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Abstract
This thesis concerns traffic safety, and more specifically, the way in which the human
factor influence the development of accidents and incidents. A theoretical framework
for understanding the human factor in the complex traffic environment is introduced.
Then a method for analysing the interaction between driver, vehicle and traffic
environment in accidents/ incidents is presented, called DREAM (Driving Reliability
and Error Analysis Method). The thesis concludes with a discussion of how DREAM
can influence research and development of new active traffic safety technologies.

Keywords: Traffic safety, Accident analysis, Cognitive Systems Engineering, CREAM,
Active safety, Human factors, MTO-models, Preventive Barriers

Den här uppsatsen handlar om trafiksäkerhet och, mer specifikt, den mänskliga faktorns
inverkan vid olyckor och incidenter. Arbetet är skrivet inom FICA-projeketet, vars
målsättning är att förstå förarbeteende för att kunna utveckla aktiv säkerhetsteknologi
för fordon. I första delen (kapitel 2–6) presenteras ett teoretiskt ramverk för att förstå
förarbeteende i olika kontexter. I andra delen (kapitel 7–8) redovisas en metod för att
analysera olycks- och incidentförlopp, kallad DREAM – Driving Reliability and Error
Analysis Method. Metoden demonstreras med en walkthrough av en exempelolycka.
Uppsatsen avrundas sedan med en diskussion av hur man utifrån analyser med hjälp av
DREAM kan utforma olika tekniker för aktiv säkerhet.

Nyckelord: Trafiksäkerhet, förarbeteende, olycksanalys, Cognitive Systems
Engineering, CREAM, Aktiv Säkerhet, Mänskliga faktorn, MTO-modeller, Preventiva
Barriärer
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1 Uppsatsens frågeställningar och struktur
Det här examensarbetet handlar om trafiksäkerhet. Mer specifikt handlar det om att
undersöka det som vid olyckor/incidenter brukar kallas för den mänskliga faktorn. Detta
innebär konkret att man försöker redogöra för vilka faktorer det är som påverkar
förarbeteendet, hur de relaterar till var-andra, samt hur de kan leda till olyckor och
incidenter. Frågeställningen är:

• Hur analyserar man den mänskliga faktorns inverkan vid olyckor/
incidenter?

För att kunna svara på denna frågeställning har en analysmetod för olyckor och
incidenter i trafiken utformats, kallad DREAM – Driving Reliability and Error Analysis
Method. Genom att använda denna metod vid olycks-/incidentstudier kan man se på
vilket sätt den mänskliga faktorn bidragit till att forma olycksförloppet.

Uppsatsen har två huvuddelar. Första delen (kapitel 2–6) avhandlar den teoretiska
bakgrund som arbetet vilar på. Först kommer en introduktion till området trafik-
säkerhetsforskning, och begreppen aktiv respektive passiv säkerhet presenteras (kapitel
2). Sedan följer en genomgång i kapitel 3 av förutsättningarna för, och inriktningen på,
det projekt som det här arbetet är skrivet inom, nämligen FICA.

Kapitel fyra ger en överblick över existerande teorier för trafikant-beteende och den
mänskliga faktorn, samt en genomgång av den kritik som kan riktas mot dem. På
grundval av denna kritik följer sedan i kapitel 5 en presentation av ett nytt perspektiv för
den mänskliga faktorn kallat Cognitive Systems Engineering, CSE. Ett antal nyckel-
begrepp som bildar den teoretiska grundvalen för olycksanalysmetoden redovisas.
Första delen avrundas sedan med en diskussion av hur man ska se på mänskliga fel-
handlingar (kapitel 6). MTO-perspektivet presenteras, och orsaksbegreppet diskuteras.

Den andra delen av uppsatsen (kapitel 7 och 8) redovisar själva olycks-analysmetoden,
DREAM. I det sjunde kapitlet introduceras de olika verktyg som metoden utgörs av.
Därpå följer en exemplifierande walk-through av en exempelolycka för att visa hur
metoden kan tillämpas i praktiken. I kapitel 8 kommer sedan en jämförelse av hur
analysen med DREAM ser ut i jämförelse med det amerikanska Vägverkets (NTSB)
analys av samma olycka. Utifrån en diskussion av barriärbegreppet visas att analysen
med DREAM kan användas för att utforma olika tekniker för aktiv säkerhet på ett mer
genomtänkt sätt än motsvarande NTSB-alternativ.
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2 Trafikolyckor – ett folkhälsoproblem
Trafikolyckor är ett stort folkhälsoproblem i Sverige, liksom i de flesta andra länder. I
Sverige sker ca 15 500 olyckor per år vilka kräver ca 600 dödsoffer, och ett totalt antal
polisrapporterade skadade på ca 22 500 (SIKA, 2000). Det verkliga antalet skadade är
dock högre eftersom inte alla lindrigt skadade kommer med i polisrapporterna, speciellt
vad gäller de icke fordonsrelaterade grupperna som gångare och cyklister (ca 40 000
skadade per år är en vanlig siffra i medierna). Ur svensk sjukhus-statistik kan man
utläsa att vården av trafikskadade år 1994 tog 107 097 vårddagar i anspråk (Englund et
al, 1998) och den beräknade samhällsekonomiska kostnaden för trafikolyckor 1995 var
14,8 miljarder kronor.

Ett annat exempel för att illustrera det hela är följande: År 1956 föddes ca 110 000
personer. Om dessa kan man rent statistiskt konstatera att hälften kommer att skadas i
trafiken under sin livstid. Ungefär 800 kommer att dödas och ungefär 20 000 att skadas
mer än en gång (Englund et al, 1998). Trafikolyckor är alltså ett stort problem, och
därför läggs det också stora resurser på forskning och åtgärder för att minska problemet.

2.1 Aktiv och passiv säkerhet

För att se vart forskningsresurserna lagts fram till idag kan man dela in ett
olycksscenario i tre olika faser längs en tidsaxel enligt nedan:

Pre-Crash                    Crash      Post-Crash

Pre-Crash är tiden före olyckan, Crash-fasen är när olyckan inträffar, och Post-Crash är
det som sker efter olyckan (räddningsarbete o. dyl). Trafiksäkerhetsforskningen fram till
idag har framförallt handlat om Crash-fasen och fokuserat på det som brukar kallas för
Passiv Säkerhet. Detta handlar om att försöka skydda trafikanterna så bra som möjligt
när en olycka inträffar. Biltillverkarna har utvecklat skydd i bilarna genom att förse dem
med airbagsystem, bältessträckare och whiplashstolar. Vägverket och andra trafik-
planerare har försökt forma trafikmiljön så att den ska vara så ”förlåtande” som möjligt
om en olycka inträffar. Avsikten med nollvisionsvägarna är att risken att dö i en
trafikolycka ska vara lika med noll (om man håller hastighetsbegränsningarna och kör
en någorlunda ny bil).

Kontrasten till Passiv Säkerhet är det som kallas Aktiv Säkerhet. Detta arbete är
orienterat mot Pre-Crash fasen, och målet är att förhindra att olyckor sker
överhuvudtaget. Aktiv säkerhet kräver förståelse av förarens beteende i samspelet med
fordonet och trafikmiljön. Man måste identifiera vilka faktorer det är som skapar
olyckssituationer, och skapa metoder för att med teknikens hjälp påverka dessa faktorer
så att olyckssituationen helst inte uppstår alls. Fram till idag har denna typ av aktivt
olycksförebyggande arbete setts som svårt eller omöjligt, men i takt med att sensorer
och digitala system har blivit bättre och billigare öppnas nya möjligheter för biltill-
verkare och trafikplanerare.

Tid
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Att med teknikens hjälp assistera föraren så att olyckan inte inträffar överhuvudtaget har
alltså blivit en reell möjlighet. Det är ett område med stor utvecklingspotential
(Baumann, Schöneberg och Justen, 2001), och därför flyttas fokus inom trafiksäkerhets-
arbetet mer och mer mot pre-crash fasen. Området har störst potential för biltillverkarna,
då det handlar om att placera intelligent teknik i bilarna man tillverkar. Även Vägverket
och andra trafikplanerare är dock intresserade. Ny teknik skapar möjligheter att föra in
information om trafikmiljön in i bilen istället för att som tidigare presentera den utanför
(skyltar o.dyl.), vilket skulle kunna minska olycksrisken.
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3 FICA-projektets modell och mål
Det här examensarbetet skrivs inom projektet FICA (Factors Influencing the Causation
of Accidents and Incidents). FICA handlar om att utforska domänen Aktiv Säkerhet.
Projektets målsättning är att genom olycks- och incidentstudier kunna bygga upp en
modell för förarsituationen, där man kan peka ut olika faktorer som ligger bakom
olyckor/incidenter. Utifrån denna modell ska man sedan utvärdera vilka tekniska
lösningar för aktiv säkerhet som är värda att satsas på, vilka situationer de är viktiga i,
och hur man undviker att lösningarna ökar risken istället för att minska den.

