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Abstrakt 
Work, especially that in complex, dynamic workplaces, often requires subtle, local 

judgment with regard to timing of subtasks, relevance, importance, prioritization and so 

forth. Still, people in Nuclear Industry seem to think safety results from people just 

following procedures. In the wake of failure it can be tempting to introduce new 

procedures and an even stricter “rule following culture”. None, or at least very little, 

attention is given to tacit knowledge and individual skills. I am aiming to highlight the 

inadequacy of putting too much trust in formalization and that reporting and trending of 

events will contribute to increased learning, an increased nuclear safety and an efficient 

operational experience. The ability to interpret a situation concrete depends on proven 

experience in similar situations, analogical thinking and tacit knowledge. In this essay I 

intend to problematize the introduction and use of so-called Corrective Action Program 

(CAP) and computerized reporting systems linked to CAP in the Nuclear Industry.  

 

What I found out is that the whole industry, from regulators to licensees, seems to be 

stuck in the idea that the scientific perspective on knowledge is the only “true” 

perspective. This leads to an exaggerated belief in that technology and formalized work 

processes and routines will create a safer business. The computerized reporting system 

will not, as the idea was from the beginning, contribute to increased nuclear safety since 

the reports is based on the trigger and not the underlying causes and in-depth analysis. 

Managing safety by numbers (incidents, error counts, safety threats, and safety culture 

indicators) is very practical but has its limitations. Error counts only uphold an illusion 

of rationality and control, but may offer neither real insight nor productive routes for 

progress on safety.  

 

The question is why the CAP, error counts and computerized reporting systems have 

had such a big impact in the nuclear industry? It rests after all, on too weak foundations. 

The answer is that the scientific perspective on knowledge is the dominating 

perspective. What people do not understand is that an excessive use of computerized 

systems and an increased formalization actually will create new risks when people lose 

their skills and ability to reflect and put more trust in the system than in themselves.  
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Nyckelord 
Säkerhetskultur – Det finns en mängd olika definitioner på säkerhetskultur men jag 

har valt att lyfta fram min arbetsgivares definition eftersom det är den jag arbetar med 

dagligen, Säkerhetskultur är de grundläggande värderingar och antaganden som växt 

fram genom den gemensamma ansträngningen hos ledare och individer att betona och 

genom sitt agerande prioritera säkerheten framför andra konkurreande mål, för att 

skydda människor, miljö och anläggning. 

 

Human Performance Tools – En uppsättning metoder och tankesätt som, historiskt 

sett, implementerades inom kärnkraftsbranschen i syfte att minska mänskligt 

felhandlande. 

 

Corrective Action Program (CAP) – En process som syftar till att främja 

erfarenhetsutvecklingen och erfarenhetsåterföringen. 

 

The black swan – Den svarta svanen är en metafor för omvälvande och chockerande 

händelser som ingen någonsin hade kunnat förutse men som vi i efterhand försöker hitta 

logiska förklaringar till 
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Tack 
Jag har arbetat inom kärnkraftsbranschen i snart åtta år och har fascinerats av, och oroat 

mig för, att vissa saker inom branschen tycks få fäste och betraktas som sanningar trots 

att de vilar på grundvalar som inte är tillräckligt ifrågasatta. Tack vare deltagande i 

dialogseminarier och masterutbildningen Yrkeskunnande och Professionskunskap har 

jag fått verktyg till att föra kvalificerade resonemang kring det som oroat mig.  

 

Studierna har skett vid sidan av mitt arbete och det har periodvis varit svårt att få det att 

gå ihop. Jag vill tacka professor emeritus Bo Göranzon för utmanande dialoger och det 

förtroende jag fått. Mest av allt vill jag dock tacka för att jag inte tilläts ge upp när jag 

var otroligt nära att göra just det. Ibland räcker det med ett telefonsamtal för att man ska 

tänka om! Min handledare Johan Berglund har haft en helt avgörande roll i framdriften 

av denna uppsats. Johan har genom sin fingertoppskänsla satt ord på det jag själv inte 

har förmått och hjälpt mig att komma vidare när jag tenderat att föra cirkelresonemang. 

Tackas bör även alla handledare för utbildningen och mina kurskamrater som tagit sig 

tid att läsa mina skrivuppgifter och gett mig återkoppling som har lett till att jag kunnat 

skriva mig ur den frustration jag hade inom mig i samband med att studierna inleddes. 

Stort tack även till min arbetsgivare och min chef Jessica Palmqvist som gav mig 

möjlighet att delta i dessa studier trots att det ibland krockat med arbetet.  
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1 Syfte  
 

Syftet är att belysa det bristfälliga i att sätta en alltför stor tillit till att rapportering och 

trendning av händelser ska bidra till ett ökat lärande, stärkt kärnsäkerhet och effektivare 

erfarenhetsutveckling. Förmågan att tolka en situation konkret är avhängig beprövad 

erfarenhet av liknande situationer, det analogiska tänkande. I denna uppsats avser jag 

problematisera införandet och användandet av så kallade avvikelserapporteringssystem 

inom kärnkraftsbranschen. Systemen har skapats för att säkerställa att allvarliga olyckor 

undviks genom att erfarenheter delas elektroniskt och små incidenter och brister 

rapporteras och trendas. Tanken är god men de grundvalar systemet vilar på har inte, i 

min mening, ifrågasatts i tillräcklig utsträckning och jag vill försöka förstå hur 

införandet av systemen kunde ske utan ett sunt ifrågasättande.  

 

Genom att läsa om, bli förtrogen med och föra dialoger kring vårt yrke utvecklas vår 

kunskap.1 Det är därför mycket svårt att fullt ut förstå någon annans erfarenheter, 

framförallt om de endast finns att ta del av i skriftlig form i ett datasystem. Min 

grundinställning är att teknik och datasystem ska underlätta och utföra arbetsuppgifter 

som av olika skäl inte är lämpade för människan. Men frågan är var gränsen går för vad 

tekniken och datasystemen är lämpade för att utföra och vad människan inte bör lämna 

åt datasystemen? Tilliten till datasystem och teknik är stor inom kärnkraftbranschen 

men hur påverkar det människorna som arbetar där? Kan datasystemen ersätta 

människans förmåga att göra kvalitativa bedömningar med sitt eget yrkeskunnande som 

utgångspunkt?2 Och hur påverkar datasystemens utbredning och användning 

yrkeskunnandet på sikt? Även om jag inte för något djupare resonemang i denna 

uppsats kring betydelsen av olika personligheter och kompetenser i ett projekt eller 

arbetsuppgifter så omnämns det och jag vill att läsaren bär med sig att lika barn kanske 

inte alltid leker bäst.3 Jag ämnar föra en kvalificerad kritik mot den kultur inom 

                                                 
1 Bo Göranzon delar in kunskapen inom ett yrke i tre delar: den vi får genom att utöva yrket 
(färdighetskunskap), den vi får genom erfarenhetsutbyte med andra (förtrogenhetskunskap) och den vi 
kan läsa oss till (påståendekunskap), sid 163, Spelregler – om gränsöverskridande  
2 Bo Göranzon resonerar på sid 116 i Det praktiska intellektet kring hur meteorologer inte kan känna sig 
helt säkra i sina bedömningar av väderutvecklingen oavsett hur avancerade de datorframtagna 
prognoserna blir. Meteorologerna måste även kunna kombinera sina egna tankar och kunnande med de 
datoriserade prognoserna för att kunna förutspå väderutvecklingen.  
3 Susanne Hamlin för i Epilogen på Spelplats – Säkerhetskultur, sid 74, ett resonemang kring att tvärtom 
tänkande kan leda till ett paradigmskifte och belyser vikten av mångfald i samband med att en 
arbetsuppgift ska lösas.  
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kärnkraftsbranschen som har lett till, och leder till, att naturvetenskapens ideal vad 

gäller att utveckla och artikulera kunskap inom organisationer breder ut sig på 

bekostnad av individens kreativitet och flexibilitet.  

 

Sist, men inte minst, vill jag även kunna dra några slutsatser om mitt eget 

yrkeskunnande. Det är inget jag avser fokusera på i uppsatsen utan är något jag bär med 

mig i bakhuvudet hela tiden. Jag hoppas nämligen att jag genom att ha deltagit i 

dialogseminarierna och denna masterutbildning ska ha fått en större förståelse för det 

som skavde och gnagde inom mig och kanske till och med ha skrivit av mig en del av 

den frustration jag upplevt. Jag vill finna tryggheten i mitt yrkeskunnande för att kunna 

föra fram mina perspektiv inom branschen på ett sätt som är begripligt och trovärdigt. 

Om jag dessutom finner vägen till att identifiera de svarta svanarna, ett begrepp som får 

sin förklaring i kapitel 9, skulle jag känna en oerhörd tillfredsställelse.  

 

2 Inledning 
 
När jag för snart åtta år sedan klev innanför grindarna för att ta mig an mitt första arbete 

inom kärnkraftsbranschen visste jag ingenting om kärnkraft och hade begränsade 

kunskaper om säkerhetskultur. Jag hade fått anställning som organisationsutvecklare 

tack vare min beteendevetenskapliga utbildningsbakgrund och min huvudsakliga 

uppgift skulle bli att arbeta med utvecklingsfrågor kopplade till säkerhetskultur. Arbetet 

var fascinerande och utmanande på många olika sätt och jag kom snabbt att älska mitt 

jobb. Rätt snart började jag dock stöta på motsägelsefulla påståenden och sanningar som 

tycktes få fäste utan att de egentligen validerats. Jag började sakta men säkert känna mig 

obekväm med det stora fokus som lades på att få medarbetarna i den så kallade skarpa 

änden av organisationen, som exempelvis operatörerna och underhållspersonalen, att 

bete sig professionellt medan mer allvarliga brister inom organisationen knappt 

uppmärksammades. Jag minns bland annat en utredning jag var med och utförde i 

samband med att en branddörr lyfts bort för att bytas ut. Den nya dörren hann inte 

installeras innan arbetsdagen var slut och personalen lämnade platsen utan att 

kompensatoriska åtgärder hade vidtagits för att hålla brandcellen intakt. Intervjuerna 

visade att personalen inte hade en aning om att alla dörrar de skulle byta ut var 

branddörrar. De var inhyrda proffs på dörrbyten och hade inte fått någon information 

om vare sig branddörrar eller brandceller. I utredningsteamet konstaterade vi att den 

utbildning man som nyanländ entreprenör fick var alldeles för begränsad och ledde inte 
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till en ökad förståelse hos entreprenören. Vi ansåg därför att man hade två alternativ att 

välja på: ge entreprenörer en djupare och mer riktad tillträdesutbildning eller säkerställa 

att en erfaren, intern arbetsledare alltid deltar i arbetet. Vi föreslog även att det kunde 

finnas vinster med att genomföra en så kallad Pre Job Brief innan arbetet inleddes för att 

alla skulle få möjlighet att gå igenom skriftliga förebilder och ställa frågor. Eftersom 

utökad tillträdesutbildning hade kostat pengar och de interna arbetsledarna var så 

belastade redan tog man fasta på att det var en Pre Job Briefing som skulle lösa 

problemen. Efteråt kändes det som en alltför klen barriär att låta nya entreprenörer, som 

inte hade något att relatera till att försöka ställa rätt frågor i samband med en Pre Job 

Briefing precis innan det praktiska arbetet skulle dra igång. Hur skulle de veta vad de 

borde fråga när de inte hade något att relatera till?  En annan åtgärd som brukade 

rekommenderas när något hade inträffat var att personalen skulle agera enligt STARK 

principen (Stanna upp, Tänk efter, Agera, Reflektera, Kommunicera) nästa gång de 

hamnade i en liknande situation. Det här var något jag tyckte var mycket förmätet då 

orsakerna oftast gick att spåra till dåliga förutsättningar för att utföra arbetet på ett 

säkert och korrekt sätt. Och vem kan säga att en person inte stannat upp och tänkt efter 

men att det på grund av de dåliga förutsättningarna blev fel ändå? Mina kunskaper om 

säkerhet och säkerhetskultur inom högriskorganisationer var vid den här tiden inte så 

pass utvecklade att jag klarade av att sätta ord på mina tvivel. Men eftersom jag är 

nyfiken till min natur började jag förkovra mig i litteratur kring säkerhet och 

säkerhetskultur och fann att mina tvivel faktiskt hade grund.  

 

3 Bakgrund 

Säkerhetskulturarbetet har inom kärnkraftsbranschen främst kommit att drivas av 

ingenjörer och tekniker, människor med djup kompetens gällande anläggningarnas 

konstruktion och funktion men som saknade kunskap om människor, organisationer och 

kultur. Säkerhetskulturarbetet blev statiskt och kom i mångt och mycket att handla om 

framtagning av olika datasystem och kontroll av människor i den skarpa änden genom 

olika arbetsmetoder, utbildningar och stark instruktionsstyrning. Man försökte nästan 

standardisera människan på samma sätt som en maskin. Kärnkraftsbranschen är inte 
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ensam om att försöka standardisera människan och dess arbete men vad händer med 

människans kunskaper och tankeförmågor om detta fortsätter? 4  

 

Människan ansågs vara oberäknelig och var det något man fruktade var det den 

mänskliga faktorn. I flera av utbildningarna jag tog del av angavs det att den mänskliga 

faktorn till 80 % var orsaken till olyckor och incidenter och därmed skulle hon 

kontrolleras.5 Tvivlet gnagde allt djupare inom mig och blommade ut fullständigt när 

jag en dag ombads delta i en försöksgrupp gällande ett nytt digitalt 

avvikelserapporteringssystem som syftade till att samla in erfarenheter och avvikelser. 

Rekommendationerna om ett avvikelserapporteringssystem av denna kaliber kommer 

främst från World Association of Nuclear Operators (WANO) och förutom att samla in 

erfarenheter menar man att datasystemet ska kunna trenda händelser och på så vis ge en 

fingervisning om var organisationen har sina största brister och säkerhetsrisker. 

Grundantagandet är att antalet inträffade händelser kommer att minska i samband med 

att antalet inrapporteringar av avvikelser och incidenter ökar. Detta antagande tycks 

också vara mer eller mindre kollektivt, oberoende av vilken yrkesgrupp man tillhör eller 

vilken utbildningsbakgrund man har, och utgör en av kärnkraftsbranschens absoluta 

sanningar.  

 

Resonemanget utgår från något som kallas isbergsmodellen och är kraftigt ifrågasatt ur 

ett kärnsäkerhetsperspektiv. Detta belyser jag mer ingående i kapitel 5.4.6 

 

4 Utveckling genom dialogseminarier 

Tillsammans med en kollega lyfte jag farhågorna kring ovan nämnda 

rapporteringssystem och påtalade de uppenbara problemen med trendning och riskerna 

med att systemet endast skulle bli en stor administrativ koloss. Men vi nådde inte fram 

                                                 
4 Helena Granström för ett resonemang kring att Alan Turing egentligen inte menade att teknologin så 
småningom kommer att utvecklas så att maskiner kommer att kunna tänka utan menar att Turing 
istället ansåg att det mänskliga tänkandet alltmer kommer att likna en maskinell process.  Dialoger-
Turingmänniskan, red Bo Göranzon, sid 74,  
5 Detta fenomen beskriver även Johan Berglund i avhandlingen Formalisering och Yrkeskunnande, sid 
142, och anger bland annat utbildningen Driftmannaskap som ett exempel på utbildning där människan 
pekas ut som den felande länken i samband med haverier, olyckor och incidenter.  
6 Sydney Dekker menar att olyckor uppstår på grund av att många olyckliga faktorer samverkar och att 
kategoriseringen som sker i rapporteringssystemen förenklar olyckorna och incidenterna så pass mycket 
att lärandet om de verkliga orsakerna uteblir. Dessutom uteblir rapportering om fel och avvikelser som 
normaliserats eftersom ingen längre tänker på att dessa normaliserade fel och avvikelser kan utgöra en 
risk, Ten Questions About Human Error, sid 28 
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med våra argument i den teknokratiska världen. Troligen lyckades vi inte förmedla vårt 

budskap på ett begripligt sätt. Idag är det mer självklart att använda beteendevetare för 

att utvecklingsarbete kopplat till människor och organisation men så sent som för 7-8 år 

sedan var vi beteendevetare udda fåglar i en i övrigt ganska homogen värld.  

 

Utvecklingsarbetet gällande människor och organisation sköttes till mångt och mycket 

av ingenjörer och tekniker, som saknade grundläggande utbildning kring hur individer 

påverkar varandra, hur organisationen påverkar individerna och hur tekniken kan 

påverka människor. Man tänkte rätt och slätt att eftersom jag är människa så vet jag hur 

andra människor fungerar. Att människan troligen är mer komplex än något tekniskt 

system vi människor hittills lyckats skapa var inget som tycktes bekymra någon då. Att 

detta skulle kunna bidra till säkerhetsbrister genom att fokus lades på fel saker och 

utvecklingsinsatser var det nog inte heller någon som tänkte på. Fokus kom att läggas på 

individen och individen enbart och latenta fel och brister i organisationen fick härja fritt 

utan åtgärder. Allt var ju ändå individens fel (eller åtminstone 80 % av alla fel och 

brister). Idag står vi inför en situation där alla tre svenska kärnkraftverk har stått under 

särskilda villkor för drift och särskild tillsyn av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Ett 

av kärnkraftverken är fortfarande under särskild tillsyn. I myndighetens 

pressmeddelanden och rapporter kan vi utläsa en skarp kritik gällande ledning och 

styrning av organisationerna. Dessutom påtalas bristerna avseende oförmågan att 

åtgärda kända problem.7, 8 

 

Min uppfattning är att kärnkraftverken haft en ambitiös och seriös vilja att åtgärda 

problemen men tyvärr har man valt fel strategi. Istället för att gå till botten med 

problemen har individerna inom organisationerna utmålats som problemet och fått 

genomgå enorma utbildningsinsatser för att lära sig att bete sig rätt. Ett enormt fokus 

har till exempel lagts på att implementera så kallade Human Performance Tools som ska 

hjälpa individerna att planera sitt arbete, förutsäga risker och ha en plan för hur man ska 

agera om något går fel. Flera av metoderna är bra och utgör redan en stor del av mångas 

dagliga arbete men de kan inte ställa organisatoriska svagheter till rätta.  

 

                                                 
7 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Pressmeddelanden/SSM-
beslutar-om-sarskilda-villkor-for-drift-vid-Ringhals/  
8http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Myndighetshandling/Beslut/2012/for
elaggande-om-genomforande-av-atgarder-samt-sarskilda-villkor-for-drift-avseende-o1-3.pdf  

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Pressmeddelanden/SSM-beslutar-om-sarskilda-villkor-for-drift-vid-Ringhals/
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Pressmeddelanden/SSM-beslutar-om-sarskilda-villkor-for-drift-vid-Ringhals/
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Myndighetshandling/Beslut/2012/forelaggande-om-genomforande-av-atgarder-samt-sarskilda-villkor-for-drift-avseende-o1-3.pdf
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Myndighetshandling/Beslut/2012/forelaggande-om-genomforande-av-atgarder-samt-sarskilda-villkor-for-drift-avseende-o1-3.pdf
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På vilket sätt har då det stora fokuset på individen skapat en säkerhetsrisk? Jo, en stark 

tro på att organisationen ska komma till rätta med sina problem genom att utbilda 

individerna i att uppträda korrekt och använda Human Performance Tools har bidragit 

till att de faktiska problemen kommit i skymundan. Lösningen har varit att ”fixa” 

människan istället för att ta itu med organisatoriska brister.9, 10 Det här är givetvis inte 

den enda anledningen till att organisationerna har befunnit, eller befinner sig, under 

särskild tillsyn. Det finns flera aspekter som samverkat. Hur organisationerna mår idag 

och om man har lyckats åtgärda de faktiskta problemen kan bara framtiden utvisa. 

Politik, ekonomi och ägarförhållanden är några saker som skulle behöva belysas för att 

skapa en helhetsbild. Jag gör dock inte anspråk på att skapa en helhetsbild av varför 

kärnkraftverken och andra kärntekniska verksamheter i Sverige fått hård kritik av SSM 

utan avser hålla mig inom mitt yrkesområde och till de delar som är av intresse för 

denna uppsats. 

