

(IP3) 

 

Flera av intervjupersonerna var överens angående att handhygienen är av stor vikt i deras 

arbete. ”Det är ju sjukvårdens A och O att ha en god handhygien för att minska 

smittspridning” (IP4). God handhygien beskrivs även som extra viktigt då vissa av 

intervjupersonerna använder steriliserad utrustning som når patienter. En intervjuperson 

berättar att på dennes avdelning måste personalen steriltvätta sig innan kontakt med patienter.  

 

En av verksamheterna är beroende av vatten för att kunna genomföra patienternas 

behandlingar. Vilket kräver ytterligare rening av vattnet innan det når patienten, i och med 

detta måste personalen på avdelningen även säkerställa att vattnet är mjukt. 
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De tre reservbrunnarna som finns inom sjukhusområdet kan användas i en krissituation för att 

försörja vissa viktiga delar och verksamheter av sjukhuset med vatten. Reservvattnet skulle 

kunna täcka dricksvattenförsörjningen på sjukhuset men kan då inte användas till övriga 

verksamheter. Vid ett sådant tillfälle blir det exempelvis problematiskt med patienthygien och 

spolning av toaletter. 

 

… vi har hållit på i många år att få till något vettigt reservvatten, men vi ligger ju 

högt och det är ju bara berg. Det finns tyvärr inte så mycket i berget så de tre 

brunnar vi har/…/skulle kunna bidra med dricksvatten i princip. 

(IP10) 

 

Människan befinner sig ständigt i mitten av en händelse som blir den punkt där människan 

börjar fokusera på det förflutna för att finna tidigare erfarenhet. Ett avbrott är ett tydligt 

tecken på att en förändring skett inom verksamheten. Det flöde som fungerar smärtfritt i 

normaltillstånd blir uppenbart när flödet måste avbrytas. De känslor som då uppkommer i och 

med avbrottet präglar meningsskapandet. Om avbrottet är möjligt att planlägga finns det 

möjlighet att förutsäga var meningsskapandet kommer påverka den känslomässiga 

upplevelsen (Weick 1995, ss 43, 45-46). Om en händelse med förorenat vatten eller bruten 

vattenförsörjning skulle drabba sjukhuset kan personalen troligtvis uppleva en viss stress i 

omhändertagandet av patienterna samt en känsla av oförmåga att lösa händelsen, vilket kan 

bero på att personalen inte innehar sådan kunskap eller mandat att lösa en sådan uppgift. 

6.4.2 Vattenförbrukning 

Det beräknas att sjukhuset varje dygn gör åt ungefär 400 m3 vatten per dag. Under dagtid 

används drygt 350 m3 vatten och på natten runt 20 m3. Användningen av vatten skiljer sig 

under dag/natt och vardag/helg. Anledningen beror på att vissa mottagningar och 

verksamheter är stängda under natten och vid helgdagar. En annan orsak till att 

vattenförbrukningen sjunker är att allmänheten och besökare inte har tillgång till bland annat 

toaletter i entréutrymmen under nätterna då sjukhuset är stängt. Om vattnet rapporteras vara 

förorenat kan det ändå användas till bland annat spolning av toaletter, vilket hade varit det 

största problemet om sjukhuset inte haft något vatten. 
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Man skulle kunna använda det till tvätt och spolvatten/…/ Det finns lite såna 

områden som man borde syna innan man säger, men generellt borde man kunna 

använda det till spolning och spola toaletter med, duscha kan man nog stå över i 

två tre dagar… 

(IP10) 

 

Utifrån dessa siffror kan vi se att sjukhuset förbrukar stora mängder vatten på ett dygn vilket 

skapar en sårbarhet om vattenförsörjningen till sjukhuset bryts. För att identifiera 

snensegiving i processen går det att studera hur personalen använder vatten i verksamheten. 

Detta sker genom att förändra och påverka personalens tänkande och agerande kring vatten, 

samt sprida visioner för att öka personalens förståelse och att ge stöd (Vlaar, van Fenema & 

Tiwari 2008, s 240). 