FICA-projektet har en grundmodell för hur ett olycksscenario uppstår och utvecklas. I
modellen görs några viktiga distinktioner mellan olika typer av fel som kan leda till en
olyckssituation, och hur man kan lösa upp situationen på olika sätt (se Fig 1).

   Pre-Crash                                Crash       Post-crash

Figur 1: Modell för olycksscenario i FICA

Modellen innehåller några begrepp som behöver förklaras. Till att börja med görs en
distinktion mellan två olika feltyper för mänskligt handlande:

• ”Blunt end failure” – Handlingar som utförs ”at the blunt end” är bakgrunds-
handlingar som skapar ramen för det konkreta förar-beteendet. Ett ”Blunt end
failure” innebär att en tidigare felhandling skapat omständigheter som kan
orsaka eller bidra till incidenter/ olyckor.

• ”Sharp end failure” – Handlingar som utförs ”at the sharp end” är de
handlingar som utförs i nuet. För trafik är alltså handlingar ”at the sharp end”
det man i varje ögonblick gör för att framföra ett fordon. Ett ”sharp end failure”
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innebär att en felhandling utförs i den rådande situationen. Detta kan i sin tur
resultera i en olycka/incident.

Sedan kan man även göra en distinktion mellan två sätt som fel och olycksorsaker kan
uppträda på i en incident/olyckssitutation:

• ”Latent failure conditions” – När ett ”Blunt end failure” eller ”Sharp end
failure” inträffar kommer konsekvenserna av det att ligga kvar i systemet ända
tills de upptäcks och åtgärdas. Dessa kvarvarande konsekvenser kallas ”Latent
failure conditions”. Exempelvis kan biltillverkaren ha underdimensionerat
broms-systemet på en ny modell, Vägverket kan ha skyltat en högre tillåten
hastighet än vad som är lämpligt för vägutformningen, eller mekanikern kan ha
glömt att dra åt bultarna ordentligt när han bytte däck. Konsekvenserna av dessa
felhandlingar utgör olika ”latent failure conditions”.

• ”Active failures” – Detta är de konkreta misstag eller fel som i en viss situation
leder fram till en incident/olycka. Active failures kan både inträffa både för
människan och för tekniken. Det kan vara att föraren reagerar felaktigt, att bilen
går sönder, eller att samspelet mellan förare och bil inte fungerar på något sätt.

FICA-projektet kommer att fokusera på active failures med beaktande av hur de kan
återhämtas av föraren och fordonet, samt hur de påverkas av blunt end failures och
latent failure conditions (en utförligare diskussion av dessa begrepp följer nedan under
avsnitt 6.1). Målsättningen är kunna att definiera och klargöra vilka faktorer som
inverkar på uppkomsten av, och förloppet i, trafikincidenter/olyckor.

Analysen kommer följaktligen att handla om samspelet mellan människan, fordonet och
trafikmiljön, med primärt fokus på den mänsk-liga faktorn, dvs. förarens beteende
(actions at the sharp end). Detta handlar konkret om att studera vilka faktorer som styr
förarbeteendet, hur och när de orsakar olyckor/incidenter (”sharp end failures”), samt
på vilket sätt teknik och trafikmiljö påverkar dem. Slutmålet är att kunna visa på vilka
aktiva säkerhetstekniker som är intressanta att satsa på och på vilket sätt de kan
hjälpa/förbättra föraren.

3.1 Nya angreppssätt i FICA

Det är värt att påpeka att FICAs angreppssätt på området Aktiv Säkerhet skiljer sig från
andra/tidigare ansatser på några punkter. Aktiv säkerhet kan utvecklas på olika sätt. Ett
vanligt sådant är att fokusera på hur man ska ge tekniskt stöd i Pre-Crashfasen, genom
att bygga detektions- och hjälp-system som assisterar föraren när en olycka är på väg att
inträffa, t.ex. Pre-Safe™ (Baumann, Schöneburg & Justen 2001). FICA vill gå ett steg
längre. Olyckssituationer (inklusive Pre-Crashfasen) är förverkligad risk. Målsättningen
är därför att ta reda på vilka faktorer som skapar risk-situationer (oavsett om de leder till
olyckor eller inte), och med teknikens hjälp förhindra att de uppkommer. Det handlar
alltså inte primärt om stödja i Pre-Crashfasen, utan att förhindra att den uppkommer
överhuvudtaget. Eliminerar man risken eliminerar man också olyckorna.

I FICA ses den mänskliga faktorn som en del av en större helhet. När en människa gör
ett misstag beror det dock oftast på att speciella omständig-heter ledde fram till det.
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Inom processindustrin har man sedan länge använt begreppet MTO (Människa-
Teknologi-Organisation) för på det sättet att kunna redovisa det samspel av faktorer
som i enstaka fall resulterar i en olycka. Detta gäller även i trafiken. Modellen för
förarbeteende i FICA kommer därför att vara en MTO-modell (se avsnitt 6.2). När man
beskriver de faktorer som påverkar en trafiksituation kommer både människan, fordonet
och trafikmiljön att vara med, samt även samspelet mellan dem.

När man forskar i olycksorsaker är det vanliga att studera inträffade olyckor. I FICA
kommer snarare incidenter (near misses) att stå i fokus, även om vanlig olycksanalys
också ingår. Genom att studera både incidenter och olyckor kan man hämta in ett rikare
material rörande risk-beteenden och undvikande av risksituationer än om man enbart
studerar olyckor. Slutligen kan det vara intressant att nämna att även om flera tidigare
svenska ansatser haft som mål att modellera förarbeteende så har de primärt utvecklats i
syfte att bättre kunna undervisa om trafiksäkerhet. FICA syftar däremot till att styra
utvecklingen inom aktiv säkerhetsforskning åt rätt håll; fokus ligger alltså på
teknikutveckling snarare än pedagogik.
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4 Teorier kring den mänskliga faktorn i trafiken
Det här examensarbetet handlar om att utveckla en olycksanalysmetod för att kunna visa
på vilka sätt den mänskliga faktorn kan ligga bakom olyckor/ incidenter i trafiken. När
man utformar en sådan metod måste man se till att den uppfyller två viktiga krav. Det
första kravet är att man tydligt specificerat vilka mål metoden är avsedd att hjälpa en att
nå. Att göra detta är relativt okomplicerat för det här arbetet. Målsättningen med
DREAM är att man med dess hjälp ska kunna förstå hur en risksituation i trafiken
uppstår och utvecklar sig, för att sedan kunna utveckla/designa specifika lösningar som
upphäver risken.

Det andra kravet vid metodutformning är att innehållet i metoden måste vara sådant att
det gör målet realiserbart. Detta innebär att den ska innehålla begrepp och samband som
täcker hela frågeställningen, samt gör det möjligt att formulera intressanta frågor. En
olycksanalysmetod för trafik måste alltså kunna svara på frågor om hur risk i trafiken
uppstår och vilka faktorer man kan arbeta med för att häva den, samt innehålla begrepp
och samband som förklarar och relaterar dem till varandra. Detta är inte riktigt lika
enkelt som att formulera målsättningen. Det kräver att man har tänkt igenom vad den
mänskliga faktorn är, och vad en påverkan av den mänskliga faktorn innebär.

Det här arbetet är inte det första som försöker analysera den mänskliga faktorns
inverkan i trafiken. En genomgång av litteraturen visar att det i trafikforskningen redan
finns många teorier. Utvecklingen av dem har följt psykologins utveckling ganska nära,
eller snarare de skolor som dominerat vid olika tidpunkter (Englund et al., 1998). Fram
till 60-talet intresserade sig psykologin mest för personlighetstester och individuella
skillnader. Man ansåg att personligheten styr beteendet. Detta resulterade i teorier för
trafikantbeteende som gick ut på att olyckor orsakas av ”olycksfåglar” i trafiken. Ett
litet antal personer antogs ha en ”olycksbenägen” personlighet, och pga. denna
ansvarade de för de flesta olyckorna.

Under 60-talet gjordes stora framsteg inom psykologin rörande människans förmågor
inom perception eller varseblivning. Man kom fram till att människan har stora
begränsningar i sin förmåga att ta in information av olika slag (visuellt, auditivt, osv.).
Detta ledde till trafikantmodeller som sade att människan råkar ut för olyckor snarare än
orsakar dem. Hon har inte förmågan att ta in tillräckligt med information från omgiv-
ningen, och blir därför lätt ett offer för en komplex trafikmiljö.