 

I samband med dessa funderingar halkade jag under våren 2011 av en slump in på 

Dialogseminarierna som Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) anordnade 

tillsammans med KTH. Här fick jag möjlighet att sätta ord på min frustration och skriva 

ner det som gnagde. Några av texterna som vi deltagare skrev samlades sedan i skriften 

Spelplats, det var ett sedan länge vedertaget arbetssätt. Bengt Göran Östergaard var en 

av deltagarna i Dialogseminarierna 2010 och ger uttryck för några av de tankar jag 

brottades med 2011 när han i tidskriften Spelplats beskriver riskerna med väl inarbetade 

tekniska system och hur dessa på sikt kan påverka människans förmåga att ifrågasätta 

och avgöra vad som är korrekt information i ett tekniskt system.11 I samma anda skriver 

en annan deltagare, Martin Mansfeld, ”I vår bransch är det inte längre en balans, det är 

en sjuk förvridning åt det metodiska, vi försöker motverka mänskliga egenskaper istället 

för att utnyttja dem” i samband med att han för ett resonemang kring den utbredda 

formaliseringen inom kärnkraftsbranschen. Efter att ha tagit del av ett utkast till 

Spelplats 2010, som om jag minns rätt bifogades i samband med ett allmänt utskick till 

                                                 
9 Hopkins uttrycker något liknande på sid 12 i artikeln  What are we to make of safe behavior programs: 
The reality is that unsafe behavior is merely the last link in a causal chain and not necessarily the most 
effective link to focus on, for the purposes of accident prevention  
10 Oedewald et al ger också uttryck för att ett alltför stort fokus på så kallad behavior based safety kan 
resultera i att alltför lite fokus läggs på att uppmärksamma dålig design och dåliga arbetsprocesser, The 
Expected and experienced benefits of Human Performance tools in nuclear power plant maintenance 
activities – Intermediate report of HUMAX projekt, sid 7 
11 Hamlin (red) Spelplats, sid 30 
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intresseanmälda deltagare inför 2011, kände jag att Dialogseminarier troligen skulle 

vara något för mig.  

 

Jag tittar tillbaka på mina skrivuppgifter som publicerades i tidskriften Spelplats12 och 

kan riktigt känna hur de osar av frustration. Mina texter handlar till mångt och mycket 

om hur kärnkraftsbranschen med sina kontrollsystem, instruktioner och regler tar död på 

motivationen, yrkesstoltheten och det specifika yrkeskunnandet hos individer. 

Deltagandet i Dialogseminarierna ledde sedermera till att jag ansökte, och blev antagen, 

till masterutbildningen inom Yrkeskunnande och Professionskunskap. Detta för att 

kunna fortsätta undersöka vilka konsekvenser kärnkraftsvärldens inriktning kan komma 

att få på kort och lång sikt när det gäller yrkeskunnandet och dess koppling till säkerhet. 

Dialogseminariemetoden är en metod för reflektion som skapar möjlighet för att gestalta 

och utveckla erfarenhet med bäring på yrkeskunnande.  

 

Frustrationen har fått ge vika i takt med att tankarna satts på pränt och uttalats 

muntligen. Frustrationens uttåg har lett till att tankarna blivit mer lättåtkomliga och jag 

upplever en frihet i att äntligen kunna argumentera klart och tydligt i sakfrågor, utan att 

frustrationen överväldigar mig. Visst händer det att frustrationen tittar upp som gubben i 

lådan när jag är som minst beredd men genom ökad insikt, dels om mig själv och vad 

som skapat frustrationen, och dels en ökad insikt och trygghet i mitt eget yrkeskunnande 

kan jag idag ändå stävja den på ett helt annat sätt. Frustration är troligen en 

nödvändighet för viljan att utvecklas – om det inte finns något som gnager, varför ska 

man då försöka göra något annorlunda? Men om man inte arbetar sig igenom den 

dimridå som frustrationen kan utgöra uteblir med stor sannolikhet utvecklingen.  

 

5 Den mänskliga faktorn 

I slutet på 1700-talet gick utvecklingen av teknik snabbt framåt och en ny industriell 

revolution inleddes. I samband med att man lyckades skapa alltmer avancerade 

maskiner råkade man ut för en del allvarliga olyckor och tekniken sågs som det enda 

problemet – och den enda lösningen – varvid flera åtgärder vidtogs för att stärka 

                                                 
12 Spelplats, Den mänskliga faktorn, red Johan Berglund och Anette Leijonberg, sid 27-29 och 53-55. I 
denna upplaga av spelplats publicerades texter från ett av dialogseminarierna där jag själv deltog 
tillsammans med flera branschkollegor. Tidsskriften Spelplats startades i slutet av 90-talet i syfte att 
sprida fakta och kunskap från exempelvis forskning och seminarier relaterat till forskningsområdet 
yrkeskunnande och teknologi på Kungliga Tekniska högskolan.  
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tekniken. Tron på tekniken som det enda problemet, och lösningen, kom att leva vidare 

fram till 1979 då Three Mile Island (TMI) olyckan inträffade. Utredningen från TMI 

olyckan visade att den så kallade mänskliga faktorn och felfungerande utrustning var 

något man i framtiden måste ta med i beräkningen. När Challenger olyckan inträffade 

sju år senare insåg man att det inte heller räcker med att bara fokusera på teknik och 

människa eftersom även organisationen spelar en avgörande roll för att skapa såväl 

säkerhet som risker.13  

 

Trots att erfarna olycksutredare redan i mitten på 80-talet påtalade att olyckor uppstår på 

grund av en mängd olyckligt sammanfallande omständigheter fortsatte huvudfokus, 

åtminstone i kärnkraftsbranschen, att ligga på den mänskliga faktorn i samband med 

olyckor. I bakgrunden nämnde jag hur flera utbildningar jag deltog i under min 

introducering till kärnkraftsbranschen pekade på att den mänskliga faktorn var orsaken 

till hela 80 % av alla olyckor. Jag tyckte det var en märklig värld jag hade hamnat i. 

Varför utmålade vi människor oss själva som det värsta hotet mot våra anläggningar?  

 

Kulmen nåddes när en kollega till mig kom tillbaka till arbetet efter att ha deltagit i en 

internationell konferens och stolt förmedlade att han nu fått lära sig att det egentligen 

inte var människorna som skulle skyddas från de kärntekniska anläggningarna, det var 

anläggningarna som skulle skyddas från oss människor. Jag bara häpnade. Sa hen 

verkligen det där? Detta uttalande spädde på min frustration och nyfikenhet och jag 

grävde allt djupare i litteraturen för att hitta något, vad som helst, som kunde ge mig 

argument att stå upp emot dylika påståenden. Kärnkraftsbranschen höll krampaktigt fast 

vid tanken på att den mänskliga faktorn skulle kontrolleras till varje pris. Men varför? 

 

Under 1600-1700-talen växte intresset för exakthet och effektivitet och det matematiska 

språket med sin universella symbolik blev en förebild för standardiseringssträvanden. 

Denna strävan ledde till sökandet efter ett exakt språk, där risken för missförstånd skulle 

vara minimal.14 I tekniska verksamheter, som till mångt och mycket bygger på 

naturvenskapen, lever och frodas denna strävan. Människor ses som irrationella och 

ologiska men genom att avkräva efterlevnad av instruktioner och regler försöker man 

göra människan mindre irrationell och få denna ologiska varelse att arbeta 

                                                 
13 Hollnagel, A tale of two safeties, sid 2. www.resilienthealthcare.net & www.functionalresonance.com  
14 Göranzon, Det praktiska intellektet, sid 67 

http://www.resilienthealthcare.net/
http://www.functionalresonance.com/
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standardiserat. Johan Berglund menar att denna strävan har sin grund i en önskan om att 

behärska naturen. Genom teknik och ingenjörskonst ska den hotfulla och oförutsägbara 

naturen tämjas och stämmas till välvilja.15 Vidare menar Berglund att formaliseringen 

spätts på ytterligare genom de externa krav som finns, från exempelvis myndigheter och 

allmänhet, att kunna påvisa att verkligheten är möjlig att förutsäga och planera.16 Men 

hur bra är vi människor egentligen på att förutse framtiden? Fenomenet med att försöka 

förutsäga framtiden har givetvis sin grund i en önskan om standardisering och exakthet 

men det blir också ett sätt att legitimera en farlig verksamhet. För kärnkraft kan bli 

farlig, hur vi än vrider och vänder på det, och det är tveksamt om allmänheten skulle 

ställa sig lika positivt till denna kraftfulla energikälla om komplexiteten i att driva en 

kärnteknisk anläggning faktiskt gjordes känd. En annan mycket säkerhetskritisk bransch 

är flygbranschen och de drabbas då och då av allvarligare olyckor med dödlig utgång. 

Än idag är flygbolag mycket benägna att hänvisa till den mänskliga faktorn, det vill 

säga att utåt sett ange att en människa gjorde något fel och att detta orsakade en olycka, 

i samband med flygolyckor. Detta kan givetvis bero på en oförståelse för att olyckor 

tenderar att byggas upp succesivt och ha sin grund i en mängd samspelande faktorer 

men det troligare är att det utåt sett ser bättre ut att skylla på en död pilot än att avslöja 

att det inom flygbolaget faktiskt finns latenta fel och brister som tillsammans ledde fram 

till olyckan. En död, eller möjligen avskedad, pilot kan utses till syndabock utan att 

företaget någonsin offentligt behöver blottlägga de brister som faktiskt orsakade 

olyckan.  

 

De flesta som arbetar inom kärnkraftsbranschen är naturvetenskapligt eller tekniskt 

skolade. Fram tills för några år sedan gällde detta även anställda som arbetade vid 

myndigheten som granskar kärnkraftsbranschen, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Det 

är därför inte alltför långsökt att tänka sig att branschen relativt enhälligt har uppmuntrat 

idén med att tämja naturen (i det här fallet den mänskliga faktorn) till välvilja.  

 

Rädslan för allvarliga olyckor är stor inom kärnkraftsbranschen och viljan att stärka och 

bibehålla säkerheten är genuin. Dock tycks behovet av olika typer av yrkeskunnande 

och specialistkompetenser för att utveckla säkerheten ha underskattats.17 Litteratur, 

                                                 
15 Berglund, Formalisering och yrkeskunnande, sid 116 
16 Ibid, sid 11 
17 Jmfr likheten då och nu i Nils Fribergs Det ovägbaras tyngd, sid 88. Nils beskriver att ingenjörens 
strävan för att nå anseende för sitt yrke var en lång process och att diskussioner gjorde gällande att 
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historia, filosofi och humaniora utgör sällan någon omfattande del av en 

naturvetenskaplig eller tekniskt inriktad utbildning och det har troligen bidragit till att 

viktiga delar om människans natur och vikten av balans mellan människa och teknik 

gått om intet. Det har i sin tur lett till att dessa delar inte blivit omhändertagna eller ens 

uppmärksammade i samband med olika utvecklingsinsatser i kärnkraftsbranschen. 

Fokus har istället lagts på det som för naturvetarna och teknikerna varit så självklart – 

att genom ingenjörskonst och standardisering kontrollera omgivningen och människan.  

 

Att den mänskliga faktorn under 70- och 80-talet allt oftare angavs vara orsaken till 

olyckor och incidenter bidrog med stor sannolikt till att kärnkraftsbranschen nu riktade 

sina ögon mot det nya hotet – människan – och tänkte ut strategier för hur detta 

ovälkomna hot mot en säkerhetskritisk verksamhet skulle kunna tämjas och stämmas till 

välvilja. Diskussionerna och slutsatserna som gjorde gällande att så mycket som 80 % 

av alla olyckor orsakades av den mänskliga faktorn stärkte sannolikt den teknokratiska 

branschen i sin tro att säkerhet endast kan uppnås genom kontroll, oavsett om det gäller 

teknik eller människor. Inriktningen som kärnkraftsbranschen valt bör därför ses som 

helt naturlig utifrån de förutsättningar som varit rådande. Inriktning bidrog dock, och 

bidrar än idag, till förställningen om att människan på grund av sin ofullständighet 

måste kompletteras med mera teknik.18 Vi vet ytterst lite om framtida olyckors anatomi 

och vad som kommer att ligga bakom dessa då världen, tekniken och människorna 

förändras. Wano, som gör ett gediget arbete med att granska att säkerheten sätts främst 

inom de kärntekniska anläggningarna världen över, påstås ha skapats som en reaktion 

på Tjernobylolyckan. Tjernobylolyckan ägde rum i slutet på 80-talet och i samband med 

att den mänskliga faktorn ofta ansågs var det farligaste vi hade att göra med. Jag känner 

långt ifrån alla som arbetar för Wano i Paris men de jag känner har angett att de bara 

känner till en person som arbetar (eller arbetade) där och som inte har en teknisk 

bakgrund. Organisationen är inte större än att det borde vara känt om det fanns fler med 

en annan bakgrund. Med anledning av i vilken tidsanda Wano växte fram och att 

yrkesgruppen är mycket homogen är det kanske inte alltför långsökt att tänka sig att 

även Wanos rekommendationer till mångt och mycket bygger på en strävan efter 

                                                                                                                                               
ingenjören måste lära sig uppskatta och respektera andras yrken för att själv kunna avkräva högt 
anseende. Detta delvis med anledning av hur ingenjörer under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal 
tenderade att underskatta affärsmannens yrke eftersom han oftast inte insåg vikten av 
affärsverksamhet för all industriell verksamhet.  
18 Woods et al redogör i Behind Human Error, sid 218, för hur denna inställning också bidrar till en ökad 
formalisering och övertro på att människor behöver kontrolleras 
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exakthet och standardisering och att vi under en ganska lång tidsperiod framöver 

kommer att ha auktoriteter inom kärnkraften som driver på denna strävan. Deras 

granskningar och rekommendationer är förvisso inte styrande utan rådgivande men i 

båda de kärntekniska organisationer jag har arbetat inom har rekommendationerna 

nästan uteslutande hanterats som krav. Frågan tillståndshavarna alltid behöver ställa sig, 

utifrån sin kunskap om organisationen, är om Wanos rekommendationer kommer att 

bidra till bibehållen eller stärkt säkerhet. Detta blir givetvis en balansgång för att hitta 

rätt angreppssätt, det vore nämligen lika farligt att bara slå ifrån sig 

rekommendationerna utan vidare reflektion som att genomföra rekommendationerna 

utan ett sunt och konstruktivt ifrågasättande.  

 

Idag anger moderna teorier att fokus på den mänskliga faktorn som avgörande orsak i 

samband med olyckor är överdriven och felaktig. Orsakerna är oftast betydligt mer 

komplexa än så. Flera forskare menar även att kärnkraftsbranschen (och andra 

säkerhetskritiska branscher) måste börja fokusera mer på att förstå vad det är som gör 

att de allra flesta arbetsuppgifter, ageranden och oplanerade ingripanden som utförs på 

en arbetsplats faktiskt görs med lyckat resultat. Erik Hollnagel visar exempelvis genom 

uträkningar att 9999 av 10 000 uppgifter genomföras med lyckat resultat. 19 Dessutom 

är det ju faktiskt människan som måste hantera den komplexitet det idag innebär att 

arbeta inom en högteknologisk verksamhet med hög komplexitet. Det borde därför te 

sig mer naturligt att idag framhålla människans unika och latenta förmåga att hantera 

oväntade händelser. Människan kan genom sitt så kallade praktiska intellekt, som 

baseras på erfarenhet och känndedom, anpassa sig efter en helt oväntad situation och 

hantera den. Det finns mig veterligen inget tekniskt system som har samma förmåga. Vi 

människor kan med andra ord ”veta” mer än vad vi kan redogöra för. Men detta har man 

inom vår bransch svårt att acceptera.  

 

6 Erfarenhetsåterföring och avvikelsehantering  
Som jag nämnde ovan har man inom kärnkraftsbranschen försökt att stämma naturen till 

välvilja med teknik, naturvetenskap och genom att försöka kontrollera den irrationella 

människan. Jag skulle vilja hävda att ett av stegen kärnkraftsbranschen har tagit för att 

tämja naturen är att implementera CAP (Corrective Action Program) och databaserade 
                                                 
19 Erik Hollnagel, A tale of two safeties, sid 3. www.resilienthealthcare.net & 
www.functionalresonance.com 

http://www.resilienthealthcare.net/
http://www.functionalresonance.com/


  
 

16 

avvikelsrapporteringssystem. Från min synvinkel ter sig strategin för CAP och de 

databaserade systemen vara baserat på dåligt underbyggda teorier och är inte ifrågasatt i 

en rimlig utsträckning. Jag kommer här nedan att förklara varför. Men det är inte bara 

de uppenbara bristerna med CAP som är av intresse. Det är också intressant att försöka 

förstå varför CAP har fått sådant oerhört genomslag, trots att det inte tar mer än några 

minuters googlande för att hitta information som tyder på att de grundpelare CAP och 

de databaserade systemen vilar på (kategorisering, trendning och isbergsmodellen) inte 

håller.  

 

6.1 Bakgrund till CAP 

Inom kärnkraftsbranschen talas det ofta om vikten av en välutvecklad 

erfarenhetsåterföring genom implementering av CAP processer. Kraven tycks främst 

komma från Wano i samband med att de genomför granskningar men även andra 

myndigheter och intresseorganisationer efterfrågar och kravställer att CAP processer 

och datasystem för avvikelserapportering ska finnas. Syftet med en sådan process och 

sådant datasystem är att säkerställa att olyckor och incidenter rapporteras, att 

erfarenheter delas för att försöka undvika felupprepningar och att trenda. Grundtanken 

tycks också vara att organisationerna, förutom att skapa en gemensam databas för 

insamling av data, ska bygga upp processer för rapportering och erfarenhetsåterföring. 

Erfarenheterna i databasen ska sedan gå att söka fram och finnas tillgänglig för andra 

som ska utföra samma eller liknande arbeten. Här utgår man alltså ifrån att varje 

arbetssituation i framtiden kommer att se exakt likadan ut som för den person som 

rapporterat in en erfarenhet och att andra kan komma att göra exakt samma fel. Frågan 

man bör ställa sig, om man vet att risken för återupprepning av fel är hög, är nog snarare 

om man inte borde åtgärda tekniken/designen för att underlätta för andra att göra rätt i 

framtiden. Här nedan kommer jag att argumentera för några av riskerna med att lyfta in 

erfarenheter i en databas liknade de som jag beskrev här ovan.  

 

6.2 Databaser och kategorisering 

Som ett steg i att kunna spara och dela erfarenheter uppmanas de kärntekniska 

verksamheterna att skapa processer för erfarenhetsåterföring och en gemensam 

rapporteringsdatabas för alla typer av avvikelser. En svårighet som jag noterat med detta 
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är att det oftast bara tycks vara databasen som kommer på plats.20 Och eftersom frågan 

kring hur erfarenhetsåterföring ska lösas blir svår att hantera om vi ser till alla aspekter 

och belyser problemet ur varje vinkel så hittar vi på förenklade lösningar bara för att 

göra något alls istället för ingenting.21 Ett problem är kanske att vi tenderar att upprepa 

vad andra redan gör, eftersom det ansetts lyckat på andra ställen, istället för att tänka 

nytt. Det är ju också möjligt att vi måste gå igenom denna fas innan kunskapen om 

avvikelsehantering och erfarenhetsåterföring mognat så pass mycket att det finns en 

yrkesgrupp, som tack vare sina egna erfarenheter inom området, kan se mönster och dra 

paralleller och slutsatser som inte är möjliga idag. Det finns dock en risk att den miljö 

som den hårt formaliserade kärntekniska verksamheten utgör inte är särskilt gynnsam 

för kreativiteten och nytänkandet.22 Därför kanske det är än viktigare att gå utanför 

branschen och utbyta erfarenheter och se hur andra har gjort istället för att bara hämta in 

information från andra som tänker ungefär likadant.  