 

I likhet med yrkesfaktorn mandat har vi även här funnit mellanmänsklig- och yrkesrelaterade 

nivåer när vi analyserat. Det vi ser som utmärkande i kunskapen kring vatten är att 

intervjupersonerna innehar en medvetenhet om vilka konsekvenser förorenat vatten och 

bruten vattenförsörjning kan leda till. Inom organisationen finns det även kunskap om vad 

förorenat vatten kan användas till i verksamheterna. Ett annat utmärkande drag vi ser hos 

samtliga är att ett avbrott blir en stor förändring som kräver stora resurser inom 

organisationen.  

6.5 Sammanfattande analys 

Om sjukhusets vattenbehov inte tillgodoses kan avdelningar tvingas stänga då de inte kan 

genomföra sin verksamhet, dessutom kan patienter ta skada om vattnet skulle vara förorenat. 

Om vattnet är förorenat kan det användas till en viss del beroende på vad det är för sorts 

förorening, organisationen måste då analysera fram vad vattnet kan användas till. Personalen 

måste därmed agera korrekt från första början för att inte riskerna ska bli större än vad de är. 

Hänsyn behöver tas till att all personal eventuellt inte fått de rätta förutsättningarna som krävs 

för att orientera sig och kunna agera korrekt vid en oförutsedd händelse. 

 

Det framkommer tydligt att vissa avdelningar är mycket beroende av vatten vilket även visar 

att personalen på dessa avdelningar har större förståelse för vattnets betydelse. Det skiljer sig 

även åt hur avdelningarna arbetar med säkerhetsfrågor. På vissa avdelningar går det att 

fortsätta driva verksamheten genom olika reservlösningar men till en begränsad del. Vi har 

tagit del av olika tankar på lösningar som kan vidtas men som är anpassningsbara efter 
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situationen. Vi har uppfattat att mandat och ansvar skiljer sig åt mellan olika positioner på 

avdelningarna, där chefer innehar en mer omfattande kunskap för hur krisberedskap och 

oförutsedda händelser hanteras. Det kan ha betydelse för riskförståelsen mellan positionerna. 

Samtliga intervjupersoner önskar få tydliga instruktioner och tidig information vid en 

oförutsedd händelse. Vi har uppfattat en attityd i att intervjupersonernas positioner kan leda 

till en viss ignorans om något oförutsett skulle ske. Intervjupersonerna anser inte att vissa 

uppgifter är deras ansvar och menar istället att det är en chef eller någon annan som ska utföra 

uppgiften istället. 

 

Vi uppfattar att personalens tidigare erfarenheter styr deras agerande vid nya händelser. Med 

hjälp av sin kunskap kan personalen fatta bättre beslut vid stressiga situationer. Stort ansvar 

läggs på cheferna och det krävs att de kan kommunicera, leda, delegera, informera och vara 

tydlig i sitt sätt att arbeta. På vissa avdelningar genomförs risk- och sårbarhetsanalyser men 

resultatet når inte ner till personalen. Detta kan också återspeglas i chefernas agerande som 

kan skilja sig åt beroende på erfarenhet och kunskap. Mellan chef och personal skiljer sig 

erfarenhet och kunskap åt och det finns även en skillnad mellan cheferna på de olika 

avdelningarna. Beroende på hur sårbar avdelningen är för driftstopp desto mer planer kan 

finnas inom avdelningen för hur dessa ska hanteras. Desto mer kunskap och erfarenhet 

personalen har som sin avdelning, desto bättre uppfattar vi att deras riskförståelse är. Alla 

intervjupersoner har någon form av erfarenhet av olika händelser, om det inte hänt på jobbet 

har det skett privat. Detta har lett till tankar och funderingar kring hur de kan agera vid olika 

händelser, något vi ser som en viss typ av riskförståelse. 
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7. Diskussion 

Vårt syfte har varit att undersöka hur yrkesrelaterade faktorer påverkar personalens 

riskförståelse inom en sjukhusorganisation. Men under studiens gång har vi också upptäckt att 

det bara finns kunskap om Myndigheten om samhällsskydd och beredskaps samhällsviktiga 

verksamheter var och en för sig. Men vi hittar ingen koppling till hur verksamheterna hälso- 

och sjukvård och kommunalteknisk försörjning stöttar och håller samman varandra. 

Gemensamt för dessa samhällssektorer är att de har betydelse för medborgarnas liv och hälsa. 