På 70- och 80-talet flyttades fokus från perception till tankeprocesser och motivation.
Den kognitiva psykologin slog igenom, tillsammans med motivationspsykologin.
Kognitiv psykologi grundar sig på en modell av människan som en informations-
processor, i analogi med en dator. Människan tar in information, bearbetar den (som ett
datorprogram) och genererar en handling av något slag som output. I trafikforskningen
har detta synsätt resulterat i teorier som säger att trafikanterna själva, utifrån egna behov
och förutsättningar, kan kontrollera och beräkna den risk de utsätter sig för. De har
kontroll över svårighetsgraden i det de gör, och därmed också kontroll över sina risker
att råka ut för trafikolyckor. Detta synsätt är i nuläget dominerande inom bilindustrin
(Nordlund, 2002). Man ser föraren som en rationell individ med en medveten
riskuppfattning och förmåga att handla utifrån denna.
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4.1 Problem och dolda antaganden i bilden av
människan som en dator

Om man vill undersöka skillnaden mellan olika modeller och teorier för beteende bör
man titta på deras olika sätt att besvara huvudfrågan kring mänskligt beteende, nämligen
varför människor gör som de gör. Varje beteendemodell innehåller ett antal antaganden
om vad som styr männi-skors handlande, och definitioner av vad det är som ska räknas
som meningsfullt beteende. Vill man skilja olika modeller åt är det därför en bra strategi
att titta på hur dessa antaganden och definitioner ser ut.

Om man till exempel tittar på vissa av skolorna i 50-talets psykologi ser man att de
definierade beteende som meningsfullt om det passar med individens personlighet. Anta
att jag börjar prata med en främmande människa och bjuder vederbörande på kaffe. Om
jag anses ha en extrovert personlighet och är omvittnat social skulle forskarna i detta
paradigm inte bli förvånade. Jag agerar logiskt och meningsfullt givet min personlighet.
Om jag däremot anses ha en introvert personlighet och vara mycket blyg skulle
forskarna bli konfunderade, eftersom handlingen inte är meningsfull, eller möjlig att
tolka på ett vettigt sätt, givet min personlighet.

Den bild av människan som dominerar i trafikforskningen idag är, som nämndes ovan,
bilden av människan som en dator. När man undersöker de antaganden och definitioner
som är kopplade till denna bild ser man att många av dem inte håller i ljuset av nyare
forskning. Då dessa antaganden och definitioner är relativt väl dolda är det viktigt att
lyfta fram dem, att visa varför de inte håller, samt presentera trovärdiga alternativ. Detta
är avsikten med avsnitten nedan.

4.1.1 Beteende är meningsfullt relativt mål snarare än struktur
Den kognitiva psykologin är grundad på analogin med människan som en
informationsprocessor/dator. Detta område har som mål att modellera kognition i sig,
dvs. strukturen hos de kognitiva processer som försiggår hos individen. Genom att
bygga upp flödesscheman och visa hur flödet kan beskrivas som en viss strategi menar
man sig visa vad som är meningsfullt beteende.

Det finns en mängd olika sådana strategier i psykologilitteraturen, i den betydelsen att
de är strukturellt logiska och konsekventa (datadrivet beteende, hypotesstyrt beteende,
osv.). Vad som är meningsfullt i dessa strategier avgörs av relationerna i den interna
strukturen, snarare än av vilken funktion strukturen fyller. Struktur föregår funktion om
man så vill. För trafikforskningen innebär detta att de existerande modellerna för
trafikantbeteende huvudsakligen är strukturella modeller.

Problemet här är att avsiktligheten och meningsfullheten som uttrycks i ovan nämnda
flödesscheman eller strategier snarare är en artefakt från modellen än en avbildning av
verkligt beteende (Hollnagel, 1998b). Vad dessa strategier och flödesscheman
egentligen beskriver är hur mänskligt beteende skulle kunna se ut i en idealsituation.
Studerar man människor i verkliga situationer upptäcker man istället att de både
kombinerar strategier och hoppar mellan dem, snarare än att hålla fast vid en enda
strategi. Detta fenomen går inte att förklara inom liknelsen med människan som en
dator, eftersom man där borde välja det program som passar för uppgiften och sedan
hålla sig till det.
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Frågan blir då hur man på något annat sätt fångar upp meningsfullheten i mänskligt
beteende. Det alternativ som förespråkas här är att beteende är meningsfullt i den
meningen att det når uppsatta mål på ett effektivt sätt, och att det finns karakteristiska
mönster som återupprepas ofta (Hollnagel, 1998b). Mänskligt beteende är därmed
meningsfullt relativt sina mål snarare än relativt sin struktur.

Om mänskligt beteende är meningsfullt relativt sina målsättningar blir den naturliga
fokuspunkten i en beteendemodell att modellera, och därmed förklara, hur målstyrt
beteende fungerar. Man undersöker hur olika beteenden hjälper individen att realisera
mål. Detta medför att om man vill analysera och förklara ett beteende måste man förstå
vilken funktion beteendet har och undersöka på vilken nivå prestationen ligger, dvs. om,
och till vilken grad, beteendet hjälper människan att lyckas med sina målsättningar.
Denna typ av beteendeanalys är det som ligger till grund för den olycksanalysmetod
som presenteras i det här arbetet. Avsikten är att beskriva karakteristika för olika
prestationer, snarare än specifika kognitiva strukturer.

4.1.2 Beteende utspelar sig alltid i en kontext
En bieffekt av det strukturella tänkandet inom den kognitiva psykologin är att man delar
upp det som ska struktureras i fristående delar. Närminne och långtidsminne betraktas
t.ex. som separata enheter med separata funktioner, på samma sätt som internminne och
hårddisk i en dator. I och med att man separerar dem på detta sätt blir det också legitimt
att forska på dem var för sig. Existerande trafikmodeller behandlar på samma sätt
föraren som fristående från fordonet och trafikmiljön (Englund 1998). Det är legitimt att
studera föraren för sig. Man utgår även från att det bästa sättet att studera föraren på är
att göra det under så kontrollerade omständigheter som möjligt (laboratorie-
experiment), för att kunna styra alla variabler.

Under 90-talet har man dock börjat inse att det är nödvändigt att studera beteende i det
sammanhang där det förekommer om man verkligen vill veta varför människor agerar
som de gör i olika situationer. Detta synsätt kallas ”Cognition in the Wild”, ”Situated
Cognition” eller ”Natural Cognition” (Hutchins 1995). Grundaxiomet för detta är att
beteende alltid utspelas i en kontext. Man kan aldrig frikoppla individen från
sammanhanget. De som tror att laboratorieförsök på något sätt får fram ett ”rent”
beteende har fel; laboratoriet är en miljö bland många andra och folk anpassar sitt
beteende till den. Skarpt formulerat kan man säga att beteende är helt kontextberoende.
Vet man inte hur kontexten ser ut och vilka element som ingår i den kan man inte heller
veta hur individen kommer att bete sig.

Detta gäller även trafiksituationer. Föraren måste interagera både med bilen och
trafikmiljön (inklusive medtrafikanterna) för att köra säkert. Det är därför inte
meningsfullt att studera föraren för sig, bilen för sig, osv. Skapar man en laboratorie-
miljö med bara en förare, en bil och en väg får man inte rena beteendedata, utan data
som är representativa för just den typen av miljö. Möjligen kan man då generalisera
resultaten till australiensisk landsvägstrafik, eftersom det är en liknande miljö, men
absolut inte till stadstrafik. Man måste ha med de specifika omständigheterna för den
situation man vill analysera, annars kan man inte göra en bra analys.
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4.1.3 Beteende är proaktivt likaväl som reaktivt
I beteendemodeller grundade på bilden av människan som en dator sker allt utbyte med
omgivningen vid väldefinierade stadier/tidpunkter på ett organiserat sätt. Orsaken till
detta är att i informationsprocessoranalogin så väntar datorn hela tiden på input
(feedback) innan den gör något, den befinner sig inte i dynamisk interaktion med
omgivningen. För människan är motsvarande process att reagera på stimuli, men inte
göra något annat. Konsekvensen av detta är att beteendeanalysen i huvudsak handlat om
hur man reagerar på yttre händelser. De existerande trafikmodellerna är därför
mestadels feedback drivna, dvs. fokuserar på hur föraren reagerar snarare än agerar (se
t.ex. Hankey et al. 2000).