 

Sven Åberg spinner vidare på Christer Hobergs begrepp komplexitetsmax och menar att 

komplexitetsmax är den punkt där insamlandet av intryck gått tillräckligt långt för att 

man ska kunna ta sig an uppgiften.23 Är det möjligen så att förespråkarna av dessa 

databaser, kategorisering och trender har upplevt komplexitetsmax och insett att det inte 

finns något annat att sätt att gå tillväga på? Eller är det tvärtom? Att de fått uppgiften 

tilldelad trots att de inte uppnått komplexitetsmax och fortfarande är i stadiet av att 

samla in olika perspektiv, förstå hur det fungerar, göra analogier och i vissa fall 

misslyckas för att så småningom se helheten? Kanske är det en kombination av Sven 

Åbergs komplexitetsmax, Johan Berglunds tankar kring att de systematiserade delarna 

lättare skaffar sig en framskjuten position och Nils Fribergs funderingar kring att det är 

bättre att göra någonting än ingenting. Kanske är det även branschbundet och ett 

                                                 
20 Johan Berglund, Formalisering och yrkeskunnande, sid 130 anger att de systematiserade delarna av en 
verksamhet lättare skaffar sig en framskjuten position eftersom de helt enkelt är lättare att redogöra 
för. På samma sätt är det troligen enklare att skapa ett databaserat program, något du kan ta på, än att 
försöka redogöra för hur erfarenhetsåterföring ska gå till människor emellan. 
21 Nils Friberg, Det ovägbaras tyngd, sid 186, är inne på samma spår som Johan Berglund fast med 
perspektivet att vi väljer en förenklad modell bara för att verkligheten är så komplex. 
22 Christer Hoberg lyfter i boken Komplexitetsmax, sid 59, fram att det krävs möjligheter till en 
utvecklande organisationsstruktur och utrymme för människor som vill och kan leva med osäkerhet, 
experimenterande, misslyckande, otydlighet i ansvarsfördelningar i kombination med en övergripande 
driftkraft för att lyckas skapa en tillväxorganisation som är lönsam. Problemet med kärnkraftsbranschen 
är att alla dessa egenskaper nästintill är bannlysta och det som förespråkas är konservatism, det 
beprövade och det säkra. Frågan jag ställer mig är hur vi ska kunna vara nydanande och lyckas tänka nytt 
när sådana egenskaper, implicit och explicit, medvetet eller omedvetet är oönskade. 
23 Åberg, Spelrum, sid 72 
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symptom på att kärnkraftsbranschen, åtminstone i mina ögon, har svårt att lyfta blicken 

och ta lärdom av andra branscher.  

 

Stora databaser med upp till 500 olika kategorier för rapportering av avvikelser har 

byggts upp för ändamålet och särskilda CAP koordinatorer har utsetts inom de 

kärntekniska verksamheterna för att kategorisera och hantera avvikelser som 

inrapporteras. Problemet med kategoriseringen i dessa databaser är att den bygger på 

den utlösande faktorn. En djupare analys av de bakomliggande orsakerna till problemet 

finns oftast inte och frågan är då vad det är man kategoriserar? Så nära i tiden som för 5-

10 år sedan var kunskapen om bakomliggande orsaker till händelser, olyckor och olika 

uppdagade förhållanden generellt sett begränsad inom branschen (enligt min 

uppfattning). Men idag finns det inga ursäkter kvar. Vi vet att den utlösande faktorn i 

sig är ganska ointressant och vill istället försöka förstå vad det var som bidrog till det 

inträffade, vilka orsaker som låg bakom. Vissa händelser utreds givetvis för att 

kartlägga de bakomliggande orsakerna men bara en handfull.24  

 

Jag ska ge ett litet exempel på varför det är så svårt att kategorisera. Nyligen utredde jag 

en händelse som i början angavs handla om att en eller flera personer i den så kallade 

skarpa änden hade gjort ett avsteg från en reparationsprocedur i samband med bilning 

för hand i berg och betong och dessutom signerat att arbetet var utfört enligt 

proceduren. Om min arbetsgivare hade haft ett avvikelserapporteringssystem av den art 

jag problematiserar i denna uppsats hade denna händelse troligen kategoriserats som ett 

avsteg från rutin. Under utredningens gång visade det sig dock att utförarna i samband 

med arbetets genomförande endast hade gjort de justeringar som arbetet krävde. Bilning 

för hand kan ej ge exakthet och om en sådan metod är föreskriven av de som planerat 

och berett arbetet utgår utförarna, de yrkeskunniga, ifrån att det finns ett visst utrymme 

för justeringar. Det är liksom underförstått. Av den anledningen signerades också 

arbetet som utfört i enlighet med proceduren. Den lilla justering som var gjord sågs som 

helt naturlig och inte alls som ett avsteg eftersom man aldrig kan veta med säkerhet hur 

berg och betong reagerar vid bilning för hand. Var man ute efter exakthet skulle 

vattenbilning ha använts istället. Helt plötsligt, med djupare kunskap, har vi alltså en 

händelse som inte alls har med ett avsteg från en rutin att göra. Det handlar istället om 

                                                 
24 Sydney Dekker återger  i boken Ten Questions About Human Error, sid 28, sina och Amalbertis 
reflektioner kring att rapportering och kategorisering av händelser till viss del har spelat ut sin roll då vi 
idag vet att olyckor och incidenters anatomi är betydligt mer komplext än vi trodde förr.  
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en missmatch mellan teori och praktik, mellan modell och verklighet. Men det hade inte 

varit det som hade rapporterats in i avvikelserapporteringssystemet. Frågan är då, är det 

som rapporteras in i systemet till någon nytta alls? I det här fallet skulle vi, om vi haft 

ett sådant system, kunnat omkategorisera just denna händelse. Men vill vilken kategori? 

Och till vilken nytta? De flesta andra inrapporterade händelser och avvikelser belyses ju 

aldrig på det här sättet. Men ok, om kategoriseringen är knepig att komma tillrätta med. 

Hur fungerar det då med trendningen? 

  

6.3 Trendning  

Dr Rene Amalberti redogör i en artikel för hur ASRS (The Aviation Safety Reporting 

System Database) trots sina årligen 60 000 insamlade data inte bidrog till någon ökad 

förutsägbarhet. Istället för att visa på trender inom enskilda områden gick det istället att 

bevisa nästan vad som helst. Ett av problemen som Amalberti pekar på är att systemen 

används för att rapportera brister inom alla möjliga områden istället för, som det 

inledningsvis var tänkt, främst tekniska brister.25 

 

Ett av grundantagandena med ett väl uppbyggt CAP med tillhörande databas är att 

rapporteringen ska leda till att trender avslöjas och kan åtgärdas innan de resulterar i en 

olycka eller ett större problem. Inrapporteringen av avvikelser och incidenter ska, enligt 

grundfilosofin, ske av den som upptäckt avvikelsen eller varit med om en incident. 

Rapportören ska, i vissa fall välja en kategori som avvikelsen eller incidenten passar in i 

och ibland görs kategoriseringen av någon som har som arbetsuppgift att just 

kategorisera inrapporterade händelser. En bedömning, så kallad screening, genomförs 

sedan av en eller flera personer för att säkerställa att avvikelsen rapporterats in på rätt 

plats och om vidare åtgärder krävs. Några av avvikelserna och incidenterna kommer att 

utredas noggrant medan andra bara sparas i systemet för att kunna bidra till trendningen.  

 

I kapitlet ovan beskrev jag svårigheterna med att kategorisera händelser och svårigheten 

med kategoriseringen påverkar givetvis trendningen. Förespråkarna för trendning 

baserat på rapportering i ett datasystem utgår ifrån att det går att ”peta in” en avvikelse 

eller incident i endast en kategori. Det är anmärkningsvärt att jag under mina snart 8 år 

inom branschen bara stött på en person som problematiserat detta och hen bytte 

sedermera till en annan bransch. Redan 2005, det vill säga för nio år sedan, lyfte Sydney 
                                                 
25 Amalberti, The paradoxes of almost totally safe transportation systems, sid 5 
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Dekker fram att rapportering av avvikelser och incidenter inte har den betydelse man 

tidigare trott när det gäller att försöka förutse katastrofer. Branschen har inte gjort sin 

hemläxa och det har resulterat i att flera kärntekniska anläggningar spenderat miljontals 

kronor och avsatt mängder med resurser i tron att systemet ska bidra till att alla 

allvarliga olyckor ska kunna förutses bara man rapporterar och trendar tillräckligt 

mycket. 

 

En orsak som är ganska vanlig att försöka trenda är mänskligt felhandlande. Varje 

kvartal efterfrågar majoritetsägarna en rapportering av så kallade Human Performance 

händelser från tillståndshavarna. En typisk Human Performance händelse är en händelse 

som utlösts av en människa som inte använde något Human Performance Tool26 i 

förberedelserna av sitt arbete alternativt inte ansågs använda dem i tillräcklig 

utsträckning. Detta för att kunna få en uppfattning av hur stort problem mänskligt 

felhandlande är inom organisationen, det vill säga genomföra någon form av trendning, 

för att avgöra om användandet av Human Performance Tools sker på ett korrekt sätt. 

Förväntan är alltså att dessa ”tools” ska bidra till minskat mänskligt felhandlande. Men 

majoritetsägarna är inte de enda som ägnar sig åt att rapportera och trenda den här 

kategorin. Mänskligt felhandlande ingår många gånger som en kategori i databaserna 

för rapportering, För min del är det helt otänkbart och fullständigt meningslöst att 

rapportera in något sådant då den typen av rapportering inte bidrar till något lärande om 

de bakomliggande orsakerna. Det otillräckliga i att rapportera den här typen av 

händelser tydliggörs bland annat i boken Behind Human Error från 2010.27 Det är fem 

år sen och ändå fortsätter branschen med den här typen av rapportering.   

 

Men tar argumenten mot trendning slut här? Nej, inte alls. Låt säga att man löser alla 

ovanstående problem och lyckas rapportera och kategorisera de bakomliggande 

orsakerna. Är vi i mål då? Nej, då återstår problemet med ojämn rapportering. Tänk dig 

följande scenario: Mycket av det praktiska underhållsarbetet outsourcas och utförs till 

stor del av entreprenörer. I samband med upphandling har entreprenören fått veta att 

eventuella förseningar eller framkallande av händelser eller olyckor kan bidra till att 
                                                 
26 Human Performance Tools är en uppsättning arbetsmetoder och mentala tankesätt som ska bidra till 
att människor gör färre fel i sitt dagliga arbete 
27 Woods et al, Behind Human Error, sid 239, So if you feel you have a “human error” problem, don’t 
think for a minute that you have said anything meaningful about the causes of your troubles, or that a 
better definition or taxonomy will finally help you get a better grasp of the problem, because you are 
looking in the wrong place, and starting from the wrong position. You don´t have a problem with erratic, 
unreliable operators. You have an organizational problem, a technological one.  
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ersättningen minskar. Entreprenören är då sannolikt inte särskilt intresserad av att 

rapportera något alls eftersom hen i värsta fall skulle bli anklagad för att ha utlöst 

problemet. Men på samma ställe finns en intern underhållsavdelning som har en chef 

som belönar och uppmuntrar rapportering. Denna personalstyrka rapporterar glatt allt 

och lite till. Deras rapporteringsvilja kommer i så fall, i kombination med 

entreprenörernas ovilja att rapportera, att ge en skev bild av var i verksamheten 

problemen finns. Detta kan i värsta fall leda till att säkerheten äventyras då fokus läggs 

på åtgärdande av obetydliga problem istället för att söka efter de verkliga problemen.  

 

Nu sitter det kanske någon och tänker att om man nu rapporterar duktigt och gör en 

första övergripande trendning och försöker se röda trådar och därefter försöker utreda 

varför så många händelser rapporteras inom just detta område så kanske den valda 

taktiken för avvikelsehantering inom kärnkraftsbranschen inte är så dum ändå. Tanken 

är god men jag får då hänvisa till mitt resonemang och mina exempel i kapitel 5.2 

Databaser och kategorisering. Om vi har en kategorisering vi inte kan lita på, hur ska vi 

då veta vad det är vi ska utreda? Låt säga att det under 3 månader inkommer etthundra 

inrapporteringar om att människor bryter mot rutiner. Vad ska vi då utreda? Varenda en 

av de där hundra inrapporteringarna har sin egen historia och bakgrund som bara 

avslöjas om var och en utreds. I det exempel som gavs i kapitel 5.2 visade det sig 

exempelvis inte ens handla om ett avsteg från en rutin eftersom det var en justering efter 

de verkliga arbetsförhållandena. Men det hade vi aldrig fått veta om vi inte hade utrett 

det. Låt säga att vi under samma tidspann hade fått in ytterligare ett utredningsuppdrag 

som också omfattade ett avsteg från rutin. Det är långt ifrån troligt att vi hade landat i 

samma slutsatser som i exemplet med bilning i kapitel 5.2. Det innebär alltså att alla 

dessa etthundra avstegen från rutiner som inrapporterats inte nödvändigtvis behöver ha 

något som helst samband eller ens några gemensamma nämnare.  

 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att förutsättningarna för att förutspå framtida 

kärnsäkerhetsrisker genom trendning nästintill är obefintliga. Verkligheten är mer 

komplex än modellen och övertron på att trendningen ska avslöja de reella problemen, 

de som eventuellt skulle kunna leda till en kärnteknisk olycka, kan i värsta fall bidra till 

att man går miste om möjligheten att försöka avslöja de verkliga hoten. Det finns inga 

genvägar till kunskap. Den kan endast fås genom erfarenhet och analogiskt tänkande. 

Tekniska problem och systemfel kan rapporteras och trendas men för att avgöra hur 
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organisationen mår krävs så mycket mer. För det krävs en mänsklig insats. Det krävs att 

orsakerna till oönskade händelser och uppdagade förhållanden klarläggs genom 

professionella analyser av situationen. Det krävs att man tar del av människors 

upplevelse av situationen och försöker att bena ut hur olika orsaker tillsammans kunde 

leda fram till en oönskad händelse. Det vore med andra ord alltså bättre att ha fyra 

anställda som arbetar heltid med att utreda varför oönskade händelser inträffade istället 

för att ha fyra anställda som koordinerar ett avvikelserapporteringssystem. På så vis kan 

man, åtminstone med större sannolikhet, få en mer verklig bild av varför de oönskade 

händelserna och uppdagade förhållandena uppstod och försöka åtgärda de faktiska 

problemen. Detta räcker dock inte som åtgärd för att skapa en säker verksamhet 

eftersom det är en ganska reaktiv åtgärd. Utöver att kartlägga de verkliga problemen 

behöver det också finnas tillräckligt mycket kreativitet och fantasi inom en organisation 

som leder till att man i samband med planering av projekt eller liknande faktiskt kan 

tänka utanför ramarna och förutse eventuella risker. Problemet med det sistnämnda är 

bara att vi människor inte alltid har denna fantasi och kreativitet (utvecklar detta 

resonemang i kapitel 9). Dessutom är det inget som uppmuntras i kärnkraftsbranschen. 

Inom kärnkraftsbranschen fördrar man personligheter som tycker om att vara 

regelstyrda och fatta konservativa beslut.  

 

6.4 Isbergsmodellen 

Inom kärnkraftsbranschen utgår man, för att visa på vinsterna med en välutvecklad CAP 

processe och databaserat rapporteringssystem, ofta ifrån något som kallas för 

isbergsmodellen. Grundantagandet i isbergsmodellen är att antalet allvarliga händelser 

kommer att minska i takt med att rapporteringen av antalet små händelser och incidenter 

ökar. Just detta antagande är kraftigt ifrågasatt av bland annat experter på 

systemsäkerhet som menar att sambandet mellan små och stora olyckor som 

isbergsmodellen hävdar, inte nödvändigtvis existerar. Dekker, Hollnagel, Woods och 

Cook hävdar i en rapport från 2008 att isbergsmodellen kan ha en viss nytta i enkla 

system, där antalet möjliga olyckor är väldigt begränsade, men att möjligheterna att 

förutse olyckor i mer komplexa system på det sätt som isbergsmodellen föreslår inte är 

så stora.28 Min tolkning av detta är att modellen möjligen skulle kunna vara bruklig i 

                                                 
28 Dekker, Hollnagel, Woods and Cook, Resilience Engineering, New directions to measuring and 
maintaining safety in complex systems, sid 13, 
https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Forskningsrapporter/Slutrapporter/2009%20Resilience%20

https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Forskningsrapporter/Slutrapporter/2009%20Resilience%20Engineering%20New%20directions%20for%20measuring%20and%20maintaining%20safety%20in%20complex%20systems.pdf
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exempelvis en industri där det endast finns begränsade risker och att dessa är mycket 

uppenbara. Den typen av industrier är kanske inte så vanligt förekommande idag men 

låt oss anta att det finns industrier som endast har en handfull farliga arbetsmoment på 

hela arbetsplatsen samt ett begränsat antal anställda som ombesörjer alla arbetsmoment, 

från planering till genomförande. Där kanske isbergsmodellen skulle gå att använda då 

det begränsade antalet risker faktiskt skulle kunna gå att modellera med hjälp av hur 

många små händelser som kopplar till var och en av riskerna. Komplexiteten minskar 

dessutom med hjälp av det begränsade antalet anställda som inte behöver kommunicera 

med olika stödavdelningar och/eller entreprenörer eftersom de gör allt arbete själva. I en 

större, mer omfattande verksamhet med exempelvis mycket outsourcing, många olika 

typer av olycksscenarier (vissa kopplade till exempelvis konventionell arbetsmiljö och 

andra kopplade till strålning och radioaktivitet), stora personalgrupper, omfattande 

stödfunktioner och relationer till ägare gör modellen föga nytta på grund av att 

förhållandena blir så komplexa. Det uppstår missförstånd på grund av långa 

kommunikationsvägar, arbetet sköts av flera olika parter, de som bereder arbeten 

befinner sig långt ifrån själva utförandet etc.  

 

7 Kontroll mot verkligheten 
Med regnet smattrandes på fönsterblecket börjar jag fundera lite. Det är ju ändå flera år 

sedan jag uppmärksammade problematiken med CAP, avvikelsehantering och trendning 

första gången. Det kanske är annorlunda idag? Jag bestämmer mig för att höra mig för 

och vänder mig till en annan kärnteknisk anläggning och ber om en genomgång av 

deras CAP process och avvikelsehanteringsdatabas. I samband med besöket konstaterar 

jag att processerna och systemen ser ut ungefär på samma sätt som för några år sedan. 

Det finns ett femtiotal huvudkategorier och en mängd underkategorier. Alla avvikelser 

(eller observationer som det kallas där) som inrapporteras diskuteras vid ett 

screeningmöte där bland annat produktionscheferna och CAP koordinatorerna deltar. De 

observationer som anses vara av mer allvarlig karaktär diskuteras djupare medan de som 

bedöms som enklare diskuteras mindre eller inte alls. Vid mötet beslutas det också om 

åtgärder krävs och i så fall vilka och vem som ansvarar för att de blir genomförda. År 

2014 inkom nästan 4900 så kallade observationer i databasen. Under samma år 

genomfördes 14 orsaksanalyser av djupare karaktär. En av analyserna initierades med 
                                                                                                                                               
Engineering%20New%20directions%20for%20measuring%20and%20maintaining%20safety%20in%20co
mplex%20systems.pdf  

https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Forskningsrapporter/Slutrapporter/2009%20Resilience%20Engineering%20New%20directions%20for%20measuring%20and%20maintaining%20safety%20in%20complex%20systems.pdf
https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Forskningsrapporter/Slutrapporter/2009%20Resilience%20Engineering%20New%20directions%20for%20measuring%20and%20maintaining%20safety%20in%20complex%20systems.pdf
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anledning av en trend som hade identifierats med hjälp av statistik i databasen. I 

efterhand mejlade jag och bad om information kring vilka orsaker som hade identifierats 

i samband med analyserna och fick till svar att det främst var oklar ansvarsfördelning 

och prioritering samt för stor tillit på extern personal som verkade återkomma. Detta 

styrker det jag påtalade i kapitel 5 gällande att det som rapporteras in i systemet inte på 

något vis avslöjar de verkliga problemen. Säkerhet kan inte uppnås genom att räkna 

antalet avvikelser och frånvaron av olyckor ska inte ses som att alla farorna är 

utrotade.29  

 

Googlar lite på begreppet säkerhet och får fram Nationalencyklopedins definition; 

säkerhet - i allmän betydelse resultatet av åtgärder eller egenskaper som minskar 

sannolikheten för att olyckor eller andra oönskade händelser skall inträffa.30 Ok, 

åtgärder eller egenskaper som minskar sannolikheten för att olyckor eller andra 

oönskade händelser skall inträffa… Med den definitionen i bakhuvudet är steget till ett 

avvikelserapporteringssystem med en databas där alla problem och avvikelser 

registreras inte särskilt långt. Vad kan vara mer klockrent än att försöka åtgärda alla små 

problem för att undvika större olyckor?  