Genom vår studie uppfattar vi att hälso- och sjukvården är beroende av den 

kommunaltekniska försörjningen för att kunna bedriva sin verksamhet, men den 

kommunaltekniska försörjningen är inte beroende av hälso- och sjukvården. Det här bekymret 

finns inte enbart hos Södra Älvsborgs Sjukhus, utan hos samtliga sjukhus i Sverige. I och med 

dagens risksamhälle har människan byggt in ett grundläggande behov i form av vatten i ett 

sårbart system (sjukhusverksamheten). 

 

Att flera avdelningar kommer tvingas stänga på Södra Älvsborgs Sjukhus om 

vattenförsörjningen bryts är en enorm sårbarhet. Trots sjukhusets reservbrunnar är det inte 

möjligt att förlita sig på kapaciteten eftersom de måste prioriteras till vissa avdelningar samt 

att mängden vatten är mindre än i normalfall. Personalen har olika syn på användandet av 

reservbrunnarna och hur prioriteringen ska ske. För att öka personalens kunskap bör det 

finnas en samstämmig bild från organisationen om hur prioriteringen av reservvattnet kommer 

ske. 

 

Sjukhuset är beroende av rent vatten då de bedriver verksamhet med sjuka patienter. 

Systemets sårbarhet ökar då det tar lång tid innan organisationen uppfattar att vattnet är 

förorenat, troligtvis upptäcks detta först när patienter blivit sjuka på grund av vattnet. Inom 

organisationen genomförs inga vattenprover på det inkommande vattnet, utan sjukhuset 

förlitar sig enbart på att den kommunaltekniska försörjningen levererar vatten med hög 

kvalitet. 

 

Likt den tidigare forskning som vi presenterat upplever personalen sig sårbar inför händelser 

som står utanför deras kunskap, studien visar tydliga indikationer på att medarbetarna anser 

att det bara är chefer som har kunskap om krisberedskap inom organisationen. Att känna sig 

sårbar och endast lita på att någon annan ska ta ansvaret kan göra att risken blir större än vad 
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den behöver vara om personalen innehaft kunskap för att agera. Denna brist på kunskap kan 

orsakas på grund av att den kunskap som finns om krisberedskapen inte når ned i leden till 

personalen. Vilket kan öka personalens riskförståelse för vad organisation kan drabbas av för 

kriser. 

 

Att teorierna om meningsskapande och människans riskförståelse hänger samma visas 

genomgående i resultatet.  Olika delar ur de tre nivåerna mellanmänsklig, 

informationssökning och yrkesrelaterad har använts för att stötta varandra snarare än att 

studeras var och en för sig, vilket visar på att synen på meningsskapande går att relatera till 

olika händelser. Som till exempel när en chef går ut på sin avdelning för att informera 

personalen kan chefens information liknas med Dervins (1983a, ss 3, 5) förklaringar om 

sändare-mottagare som är en del av meningsskapande. Det som sägs är en viss expertkunskap 

där personalen måste skapa mening av den nya informationen och det vi tycker är särskilt 

intressant är att se hur den nya informationen används i relation till känslor. Med hjälp av den 

nya informationen och iakttagelser i omgivningen konstruerar personalen bilder och 

uppfattningar av händelsen för att kunna skapa mening och därefter agera.  Agerandet kan 

mycket möjligt påverka människans tidigare förståelser för risker och därmed skapa en inre 

stress över situationen vilket kan orsaka att den inre känslan hindras. Det skapas då ett 

tomrum som måste övervinnas och människan kan behöva hjälp att komma vidare. Den inre 

stressen kan även göra att den nya informationen upplevs massiv och leder då heller inte till 

ett bättre meningsskapande. 

 

Det går alltid att diskutera huruvida en oförutsedd händelse hanterats på ett korrekt sätt eller 

inte. Men hanteringen och agerandet, både individuellt och kollektivt, är ett meningsskapande. 

Det visar tydligt på att meningsskapandet rör våra frågeställningar. En gemensam 

utgångspunkt genom hela analysen har visat att det är organisatoriskt meningsskapande som 

varit utmärkande, det vill säga, den nivå som vi valt att kategorisera som yrkesrelaterad.  