Människan i trafiken är dock proaktiv lika väl som reaktiv, hon använder lika mycket
feedforward (förväntningar om hur situationer ska utveckla sig), som feedback för att
styra sitt beteende. Tar man ett exempel från bilkörning kan man säga att så fort det är
andra bilar i närheten förväntar jag mig som förare att de andra bilarna kommer att
agera på vissa sätt i framtiden. Att förstå och planera utifrån de andra bilarnas
intentioner, dvs. vad de kommer att göra i den närmaste framtiden, är nödvändigt för att
jag ska kunna kontrollera min egen körning.

En persons förmåga att behärska en situation är egentligen omöjlig att skilja från
förmågan att förutse hur situationen kommer att utvecklas (vilket är samma sak som att
ha en korrekt förståelse av situationen). Att vara med om en incident/olycka är att råka
ut för något oväntat; något man inte haft tillräckligt med tid och/eller information för att
kunna upptäcka och undvika. I en välbekant situation är det lätt att bibehålla kontroll
eftersom det är lätt att förutse hur utvecklingen blir. I en obekant situation är det
svårare, eftersom det faktum att situationen är obekant gör att förutsägelser lätt kommer
på skam.

Förutsägbarhet hos andra trafikelement är därför otroligt viktigt i trafikmiljön. När
miljön är förutsägbar och mina förväntningar (min feedforward) stämmer ger det mig
som förare den framförhållning jag behöver för att hinna planera och reagera på
förändringar. När förväntningarna inte stämmer blir jag förvånad och överraskad, och
förlorar värdefull tid i min reaktion på det som inträffar. Forskningen visar att när
människor bryter mot trafikreglerna ökar olycksrisken både för att de själva vållar en
olycka och för att de ska bli inblandade i olyckor som andra vållar. Anledningen är att
dessa regelbrott innebär att man inte beter sig på det sätt som förväntas av en, vilket gör
att förväntningarna från förare runt omkring sätts ut spel (Parker & Stradling, 2001).

4.1.4 Beteende är ofta automatiserat och omedvetet
För en dator är ett av kraven att programkoden är logisk och möjlig att förstå. Kan man
inte redogöra för hur koden är skriven och dess ordnande principer vet man inte heller
vad datorn gör. Överfört i de förarmodeller som vilar på analogin med människan som
dator medför detta två antaganden. För det första antar man att för att ett beteende ska
kunna var meningsfullt måste det följa en strategi som är logisk och konsekvent. För det
andra antar man att denna strategi måste kunna formuleras explicit, precis som koden i
ett datorprogram.

Rationellt beteende blir då något som alltid är möjligt att redogöra för. Det sker på
medveten nivå eller går att lyfta dit. I ett datorprogram kan man ta fram programkoden,
se hur den är uppbyggd och hur den ”tänker” kring de problem den är gjord för att lösa.
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Individen förväntas på motsvarande sätt kunna motivera/beskriva orsakerna till sitt
beteende på en medveten, explicit nivå. Bilindustrin har därför en bild av föraren som
en medveten och resonerande individ.

Att köra ett fordon handlar dock bara till en mindre del om att resonera och fatta
medvetna beslut. Förarbeteende är till större delen inte medvetet utan automatiserat.
Precis som när man går eller springer styrs det mesta av förloppet automatisk utan att
man behöver tänka på det (accelerera, stanna, svänga, osv.). Det är så självklart att
kunna gå/springa att det skulle upplevas som väldigt frustrerande att medvetet behöva
tänka på hur man gör när man går/springer (och skulle man försöka är risken stor att
man snubblar, eller upptäcker att man inte kommer längre!). Samma sak gäller när man
utbildar bilförare; så länge personen inte kan sköta gas, broms, ratt och växling
automatiskt så är man inte mogen för att köra bil på egen hand.

Anledningen till att vissa beteenden automatiseras är att det frigör resurser. Att kunna
förflytta sig är en viktig del av att vara människa (Nordlund, 2002), och har alltid varit
nödvändigt för att överleva. Därför har människan under evolutionens gång utvecklat en
mycket förfinad och automatiserad förmåga att gå/springa. Den medvetna tankeförmå-
gan kan användas till annat, t.ex. att planera vad man ska göra när man kommer fram.

Därför är det orimligt att tänka sig att mänskligt beteende måste vara medvetet och
möjligt för individen att formulera explicit för att det ska räknas som rationellt. Det kan
lika gärna vara automatiskt och omedvetet, men inte mindre rationellt för det, i betydel-
sen att det hjälper individen att nå sina målsättningar. Kör man på 90-väg är det
rationella beteendet att hålla 90 km/h, och om jag gör det utan att tänka på det så blir det
inte mindre rationellt för det.

Om mycket mänskligt beteende sker automatiskt och omedvetet får man den intressanta
bieffekten att det kan vara väldigt svårt att få fram några vettiga svar ur enkätmaterial.
Den resonerande föraren i soffan är helt enkelt en annan person än den automatiserade
föraren bakom ratten. Det är inte självklart att man kan minnas eller återberätta vad som
hände i en viss trafiksituation, eftersom största delen av det man själv gjorde sannolikt
skedde automatiskt och reflexmässigt. Att man ofta får väl ifyllda enkäter har snarare att
göra med att vi är väldigt duktiga på att rekonstruera ett troligt händelseförlopp utifrån
hur vi tycker att vi borde ha agerat och vad som rimligen kunde ha hänt, men då handlar
det om fiktion snarare än fakta.

4.1.5 Attityder kring risk, självförtroende och tristess
I bilden av föraren som en dator ligger att hon är riskmedveten och hela tiden kalkylerar
på riskläget under sin körning. Man antar att föraren gör en bedömning av riskläget som
ligger rätt nära den objektiva statistiska risken, och att hon anpassar sin körning till
detta.

Dessa antaganden tar inte hänsyn till människans ursprung och attityder. Att köra bil
handlar, precis som att gå och springa, om att förflytta sig. Ur fysisk aspekt rör det sig
om väsensskilda aktiviteter, men ur den mentala aspekten (vilket är den intressanta här)
rör det sig om samma typ av aktivitet. Människan har bara kört bil i några decennier,
men gått/sprungit i tiotusentals år. Därför tar vi med oss attityder och förväntningar som
finns när man förflyttar sig till fots med in i fordonet (Nordlund 2002).
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Det finns två bra exempel på sådana attityder. När man promenerar upplever man för
det första inte att man utsätter sig för någon speciellt risk (om man inte tillhör gruppen
äldre människor på halt underlag). För det andra har man stort förtroende för sin egen
förmåga att lösa problem som uppstår när man går (stanna, ändra riktning, osv.). Dessa
attityder följer med in i bilkörningen. Få förare upplever att de utsätter sig för något
speciell risk genom att köra bil, och de är generellt mycket säkra på sin förmåga att
hantera eventuellt risk och lösa upp knepiga kör-situationer.

Vi har alltså nästan lika stor tilltro till våra körreflexer som till våra gångarreflexer.
Bilindustrin har en bild av människan som riskmedveten och säkerhetstänkande, men
faktum är att vi förväntar oss inte att behöva tänkta speciellt mycket för att lyckas med
vår körning, eftersom det sker automatiskt när vi går. Vi tänker inte på hur vi kör. Vi
bara gör det, och dessutom med gott självförtroende.

Förflyttning i ett generellt perspektiv har en annan viktig egenskap; den är målstyrd.
Människan går och springer för att få motion och för att det är roligt ibland, men
framförallt för att uträtta saker. Man vill förflytta sig från punkt A till punkt B för att
göra någonting vid punkt B. Bilkörning är identiskt med att gå och springa i det här
avseendet. Bilkörning är förflyttning från A till B som inte skulle utföras om inte
huvudsyftet vore att komma till B. Förflyttningstid är därför förlorad tid i mångas ögon,
en väntan på att göra det som egentligen är viktigt.

Bilkörning är därför inget man vill lägga mer tid och kraft på än absolut nödvändigt,
och den tid som går åt till att förflytta sig fördriver man gärna på olika sätt (Nordlund
2002). Därför vill man ha en passagerare med när man kör så man har någon att prata
med, och därför kan man se människor sitta och läsa tidningen när de sitter i bilköer.
Därför håller också info- och entertainment i bilen på att bli en stort. Mittkonsollen kan
fyllas med tillbehör för att fördriva eller ta vara på den tid man annars upplever som
bortkastad under själva förflyttningen.
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5 Ett nytt grepp på mänskliga faktorn –
Cognitive Systems Engineering

Som framgår av kritiken ovan är de teorier för trafikantbeteende som baseras på bilden
av människan som en dator/informationsprocessor behäftade med ett flertal problem.
Detta gäller speciellt om man ser på vad forskningen har att säga om människans sätt att
fungera i praktiken. De teorierna är därför inte lämpliga i det här projektet. Istället
kommer arbetet att baseras på grundtankarna i ett fält kallat Cognitive Systems
Engineering, CSE (Hollnagel & Woods, 1983). Detta synsätt integrerar de kritiska
synpunkterna ovan, och är utformat för att hantera mänskligt agerande i en teknologisk
kontext. Det passar alltså utmärkt för det här projektet.