 

Karin Havemose resonerar kring att olika begrepp kan fylla olika funktioner och ha 

olika betydelse för olika människor. Vidare menar hon att detta kan bidra till 

motsättningar när varje motstridig part hävdar att sin användning och tolkning av 

begreppets innehåll är det rätta.31 Om jag har förstått saken rätt menar Karin att det kan 

uppstå problem när någon gör anspråk på ett begrepp som exempelvis uppfinning 

eftersom eventuella attribut och krav som kopplas till begreppet kan sätta käppar i hjulet 

för människor som ”uppfinner” saker som inte uppfyller dessa attribut och krav. Deras 

uppfinningar får då inte kallas för uppfinningar vilket i sin tur kan leda till att man inte 

får tillräckliga anslag för att fortsätta ”uppfinna”. Är det kanske likadant med begreppet 

säkerhet? Är begreppet säkerhet så tight förknippat med undvikande av oönskade 

                                                 
29 Det här påpekar även European Clearing House at the Joint Research Centre / Institute for Energy and 
Transport i en forskningsrapport om orsaksanalys och lärande inom kärnkraftsbranschen. De uttrycker 
det så här på sid 76, Managing safety only by numbers (incidents, error counts, safety threats, safety 
culture indicators) should be avoided. The absence of failure should not be taken as evidence that 
hazards are not present, that countermeasures already in place are effective. Error counts do not suffice 
to elucidate this; they only uphold an illusion of rationality and control, but may offer neither real insight 
nor productive routes for progress on safety.   
30 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%c3%a5ng/s%c3%a4kerhet  
31 Havemose, Konsten att uppfinna hjulet två gånger – Om uppfinnandets teknik och estetik, sid. 66 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%c3%a5ng/s%c3%a4kerhet
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händelser att det begränsar vår förmåga att tänka större? Begreppet säkerhet är kanske 

så svårdefinierat att vi inte ens kan, eller ens bör, definiera det om vi bara kan definiera 

det som åtgärder som minskar sannolikheten för olyckor? Kanske är det där med 

innebörden av begrepp mycket viktigare än jag någonsin kunnat tänka mig.   

 

Nåja, vid mitt besök hos min branschkollega bad jag så småningom att få titta på 

huvudkategorierna och ser att en av kategorierna är ”mänskligt felhandlande/mänsklig 

prestation” och frågar hur man tänker kring denna kategori. Varför finns den med? 

Svaret gjorde mig positivt överraskad. Det finns krafter som vill ta bort kategorin 

eftersom man anser att den inte tillför något. Människor är alltid involverade på ett eller 

annat sätt och därför blir det bara förvirrande att endast ibland ange att observationen 

har kopplingar till mänskligt felhandlande menar man. Senare får jag se en lista över 

inrapporterade observationer och ser att huvudkategorierna arbetsmiljö, house keeping 

(ordning och reda), brandförsvar och mänskligt felhandlande står för flest 

inrapporterade observationer. När det gäller house keeping har företaget kopplat på 

åtgärder som innebär att alla ska få lära sig vad god house keeping innebär. Tidigare 

hade man nämligen bara uttryckt att det var viktigt utan att beskriva vad det faktiskt 

innebär och detta tros vara orsaken till bristerna. Jag tycker att detta är ett gott initiativ 

eftersom jag själv har sett hur dålig house keeping kan bidra till att utrymningsvägar 

blockeras och faktiskt bidrar till säkerhetsrisker i samband med utrymning.  

 

Här skär sig min tankar likt en gammal LP-skiva ett slag. Ska jag behöva ändra min 

inställning till avvikelserapportering nu? Tanken fladdrar förbi och jag känner mig lätt 

desperat eftersom mer än halva masteruppsatsen är färdig. Eller är databaser av den här 

typen helt enkelt lämpade för konkreta problem medan det främst är latenta brister 

kopplat till organisation och kultur som inte låter sig avslöjas? Hm, detta kan vara en 

viktig insikt att återkomma till i mina slutsatser!  

 

Men hur gör man med trendningen då? Jo, här upplever man ett problem får jag veta. En 

del krafter inom organisationen ser trendning, och inte åtgärdande av identifierade 

avvikelser, som det absolut viktigaste. Det har till och med höjts röster om att 90 % av 

alla observationer egentligen borde lämnas utan åtgärd och bara trendas, så är dock inte 

fallet. Blir lite bekymrad av att det fortfarande finns krafter som ser trendning som 

något helt avgörande men även i denna diskussion blir jag så småningom positivt 
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överraskad. De ansvariga för databasen menar att det inte är siffrorna, det vill säga 

statistiken, som är det viktiga utan hur man tolkar siffrorna. Halleluja! Det finns alltså 

hopp om att man i framtiden kommer att kombinera statistik med kvalitativa analyser.  

 

En nackdel som lyfts fram med den nuvarande CAP processen och 

avvikelserapporteringssystemet är att alla observationer hanteras på samma sätt, oavsett 

allvarlighetsgrad. En mindre halkincident går alltså igenom samma process som en 

observation kopplat till reaktorsäkerhet och hanteringen blir därför väldigt 

resurskrävande och det kan vara svårt att se skogen för alla träden. Slutligen får jag veta 

att både CAP processen och databasen ska förändras och att man avser vända sig 

utanför kärnkraftsbranschen för att få input.  

 

När jag avslutar besöket känner jag mig något lättare om hjärtat. Erfarenhetsutbytet (ja, 

det blev faktiskt ett utbyte eftersom jag delade med mig av de tankar som formulerats i 

denna uppsats) gav mig ändå lite hopp. Jag vet att saker och ting inte förändras så lätt i 

kärnkraftsbranschen, och gudarna ska veta att vägen är lång. Men nu hyser jag 

åtminstone hopp om att få en mer balanserad diskussion om vad som är lämpligt att 

rapportera, huruvida det kan och bör trendas och vilka kategorier man ska använda.   

 

8 Varför fortsätter vi ändå på samma inslagna bana? 

8.1 Externa krav 

8.1.1 Myndighetskrav 
 
Vi börjar med att kika lite närmare på den formella och aningen enklare sidan av 

myntet. Liksom många andra branscher förväntas kärnkraftsbranschen leva upp till en 

mängd externa krav och förväntningar. När det gäller tillstånd att bedriva kärnteknisk 

verksamhet är det myndigheten SSM som utsetts till att vara kravställare och granskare. 

SSM har, om allvarliga brister identifieras inom en kärnteknisk verksamhet, befogenhet 

att förelägga den kärntekniska verksamheten att genomföra åtgärder och kan i värsta fall 

dra in tillståndet. Författningen SSMFS 2008:1 anger i 2 kap 9§ punkt 8 följande: 

säkerheten i den kärntekniska verksamheten rutinmässigt övervakas och följs upp, 

avvikelser identifieras och hanteras så att säkerheten upprätthålls och fortlöpande 
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utvecklas enligt de mål och riktlinjer som gäller.32 SSM anger inte hur detta ska göras 

utan det är upp till tillståndshavaren att tolka. Det är ofta så myndigheterna i Sverige 

arbetar. Vid verksamhetsbevakningar och andra granskningar får tillståndshavaren 

sedermera en återkoppling av SSM på det tillvägagångssätt man har valt. SSM utgör 

därmed expertis och auktoritet inom samtliga områden som styr den kärntekniska 

verksamheten och tillståndshavarna är måna om att leva upp till SSM:s krav och 

förväntningar.  

 

Utöver författningssamlingarna publicerar SSM även diverse forskningsrapporter på sin 

hemsida som allmänheten kan ta del av. Forskningsprojekten kan vara initierade av 

SSM för att säkerställa att exempelvis nya rön och metoder kommer fram i ljuset. En 

sådan forskningsrapport presenterades 2014 av SSM. SSM presenterar inledningsvis 

syfte med studien och anger att studien visade att de största hindren för en god 

erfarenhetsåterföring har konstaterats vara tids- och resursbrist samt avsaknad av 

systemstöd och metoder för utvärdering. 33  Här anges inget om de problem med 

erfarenhetsåterföring av den typ kärnkraftsbranschen har valt som urskilts av Amalberti, 

Dekker, Woods med flera. Jag bläddrar igenom referenserna till forskningsrapporten 

och hittar heller inga referenser till någon av de författare jag hänvisat till i denna 

uppsats. Däremot hittar jag en beskrivning av isbergsmodellen (fast i rapporten har man 

använt begreppet isbergsteorin) i kapitel 4.1.2 Viktiga kriterier för 

avvikelserapportering, utredning och uppföljning. Där redogör författarna för 

grundantagandet med modellen (att små händelser har samma bakomliggande orsaker 

som allvarliga olyckor och att stora olyckor förebyggs genom insamling av data för små 

nära-händelser) helt utan några reflektioner kring modellens tillämpbarhet. På samma 

sida anges också att NASAs Aviation Safety Reporting System är ett effektivt 

rapporteringssystem med goda framgångar och hänvisningar görs till litteratur som 

stödjer detta, utfärdad 1997. Inga kopplingar görs till Amalberti och de brister han 

identifierade med NASAs Aviation Reporting System år 2001. Man för med andra ord 

ett cirkelresonemang som inte leder någon vart.  

 

Det är möjligt att forskarna hade ett tydligt uppdrag som ej inrymde möjligheten att 

studera huruvida valda metoder för erfarenhetsåterföring inom kärnkraftsbranschen är 

                                                 
32 SSMFS 2008:1, sid 5 
33 Forskning 2014:13 Förutsättningar för att upprätthålla och utveckla en välfungerande verksamhet 
kring erfarenhetsåterföring 
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lyckade eller ej men det är anmärkningsvärt att de ganska omfattande problemen med 

den i allmänhet valda metoden och ifrågasatta teorier inte problematiseras. Rapporten 

belyser många av de faktorer som måste finnas på plats för att rapportering och 

erfarenhetsåterföring ska fungera och jag motsäger inte dessa faktorer. Däremot tycker 

jag det är underligt att svårigheten, för att inte säga det omöjliga, med att implementera 

vissa av framgångsfaktorerna inte diskuteras. Det torde vara viktigt för slutsatserna och 

rekommendationerna då vissa faktorer (som att exempelvis få samtliga avdelningar, 

enheter, grupper, intern och extern personal att rapportera lika mycket och på samma 

nivå) är en utopi och i det närmaste omöjligt att uppnå.  

 

Vart vill jag komma med detta? Jo, för att knyta an till inledningen av detta kapitel - 

SSM är en auktoritet och tillståndshavarna vill och måste leva upp till deras krav och 

förväntningar. En rapport av det här slaget får därför stort genomslag och anses som 

vägledande för tillståndshavarna. SSM har därmed, utan att ange det i några formella 

krav, satt nivån på vad de förväntar sig att tillståndshavaren ska ha som utgångspunkt i 

sitt arbete med erfarenhetsåterföring.  

 

Det finns även andra auktoriteter inom kärnkraftsbranschen som påverkar 

tillståndshavarna. En sådan auktoritet är Wano (World Association of Nuclear 

Operators). Wano skapar riktlinjer som tillståndshavarna kan ta del av på Wanos 

hemsida för medlemmar. Dessutom bidrar de med externa granskningsteam på 

tillståndshavarens önskan (fast det är även ett krav att medlemmar har regelbundna 

Wano granskningar). Wano slår i sin riktlinje för Operating Experience 

(erfarenhetsåterföring)34 fast att det har visat sig att små händelser inom 

kärnkraftsbranschen är desamma som orsakar händelser av mer allvarlig karaktär och att 

det därför är av största vikt att rapportera och åtgärda små händelser för att undvika de 

stora. Man anger också att tillståndshavarna genom trendning ska kunna förebygga 

olyckor av allvarligare karaktär och att så kallade Human Performance händelser ska 

inrapporteras. Wano lyfter i dokumentet även fram vikten av att utreda orsakerna till 

inträffade händelser för att öka lärandet. Det står inget i riktlinjen om att 

tillståndshavaren förväntas ha ett gemensamt avvikelserapporteringssystem för alla 

typer av fel och brister men i Wanos senaste granskning av min egen verksamhet 

                                                 
34 Wano, Guidelines for Operating Experience at Nuclear Power Plants (detta är inte en offentlig 
handling och därför kan ingen länk läggas här)  
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påpekade granskningsteamet att SKB genom att inte ha ett gemensamt 

rapporteringssystem för alla fel och brister missar möjligheten att kategorisera trenda 

inrapporterade brister och att detta kan leda till att säkerheten äventyras. Här har vi, 

precis som i fallet med SSM:s forskningsrapport, alltså en auktoritet som utan att 

kravställa en specifik inriktning på avvikelserapporteringssystemet i sin riktlinje ändå 

kravställer det genom att utdela kritik i samband med granskning. Tillståndshavarens 

tolkning blir nämligen att ett sådant system måste finnas på plats. Det intressanta med 

Wanos guideline är att den till mångt och mycket går precis stick i stäv med Woods et 

al, Dekkers, Amalbertis och European Clearing House at the Joint Research 

Centre/Institute for Energy and Transports tankar kring avvikelserapportering och 

trendning (som jag presenterade i kapitel 5). Detta visar att man inte håller sig a jour 

med aktuell forskning. Eller väljer man att man bara att ta till sig sådant som bekräftar 

det man redan tror på? 

 
8.1.2 Den kunskapsteoretiska och psykologiska aspekten 
 
I detta kapitel kommer jag att försöka knyta ihop och göra analogier mellan mina 

tidigare studier och min arbetslivserfarenhet samt de nya insikter jag fått genom 

deltagande i dialogseminarierna och masterutbildningen. Vi har nämligen en mycket 

viktig kunskapsteoretisk aspekt att ta hänsyn till när det gäller auktoriteter. Men vi har 

också en mycket viktig psykologisk aspekt att ta hänsyn till och dessa två aspekter kan 

tillsammans, och var för sig, leda säkerhetskritiska organisationer i fel riktning. Vem är 

det egentligen som sätter normen för hur en bra avvikelsehantering och 

erfarenhetsåterföring ska gå till?  

 

Vi har redan konstaterat att det är auktoriteter, det vill säga myndigheter och andra 

organisationer med stort inflytande, som sätter normen. Ibland i form av lagar och krav 

och ibland via granskningskommentarer och/eller forskningsrapporter eller dylikt. Jag 

vet inte hur myndigheter och andra auktoriteter rekryterar när det gäller kompetens 

inom avvikelsehantering och erfarenhetsåterföring men om vi leker med tanken att de 

gör som kärnkraftverken rent historiskt har gjort (enligt min erfarenhet) och rekryterar 

en duktig tekniker eller ingenjör utan djupare kunskaper om just erfarenhetsåterföring så 

har vi en yrkeskår som inte riktigt har fått rätt förutsättningar att utföra sitt arbete. Jag 

vill poängtera att det avgörande här inte är att man väljer en ingenjör istället för 

exempelvis en beteendevetare eller ekonom, det avgörande är personen oftast saknar 
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djupare kunskap om avvikelsehantering och dess påverkan på säkerheten och kunskapen 

inom en organisation. Men även om det inte är avgörande om man väljer en oerfaren 

ingenjör eller beteendevetare, båda behöver få erfarenhet för att kunna lösa uppgiften, 

kan vi ändå konstatera att ingenjörens bredd tenderar att överskattas medan andra 

yrkesgruppers kompetens underskattas.35 Jag har ett väldigt tydligt exempel på det… 

För några år sedan blev jag kontaktade av en gammal branschkollega som uppmanade 

mig att söka ett arbete som ansvarig för utvecklingen av organisationens säkerhetskultur 

på hans nya arbetsplats. Han tyckte att rollen skulle passa mig som handen i handsken. 

Jag bad om en arbetsbeskrivning för att kunna skaffa mig en uppfattning om arbetets 

innehåll och kände, precis som min branschkollega, att jobbet var som klippt och skuret 

för mig. När jag fick se annonsen bestämde jag mig dock omedelbart för att inte söka 

arbetet. Organisationen annonserade efter en säkerhetsingenjör som skulle arbeta med 

organisatoriska och kulturella frågor inom företaget. Krav på utbildning var 

civilingenjör eller motsvarande. Jag antar gärna en utmaning men i det här fallet insåg 

jag att uppförsbacken skulle bli alltför lång. Om man förväntade sig att ingenjörsmässigt 

skapa lösningar på organisatoriska och kulturella problem skulle jag inte kunna göra 

arbetsgivaren nöjd och jag skulle inte känna mig nöjd med arbetsgivaren.  

Naturvetenskapens dominerande roll vad gäller synen på kunskap har bidragit till att det 

upplevs som viktigare att skapa verktyg och processer för att kontrollera verkligheten än 

att ta vara på individers tysta kunskap, flexibilitet och förmåga till reflektion. I en 

rekryteringssituation ter det sig därför helt naturligt att söka efter en naturvetenskapligt 

skolad person som kan bidra till att kontrollen över verkligheten kan vidmakthållas.  

 

Bo Göranzon menar att tre kunskapsdelar (färdighetskunskap, förtrogenhetskunskap och 

påståendekunskap) måste samverka för att vi människor ska kunna bli professionella 

och utveckla en djupare kunskap och förståelse för vår profession.36 Det blir alltså svårt 

att utveckla en professionalism om någon av kunskapsdelarna fattas.  Detta innebär att 

även om auktoriteterna är duktiga yrkesmän/kvinnor inom andra områden, men saknar 

erfarenhet (färdighetskunskap) och inte har genomfört några djupare studier i ämnet 

erfarenhetsåterföring (påståendekunskap), så finns en avgörande risk att de med sin 

begränsade kunskap i ämnet tvingas söka sig fram och riskerar att styra åt fel håll. Detta 
                                                 
35 Nils Friberg beskriver i det Ovägbaras tyngd, sid. 89 hur ingenjörens stora betydelsefulla roll i 
framtidsutvecklingen betonades i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och hur ingenjören 
alltmer kom att ses som den som kan förverkliga drömmar och förhoppningar. Denna förhoppning lever 
troligen kvar än idag och bidrar till att ingenjörens kunskapsbredd ses som i stort sett obegränsad.  
36 Göranzon, Spelregler – Om gränsöverskridande, sid. 163 
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gäller givetvis även personal hos tillståndshavarna. För att lyckas skapa en god 

utveckling inom ett område är det med andra ord helt avgörande att rätt kompetens 

rekryteras. Genom att rekrytera en person som helt saknar referensramar till det uppdrag 

som ska utföras tvingar man fram en period av ”trial and error”. Detta är givetvis ibland 

helt nödvändigt då det inte alltid går att få tag i erfaren personal men jag har också sett 

en del exempel på rekryteringar som tycks bygga på lång och trogen tjänst snarare än 

kännedom och erfarenhet inom ett specifikt område.  

 

Och vad har då detta för kopplingar till psykologin? Jo, de flesta av oss minns väl 

Stanley Milgrams experiment i början av 1960-talet då han fick ett fyrtiotal män i 

varierande ålder att delta i ett forskningsprojekt. När männen kom dit berättade Milgram 

att experimentet handlade om hur bestraffning påverkade inlärning och de fick träffa 

försöksledare och en annan försöksperson. Denne försöksperson var egentligen en 

medarbetare till Milgram med det visste inte övriga försökspersoner. Inför varje försök 

iscensattes en lottning om vem som skulle bli lärare och elev och lottningen var ”fixad” 

så att den riktiga försökspersonen alltid blev lärare och Milgrams medarbetare blev elev. 