 

Meningsskapande är alltid en pågående process och personalen inom organisationen skapar 

mening i vardagen kring alla uppgifter som utförs. Vid oförutsedda händelser kan 

meningsskapandet ses som större eftersom det kan bli många aktiviteter som ska hanteras på 

samma gång, samtidigt som människans riskförståelse även kan vara avgörande för agerandet. 
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I resultatet presenteras flertalet situationer som Södra Älvsborgs Sjukhus ställts inför där de 

behövt använda kreativitet för att lösa händelsen. Hittills har allting löst sig på ett bra sätt och 

åtgärder har vidtagits genom att hantera risken efter dess existens har uppkommit för att 

undvika att samma händelse sker igen. Att vidta åtgärder i tidigt skede visar en strävan efter 

att skapa trygghet i organisationen.  

 

Vi ser meningsskapandet och riskförståelsen som mänskliga faktorer, därför bedömer vi inte 

studiens resultat som unikt för Södra Älvsborgs sjukhus utan kan även gälla andra sjukhus. 

7.1 Framtida forskning 

Eftersom vi inte finner någon koppling mellan de samhällsviktiga verksamheterna behövs 

vidare forskning för att förstå hur de påverkar och förhåller sig till varandra. Den 

samhällsviktiga verksamheten kan även studeras mot personalens riskförståelse i 

organisationer. Anledningen till att de samhällsviktiga verksamheterna bör studeras är att de 

är viktiga för medborgarnas liv och hälsa samt att verksamheterna måste upprätthållas så långt 

det är möjligt vid en kris. Om verksamheterna inte upprätthålls kan det orsaka stora störningar 

och kriser i samhället vilket kan leda till förödande konsekvenser. 
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Appendix, Intervjuguide 

Erfarenhet 

 Vad betyder ordet risk för dig i allmänhet? 

 Har du någon erfarenhet av en allvarlig händelse på arbetsplatsen?  

o Hur hanterades den? 

 Vad upplever du att det finns för risker med vatten i samhället? 

o Har du egna erfarenheter? 

 Har sjukhuset definierat vatten som en risk? Ex. kompendier/planer 

Kunskap 

 Kan du berätta när du kommer i kontakt med vatten i ditt arbete? 

o Stämmer det överens med patientens kontakt med vatten? 

 Varför är vattnet viktigt på din arbetsplats? 

o Hur länge tror du att din avdelning skulle fungera utan vatten? 

o Vad blir konsekvenserna? 

Mandat/Ansvar 

 Vet du vilken position du har vid en allvarlig händelse? 

 Känner du till vad din arbetsgivare har för förväntningar på dig vid en händelse? 

o Vad har du för förväntningar på din närmaste chef vid en händelse? 

 Känner du till vad det finns för rutiner på din arbetsplats för allvarliga händelser? 

o Känner du till om det finns något för händelser med vatten? 

 Hur tycker du att man förbereder sig inför en allvarlig händelse? 

 Vad tror du att det skulle finnas för sårbarhet inom organisationen om en allvarlig händelse 

sker under en helgdag? 

o Hur sker kommunikation och information inom avdelningen vid allvarliga händelser? 

o Sker det någon kommunikation mellan olika vårdavdelningar avdelningar? Om ja, 

hur? 

o Kan kommunikationen påverkas om det är en helgdag? 

 

 Finns det någonting du vill tillägga? 

 



 

 

 

Appendix, Sökta databaser 

Här nedan presenterar vi de sökord och databaser vi använt oss av för att finna sociologisk 

forskning: 

 Academic Search Elite, 

 Scopus, 

 Pro Quest Social Sciences (Sociological abstracts), 

Sökord 

Förutom att presentera de sökord vi använt oss av presenterar vi antalet träffar sökorden har 

gett oss inom parantes. Antalet träffar för varje databas presenteras i den ordning som 

databaserna är skriva ovan. 

 Critical infrastructure + Health + Water  

(62 st. 496 st. 186 st.), 

 Risk perception + Critical infrastructure + Health + Water  

(1 st. 95 st. 71 st.), 

 Water pullotion + Hospital + Critical infrastructure  

(0 st. 39 st. 0 st.), 

 Risk perception + Water pullotion + Hospital + Critical infrastructure  

(0 st. 8 st. 0 st.), 

 Risk communication + Water pollution  

(155 st. 2.636 st. 21 st.), 

 Hospital + Water pollution + Crisis management  

(0 st. 123 st. 155 st.), 

 Hospital + Drinking water + Crisis management  

(1 st. 80 st. 40 st.). 