Som nämndes ovan (se avsnitt 4.1) så är ett bra sätt att skilja på olika beteendemodeller
att studera deras olika antaganden om varför människor agerar på olika sätt, samt hur de
definierar vilka beteenden som är meningsfulla och varför. Tittar man på CSE ser att
man att där definieras förmågan till meningsfullt beteende som förmågan att utöva
kontroll. Grundtanken är att det är en del av den mänskliga naturen att försöka
kontrollera utvecklingen av de situationer man befinner sig i, på så sätt att det vi gör för
oss närmare de mål vi vill uppnå.

Istället för att modellera den mänskliga faktorn utifrån datormodellen flyttar CSE därför
fokus till hur en person, eller en grupp, kan behålla kontrollen över den situation man
befinner sig i, genom att styra de processer eller system man arbetar med. En människas
handlingar är i detta perspektiv meningsfulla om de hjälper henne att uppnå sina mål.
Vad som är rationellt och vettigt beteende avgörs alltså inte av om det följer en viss
strategi eller går att verbalisera. Kriteriet är istället huruvida beteendet fyller en målför-
verkligande funktion i sammanhanget.

Det sista är mycket viktigt, eftersom det visar att vad som är meningsfullt beteende inte
går att särskilja från kontextens utformning. Samma handling kan hjälpa eller stjälpa
beroende på situationen; därför kan man inte heller avgöra vilka handlingar som är
meningsfulla utan att veta hur kontexten ser ut. Fokus i CSE ligger därför på att visa hur
mänskligt beteende påverkas och styrs av intern och extern kontext (snarare än att
förklara den genom hypotetiska modeller av kognitiva strukturer hos individen), och
utgår från helhet och funktion istället för separata delar och struktur.

CSE har ett pragmatiskt förhållningssätt. Målet är inte att förklara hur det mänskliga
medvetandet fungerar, utan att skapa en bas för att kunna bygga verktyg och metoder
för systemdesign, riskanalys, beteendemodellering, osv. I CSE ägnar man sig åt att
beskriva hur olika kognitiva system handlar för att uppnå mål, men den variation i
beteendet som modellen ska kunna hantera är den variation som existerar i praktiken,
inte all möjlig variation. Intentionen är att aldrig komplicera en modell mer än vad som
behövs för att täcka den befintliga variationen i beteende som man studerar.
Detaljmodellerande av kognitiva funktioner lämnas därhän, och CSE aspirerar därför
inte på att skapa någon ”sann” modell för kognition (även om det vore intressant att
göra ett försök).
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5.1 Interaktionsmodeller för olycksanalys

CSE säger att människors handlande syftar till att kontrollera den situation de befinner
sig i, för att de ska kunna uppnå sina målsättningar. Tillämpar man detta på trafikmiljön
kan man säga att när man kör ett fordon så handlar det om att kontrollera själva
körprocessen, på ett sådant sätt att föraren uppnår sina mål med körningen (att komma
fram en viss tid till en viss plats, att komma fram utan skador, osv.…)

Eftersom föraren befinner sig i en fortlöpande interaktion med bilen, trafikmiljön och
medtrafikanterna, måste kontrollen över körprocessen utövas dynamiskt, dvs. hela tiden
vara situationsanpassad. Olycksrisker uppstår när de handlingar föraren utför för att
behålla kontrollen inte passar för den rådande situationen. Att förlora kontrollen är alltså
samma sak som att agera på ett dysfunktionellt sätt i en viss situation; att utföra
handlingar som i just den situationen inte hjälper föraren att nå sina mål. Det intressanta
i en olycks-/incidentanalys blir då försöka hitta orsakerna till detta dysfunktionella
beteende. Man vill veta varför föraren förlorade kontrollen i den situation som rådde vid
olycks-/incidenttillfället.

För att kunna analysera varför kontrollen går förlorad och varför människor agerar
dysfunktionellt behöver man en modell för hur interaktionen med omgivningen går till.
När man läser de rådande teorierna på detta område ser man att även de, precis som
teorierna för beteende i trafiken, baseras på analogin med människan som en dator.
Därmed är de också behäftade med samma problem.

Den aspekt som behöver diskuteras här är att man, på grundval av människans och
maskinens fysiska separation, även ser dem som funktionellt separerade enheter (den
intelligenta människan och det teknologiska systemet). Även om människan och
maskinen är fysiskt separata finns det dock goda anledningar att anta att funktionell
separation inte gäller. När människor utövar kontroll över sin omgivning har de nästan
alltid olika verktyg till hjälp. Dessa verktyg, eller artefakter, är nödvändiga för att man
ska kunna arbeta effektivt. En bonde utan plog står sig ganska slätt ute på fältet, liksom
en bilförare utan bil. Verktyget hjälper individen att genomföra en uppgift, och utan
redskapet ifråga blir uppgiften oftast mycket jobbigare. För att ta bonden igen; han kan
säkerligen med sina bara händer försätta åkern i det skick han vill ha den, men det går
betydligt fortare och lättare med en plog och en traktor.

De verktyg vi använder hjälper inte bara fysiskt, utan även kognitivt på olika sätt. En
kalender gör att jag inte behöver hålla datum och tider i huvudet. Om jag skriver in dem
håller kalender ordning på dem och jag kan ta fram det hela när jag behöver det.
Kalendern utför alltså samma arbete som jag annars skulle ha gjort med min hjärna.
Ännu tydligare blir det med miniräknare. Jag behöver inte kunna göra räkneoperation-
erna i huvudet om jag har en miniräknare. Jag behöver inte ens veta vilka principerna
bakom är, det räcker med att miniräknaren kan det för att vi tillsammans (jag och
miniräknaren) ska kunna göra en kalkyl på materialåtgång och pris för ett husbygge
t.ex. Min naturliga kognitiva kompetens och miniräknarens artificiella samverkar.

Att på detta sätt bygga in kognitiva förmågor eller kunskaper i olika teknologiska
lösningar blir vanligare och vanligare, och mer och mer avancerat. När människan
agerar gör hon det därför inte i en död och dum omgivning, utan tillsammans med en
levande och intelligent sådan. Ser man t.ex. på komplicerade system som kontroll-
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system i kärnkraftverk kan man konstatera att de är synnerligen kompetenta, de kan
både förutse och lösa problem. De teknologiska systemen har alltså blivit mer och mer
”kognitiva”, i betydelsen att de blivit målstyrda och använder feedforward kontroll.
Teknologiska system kan därför ses som artificella kognitiva system som interagerar
med naturliga kognitiva system, dvs. människor (Hollnagel, 1998a).

Systemen i trafiken är inget undantag från denna utveckling. En farthållare gör att
föraren inte själv behöver hålla farten på rätt nivå. ABS-bromsar gör att hjulen aldrig
låser sig även om föraren inte har tillräckligt bra körkunskaper för att bromsa på rätt
sätt. Trafiksignaler och skyltning gör att fordon kan passera varandra på korsande
vägbanor utan att kollidera.

De interaktionsmodeller som bygger på tanken om funktionell separation kan inte
hantera detta. De tänker sig att individen löser vissa problem och det tekniska systemet
andra, istället för att se att individen och tekniken löser uppgifter tillsammans. De
behandlar inte vår förmåga att utnyttja det kunnande eller den intelligens som finns
inbyggd i våra verktyg. Detta är inte tillfredsställande när man ska utveckla aktiv
säkerhet, som verkligen handlar om att utveckla intelligenta tekniska system som
tillsammans med föraren ska lösa uppgiften att köra säkert. Ett alternativt synsätt är
därför nödvändigt.

5.2 Sammansatta kognitiva system – JCS

Detta alternativa synsätt skapas genom att man utgår från principen ovan om att
teknologiska system kan ses som artificella kognitiva system som interagerar med
naturliga kognitiva system. Utifrån denna principiella likhet blir det både möjligt och
lämpligt att modellera ett samarbetande system av teknologi och människor som ett
enda kognitivt system, ett Joint Cognitive System, (JCS).

Begreppet Joint Cognitive System kommer från CSE och fångar upp det faktum att
människor och maskiner av olika slag löser uppgifter ihop, med ett fokus på hela
systemets funktion (hur bra kontroll det har, hur väl det löser sina uppgifter med
avseende på sina målsättningar). Målet i en olycksanalys baserad på ett JCS blir att
redogöra för hur kontrollen går förlorad för det sammansatta kognitiva systemet som
helhet, i den kontext systemet befinner sig.