Läraren, det vill säga den riktiga försökspersonen, fick sedan veta att han skulle ge 

eleven, som var fastbunden i en stol och befann sig på andra sidan en glasvägg, en 

elektrisk stöt med hjälp av en generator varje gång eleven svarade fel på en fråga. På 

generatorn fanns ett reglage märkt från 40 upp till 450 volt. Reglaget var även märkt 

med orden lätt chock för den lägsta nivån och dödlig dos på den högsta nivån. Vid varje 

felaktigt svar instruerade försöksledaren läraren att ge eleven en elstöt. Eleven, som ju 

var Milgrams medarbetare, fick aldrig några elstötar eftersom allt var fejkat men det 

visst inte han som agerade lärare. Eleven låtsades reagera på stötarna och när man nådde 

upp till 300 volt låtsades han vrida sig i plågor och vädjade om att få avbryta 

experimentet. Läraren tittade då vädjande på försöksledaren som i sin tur stirrade 

tillbaka och svarade att experimentet måste fortsätta. Det Milgram ville undersöka var 

hur många som var beredda att utdela dödliga eller nästan dödliga elstötar innan de 

avbröt. Hela 65 % fortsatte till slutet och inte en enda vägrade innan 300 volt. Vid 300 

volt vägrade fem personer. Totalt var det bara 14 personer som trotsade försöksledaren 

vid något tillfälle. Milgram drog slutsatsen att människor är benägna att lyda 

auktoriteter och att detta är något viktigt i vårt samhälle.37  

 

                                                 
37 Karlsson, Psykologins grunder, sid. 352 
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Experimentet fick utstå kritik, främst ur ett etiskt perspektiv, men också med anledning 

av att situationen var fingerad och att försökspersonerna med anledning av det troligen 

var mer benägna att lyda. Men historien har visat oss att människor tenderar att följa 

auktoriteter och för några år sedan blev det ramaskri i Frankrike när man vid en TV-

show genomförde ett liknande experiment med liknande resultat. De auktoriteter som 

kärnkraftsbranschen följer har tack och lov enbart goda intentioner men det kan bli fel 

ändå. För att kunna ifrågasätta auktoriteter krävs kunskap och mod. Om kunskapen 

saknas blir det svårt att ställa rätt frågor och om benägenheten att lyda auktoriteten är 

större än modet att ifrågasätta sådant som verkar konstigt får vi en situation där 

psykologi på ett negativt sätt samverkar med bristande kunskap. Tillståndshavarna 

strävar efter att leva upp till myndigheter och andra auktoriteters krav och förväntningar 

och litar på att auktoriteterna har rätt. Om auktoriteterna har fel finns en avgörande risk 

för att tillståndshavarna kommer att hamna fel, även om säkerheten till syvende och sist 

är tillståndshavarnas ansvar. Myndigheter, likaväl som tillståndshavare, måste 

säkerställa att olika typer av kompetenser rekryteras och inte ”snöa in” på en enda 

utbildningsbakgrund. Utöver den teoretiska kompetensen måste även erfarenheten vara 

avgörande vid rekrytering. Utan ett praktiskt yrkeskunnande inom det område man ska 

granska eller arbeta inom saknas förutsättningar för att göra korrekta bedömningar. 

Utöver det måste det finnas en vilja och nyfikenhet att ta del av ny forskning inom 

respektive område samt en förmåga att tänka utanför ramarna. Detta går lite stick i stäv 

med de profiler kärnkraftsbranschen letar efter när man rekryterar. I samband med att 

jag rekryterades till mitt första arbete inom branschen gjorde jag ett personlighetstest. 

Testet visade, helt korrekt, att jag inte tycker om att bli alltför regelstyrd då det hämmar 

min kreativitet och arbetslust. Detta var något som man valde att ta upp med mig vid 

den sista intervjun innan rekryteringen gick igenom. Man tyckte att jag hade gjort ett 

gott intryck men de oroade sig lite för hur min personlighet skulle passa in i den hårt 

regelstyrda kärnkraftsbranschen och undrade om jag hade förmågan att följa regler. 

Tydligen valde man att gå på sin känsla istället för personlighetstestet eftersom jag fick 

jobbet men det är ändå ett tydligt exempel på hur rekryteringsförfarande främjar 

likformighet snarare än ”utanför ramarna” tänkande.  

 

8.2 Strävan efter exakthet och effektivitet 

8.2.1 Historiskt och mänskligt 
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I sann analysanda kan vi inte nöja oss med att konstatera att valet av metod för 

rapportering och erfarenhetsåterföring bara beror på auktoriteter. Vi måste givetvis titta 

djupare än så. Vad kan det finnas för idéhistoriska och underliggande perspektiv som 

påverkar?  Bo Göranzon beskriver i essän Artificiell intelligens eller Drömmen om det 

exakta språket 38 hur, i människans strävan efter att finna en exakthet, idétraditionen om 

det otvetydiga och lätthanterliga växte fram under upplysningstiden i slutet av 1700-

talet. I kapitlet Den mänskliga faktorn berörde jag detta och beskrev kortfattat hur denna 

strävan, tillsammans med rädslan för ovisshet och allvarliga olyckor, har bidragit till att 

skapa metoder och arbetssätt som syftar till att kontrollera naturen och människan.  

 

Johan Berglund beskriver hur turbulensen som rådde under 1600-talet blev en motor i 

sökandet efter det exakta språket. Målet var att skapa ett språk som tidens intellektuella 

skulle kunna utgå ifrån utan några missförstånd. Genom att minska inexaktheten i 

språket skulle människans moralprinciper komma att förfinas, begrepp skulle få en mer 

exakt innebörd och naturen mer möjlig att förstå. Vidare beskriver Berglund hur denna 

strävan fick ny kraft under tidigt 1900-tal då nypositivismen hade stort genomslag. 

Inom nypositivismen menade man att det bara var det observerbara, och allra helst 

mätbara, som rymdes i kunskapsbegreppet. Positivismen verkade dessutom för ett 

studium av människan och samhället med liknande utgångspunkter som naturvetare har 

för att studera naturen.39  

 

När jag tar del av Bo Göranzons och Johan Berglunds resonemang om hur strävan efter 

det exakt språket växte fram är det lätt att förstå de goda intentionerna med att försöka 

standardisera språket. Visst vore det väl fantastiskt om vi kunde finna ett universalspråk 

som minimerade riskerna för missförstånd? Vilken kvinna eller man som helst skulle 

nog betala dyrt för möjligheten att eliminera diverse kommunikationsproblem och alla 

dispyter som uppstått på grund av dessa. Problemet med den tanken är bara att man helt 

tycks ha bortsett från människan som en reflekterande, tänkande och framförallt 

kännande varelse. Språket får en innebörd tack vare, eller för den delen på grund av, de 

erfarenheter vi gör i livet och den kultur vi formas i. Missförstånd skulle uppstå även 

om språket var exakt eftersom människor inte bara reagerar på orden utan även 

kroppsspråk och sin personliga inställning till den person man talar med.  

                                                 
38 Tillberg, Peter (red), Om yrkeskunnande och teknologi, sid. 316-317, ur Bo Göranzons essä Artificiell 
intelligens eller Drömmen om det exakta språket 
39 Johan Berglund, Formalisering och yrkeskunnande, sid. 113-114 återger Bo Göranzons tankar 
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Jag kan inte låta bli att ytterligare några analogier till mina psykologistudier ett antal år 

tillbaka i tiden. En av de saker jag minns bäst från dessa studier är beskrivningarna av 

hur människan strävar efter att göra världen begriplig. Inom socialpsykologin lyfter man 

fram att människan strävar efter att göra världen mer förutsägbar och därmed enklare att 

anpassa sig till. En människa som upplever kontroll blir bättre på att sortera och tolka 

sinnesintrycken, man upplever den omgivande miljön mer positivt och man blir på 

bättre humör.40 Även om socialpsykologin främst beskriver människan i ett socialt 

sammanhang och hur hon i det sociala sammanhanget strävar efter att göra vardagen 

begriplig så tror jag att det kan finnas kopplingar till dessa mänskliga behov och den 

strävan efter exakthet som växte fram på 1600-talet. Om man utgår ifrån att det ligger 

något i denna socialpsykologiska teori kan vi också föreställa oss hur detta högst 

mänskliga behov, i kombination med en orolig omvärld, drev fram en längtan om en 

mer begriplig och kontrollerbar värld.  

 

8.2.2 Ingenjören 
 
Göran Backlund beskriver sin första tid som nyutexaminerad ingenjör så här: Som 

nyutexaminerad civilingenjör i maskinteknik var min enda önskan i arbetet att få 

använda alla mina förvärvade formella kunskaper som jag beväpnat mig med – annars 

skulle utbildningen kännas bortkastad. I de tre första anställningarna valde jag därför 

att arbeta huvudsakligen som beräkningsingenjör med design av undervattensfarkoster, 

industriventiler, militära stridsflygplan och civila flygplan. Jag trivdes med det och 

ansåg att allt som var värt att veta i yrket, mer eller mindre gick att uttrycka i formler. 

Allt annat var oväsentligt.41 Backlund beskriver vidare att det ligger i ingenjörens sinne 

att formalisera, standardisera, modellera och göra generellt och att det är få som har 

ägnat sig åt den icke formaliserbara delen av ingenjörskonsten (utöver det beskriver han 

även sin egen inre resa och upptäckt av att det finns saker som inte går att beskriva eller 

modellera). Om det nu är så att Backlund representerar en ganska vanlig ingenjör och 

att de icke formaliserbara delarna av ingenjörskonsten rent generellt är ganska 

ointressanta för ingenjörer, var hamnar vi då i en situation där ingenjörer, och 

uteslutande ingenjörer, får i uppdrag att skapa en allomfattandet 

erfarenhetsåterföringsprocess? Vi hamnar rätt snart i en databas med en snårskog av 

                                                 
40 Karlsson,  Psykologins grunder, sid 356 
41 Backlund, Göran, Om ungefärligheten i ingenjörsarbetet, sid 41 
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kategorier som syftar till att standardisera och formalisera såväl små händelser som 

stora olyckor. Men det tar inte slut där. För att kunna avgöra vilka händelser som bara 

ska sparas för trendning och vilka som ska utredas och på vilket sätt har man också 

skapat en matris som ska vara vägledande. I matrisen, bör tilläggas, jämförs en 

händelses påverkan på en särskild kategori (exempelvis reaktorsäkerhet) mot 

sannolikheten för återupprepning av händelsen och poäng för varje kategori adderas.  

 

Ett av problemen med matrisen är att det endast blir mycket allvarliga olyckor som 

kommer att utredas om matrisen följs till punkt och pricka.42 Och till det behövs ingen 

matris. Alla allvarliga olyckor utreds, ibland både av den organisation som råkat ut för 

olyckan och av polis. Jag vet inte hur mycket matrisen tillämpas idag men för cirka fem 

år sedan ställdes krav, bland annat från myndigheten, att kärntekniska organisationer 

måste ha en process (det vill säga en rutin) som beskriver vilka händelser och olyckor 

ska utredas. Detta är inte uttryckt i någon, av mig känd, lagtext men flera av de svenska 

kärntekniska organisationerna förelades att beskriva i sina rutiner hur urvalet av 

händelser och olyckor som skulle utredas skulle gå till. Myndigheten kan givetvis inte 

belastas för det tillvägagångssätt kärnkraftsbranschen valde att angripa problemet på. 

Lösningen blev att kopiera en matris, dock med vissa justeringar, som vid den tiden 

användes någon annanstans i världen och som Wano hade uttryckt sin belåtenhet över. 

Här har vi alltså ett exempel på hur olika auktoriteters påverkan, i samverkan med 

tillståndshavarnas okunskap, skapar ett resultat som inte är särskilt lyckat. Matrisen 

riskerar, i en starkt formaliserad bransch, att bli styrande istället för vägledande och kan 

bidra till ytterligare inskränkningar i yrkeskunnandet eftersom medarbetarna efter en tid 

inte kommer att göra några kvalitativa bedömningar. Detta kan i sin tur leda till att 

händelser eller uppdagade förhållande som borde ha analyserats djupare slinker igenom 

systemet och aldrig blir ordentligt utredda vilket sedermera kan leda till att man går 

miste om viktiga lärdomar.    

 

8.2.3 Beteendevetaren 
 
                                                 
42 Helene Degerman och Markus Karlsson riktar viss kritik mot matrisen i sitt examensarbete Analys av 
arbetsprocessen för MTO-utredning vid OKG AB, sid 39, med anledning av att det uteslutande kommer 
vara allvarliga olyckor som utreds medan mindre händelser aldrig klarläggs på ett bra sätt om matrisen 
efterlevs. Jag instämmer i Helenes och Markus kritik mot matrisen men tycker det är synd att de följer 
upp kritiken av matrisen med en beskrivning av hur rapportering av mindre händelser skulle kunna 
förebygga större olyckor utan att problematisera rapportering och erfarenhetsåtföring på samma sätt 
som de gör med matrisen, trots att de för ett problematiserande resonemang kring isbergsmodellen. 
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Men vad hade hänt om psykologer, kognitionsvetare och/eller andra typer av 

beteendevetare hade blivit mer involverade i arbetet med att skapa en väl fungerande 

rapportering och avvikelsehantering? Hade det sett annorlunda ut? Det vet vi inte men 

faktum är att det är föga troligt. Lösningen står inte att finna i att enbart låta en annan 

yrkesgrupp ta över den här typen av arbetsuppgifter. Henrik Åhsberg återger i essän 

Den bildade vilden Magnus Aderns reflektioner kring hur läkare närmast entusiastiskt 

underkastade sig ett arbetssätt där läkarens oartikulerade kunskap och arbetsmetoder 

nedprioriterades till förmån för en enkätundersökning som tvingats på patienterna i 

väntrummet. Det var inte förrän läkarna, efter ganska lång tid, upptäckte att fokus 

försvann från patientens tillstånd till förmån till att enkäten var korrekt ifylld som man 

kände att något viktigt höll på att gå förlorat.43 Läkare kvalar rimligtvis in som 

naturvetare och om vi utgår ifrån att deras utbildning påminner mer om en ingenjörs än 

en beteendevetares kanske vi tycker oss ha svaret klart för oss, att det är övertron på 

naturvetenskapen som sätter käppar i hjulet.  

 

Men låt oss då minnas datorprogrammet Eliza och hur Joseph Weizenbaum med 

datorprogrammet simulerade en psykoterapeuts frågor och svar för att öka 

medvetenheten om datorns begränsningar. Psykoanalytikerna (alltså en sorts 

beteendevetare) reagerade inte alls som Weizenbaum räknat med. Istället för att reagera 

med bestörtning blev psykoanalytikerna entusiastiska och såg datorprogrammet som en 

möjlighet att reducera väntetiderna för patienterna inom psykiatrin.44  

 

Detta tyder på att det inte bara är naturvetarna och ingenjörerna som tillskriver tekniken 

mer intelligens än den har och försöker utnyttja tekniken för att effektivisera och 

standardisera. Behovet av kategorisering och standardisering av olika händelser är 

snarare en ”kollektiv noja” (som någon uttryckte det i en julsång) som delvis grundar 

sig i övertron på vetenskap och teknologi. Nassim Nicholas Taleb ger i sin bok The 

Black Swan ett exempel på denna hur denna kollektiva noja kan yttra sig när han 

beskriver hur journalister som bevakade det libanesiska kriget tenderade att hamna i 

samma typ av resonemang och utgå ifrån samma typ av analyser som de andra 

journalisterna som bevakade samma krig, trots att de var oberoende av varandra och hur 

                                                 
43 Göranzon (red), Turingmänniskan, sid 47 
44 Göranzon, Bo, Det praktiska intellektet, sid 92 
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detta endast gav en liten bild av verkligheten.45 Vidare menar Taleb att behovet av 

kategorisering är mänskligt men att det tenderar att bli patologiskt när vi ser 

kategorierna som definitiva och inte längre har förmågan att se gråzonerna och 

gränserna för kategoriseringen. 

 

SSM har identifierat vikten av rätt kompetens på rätt plats och ställer krav på att beslut i 

säkerhetsfrågor alltid ska föregås av en bred beredning och att personal ska ha den 

kompetens som krävs och den lämplighet som krävs för arbete med säkerhetsmässig 

betydelse.46 Det är dock inte alltid så lätt att avgöra vilken typ av arbete som har 

säkerhetsmässig betydelse och vilken typ av kompetens som krävs i olika sammanhang. 

SSM kan och bör givetvis inte gå in och detaljstyra rekrytering och fördelning av 

arbetsuppgifter, det åligger tillståndshavaren. Tillståndshavarna bör nog dock börja 

tänka lite bredare i samband med både rekrytering och fördelning av arbetsuppgifter.  

 

9 Konsekvenser 
Jag har nu radat upp ett antal orsaker till varför de grundvalar som strategin för 

avvikelsehantering och erfarenhetsåterföring, åtminstone inom kärnkraftsbranschen, 

vilar på bör ifrågasättas och omvärderas. Jag har också försökt belysa anledningarna till 

hur vi har hamnat i den här situationen. En viktig del när det gäller säkerhetsarbete är att 

säkerställa att de åtgärder man genomför för att förbättra eller bibehålla säkerheten 

faktiskt inte bidrar till en försämrad säkerhet. Frågan är om kärnkraftsbranschen faktiskt 

har misslyckats med detta när det gäller den valda strategin för avvikelsehantering och 

erfarenhetsåterföring? Att rapportera en omfattande mängd avvikelser och händelser 

kommer med stor sannolikhet aldrig att få någon direkt negativ påverkan på säkerheten. 

Men det kan, i värsta fall, komma att få en indirekt påverkan.  

 

9.1 Indirekt säkerhetsrisk 
 
Datasystemen för rapportering och insamling av data är ofta mycket kostsamma att köpa 

in. Utöver det tillkommer kostnader för exempelvis teknisk support och personal som 

tillsätts för att hantera inkommande data. Hur kan detta vara en säkerhetsrisk? Alla 

                                                 
45 Taleb, The Black Swan, sid 15 kallar det jag här ovan benämner som ”kollektiv noja” för Platonicity  
och kopplar det till Platons idéer om hur människor tenderar att tillskriva kartbilder, kategorier och 
liknande en orealistisk bild av verkligheten 
46 SSMFS 2008:1, sid 5 
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organisationer har en beslutad, och troligen begränsad, budget och många gånger ett 

beslutat antal anställda. Om budgeten går åt till att anställa personal på fel plats och 

köpa in datasystem som inte fyller sin funktion tar det resurser från andra projekt som 

kanske hade behövt dem mer och i det ögonblicket blir det faktiskt en indirekt 

säkerhetsrisk. Detta gäller givetvis även andra typer av inköp och resursfördelningar 

inom helt andra områden!  

 

9.2 Lärandeparadox #1 
 
Det finns också ett par lärandeparadoxer med att minimera alla fel och brister på det sätt 

kärnkraftsbranschen eftersträvar. Avvikelsehanteringen och erfarenhetsåterföringen 

syftar i mångt och mycket till att lära av sina misstag och dela med sig av sina 

erfarenheter. Tanken är, som vi tidigare konstaterat, givetvis god men det finns 

paradoxer med detta som man måste ta med i beräkningen. Woods et al menar att det är 

mycket komplext att försöka lära av händelser eftersom de oftast uppstår på grund av 

många olika samverkande faktorer som kräver en djupare analys för att man ska förstå 

vilka som var de verkliga orsakerna.47 Utan djupare analys kan man alltså inte förstå de 

bakomliggande faktorerna och lärandet om de verkliga problemen uteblir. Frågan är ju 

då hur värdefull indata i form av rapporterade avvikelser och händelser blir om inte en 

djupare analys görs av varje inrapporterad avvikelse och händelse? I så fall kan vi utgå 

ifrån att det vi trodde vi hade lärt oss faktiskt inte var något lärande alls. Åtminstone 

inte i den mening som var avsett.  