När man säger att ett JCS är ett sammansatt kognitivt system säger man inte vilka de
ingående delarna är. Istället för formella gränser specifi-cerar man vilka delar som ska
ingå vid varje enskild analys, och detta urval styrs i sin tur av vilket problem man vill
analysera. Tittar man t.ex. på flygtrafiken kan man se att ett JCS inom denna utgörs av
flygplanet och piloten (se figur 2 nedan). Detta system kan man undersöka med
avseende på hur väl det löser uppgifter som att följa tidtabellen, flyga rätt rutt, osv. Är
man intresserad av hur besättningen fungerar i sin arbetsmiljö, som t.ex. inom Crew
Resource Management, kan JCS:et utgöras av besättningen (inklusive piloten) och
flygplanet. Vill man studera hur väl en viss flygplats fungerar ur trafikledningssynpunkt
så bör man även inkludera flyg-ledningen, och eventuellt övrig flygtrafik i luftrummet i
JCS:et.
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När man bestämmer sig för vilka komponenter som ska ingå i det JCS man vill studera
finns det två kriterier att basera urvalet på. Det första är att om komponenten påverkar
situationen på ett signifikant sätt så bör den inkluderas. Det andra är att om
komponenten kan kontrolleras eller påverkas så bör den inkluderas. Allt som inte
inkluderas i JCS:et hör per definition till den omgivande kontexten.

Båda ovanstående kriterier måste uppfyllas för att komponenten ska kunna ingå i
JCS:et. Tar man t.ex. komponenten väder för flygtrafiken ser man att den uppfyller
första kriteriet. Vädret påverkar och förändrar flygsituationen på ett signifikant sätt. Det
uppfyller dock inte det andra kriteriet. Det är inte möjligt att kontrollera eller påverka
vädret. Därför bör det inte inkluderas i något flygtrafik-JCS. Vill man studera hur
JCS:et pilot + flygplan uppträder i luftrummet bör man räkna flygledningen som en del
av kontexten och inte en del av JCS:et, eftersom piloten och planet sällan kan utöva
kontroll över flygledningen på marken (kriterie 2).

Väder
 Övrig flygtrafik 

i luftrummet  
Flyg- 

ledning Besättning Flygplan  Pilot

Joint Cognitive System

Joint Cognitive System

Joint Cognitive System

Joint Cognitive System

Figur 2: Olika JCS för flygtrafikanalyser

5.2.1 JCS i trafiken – JDVS
Trafiken är ett typiskt exempel på samarbetande system av teknologi och människor.
Föraren interagerar dynamiskt med bilen, trafikmiljön och medtrafikanterna i sin
körning. När man modellerar bilkörning är det därför väsentligt att de ingående
faktorerna Människa-Fordon-Trafikmiljö beskrivs som en helhet, som något mer än
interagerande delar (Hollnagel 2001). Därför passar det bra att tillämpa tankarna kring
JCS genom att de ingående delarna i trafiksituationen ses som ett sammansatt kognitivt
system (se figur 3 nedan).

Urvalet av komponenter som ska ingå i trafik-JCS:et är gjort utifrån de två kriterierna
ovan. Tittar man de möjliga komponenterna i figur 3 så ser man att alla på ett



DREAM – Driving Reliability and Error Analysis Method______________________________

-22-

signifikant sätt kan påverka de situationer vi vill analysera (olyckor/incidenter i
trafiken). När det gäller det andra kriteriet, dvs. vilka komponenter som går att påverka,
så får man se de målsättningar som finns i det projekt man gör analysen inom. Det här
arbetet skrivs inom FICA-projektet, där målsättningen är att utveckla aktiv
säkerhetsteknik för placering i fordonet. De komponenter man vill och kan påverka
inom ramen för detta blir då föraren och fordonet. Varken vägnät, trafikinformation,
övriga trafikanter eller väder ingår i målsättningen för påverkan och kontroll. Det JCS
som passar för FICA-projektet är alltså det som består av komponenterna förare och
fordon. Därmed ses också alla andra komponenter som en del av omgivningen, och inte
som en del av JDVS:et. För att tydliggöra detta kommer JCS:et för FICA-projektet i
fortsättningen att refereras till som ett Joint Driver-Vehicle System, JDVS.

VäderÖvriga
trafikanter

Trafik-
informationVägnätFordon Förare

Joint Driver-
Vehicle System

Figur 3: FICA-projektets JDVS för trafiksituationen
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6 Mänskliga felhandlingar
När man pratar om den mänskliga faktorn som olycksorsak innebär det vanligtvis att
man anser att en människa orsakat en olycka genom att handla fel på något sätt. Det
underliggande antagandet för ett sådant resonemang är att föraren kunde välja mellan ett
korrekt och ett felaktigt beteende, och att han valde det felaktiga. Man tänker sig att
föraren hela tiden sitter och väljer aktivt/medvetet mellan olika alternativ, och ibland
kalkylerar föraren fel. Detta resonemang är typiskt för teorier som tänker sig människan
som en dator. Som framgått ovan (se avsnitt 4.1.4) fungerar det resonemanget inte
speciellt bra i trafiken, och därför behövs en diskussion om vad begreppet felhandling
egentligen innebär.

För att förstå vad det är som sker när en människa orsakar en incident/ olycka kan man
börja med att konstatera att väldigt få trafikanter är ute efter att avsiktligt skada sig
själva. I en djupstudie från Vägverket (Sagberg och Assum, 2001) så hade man av totalt
116 dödsfall i Region Mälardalen en andel självmord på 8,7 %. Denna siffra är enligt
studien förmodligen en överskattning. Om man räknar över den siffran på den nationella
statistiken för t.ex. år 2000 (591dödsfall) så får man 51 döda pga. självmord. Av 22 623
skadade i trafiken år 2000 utgör detta 2,2 promille. Även om man justerar uppåt med
tanke på att det skadas några förutom den som dör i olyckan, och att några
självmordsförsök misslyckas, så kommer man förmodligen inte upp i en procent ens.

När en incident/olycka inträffar är det därför nästan aldrig fråga om att föraren avsiktligt
försökt sätta sig i en risksituation. Att man inte vill krocka när man kör är egentligen en
given grundförutsättning! När människor skadar varandra eller sig själva i trafiken sker
det oavsiktligt. Slutsatsen blir att den mänskliga faktorn handlar om att beteenden som
föraren tror är säkra ändå kan försatta föraren i risksituationer, som ibland får olycklig
utgång. Man tror att man kör på ett säkert sätt, men råkar ändå ut för en olycka/incident.
Dessa oavsiktliga risksituationer är vanliga. Analyser säger att den mänskliga faktorn är
ensam eller bidragande orsak i så mycket som 90–95 procent av trafikolyckorna (Rumar
(1985), Tarrière et.al. 1996).

6.1 Balansen mellan effektivitet och noggrannhet

Med tanke på att folk inte vill skada sig själva (eller andra) kan man fråga sig varför
dessa risksituationer ändå uppkommer. Orsaken är kopplad till hur människan fungerar.
Som människa har man alltid olika, föränderliga och ibland motstridiga krav på sig när
man handlar. Vi anpassar oss till detta genom att göra ständiga avvägningar mellan
tillgängliga resurser och de krav situationen ställer. Principen är att man vill kunna göra
det som krävs på ett så bra sätt som möjligt, men samtidigt vill man vara så effektiv som
möjligt, dvs. undvika att lägga ned tid och energi i onödan.

Som en konsekvens av detta är man ständigt på jakt efter genvägar man kan använda sig
av. Fördelen med genvägar är uppenbar; de sparar tid och energi men leder ändå fram
till målet. Basen för genvägar är alla former av regelbundenhet i omgivningen. Om
omginingen och dess villkor förändrades hela tiden vore det omöjligt att hitta några
genvägar och effektivisera sitt handlande. Kan man däremot utgå från att tillstånd A
alltid gäller i situation B behöver man inte kolla att tillstånd A faktiskt gäller. Till



DREAM – Driving Reliability and Error Analysis Method______________________________

-24-

exempel kan jag gå på affären och handla mat utan att behöva kontrollera om den är
färsk eller inte, eftersom jag tar för givet att affären inte säljer mat med utgånget datum.

Människan kan alltså agera effektivt eftersom hon snabbt lär sig strunta i det som
vanligtvis är oviktigt/onödigt. Exempelvis kan man titta på skillnaden mellan vad
körskolorna lär ut och hur erfarna förare gör vid filbyte. Körskolan lär ut att man ska
kolla backspegel, sidospegel, vrida huvudet och sedan blinka. Den erfarne föraren kollar
ofta enbart backspegeln, samtidigt som han blinkar. Procedurerna skiljer sig kraftigt,
eftersom den erfarne föraren hoppar över två led och kör de andra parallellt. Han har lärt
sig en genväg och vet i vilka situationer den fungerar, dvs. har aldrig råkat ut för några
problem på grund av den. Detta sätt att effektivisera sitt beteende genom genvägar går
igen i alla situationer där mänskligt handlande förekommer.

Ett annat exempel från bilkörning är den säkerhetskontroll som lärs ut på bilskolorna.
Innan man startar bilen bör man varje gång gå en inspektions-runda och kontrollera luft,
olja, vatten i kylaren, eventuella yttre skador, osv. Den här kontrollen gör de flesta bara
en gång, och det är på uppkör-ningen. Därefter hoppar man över den, och litar istället på
att om bilen startar så mår den bra, och i annat fall får bilen själv säga till via varnings-
lampor och liknande.

Vad som ska räknas som normalt beteende i en situation är därför inte det som beskrivs
i manualer och instruktionsböcker, utan det som utvecklas över tid och återspeglar
regelbundenhet i omgivningen. Om den erfarne föraren skulle råka ut för en olycka som
involverar en genväg (till exempel att han inte upptäcker bilen i körfältet bredvid vid
filbyte) skulle man kunna peka ut förarens beteende som olycksorsak eftersom det inte
följer körskolans normer. Detta sätt att analysera är dock inte meningsfullt om man
verkligen vill förstå vad som inträffat (och hur man ska kunna åtgärda det). Beteendet i
sig var helt normalt för föraren. Man kan inte på ett meningsfullt sätt säga att han gjort
fel, eftersom han betett sig som vanligt.

Vill man förstå varför den mänskliga faktorn orsakar olyckor bör man därför analysera
varför beteende och situation inte passade ihop i olyckssituationen, istället för att peka
ut beteendet som ett felaktigt val från förarens sida. När man läser analyserna i avsnittet
om olycksanalys-metoden nedan bör man komma detta. Även om termen felhandling
används innebär den inte att föraren gjort fel, utan att ett normalt beteende i vissa
situationer blir dysfunktionellt, pga. situationens karaktär. Det är alltså en felhandling
relativt situationen, inte i någon generell bemärkelse. Om man exempelvis pratar om
felhandlingar utifrån kognitiva strategier bör man komma ihåg att de kognitiva strategi-
erna i vanliga fall bidrar positivt till individens funktion.

6.2 Felhandlingar i ett större sammanhang –
MTO-modeller

Som diskussionen ovan visar är människor inte ute efter att skada sig själva i trafiken.
När en människa gör ett misstag beror det istället ofta på att en kombination av
omständigheter leder fram till det. Dessa omständigheter har inte enbart med individen
att göra, utan involverar även teknologin och organisationen runtomkring. Den
mänskliga faktorn bör därför ses som en del av en större helhet.
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Inom processindustrin använder man begreppet MTO (Människa-Teknologi-
Organisation) för att redovisa det samspel av faktorer som i enstaka fall resulterar i en
olycka. Bakom MTO-begreppets utveckling ligger det faktum att de teknologiska
systemen har blivit mer och mer komplexa, och därmed allt svårare att överblicka och
förstå för enskilda individer. Detta har resulterat i att det blivit svårt att skydda sig mot
olyckor, och framförallt olyckor som beror på kombinationer av fel.

I det här projektet passar MTO-begreppet mycket bra för att fånga upp trafikmiljöns
komplexitet och olika ingående delar. Olycksanalysmetoden nedan är därför en MTO-
metod, där målet är att kunna analysera inte bara människan utan alla faktorer som
påverkar en trafiksituation, dvs. människa, teknologi och organisation, samt samspelet
mellan dem.

I MTO-modeller görs det ett par distinktioner som bör uppmärksammas. Till att börja
med så skiljer man på människor ”at the sharp end” och människor ”at the blunt end”.
Människorna ”at the sharp end” är de som faktiskt interagerar med det teknologiska
systemet, t.ex. piloter, förare och kärnkraftsoperatörer. Det är dessa individer som
utsätts för alla problem som uppstår när de ska kontrollera olika processer. De måste
också lösa problemen, både under normala och svåra/akuta förhållanden.

De som agerar ”at the sharp end” har vissa krav på vad de ska göra, och vissa resurser
till sitt förfogande. Människor ”at the blunt end” är de som på olika sätt är ansvariga för
hur dessa krav och resurser är utformade. De är dock inte själva involverade i kontroll-
processen. De kan vara designers, underhållspersonal, systemarkitekter, osv.

Ibland agerar människorna ”at the blunt end” dysfunktionellt på något sätt. En
bilmekaniker kanske inte drar åt hjulmuttrarna ordentligt vid däckbyte, en flygplans-
konstruktör gör en hållfasthetsberäkning som inte stämmer, eller så ritar en arkitekt en
dörr för öppning inåt trots att det inte finns utrymme i rummet för att öppna dörren den
vägen. När detta inträffar har det skett ett s.k. ”blunt end failure”. Om konsekvenserna
av detta felaktiga agerande inte åtgärdas kommer de att ligga kvar i systemet.

Dessa kvarliggande konsekvenser kallas för”latent failure conditions”, och de innebär
att systemet i ett eller flera lägen inte kommer att fungera som operatören ”at the sharp
end” förväntar sig. De kan alltså skapa eller bidra till olyckor i framtiden om de inte
åtgärdas. Grundtanken man vill fånga upp här är att vissa felhandlingar som skapar risk-
eller olyckssituationer kan ha utförts långt innan olycks-/incidenttillfället. Observera
dock att när handlingen utförs så är det ur den felande individens synvinkel ett ”sharp
end failure”. Vad som ska räknas som ”sharp/blunt end”, eller nutid/dåtid, beror alltså
på vilket tidsintervall man väljer.

När något fallerar ”at the sharp end” kallar man detta för ett ”active failure”. Det kan
vara att en operatör agerar dysfunktionellt, t.ex. genom att köra upp på en
järnvägsövergång när det kommer ett tåg. Det kan också vara en teknologisk felfunktion
av något slag, t.ex. en hårddiskcrash eller säkerhetssystem som inte larmar. Poängen
med MTO-tänkandet är att när det inträffar sådana ”active failures” så gör man inte
bara en analys av vad som hände precis i olycksögonblicket. Man går även på djupet
och ställer sig frågan om det finns några bidragande ”latent failure conditions”, och
vilka ”blunt end failures” som de härstammar från.
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När man söker efter olika faktorer som kan ha orsakat eller bidragit till olyckor och
incidenter så har man i MTO-modellerna ett mycket brett spektrum att välja från.
Faktorer från alla tre områdena Människan, Teknologin och Organisationen är tillgäng-
liga vid analysen. Anta att en snickare monterar den felhängda dörren som arkitekten
ritat. När husägaren står där med en dörr som inte går öppna hela vägen kan man säga
att den aktiva felhandling som utförts (active failure at the sharp end) är att snickaren
monterade dörren på fel sätt. Detta är en faktor som hör hemma i kategorin människan.

Bidragande till detta har dock varit det latenta problem (latent failure condition)som
skapades när arkitekten ritade in dörren på ett dysfunktionellt sätt på ritningen (ett blunt
end failure). Eftersom ritningen är ett verktyg för snickaren utgör felritningen ett
verktygsfel, eller teknologiskt fel. Detta kan i sin tur hänföras till den bakomliggande
organisationen (arkitektfirman) kring husbygget, dvs. ett organisationsfel (att inte kolla
funktionaliteten i ritningarna).

När man gör felanalyser utifrån MTO-perspektivet är det alltså möjligt att ta hänsyn till
den oftast mycket komplexa miljö som exempelvis trafikolyckor inträffar i. Områdena
människa, teknologi och organisation kan delas på olika sätt in i mindre undergrupper
om man vill göra en finmaskigare analys. Hur långt man går i den uppdelningen och
vilka faktorer man väljer att ha med beror på hur noggrann man vill vara och vilket
område man studerar i sin analys. I det här arbetet är teknologiområdet relaterat till
fordonet och organisationsområdet till det och de som formar trafikmiljön där JDVS:et
agerar. De undergrupperingar som valts och deras definitioner redovisas längre fram i
samband med olycksanalysmetoden (se avsnitt 7.2.2).

6.3 Orsaksbegreppet

En sista sak att ta upp innan uppsatsen går in på själva olycksanalys-metoden är vad
som menas med begreppet ’orsak’. När man läser olika olycksanalyser ser man
nämligen att det ofta används på ett vilseledande sätt. Säger en utredning att föraren
orsakade olyckan antyds två saker; dels att sambandet mellan orsak och verkan är klart
och tydligt, dels att enbart A orsakade enbart B, dvs. att en (och bara en) orsak har en
(och bara en) verkan.