 

9.3 Lärandeparadox #2 

En annan lärandeparadox är den som uppstår om vi faktiskt skulle lyckas eliminera alla 

mindre avvikelser och händelser. Vi har redan konstaterat att kunskap uppstår ur en 

kombination av erfarenhet, teori och dialog. Om vi tar bort en av dessa ingredienser blir 

det svårt att uppnå professionalism. Störst konsekvenser får det dock om vi förringar 

erfarenheten. Rousseau menade exempelvis att den teoretiska erfarenheten inte bara 

berikas av den praktiska erfarenheten. Utan den uppstår kaos.48 Men vad händer om det 

inte finns några erfarenheter att göra? Inget att lära av för att de flesta avvikelser är 

eliminerade? Oväntade händelser ger operatörerna möjlighet att träna sin förmåga att 

                                                 
47 Woods et al, Behind Human Error, sid 220 
48 Göranzon, Spelregler-Gränsöverskridande, sid. 163 återger de tankar Rousseau framförde i 
lärlingsromanen Èmilie från 1760  
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lösa problem, att förstå hur saker och ting hänger ihop och vilka åtgärder som krävs för 

att lösa problemen. Ur detta växer ett yrkeskunnande fram som bara kan uppnås genom 

en lång och reflekterad praktik. Genom den erfarenhet operatörerna får i samband med 

problemlösning kan de, när tillräckligt stor erfarenhet har uppnåtts, göra analogier och 

se förbindelser som utan erfarenhet och förtrogenhet varit fullständigt omöjliga.  

 

Woods et al lyfter fram betydelsen av att inte ”bli tagen på sängen” som säkerhetskritisk 

organisation eller som medarbetare i en säkerhetskritisk organisation. Innebörden i detta 

är att graden av överraskning inte får bli så stor att den blir fundamental. För att 

tydliggöra detta skiljer Woods et al på de engelska begreppen surprised och astonished 

och menar att surprised symboliserar en mildare form av överraskning medan 

astonished symboliserar något fullkomligt överraskande och chockerande, eller som 

Nicholas Nassim Taleb benämner det ”A black swan”.49 Skillnaden mellan dessa är 

bland annat att en mild överraskning är något hanterbart, som till exempel en situation 

som du som organisation eller individ på något sätt har kunnat föreställa sig och som 

man kan bygga upp varningssystem och mentala föreställningar kring. När det sedan 

inträffar något överraskande är man någorlunda rustad för att hantera detta eftersom det 

ändå funnits i ens tankevärld att det skulle kunna inträffa. Det chockerande är något som 

du, på grund av att du inte har något att relatera till, tar dig fullständigt på sängen och 

gör dig relativt handlingsförlamad.50 Författarna använder exemplet för att belysa den 

chock som uppstod när Three Mile Island (TMI) olyckan inträffade. Innan TMI 

inträffade hade man ingen aning om hur mycket interaktionen mellan människa och 

maskin kunde påverka säkerheten. Dessutom var man relativt säker på att en allvarlig 

olycka aldrig skulle kunna inträffa. När olyckan väl var framme kunde man inte hantera 

den eftersom både olyckan och de faktorer som ledde fram till olyckan inte fanns på 

kartan. Sven Åberg skriver att den som tillägnat sig en praktisk kunskap och blivit en 

erfaren utövare omedelbart kan tolka signaler som är utskiljbara för den oinvigde och 

omsätta dem i en meningsfull handling.51 Min tolkning är att de brister som Woods et al 

belyser, kopplat till TMI olyckan, i mångt och mycket handlar om att varken utförarna 

eller planerarna hade tillräckligt med erfarenhet för att kunna tolka signalerna. Genom 

ett väl utvecklat yrkeskunnande är man bättre rustad för att möta överraskningar och 

                                                 
49 Begreppet “the black swan” myntades av Nicholas Nassim Taleb i boken med samma namn och syftar 
på en händelse som ingen kunnat tänka sig. Djupare beskrivning av begreppet  återfinns i kap 10.  
50 Woods et al, Behind Human Error, sid. 215 
51 Göranzon, Bo (red) Dialoger – Turingmänniskan, sid. 31, Sven Åbergs essä vanan och minnet.  
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förhoppningsvis kan det bidra till att man slipper bli ”astonished” och hamna i ett läge 

där man inte vet hur man ska agera. Vi har med andra ord kunskap om mer än vi kan 

beskriva i ord.  

 

Författarna använder exemplet för att påvisa vikten av att kunna se helheten (så kallade 

socio-tekniska system som innebär att människor, maskiner och alla andra delar av en 

organisation utgör ett system som måste fungera tillsammans) för att kunna bygga upp 

en säker verksamhet som inte bjuder på några chockerande inslag. Med begreppet 

”helheten” i meningen ovan avses inte en fullständig vetskap och tro på att allting går 

att förutsäga utan snarare en förståelse för hur saker och ting samverkar i komplexa 

system och en förmåga att kunna verka i sammanhang där det finns inslag av osäkerhet. 

Det är en mycket viktig lärdom men för mig får exemplet även en koppling till 

Rousseaus tankar kring att det utan erfarenhet uppstår kaos. TMI olyckan inträffade 

1979 då man fortfarande levde i tron att ett kärnkraftverk, tack vare sin tekniska design, 

var något fullkomligt säkert. Om det ändå, mot all förmodan, skulle uppstå problem så 

var det enbart på grund av tekniken. Med den inställningen kan man tänka sig att 

personalen ansågs spela en ganska begränsad roll och ha en begränsad funktion. Och 

vad fanns det i så fall för anledningar att ta någon som helst hänsyn till människan, 

hennes kunskap och hennes erfarenheter? Kärnkraftverket togs i drift bara några 

månader innan olyckan. Personalen hade troligen ingen erfarenhet att falla tillbaka på 

när det som inte fick, och inte skulle kunna, hända ändå hände. Förutom att man blev 

fullständigt tagna på sängen saknades, åtminstone med stor sannolikhet, erfarenheter av 

att hantera händelser överhuvudtaget, en förståelse för hur saker och ting hängde ihop 

samt rutiner och utbildning i hur man skulle hantera liknande situationer. Resultatet? 

Kaos! På grund av att en helhetssyn kring säkerhet saknades och erfarenheten och 

träningen för svåra situationer var bristfällig skapades en situation som både var 

chockartad och relativt ohanterlig.  

 

Slutsatsen kring detta är alltså att de små avvikelserna och händelserna behövs för att 

exempelvis operatörerna ska kunna få erfarenhet av att hantera problem. Utan denna 

erfarenhet upphör troligen operatörernas förmåga att göra analogier, lösa problem och 

undvika att ställas inför chockerande händelser där de blir handfallna. Paradoxen är 

alltså att de små avvikelser och händelser vi jobbar så frenetiskt på att eliminera är de 

som skapar en professionell yrkeskår som genom sin praktiska erfarenhet av att hantera 
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dessa händelser faktiskt utgör en säkrare yrkeskår, som vet hur de ska agera när olyckan 

är framme.  

 

9.4 Funktionell autism  

I en framtidsstudie i Japan 1985 beskrevs begreppet funktionell autism, ett fenomen 

som innebär att människor som arbetar en lång period i datatekniska miljöer tappar 

viktiga kunskaper kopplat till yrkesutövandet. En av de intervjuade i studien beskriver 

hur maskinerna gradvis höll på att ta över och hur man sakta men säkert förlorade 

självförtroendet och blev alienerad. Hen upplevde att man tvingades anpassa sig till 

deras (datorns) sätt att arbeta och uttryckte ett ogillande över att datorn föredrar svart 

och vitt medan hen själv gärna utforskade gråzonerna.52 Kontakten med verkligheten 

avtog, till bekostnad av en försämrad omdömesförmåga.  

 

Den japanska studien är med stor säkerhet applicerbar på den svenska (och troligen 

internationella) kärnkraftsbranschen. Den relativt ohämmade implementeringen av 

databaserade avvikelserapporteringssystem och övertron på att systemet ska kunna 

förutspå var organisationen har sina mest allvarliga brister och bidra till en säkrare 

verksamhet tyder, som jag tidigare nämnt, på en övertro på naturvetenskapen. Men 

kanske är det även ett uttryck för en redan sviktande kollektiv självkänsla inom 

branschen? Medarbetarna inom den svenska kärnkraftsbranschen har, i många fall, fått 

lära sig att det är de som är den felande länken och att det är de som kommer att utlösa 

nästa Tjernobylolycka. Kombinationen av rädsla, behovet av kontroll och övertron på 

naturvetenskapen skapar en stark drift att försöka skapa bättre och säkrare system än 

människan själv kan utgöra. Konsekvenserna av detta är att kärnkraftsbranschen 

tenderar att bygga upp det ena datasystemet efter det andra utan att ta några gråzoner 

med i beräkningarna. Tekniken anses säkrare än människan och då är det tekniken som 

ska styra. Detta leder till en uppdelning av verkligheten i kategorier om rätt/fel, svart/vit 

och korrekt/inkorrekt. 

 

Det här gäller inte bara avvikelserapporteringssystemet, utan smittar av sig på andra 

områden, som inte alls är databaserade. Ett exempel på detta är  

                                                 
52 Göranzon, Bo, Det praktiska intellektet, sid 132 hänvisar till studien National Institute for Research 
Advancement (NIRA): Comprehensive study of microelectronics, sid 35, 1985 
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den ”process” som används för bedömning av kompetens. Inom kärnkraftsbranschen 

ställs det, som ni kanske minns av SSM kravet kopplat till kompetens, höga krav på att 

arbetsgivaren kan säkerställa att medarbetare med arbete av betydelse för 

kärnsäkerheten har rätt kompetens och underhåller denna noga. Detta krav har, 

tillsammans med en intern önskan om att kunna ”mäta” kompetens, drivit fram olika 

kompetensområden. Varje kompetensområde har fyra olika nivåer (1 är lägst och 4 är 

högst). Den ansvarige för ett kompetensområde ska ange vilka externa och interna 

utbildningar som krävs för att uppnå en specifik nivå samt, i vissa fall, hur många års 

erfarenhet från yrket som krävs. Problemet med denna process är att vi inte har en aning 

om hur mycket en person tar till sig av en utbildning, om något alls. Trots detta 

förutsätter vi att personen som deltagit i utbildningen direkt efteråt ska ha uppnått en 

högre kompetensnivå och hen får därmed utföra mer avancerade arbetsuppgifter. Det är 

alltså den yttre bedömningen av individers kunnande som väger tyngst snarare än en 

bedömning av individens yrkeskunnande.   

 

För vissa arbeten krävs en viss personlig lämplighet eftersom jobbet till mångt och 

mycket handlar om att knyta kontakter och skapa relationer. Detta är dock inget som 

specificeras någonstans och i värsta fall kan denna process, med sina fyra nivåer och 

tydliga krav på vad som ska uppnås för att nå nästa nivå, sätta både medarbetare och 

chefer i en prekär situation. Låt säga att en medarbetare genomgår all den formella 

utbildning som har specificerats men av olika skäl ändå inte är lämplig för att utföra mer 

avancerade arbetsuppgifter. Hur ska en chef hantera det? Att hänvisa till att det saknas 

vissa personliga kvalitéer för ett specifikt arbete blir ytterst svårt om 

kompetensutvecklingen skett helt i enlighet med den interna processen. Den process jag 

beskriver är inte databaserad men utgör ändå ett typexempel på hur den funktionella 

autismen smittar av sig även på arbetsprocesser som inte är databaserade. Gråzonerna 

försvinner ut och kvar finns bara det som är svart eller vitt. Vi litar inte längre till vår 

egen professionella bedömning av kompetens och lämplighet utan stoppar in människor, 

deras kompetens och personlighet i olika fack i tron och förhoppningen om att vi på så 

vis har mer kontroll över vår verklighet. Funktionell autism handlar också om en olust 

gällande tvetydighet, gråskalor samt om yrkesutövare med försvagad omdömesförmåga 

som tenderar att dra förhastade slutsatser och har svårt att hantera en komplex 

verklighet. Detta kan, åtminstone i mina ögon, mycket väl vara applicerbart på 

kärnkraftsbranschen där man ständigt söker efter det svart/vita och det begripliga. En 
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tendens som kan vara ett bevis på detta är just lusten/viljan att samla in information 

snarare än att analysera den och försöka förstå vad den betyder. Henrik Åhsberg ger 

uttryck för hur det mätbara kan sätta bojor på det omätbara och svårtolkade om man gör 

det till en verksamhets budget.53 Jag skulle vilja påstå att det är ett problem även om det 

inte kopplar till en verksamhets budget. Det blir även ett problem när man tar genvägar 

och gör den relativt omätbara kunskapen om hur en organisation mår till något mätbart.  

 

Minns ni att jag fick en genomgång av det avvikelserapporteringssystem som några av 

mina branschkollegor använder sig av? I samband med detta frågade jag om jag kunde 

få se en lista över vilka fördjupade orsaksanalyser som hade genomförts under 2014 för 

att kunna jämföra detta med de områden som avvikelserapporteringssystemet utpekade 

som de största problemområdena. Varför var detta viktigt för mig? Jo, när det inträffar 

en händelse eller olycka av allvarligare karaktär (eller som kunde ha fått allvarliga 

konsekvenser) beställer ansvarig chef en fördjupad orsaksanalys för att utreda orsakerna 

till att händelsen inträffade.  

 

Det jag ville se var om de beställda och genomförda fördjupade orsaksanalyserna 

matchade de problemområden som avvikelserapporteringssystemet, med sin statistik, 

visade på. Jag kunde inte se några tydliga samband. Detta kan givetvis bero på att 

antalet genomförda fördjupade analyser endast var 14 stycken medan antalet 

inrapporterade avvikelser var närmare 5000. Men om avvikelserapporteringssystemet 

”talade sanning” så borde någon form av samband ändå kunna urskiljas. Om 

avvikelserapporteringssystemet hade förmågan att avslöja inom vilka 

områden/kategorier organisationen hade sina mest allvarliga brister borde ett samband 

mellan de fördjupade orsaksanalyserna och kategorierna med mest inrapporterade 

avvikelser ha kunnat skönjas. De händelser och uppdagade förhållanden som ansågs 

vara av så allvarlig karaktär att de utreddes med en fördjupad analys tycks dock ha 

uppstått inom områden som inte kopplar till kategorierna med mest inrapporterade 

avvikelser. Det hade varit mycket intressant att göra en jämförelse mellan flera 

kärntekniska organisationers avvikelserapporteringssystem och deras fördjupade 

orsaksanalyser. Det skulle dock bli för omfattande så jag nöjer med mig att stillsamt 

fråga varför ingen redan har gjort det? Eller har någon gjort det utan att det kommit till 

                                                 
53 Göranzon, Bo (red), sid. 48, Dialoger – Turingmänniskan. Hämtat ur Henrik Åhsbergs essä Den bildade 
vilden  
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min kännedom? Idén med att jämföra resultatet mellan avvikelserapporteringssystemets 

statistik och de genomförda fördjupade analyserna fick jag för att jag har kunskap om 

båda områdena. Jag önskar att jag hade kommit på det för några år sedan, men då hade 

jag inte en lika djup kunskap. Idag genomför jag så kallade fördjupade analyser och jag 

deltar i så kallade screeningmöten där man går igenom alla inrapporterade händelser 

(det sistnämnda gjorda jag inte förr). På så vis har min kunskap och förmåga att se 

analogier ökat och jag kan dra helt andra slutsatser än vad jag kunde när jag bara 

arbetade med fördjupade analyser. Är det möjligen så att en ökad bredd och förståelse 

för flera delar i yrkesutövandet kan utgöra någon form av motpol till den funktionella 

autismens utbredning? Att vidgade perspektiv blir som ett slags ”vaccin” mot den 

funktionella autismen. Innebär det i så fall att en alltför snäv praxis riskerar att bidra till 

den funktionella autismens utbredning?  

 

Resultatet av den funktionella autismens utbredning är att fler och fler system och 

processer kommer att byggas upp som ska ge klara, enkla och svart/vita besked om hur 

verkligheten är beskaffad. Om utvecklingen fortsätter i samma bana kommer fler och 

fler arbetsuppgifter som idag innehas av människor och innebär att människan måste 

reflektera, kommunicera och motivera snart styras av datasystem eller strikta 

arbetsprocesser som inte lämnar något som helst utrymme för varken reflektion eller 

kommunikation. Detta kan i sin tur leda till att människor, precis som den japanska 

studien pekade på, blir alltmer handlingsförlamade. Detta vore inget annat än en 

fullständig katastrof, både för mänskligheten och för säkerheten.  

 

9.5 Yrkeskunnandet  

Så vart leder detta oss när det kommer till yrkeskunnandet? Yrkeskunnandet bygger på 

erfarenhet, teori och dialog i samklang. Det innebär att människor, för att uppnå 

yrkeskunnande, behöver få möjlighet att testa de teorier man har och diskutera 

erfarenheterna med andra människor. En alltför stram regelstyrning bidrar till att 

människor slutar tänka själva och börjar följa regler utan ett sunt ifrågasättande. Inom 

kärnkraftsbranschen talar man ofta om vikten av en ifrågasättande attityd. I grunden 

håller jag med, det är viktigt med en ifrågasättande attityd. Problemet är bara att den 

teknik vi använder, den regelstyrning vi tillämpar och de processer vi skapar betonas i 
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alltför hög grad och lämnar inte mycket utrymme för ifrågasättande, det vill säga kritiskt 

tänkande. Vissa givna ramar krävs men detaljstyrning i alla frågor kan bli hämmande.54  

 

I början av denna uppsats nämnde jag att jag ville belysa hur utbredningen av 

datasystem kunde påverka yrkeskunnandet men nu, i slutfasen, känner jag att det blir för 

snävt. Det är inte bara datasystemen i sig som påverkar yrkeskunnandet. Det är snarare 

det faktum att man försöker ”efterapa” datorns svart/vita sätt att ”tänka” även i andra 

arbetsprocesser som skapar problem. Ett annat problem är att man tenderar att tillskriva 

tekniken (datasystemen) egenskaper den inte har. Detta leder i sin tur till att 

arbetsuppgifter som är mer lämpade för mänskligt tänkande och reflekterande åläggs 

tekniken. Med andra ord, en ökad grad av automatisering såväl som formalisering. 

Implementeringen av avvikelserapporteringssystem (eller liknande) påverkar inte 

yrkeskunnandet hos en specifik yrkesgrupp eller individ direkt men en påverkan sker 

indirekt på hela organisationen.  Istället för att låta flera kunniga, utbildade och erfarna 

personer utreda och kartlägga oönskade händelsers och uppdagade förhållandens 

anatomi uppfinner man ett system som ska samla på sig så mycket kunskap som 

möjligt. Utbredningen av dessa, och andra liknande, system riskerar dock att bidra till 

att en viss funktionell autism breder ut sig. Människor rapporterar in avvikelser utan att 

behöva åtgärda de brister de har identifierat och de trender som man tror sig avslöja 

med hjälp av systemet blir viktigare än de lärdomar som kan dras av analyser 

genomförda av människor.55 Det riskerar med andra ord att uppstå en separation mellan 

tänkandet och görandet. I förlängningen kan det till och med skapa en bild av att lärande 

går att överföra via ett system. Under min tid i kärnkraftsbranschen har jag arbetat under 

ett par olika majoritetsägare. Dessa har alla vid något tillfälle poängterat vikten av ett 

gemensamt avvikelserapporteringssystem för alla dotterbolag inom koncernen. En av 

huvudanledningarna till detta anges vara att varje medarbetare ska kunna gå in i 

systemet och söka rätt på andra medarbetares erfarenheter och därmed kunna lära sig 
                                                 
54 Johan Berglund återger i sin avhandling Formalisering och yrkeskunnande, sid 184, ett resonemang 
från ett dialogseminarium den 17 november 2008 som gör gällande att den mest förlamande instruktion 
man kan ge en elev på Kungliga Musikhögskolan är att be dem att spela vad de vill. Det skulle troligen 
vara lika hämmande inom kärnkraftsbranschen. Men det jag är ute efter är inte total frihet att göra som 
man vill. Inom en säkerhetskritisk verksamhet måste det finnas vissa givna ramar, och ibland mycket 
detaljskrivna rutiner, men det jag vill komma åt är den utbredda formaliseringen inom områden som 
kanske inte borde vara detaljstyrda.  
55 Ibid, sid. 130 beskriver i sin avhandling Formalisering och Yrkeskunnande att det systematiserade 
delarna av en verksamhet har lättare att skaffa sig en framskjuten position med anledning att de är 
lättare att redogöra för. Med detta i åtanke är det inte så svårt att förstå varför 
avvikelserapporteringssystemen får en mer framskjuten position än till exempel de analyser som borde 
genomföras istället.  



  
 

46 

allt de behöver veta och lite till om hur en uppgift ska eller inte ska utföras. Här blundar 

man helt och hållet för att kunskap och erfarenhet inte låter sig fångas i ett system. Det 

du upplever i en arbetssituation kommer aldrig att upprepa sig på exakt samma sätt om 

då jag utför arbetet. Det är därför nästintill omöjligt att försöka lära sig något enbart av 

att läsa om någon annans erfarenheter av det. Vissa konkreta erfarenheter kan delas och 

ge den som tar del av erfarenheten möjlighet att måla upp en inre bild av vad man 

kommer att möta, men då måste det vara kopplat till arbetssituationer som går att 

återskapa nästan helt autentiskt varje gång den genomförs. Det finns alltså en risk för att 

man underskattar betydelsen av yrkeskunnande i olika arbetssituationer ytterligare om 

man fortsätter att propsa på att vi ska lära oss genom det andra har stoppat in i ett 

system.56  

 

Förr rapporterades det som ansågs behöva åtgärdas in i ett system eller ett Excel ark. 

Åtgärder genomfördes därefter omedelbart, prioriterades ned till senare eller 

genomfördes efter att en utredning av orsakerna gjorts. I nuvarande CAP processer och 

avvikelserapporteringssystem rapporteras det in så mycket att allt inte ens går att 

åtgärda. Trots det uppmanas medarbetare att rapportera ännu mer. Detta skapar en 

kultur som gör gällande att det viktigaste inte är att åtgärda avvikelserna, det viktigaste 

är att rapportera dem! Även om min nuvarande arbetsgivare inte har ett 

avvikelserapporteringssystem av den karaktär som kärnkraftverken har så förespråkas 

ändå all form av rapportering. Så sent som idag tog jag del av en riskobservation som 

gjorde gällande att rapportören identifierat en snubbelrisk i samband med att hens 

kollega lagt ut sin datorsladd på golvet. Jag vet inte hur jag ska tolka den 

riskobservationen. Är det ett skämt? Någon som tar tillfället i akt att göra sig lustig på 

grund av det orimliga i uppmaningen att rapportera alla risker vi ser? Jag tolkar det som 

ett skämt i alla fall och kan bara hoppas att rapportören och dennes kollega såg till att 

rapportören inte skulle behöva snubbla och inte förväntar sig någon form av åtgärd från 

högre ort. Men det är precis det här som händer när man inte förstår eller förmår 

förklara begränsningarna i vad som ska rapporteras. Personalen upplever det snart som 

något man kan göra sig lustig över och i värsta fall bidrar det till en kultur där bara 

meningslösheter rapporteras in medan det som faktiskt borde rapporteras in försvinner i 

mängden. Det är därför mycket viktigt att alla organisationer som har någon form av 

                                                 
56 Bergendal, Gunnar, Ansvarig handling, sid. 157 menar att det i den ansvariga handlingens värld är den 
egna erfarenheten och gemenskapens erfarenhet som gäller. Den ena människan kan inte göra den 
andra människans erfarenhet men däremot kan hon behöva sätta sig in i den.  
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avvikelserapporteringssystem eller CAP process tar ställning till vad det är man faktiskt 

vill att medarbetarna ska rapportera in och hur man tänker hantera det som inkommer. 

Jag har hört talas om skräckexempel där organisationer tar det här med rapportering så 

långt att man sätter måltal för att varje medarbetare ska rapportera in minst tre 

avvikelser eller riskobservationer varje vecka. Medarbetarna vet till slut inte vad de ska 

rapportera in och börjar klaga på att potatisen i matsalen är för dåligt kokt. Har man 

hamnat i det läget måste man dra i bromsen och börja om från början. Det kommer 

nämligen leda till att det inte finns några som helst möjligheter att dra ut vettig 

information ur systemet eftersom man inte ser skogen för alla träden. Genom att bara 

fokusera på sådant som är möjligt att rapportera och trenda riskerar man att kväva den 

tysta kunskapen, eller åtminstone att förminska betydelsen av den. Den tysta kunskapen 

låter sig inte mätas och rapporteras och kan därför inte konkurrera med det 

rapporterbara. Den tysta kunskapen är dock en av våra absolut viktigaste tillgångar i en 

säkerhetskritisk verksamhet, oavsett om man arbetar som operatör i den skarpa änden 

eller om man har arbetsuppgifter av mer administrativ karaktär. Den tysta kunskapen 

måste leva vidare och kanske till och med börja uppmärksammas i högre grad än förut.   

 

Förra året kom jag i kontakt med läkemedelsbranschen tack vare min masterstudier. En 

läkare hade kontaktat Bo Göranzon med anledning av de risker han såg med att man 

internationellt ville införa ett dataprogram som skulle kunna ange vilka läkemedel som 

var bäst lämpade för vissa sjukdomstillstånd. Detta skulle underlätta för läkare att välja 

vilka läkemedel som lämpade sig bäst och minska belastningen på läkarna gällande att 

hålla sig a jour med alla nya läkemedel. Bo Göranzon satte mig i kontakt med läkaren 

eftersom han såg tydliga kopplingar mellan det jag belyst i mina skrivuppgifter och det 

som läkaren hade funderingar kring. Läkaren och jag e-postade och talades vid och det 

stod snart klart för mig att det system läkemedelsbranschen avsåg implementera faktiskt 

skulle kunna bidra till ännu allvarligare säkerhetsrisker och konsekvenser för läkares 

yrkeskunnande än vad avvikelserapporteringssystemet inom kärnkraftsbranschen gör. 

För att kunna avgöra om en medicinering är lämplig eller ej måste läkaren bland annat 

ha god kännedom om sin patient, sjukdomshistoriken, eventuella andra läkemedel som 

patienten tar, eventuella allergier och hur patienten har reagerat på tidigare 

medicinering. Detta är inget som ett system kan räkna ut. Systemet har inte kännedom 

om patientens välmående och historik. Systemet kan vara bra till en sak, nämligen att 

ange om två mediciner riskerar att motverka varandra eller om de samverkar bra. På så 
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vis kan läkaren få en första uppfattning om vilken medicinering som lämpar sig. 

Problemet här är dock, som jag angett tidigare, att man troligen kommer sätta en alltför 

stor tillit till systemet (tekniken). Läkare har, liksom många andra, ofta en pressad 

arbetssituation. I en sådan situation finns det en avgörande risk för att informationen i 

systemet får styra medan läkarens yrkeskunnande och kännedom om patienten hamnar i 

skymundan. Detta kan faktiskt leda till hot mot patientsäkerheten och det riskerar att på 

ett mycket direkt sätt urholka läkarnas yrkeskunnande eftersom de sakta men säkert 

slutar göra egna bedömningar.  

 

Tidigare i denna uppsats har jag gett ett exempel på hur arbetsprocessen för bedömning 

av kompetens ser ut inom min organisation och hur denna process ger en skenbar bild 

av att kompetensläget är under kontroll. Detta är ett typiskt exempel på hur teknikens 

svart/vita värld har smugit sig in även i våra arbetsprocesser. Men vilka effekter kan det 

få när vi styr upp vår verksamhet med avvikelserapporteringssystem (eller andra 

liknande system) och/eller alltför svart/vita processer? I min mening urholkar det 

fantasin och kreativiteten, två egenskaper som är helt avgörande för att man ska kunna 

använda en ifrågasättande attityd, samt att förekomma risker. Övertron på teknik, 

naturvetenskapen och formalisering bidrar till att de flesta av oss tenderar att tänka 

relativt svart/vitt och tappar kreativiteten. När en arbetsuppgift fördelats är ofta den 

första lösningen att formalisera den. Förklaringarna till varför det blir så belyste jag i 

kapitel 7. Resultatet blir dock att vi skapar allt mindre utrymme för egen reflektion 

vilket i sin tur påverkar det analogiska tänkandet negativt. Jag ska ge ytterligare ett 

exempel. Inom kärnkraftsbranschen är det kutym att skapa granskningsplaner. Dessa 

planer anger vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att rapporten ska kunna anses 

passera nålsögat. I samband med säkerhetsgranskning av dokument och rapporter som 

sedermera ska skickas in till SSM skapas ett granskningsprotokoll som bygger på ett de 

angivna granskningskriterierna. Där ska man ange om kriterierna är uppfyllda och om 

de inte anses vara det måste man motivera varför. Det här kan ju, precis som vid en 

första anblick på avvikelserapporteringssystem, låta ganska bra. Problemet med 

granskningsplaner är dock att de bidrar till en falsk känsla form av konformitet. Oavsett 

vad som står i granskningsplanen kommer granskningen inte att genomföras på samma 

sätt av två personer med skilda erfarenheter. Paradoxen i detta är att granskningsplanen 

syftar till att säkerställa att allt som är av vikt för säkerheten verkligen belyses på ett 

stringent sätt, men så kommer inte att ske eftersom granskningen sker utifrån personlig 
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erfarenhet. Det skulle med andra ord räcka om granskningsplanerna innehöll några få 

vägledande ord gällande vad man som granskare förväntas bedöma. Det handlar om att 

säkerställa att resultaten är valida, att slutsatserna är rimliga och att dessa bygger på 

fakta man samlat in. Utöver det ska granskaren också kunna avgöra om förslagen i 

dokumentet/rapporten bidrar till en bibehållen och/eller stärkt säkerhet. Men 

granskningsplanerna har blivit ett sätt att säkerställa att inget som behöver granskas 

faller mellan stolarna och är i många fall mycket detaljerade. Tilliten till dessa planer 

har därför blivit ganska omfattande och styr, trots granskarnas egen erfarenhet, vad 

granskaren väljer att titta på i en rapport. Processen bidrar alltså till att begränsa 

granskarens utövande av sitt yrkeskunnande i samband med en granskning.  

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att de system och de processer som byggs upp 

som stöd faktiskt på sikt riskerar att fungerar precis omvänt. Problemet med detta är att 

det även påverkar vår förmåga att tänka utanför ramarna och den tanken vill jag att 

läsaren tar med sig in i nästa kapitel.  

 

10 Är framtiden förutsägbar? 
 
Nassim Nicholas Taleb för i boken the Black Swan ett resonemang kring människans 

arroganta tro på att allting går att förutsäga. I inledningen av kapitlet The Scandal of 

Prediction ger Taleb ett exempel på hur planerarna av operahuset i Sydney helt kapitalt 

misslyckades med att planera både tids- och pengaåtgång. Bygget planerades att stå 

färdigt för invigning 1963 och skulle ha kostat 7 miljoner australienska dollar. 

Operahuset invigdes 10 år senare och slutnotan blev 104 miljoner australienska dollar.57 

På samma sätt ser jag i stort sett vartenda projekt inom kärnkraftsbranschen dra ut i 

både tid och kostnader. Ett av världens största moderniserings projekt av en reaktor 

genomfördes på Oskarshamn 3 för några år sedan. Projekt gick under benämningen 

PULS projektet och inledningsvis planerade man för ett projekt som skulle pågå dryga 

50 dagar. Detta förlängdes, bland annat efter påtryckningar från personal med lång 

erfarenhet av revisionsavställningar, till cirka 90 dagar. Minnet sviker lite här men om 

jag inte minns fel tog projektet drygt ett år att genomföra. Även efter uppstart av 

reaktorn drogs man med problem som resulterade i att man ibland tvingades gå ned med 

(stänga ner) reaktorn eller producera på en lägre effekt.  
                                                 
57 Taleb, Nicholas Nassim, The Black Swan, sid. 138 
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Bara genom att titta på vår närmaste omgivning och Sverige hittar vi en massa projekt 

som, av olika anledningar har försenats. Tunneln genom Hallandsåsen skulle, enligt en 

första tidsplan, stå färdig 1997. Redan den första arbetsveckan stötte man på problem. 

Berget reagerade inte på borrningen som förväntat och man tvingades byta metod. Detta 

var bara det första problemet man skulle behöva hantera. Problemen avlöste nämligen 

varandra. Det läckte in mer vatten än man beräknat och man tvingades lägga tid på 

förtätning. Cementen hade inte de egenskaper som krävdes för att fullt ut täta och 

medlet Rhoca-Gil sprutades in som komplement. Rhoca-Gil visade sig sprida sig med 

vattnet till bäckarna och gräset korna betade och ledde till fiskdöd och viss förlamning 

hos korna. Det här är bara några av de problem som uppstått i samband med arbetet med 

Hallandstunneln men det räcker för att tydliggöra att saker och ting sällan blir som vi 

har tänkt oss. Vi kan helt enkelt inte alltid förutspå allt, framförallt inte om man saknar 

kunskap om den miljö man ska verka inom.  

 

Människor har en tendens att inte ha den svarta svanen i åtanke. Innan Australien 

”upptäcktes” trodde människor runt om i resten av världen att alla svanar var vita. I 

samband med upptäckten av Australien fick man dock omvärdera det man trodde var 

sant gällande svanar och inse att svanar även kan vara svarta. Nassim Nicholas Taleb 

använder begreppet ”den svarta svanen” som en metafor för omvälvande och 

chockerande händelser som ingen någonsin hade kunnat förutse men som vi i efterhand 

försöker hitta logiska förklaringar till. Taleb menar att vi genom att söka dessa logiska 

förklaringar skapar en bild av att händelsen faktiskt var mindre ologisk och mer 

förutsägbar än det egentligen var. Vidare resonerar Taleb att all den moderna tidens 

statistik, tabeller och diagram inte gör oss bättre utan snarare sämre på att förutse svarta 

svanar. Taleb hävdar också att det idag krävs mer fantasi att leva på vår planet än vi är 

gjorda för och att människor tenderar att förtycka fantasin, både hos sig själva såväl som 

hos andra.58  

 

Jag drar paralleller mellan Talebs svarta svanar och den japanska studien om funktionell 

autism. På grund av den komplexitet som råder inom många organisationer idag (inte 

                                                 
58 Nassim Nicholas Taleb, The Black Swan. Taleb beskriver fenomenet The Black Swan i prologen och 
menar att sovjetunionens fall, Hitlers framfart, IT bubblan som sprack och återhämtade sig och den 
islamistiska fundamentalismen är exempel på ”svarta svanar” som mänskligheten inte hade förmåga att 
föreställa sig.  
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bara säkerhetskritiska organisationer) tvingas vi människor hitta lösningar som gör att 

världen upplevs som mer förutsägbar än den egentligen är. Lösningarna blir ofta av 

teknisk karaktär eller i form av processer som ska standardisera verkligheten. Detta 

leder till att vi som lever och arbetar sida vid sida med tekniken och processerna inte 

längre behöver tänka och reflektera själva (funktionell autism). Den funktionella 

autismen bidrar till att vår fantasi blir alltmer begränsad i en värld där den istället skulle 

behöva bli alltmer flexibel och abstrakt eftersom vår omvärld är allt annat än logisk. Vi 

tappar intresset för gråskalorna. Den funktionella autismen bidrar alltså, helt krasst, till 

att vi människor får en minskad förmåga att förställa oss de svarta svanarna vilket 

resulterar i en nedsatt beredskap för det oväntade. De system och modeller vi satt mer 

och mer tillit till leder oss in i en falsk och missvisande verklighetsuppfattning, 

exempelvis vad gäller de risker vi står inför.  

 

Jag ska ge två exempel på detta. Ett som är enkelt för vilken läsare som helst att sätta 

sig in i och ett som är mer riktat till min egen bransch. För cirka en månad sen 

kraschade ett flygplan med 150 personer rakt in i ett berg i Alperna. De svarta lådorna 

och utredningen pekar tydligt på att den ena piloten låste ut den andra piloten från 

cockpit och medvetet störtade planet. Varför han gjorde det spekuleras det fortfarande 

kring men det jag vill belysa i detta fall är att flygbranschen inte sett den svarta svanen. 

Jag minns när förslaget om att bara kunna öppna dörren till cockpit inifrån själva 

cockpiten kom. Det var en av åtgärderna man genomförde efter terrordåden i USA den 

11 september 2001. Min första reaktion på förslaget var att det var ren idioti (kan ju låta 

som efterklokhet men jag blev faktiskt rädd och såg det som en större risk än en 

säkerhetsåtgärd) och att man på så vis utgick ifrån att hotet, även i framtiden, alltid 

skulle komma utifrån. Åtgärden tog ingen som helst hänsyn till att den ena piloten 

faktiskt skulle kunna stänga ute den andra eller att båda piloterna faktiskt skulle kunna 

ha onda avsikter som endast skulle kunna avvärjas av rådigt ingripande av passagerare. 

Man såg inte den svarta svanen. Här finns det minst två vägar att gå (och vi kan säkert 

hitta fler om vi samlar en bredd av expertis) för att försöka lösa problemet. Den ena 

vägen är av proaktiv karaktär och den andra vägen handlar om att säkerställa att det 

finns en annan lösning. I samband med att åtgärder ska genomföras måste man samla in 

en bredd av kunskap för att säkerställa att så många olika vinklar som möjligt blir 

belysta och på så vis försöka undvika att bli fångar i den funktionella autismen. 

Forskare, utförare och beslutsfattare måste arbeta sida vid sida och säkerställa att de 
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åtgärder man beslutar inte riskerar att skapa ny säkerhetsrisker. Det här är ju, som ni 

förstått av detta kapitel, inte så enkelt om vår fantasi är begränsad. Så vad gör man då? 

Diversifiering! Inom kärnkraftsbranschen finns en finurlig grej som benämns just så. 

Diversifiering innebär att två eller flera alternativa system eller komponenter som 

oberoende av varandra utför samma säkerhetsuppgifter men på principiellt olika sätt 

eller genom att ha olika egenskaper. Ett exempel på diversifiering är att det finns både 

en handbroms och en fotbroms på en cykel. Om den ena inte fungerar ska den andra 

kunna träda in, helt oberoende av den som inte fungerade. Oftast kanske man bara 

tänker på diversifiering i samband med att säkerhetssystem måste fungera men det 

handlar ju egentligen om att alltid ha en plan B. I fallet med dörrarna till cockpit hade 

man satsat allt på samma kort och någon diversifiering förekom inte. 

 

Mitt andra exempel är hämtat från min egen bransch och den halvö där jag själv arbetar. 

Liksom andra säkerhetskritiska branscher tvingades kärnkraftsbranschen genomföra 

omfattande säkerhetshöjande åtgärder i sviterna av det som hände i USA den 11 

september 2001. En förstärkt inpasseringskontroll tycker jag är bra eftersom vem som 

helst inte bör kunna promenera runt i en så pass säkerhetskritisk verksamhet men frågan 

vi behöver ställa oss är om vi haft tillräckligt med fantasi för att skydda oss? Vad gör vi 

om hotet kommer inifrån? Hur evakuerar vi 3000 personer från en halvö med endast en 

väg ut om olyckan eller terrorn slår till? På halvön där jag arbetar finns tre kärnrektorer 

och tusentals ton uttjänt kärnbränsle. Om något allvarligt inträffar har jag förstått att 

tanken är att vi ska utrymma halvön (åtminstone är det så jag har fått öva). Men tänk om 

vi inte kan utrymma? Vart tar vi vägen då? Det är inte svårt att tänka sig det kaos som 

skulle uppstå om 3000 personer i panik samtidigt försöker ta sig ifrån en halvö med 

endast en väg ut. Kanske vore det rent av bättre att se till att människor stannar kvar i 

säkra byggnader som kan stå emot strålning och evakuera dem succesivt? Jag är ingen 

haveri- eller beredskapsexpert men det jag vill belysa är att vi endast tycks ha en strategi 

och att vi med stor sannolikhet riskerar att missa den svarta svanen. Och om vi missar 

den svarta svanen är risken stor för att vi istället för att bli lite överraskade blir 

fullständigt tagna på sängen utan någon plan för hur vi ska gå tillväga för att lösa 

situationen. 
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11 Avslutande ord 
I denna uppsats har jag belyst hur övertron på tekniska system, standardiserade 

processer och naturvetenskapen kan bidra till alltför snäva lösningar, som istället för att 

skapa en säkrare och tryggare verksamhet snarare kan bidra till att en falsk säkerhet och 

en falsk verklighetsuppfattning byggs upp. Eftersom mina studier är så starkt 

förknippade med mitt arbete har jag varit mån om att konkretisera och problematisera 

införandet av den typ av avvikelserapporteringssystem och trendning som används inom 

branschen idag. På så vis hoppas jag nå fram till mina branschkollegor och skapa en 

dialog specifikt kring den framtida avvikelsehanteringen. Erfarenheter låter sig inte 

fångas så lätt i ett databaserat system. Förståelse och vetskap om hur man ska handla i 

en specifik situation kräver erfarenhet av liknande situationer under tid. Utan egna 

erfarenheter kan vi inte relatera till någon annans erfarenheter, framförallt inte genom 

att enbart ta del av dem via det skrivna ordet. Dessutom kommer inte två människor att 

någonsin ställas inför exakt likadana förhållanden och de har heller inte exakt samma 

erfarenheter med sig i bagaget. Det bästa sättet att bygga upp en säker organisation på är 

genom att säkerställa att rätt person, med rätt erfarenhet finns på rätt plats. I och med 

dessa slutsatser kan jag också konstatera att avvikelserapporteringssystem av den 

kaliber koncerner ibland efterfrågar och/eller påtvingar tillståndshavare inte kommer att 

bidra till en ökad kvalificerad erfarenhetsutveckling. För att kunna ta ansvar för våra 

handlingar måste vi helt enkelt även ha en egen erfarenhet att luta oss tillbaka på. 

Möjligen kan det system koncernerna efterfrågar användas på samma sätt som 

tillståndshavaranas avvikelserapporteringssystem för enkla och konkreta problem och 

brister men där går också gränsen för vad systemet är lämpligt att använda till. 

 

Det finns anledning att fortsätta ifrågasätta de avvikelserapporteringssystem och den 

trendning kärnkraftsbranschen använder sig av. Systemen fyller inte den funktion 

branschen hoppades på och då är det dags att tänka om och tänka nytt. Initialt talades 

det om att rapporteringen och trendningen skulle kunna förutspå inom vilka områden en 

kärnteknisk organisation hade sina allvarliga brister och på så vis bidra till att risken för 

kärntekniska olyckor eliminerades, eller åtminstone minimerades. Den mest avgörande 

bristen med avvikelserapporteringssystemen är att rapporteringen endast bygger på den 

så kallade ”direkta orsaken” till varför något oönskat inträffade. Rapporteringen avslöjar 

därmed ingenting om de orsaker som ledde fram till det oönskade vilket i sin tur 

resulterar i att det verkliga lärandet uteblir. Bilden av vad som är ”fel” inom en 
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organisation blir därför falsk och leder inte till att en organisation med större säkerhet än 

någon som saknar ett liknande system kommer att lyckas förutspå och/eller eliminera 

allvarliga kärnkraftsolyckor.  

 

Dock… Ovanstående innebär inte att kärnkraftsbranschen helt och hållet ska sluta 

rapportera. Det innebär bara att vi måste tänka annorlunda. Det är av oerhörd vikt att 

man förstår avvikelserapporteringssystemets förutsättningar och begränsningar. En 

övertro på systemets förmåga att avslöja reella säkerhetsproblem kan leda till en 

blindhet när det gäller organisationens verkliga problem. Fel på tekniska system och 

komponenter måste alltid rapporteras och åtgärdas. Dessa fel kan behöva utredas för att 

säkerställa att problemet inte är av mer generell karaktär och kommer att uppstå på 

andra ställen. Det tycks vara som så att konkreta problem går att fånga upp i ett 

rapporteringssystem medan mer abstrakta delar inte låter sig fångas. Problemet är att det 

ofta är de mer abstrakta, eller så kallade latenta, problemen som i slutändan resulterar i 

allvarliga olyckor. Konkreta saker som bristande house keeping, många eller svåra 

halkolyckor i samband med promenader till och från parkeringen eller oroväckande 

många skärskador är exempel på oönskade händelser som enkelt går att åtgärda om de 

rapporteras. Vid dålig house keeping går det att förtydliga vad god house keeping 

innebär. Vid halka kan man sanda och om man har många skärskador kanske man bör 

se över vilken typ av skärverktyg medarbetarna har tillgång till. Detta säger dock 

ingenting om statusen på den kärntekniska säkerheten. Min slutsats just nu är att 

avvikelserapporteringssystem ska användas för rapportering av sådant som faktiskt kan 

och kommer att åtgärdas direkt eller genom att en handlingsplan tas fram för att på sikt 

lösa problemet eftersom det är lätt att förstå varför problemen har uppstått. Trendning 

kan möjligen användas för att urskilja konkreta problem och fel men kommer aldrig att 

avslöja något om statusen på den kärntekniska säkerheten.  

 

Att rapportera in oönskade händelser i kategorin mänskligt felhandlande kan inte ses 

som något annat än ett kardinalfel. Det kan låta hårt men det finns bara två vägar att gå 

här – rapportera in varenda oönskad händelse i denna kategori eller ta bort den. 

Människor är alltid involverade, på ett eller annat sätt. Rapportering av mänskligt 

felhandlande visar, förutom en föråldrad syn på säkerhet, att organisationen inte har 

förstått att det är orsakerna som ledde fram till ett felhandlade som är det intressanta.  
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Det har också varit viktigt för mig att belysa ämnet ur ett idéhistoriskt perspektiv 

eftersom jag hoppas att det kan bidra till en mer generell förståelse av varför tekniska 

branscher, som exempelvis kärnkraftsbranschen, har hamnat i en situation där teknik 

och styrda processer förespråkas framför mänskligt tänkande. En förståelse för detta är 

nämligen avgörande för att kunna få till mer problematiserande diskussioner och 

generella förändringar. Branschen har låst sig i en kunskapssyn som bidrar till en 

övertro på det formaliserade och hårt kontrollerade. Olika ”tools”, arbetsprocesser och 

system får allt större utrymme medan den tysta kunskapen eroderas. Man tror att 

kunskapen ska kunna lagras i rapporteringssystemen och på så sätt växa sig större och 

starkare.  

 

Jag har fört flera resonemang kring naturvetenskapens och ingenjörens roll och 

kunskapssynen påverkat utvecklingen rent generellt inom kärnkraftsbranschen och mer 

specifikt när det gäller avvikelserapporteringssystem.  Under vägens gång har jag dock 

insett att behovet av att standardisera inte går att tillskriva en enskild yrkesgrupp. Det 

tycks vara ett kollektivt fenomen som har sin grund i en längtan efter struktur och 

ordning och en övertro på naturvetenskapen och tekniken. Denna övertro har dock 

bidragit till att ingenjören fått en mycket framträdande roll och ibland ses som en 

helbrägdagörare som kan skapa underverk. Och det gör ju ingenjörer väldigt ofta! Jag 

kan inte uttrycka nog med tacksamhet för all de bekvämligheter som påhittiga 

ingenjörer och tekniker skapat för att underlätta mitt och många andras liv. Tyvärr finns 

det dock, vare sig vi vill det eller inte, gränser även för ingenjörens kunnande och vi 

måste lära oss var dessa går. Varför annonserar man inom kärnkraftsbranschen alltid 

efter en ingenjör när det är dags att rekrytera någon som omhändertar 

erfarenhetsåterföringen inom organisationen? Yrket har till och med kommit att kallas 

för erf-ingenjör. För mig är erfarenhetsåterföring inte en teknisk fråga utan en fråga om 

interaktion människor emellan, exempelvis genom mentorskap eller dialoger. Det här är 

ett klockrent exempel på en övertro både på ingenjörens bredd och att tekniken ska lösa 

våra problem. Men en ingenjör utan djupare studier i kombination med erfarenhet inom 

avvikelsehantering har, lika lite som en beteendevetare, inte rätt förutsättningar för att 

göra ett bra jobb. Det intressanta med detta är att ingenjören ändå ter sig som ett 

självklart val medan beteendevetaren inte kommer på tal, trots att båda troligen har lika 

förutsättningar för att angripa problemet.  
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Som grädde på moset kan vi egentligen inte vara säkra på att varken beteendevetaren 

eller ingenjören skulle vara lämpad eftersom vi rent kollektivt tycks ha svårt att tänka 

utanför ramarna och se den svarta svanen. Vår övertro på naturvetenskapen och det 

faktum att vi troligen drabbats av en släng av funktionell autism leder oss dock till att 

tro att ingenjören är det rätta valet. Kärnkraftsbranschen har diverse kompetensområden 

beskrivna i olika processer och system för att säkerställa att rätt kompetens rekryteras 

och att en utveckling av kompetens sker. Men inte heller dessa kan utgöra någon 

ledstjärna när det gäller att rekrytera rätt kompetens för uppdraget. Till syvende och sist 

handlar det ändå om en grundläggande utbildning/kunskap (formell eller informell) som 

byggts på med en erfarenhet och, kanske viktigast av allt, en personlighet som lämpar 

sig för uppdraget. Och detta går inte att bedöma med utgångspunkt i standardiserade 

kompetensområden och processer.   

 

När det gäller auktoriteter inom kärnkraftsbranschen kan vi konstatera att de har stort 

inflytande även om lagar, författningar, krav och riktlinjer inte alltid är explicita när det 

gäller lösningar. Den ”svenska modellen” där tillståndshavarna själva ska tolka 

auktoriteternas krav kan tyckas vara en bra modell eftersom det ger tillståndshavaren, 

som sitter på detaljkunskapen, möjlighet att tolka fritt. Detta är dock en sanning med 

modifikation eftersom auktoriteterna genom den granskning de utövar och de dokument 

som publiceras präglar inriktningen som tillståndshavarna väljer. Min erfarenhet av 

auktoriteternas granskning av tillståndshavarna är att den är mycket gedigen och väl 

underbyggd när det gäller tekniska aspekter medan det finns en del att önska när det 

gäller kunskapen om de icke tekniska frågorna. Auktoriteter utgör en del av systemet 

och påverkar säkerheten hos tillståndshavarna. En medveten eller omedveten 

vägledning om vad som skapar en säker organisation får därför avgörande betydelse för 

tillståndshavaren. Det är därför av största vikt att auktoriteterna rekryterar kunnig, 

nyfiken och fantasirik personal med stor bredd och erfarenhet som kan hjälpa 

tillståndshavaren att lyfta blicken och se de svarta svanarna istället för att befästa gamla 

sanningar som vid en djupare genomgång visar sig vara relativt ogrundade.  

 

Slutligen kan jag också konstatera att en alltför stor utbredning av databaserade system, 

inom områden där människan är mer lämpad till att göra kvalificerade bedömningar, 

sannolikt riskerar att urholka yrkeskunnandet på sikt. Genom att tillskriva tekniken en 

högre intelligens än vad vi människor har tappar vi tron på oss själva, anpassar oss efter 
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tekniken och vår förmåga att göra analogier och reflektera riskerar att minska. Varje 

individs specifika yrkeskunnande och professionalism är avgörande för att lyckas bygga 

upp en sund säkerhetskultur. Under många årtionden har flera säkerhetskritiska 

organisationer levt i tron att en sund säkerhetskultur byggs upp med hjälp av 

beteendebaserad säkerhet (behavior based safety). Beteendebaserad säkerhet går i mångt 

och mycket ut på att man genom utbildning eller kampanjer försöker få människor att 

bete sig korrekt. Det låter ju inte så tokigt men problemet med beteendebaserad säkerhet 

är att man ofta glömmer bort att det finns många andra saker som spelar in när det gäller 

att skapa en säker verksamhet, som exempelvis yrkeskunnandet.   

 

Vid inledningen av mina masterstudier var jag främst fokuserad på vilken påverkan 

kulturen, formaliseringen och tekniska system kunde ha på operatörernas och 

underhållsarbetarnas yrkeskunnande. Under tidens gång har jag dock mer och mer 

intresserat mig för yrkeskunnandet hos personer med mer beslutande roller som 

exempelvis chefer eller specialister som hamnat på kontoret. Sådana som mig som har 

en indirekt påverkan på säkerheten men som inte kommer i kontakt med själva 

anläggningen särskilt ofta. Det är sådana som jag som rekommenderar och, i vissa fall, 

beslutar om inriktningen gällande exempelvis avvikelsehanteringen, hur granskningen 

ska gå till, hur ledningssystemet ska se ut och vilka utbildningar inom säkerhet 

personalen ska gå. Vi påverkar hela organisationen med våra rekommendationer och 

beslut. Om vårt yrkeskunnande urholkas, eller inte är tillräckligt djupt när vi får ansvar, 

riskerar vi att leda en hel organisation i fel riktning. De beslut vi fattar påverkar 

underhållsarbetarna och operatörerna, praktikerna, i allra högsta grad. Det är 

beslutsfattarna och specialister som har formaliserat kärnkraftsbranschen och skapat en 

situation där praktikerna måste navigera i en alltmer styrd arbetsvardag. Troligen på 

bekostnad av utvecklingen av deras yrkeskunnande och förmåga att vara kreativa. 

Specialister och beslutfattares rekommendationer om formalisering har bidragit till att 

skapa en kultur som riskerar att de svarta svanarna inte upptäcks förrän det är alltför 

sent. Frågan är dock hur man vidmakthåller beslutfattares och specialisters 

yrkeskunnande? Vad består det i? Hur mycket behöver man veta? Kan man vara 

specialist utan att vara generalist? Jag har inget svar på dessa frågor men kanske är detta 

något att spinna vidare på i framtiden.  
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Implementeringen av Human Performance Tools har, med stor sannolikhet, sin grund i 

beteendebaserad säkerhet och är ett systematiserat sätt att få människor att bete sig 

korrekt. Jag menar inte att Human Performance Tools inte är bra, jag menar bara att 

tanken på att det skulle minska ”mänskligt felhandlande” är orealistisk. Det kan även 

vara kontraproduktivt eftersom fokus läggs på fel åtgärder. För några månader sen 

skickades det ut ett mejl inom koncernen till mig och mina gelikar. Där kunde jag utläsa 

att en av tillståndshavarna inom koncernen ville utreda varför mänskligt felhandlande 

inte hade minskat, trots att man implementerat Human Performance Tools. Man ville 

dessutom ha rekommendationer på hur ”toolsen” skulle kunna implementeras 

ytterligare. Jag svarade faktiskt tillståndshavaren att jag tyckte att deras ”scoop” var 

alltför begränsat och att de skulle leta på andra ställen om de hade allvarliga problem 

med mänskligt felhandlande. Rekommenderade dem bland annat att utreda om de hade 

en teknik som var användarvänlig, arbetsprocesser som fungerade och om personalen 

hade rätt kompetens (yrkeskunnande). Problemet är att man inte tänker tillräckligt brett, 

ser inte de svarta svanarna, för att man har låst sig i en föreställning om hur säkerhet 

byggs upp. 

 

Och därmed kommer vi in på mitt eget yrkeskunnande... I inledningen av denna uppsats 

beskrev jag hur mitt yrkesområde historiskt sett kommit att drivas av människor som 

saknade grundläggande teorier kring hur människor fungerar i en organisation och/eller 

någon längre erfarenhet av att bedriva den här typen av utvecklingsarbete. Det har 

givetvis en naturlig förklaring i och med att beteendevetare, psykologer och 

kognitionsvetare vara mycket ovanliga i tekniskt orienterade verksamheter men det har 

också, som jag beskrivit, en grund i att ingenjörer och naturvetare numera antas vara 

allvetare som kan anta vilken yrkesskepnad som helst. När jag började inom 

kärnkraftsbranschen hade jag ingen erfarenhet av det jag skulle arbeta med, men jag 

hade en teoretisk bakgrund som hjälpte mig att navigera med en slags inre kompass. Till 

en början, och framförallt när min mentor slutade sin tjänst, höll jag på att glida med in i 

tankarna på att beteendebaserad säkerhet nog inte var så tokigt ändå. Tack och lov kom 

min kollega, som sedermera bytte bransch, till min räddning och genom de dialoger vi 

hade kom jag tillbaka på spåret och började resan mot mitt yrkeskunnande. Jag känner 

mig trygg, för att inte säga mycket trygg, i min yrkesroll idag.  
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Under de första åren i kärnkraftsbranschen kände jag alltid hur något skavde och gnagde 

i mitt undermedvetande men jag saknade kunskap och verktyg att göra något åt det. 

Dessutom slutade min mentor innan jag hade hunnit sätta mig in i vad min nya yrkesroll 

innebar. Jag lämnades, för att vara helt ärlig, vind för våg och fick ett ansvar som jag 

faktiskt inte borde ha haft. Gamla medarbetare som möter mig kan ibland säga att jag 

har förändrats och att jag inte längre står för det jag gjorde i min gamla tjänst. De har 

rätt och det kan ibland göra lite ont i mig att veta att jag borde ha gjort annorlunda. Men 

jag visste inte bättre. Jag kan inte säga att de utvecklingsinsatser vi gjorde var fel, 

definitivt inte, de var bra! Men de var alldeles för begränsade och baserades på alltför 

många människors bristande yrkeskunnande. Någonstans efter 3-4 år inom branschen 

började jag känna att jag inte längre visste var jag stod och jag gick från att ha åkt runt 

och haft en massa presentationer till att inta en mer låg profil. Jag behövde tänka och 

bena ut var jag stod någonstans. Det är oerhört utmanande att försöka reda ut det när 

man står mitt uppe i sitt arbete som hela tiden måste drivas framåt utifrån de 

förutsättningar man tidigare skapat. Men det gick, delvis tack vara dialogseminarierna 

och delvis tack vare min före detta kollega som ägnat timmar åt att reflektera och 

diskutera tillsammans med mig. Jag kan också tacka min nuvarande arbetsgivare för 

möjlighet att pröva mina idéer. Utan den möjligheten hade jag inte fått den 

erfarenhetsbaserade kunskap som krävs och förmågan att se säkerhet ur ett 

helhetsperspektiv. Denna kunskap och förmåga måste givetvis utvecklas ytterligare. 

Men jag har, tack vare en kombination av lyckliga omständigheter, fått möjlighet att 

utveckla mitt analogiska tänkande och jag behöver inte veta allt om allting för att snabbt 

kunna sätta mig in i en fråga eller ett ärende. Jag har en bank av erfarenheter att ta till 

som gör att jag relativt snabbt kan förstå om något är bra eller dåligt ur ett 

säkerhetsperspektiv. En ökad förståelse för yrkeskunnandets betydelse för såväl individ 

som organisation har också hjälpt mig att lägga ytterligare en pusselbit till min 

förståelse om hur en god säkerhetskultur och säker organisation byggs upp. Utan 

omdöme är våra beslut som ett lotteri, det kan bli rätt beslut men kan det lika gärna bli 

fel. Utan yrkeskunnande kan vi inte upptäcka de svarta svanarna. Utan yrkeskunnande 

kan vi inte ställa rätt frågor och utan rätt frågor riskerar vi att inte få de svar vi behöver 

för att avgöra om ett antagande eller en tes är rätt eller fel. Människors yrkeskunnande 

och tysta kunskap utgör därmed en grundförutsättning för att kunna bygga en säker 

organisation med en kultur som sätter säkerheten främst.   
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