Det finns dock väldigt sällan ett sådant tydligt ett-till-ett förhållande mellan orsak och
verkan. Vanligtvis inträffar en olycka/incident på grund av att ett flertal orsaker i
samverkan skapat en eller flera verkningar. Ingen av orsakerna hade kanske i sig kunnat
orsaka situationen, men tillsammans kan de det, och sambanden är ofta komplicerade,
oväntade och svåra att upptäcka. Att säga att föraren är orsaken till en incident/olycka är
därför att göra begränsningar och antydningar; man pekar ut en av många bidragande
orsaker som vore det den enda, och antyder att länken mellan orsak och verkan är tydlig
och klar.

Anledningen till att den mänskliga faktorn ändå pekas ut som huvud-orsak är att det
finns krav på eller behov av att ansvars-/skuldbelägga. Har min bil blivit påkörd och fått
plåtskador är utgångsläget att den påkörande föraren är orsaken till olyckan, trots att det
i fysikalisk mening är den andra bilen och inte föraren som orsakar plåtskadorna. Den
andra föraren hålls ansvarig för sin bils beteende vare sig manövern var avsiktlig eller
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inte. Man skyller inte gärna på bilen eller vägen; det blir inte biltillverkaren eller Väg-
verket som får stå för reparationskostnaderna.

Att peka ut en viss handling hos föraren som felaktig och därmed olycksorsak är
dessutom något som görs i efterklokhetens tecken. Det är slutresultatet av en social och
psykologisk process; en efterhandskonstruktion för att försöka förklara hur det kunde gå
som det gick. Det handlar definitivt inte om att upptäcka något som redan fanns där.
Hollnagel definerar det på följande sätt:

”a ’human error’ is the post hoc attribution of a cause to an observed
outcome, where the cause refers to a human action or performance
characteristic” (Hollnagel 1998a)

Ett tydligt exempel på detta är hur man ofta fokuserar enbart på de negativa verkning-
arna i olycksbeskrivningen. Vad människan hålls ansvarig för styrs av de negativa
konsekvenserna i situationen. Säg att en påkörning bakifrån knuffar min bil en meter
framåt. Om detta leder till att jag kolliderar med bilen framför läggs ansvaret för detta
på den påkörande föraren. Finns det ingen bil framför mig behandlas knuffen framåt
som ointressant, trots att den är en lika tydlig verkan av påkörningen som plåtskadorna
där bak.
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7 DREAM – Driving Reliability and Error Analysis
Method

Steg två i det här examensarbetet är att formulera en analysmetod för olyckor och
incidenter i trafiken. Metoden heter DREAM, vilket är en akronym för Driving
Reliability and Error Analysis Method. Som framgått av terminologidiskussionen ovan
så har dock Error inte med skuld eller ansvarsfrågor att göra, utan handlar istället om
tillfällen då beteende och situation inte fungerar ihop.

DREAM bygger på Cognitive Reliability and Error Analysis Method (CREAM,
Hollnagel, 1998a). Skillnaden mellan dem består i att DREAM specifikt anpassats för
trafikanalyser, medan CREAM är mer generellt hållen med en dragning mot kontroll-
rumsprocesser. Eftersom de har samma grund delar de metodologiska ståndpunkter och
teoretiska ställningstaganden. Syftet här är inte att redogöra för dessa ståndpunkter och
ställningstaganden, utan att visa hur DREAM fungerar och kan användas. De som vill
fördjupa sig i bakgrunden till CREAM/DREAM rekommenderas därför att läsa
Hollnagel 1998a.

DREAM handlar om att analysera ”sharp end failure” i olika situationer, dvs. när ett
olämpligt beteende skapar oönskade konsekvenser för trafikanten och fordonet.
Målsättningen är att kunna visa hur ett Joint DriverVehicle System, JDVS, agerar
dysfunktionellt i en trafiksituation, och redogöra för vilka orsaks- och konsekvenskedjor
som genererar detta dysfunktionella beteende. Observera att även om det är föraren som
står för det dysfunktionella beteendet i den specifika situationen så kan de bakom-
liggande orsakerna vara fördelade över hela MTO-spektrat, dvs. hänföras till både
människan, fordonet och trafikmiljön.

I det här arbetet ligger fokus på retrospektiv analys av olyckor. Det bör dock poängteras
att DREAM fungerar åt båda hållen på tidsaxeln. Den kan användas för att analysera
olyckor/incidenter som inträffat, men också för att förutsäga hur ett system kommer att
bete sig i framtiden. Förhoppningsvis kommer metoden därför till användning även i
delprojekt tre i FICA vid systemutvärderingen (vilket kan likställas med en beteende-
förutsägelse, i alla fall för icke implementerade system).

När man ska analysera en olycka med DREAM så gör man det i två steg. Först
beskriver man de allmänna omständigheterna, kontexten, kring en olycka/incident.
Sedan gör man en detaljerad analys av förloppet med kontextbeskrivningen som
bakgrund och stöd. Till sin hjälp har man tre verktyg; ett system för att beskriva
kontexten, ett kategoriseringssystem som listar möjliga orsaker och konsekvenser, samt
en metod för hur man ska göra den detaljerade analysen. I det nedanstående kommer en
beskrivning av tillämpningen mer i detalj, samtidigt som verktygen gås igenom.

För att genomgången inte ska bli för abstrakt kommer den i varje del att illustreras
utifrån ett konkret exempel. Det exempel som valts är en kollision mellan ett tåg och en
skolbuss som inträffade i Tennessee, USA. Den gick till på följande sätt:
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Exempelolycka

Den 28:e mars 2000, kl. 06:40, körde ett godståg i ca 80 km/h in i passagerarsidan
på en skolbuss, som i ca 25 km/h var på väg över en järnvägskorsning. Bussen fick
omfattande skador. Bussföraren och tre av skolbarnen kastades ut; ett av dessa
barn dog. Av de fyra skolbarn som satt kvar i bussen dog två. Lokföraren och
maskinisten på loket klarade sig oskadda.

Den här olyckan har beskrivits och analyserats av NTSB (NTSB, 2001). Förutom att
man med dess hjälp kan få en konkret illustration av hur DREAM ska tillämpas så kan
man därmed också jämföra NTSB:s slutsatser med vad man kommer fram till med
DREAM.

7.1 Beskrivning av kontexten

Ett axiom i det här arbetet är att kontexten styr beteendet, att det inte är meningsfullt att
prata om beteende utan att ta med kontexten. Därför är det rimligt att en olycks-
/incidentanalys i DREAM börjar med att man skaffar sig en bild av hur de allmänna
förutsättningarna för trafiksituationen såg ut. Med allmänna förutsättningar menas
sådant som väder och väglag, dvs. de faktorer som påverkar alla i trafikmiljön oavsett
egenskaper hos förare och fordon. Den faktiska nytta man har av att beskriva de
allmänna förutsättningarna är att de kan ge klara antydningar om att vissa orsaker till
olyckan/incidenten är troligare än andra. Om någon/några av de allmänna förutsättning-
arna var dåliga är det troligt att incident-/olycksorsakerna har någon form av samband
med detta faktum.

Anta att man ska analysera en olycka där föraren kört av vägen. Om kontextbeskriv-
ningen visar att de externa körförhållandena var dåliga, t.ex. genom att det rådde halt
väglag, kan man tänka sig att olycksorsakerna bland annat involverade en miss-
bedöming av underlagets friktion. Var vägbanan torr är friktionen inte ett problem.
Istället kan man tänka sig att olycksorsakerna har att göra med att vägbanan var ojämn,
eller att föraren var trött.

I DREAM beskriver man de allmänna förutsättningarna med hjälp av en relativt liten
mängd faktorer kallade Common Performance Conditions, (nedan kallade CPC:er).
Varje CPC värderar någon egenskap i de allmänna förutsättningarna som kan tänkas ha
påverkat körningen. De är tänkta att vara minimalt överlappande, men detta betyder inte
att de är oberoende av varandra. Tvärtom finns det mer eller mindre starka samband
mellan flera av dem. Exakt hur dessa samband ser ut är dock intressantast när man vill
göra förutsägelser om hur ett system kommer att bete sig i framtiden, inte vid retro-
spektiv analys av något som redan hänt, och därför utelämnas de här. En beskrivning av
CPC:erna finns i tabellen nedan (I Appendix A finns en mer detaljerad beskrivning som
även innehåller definitioner av de olika CPC:erna):
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CPC Parametrar Värderingsnivåer Inverkan på
möjligheten att
prestera bra
körning

Väsentliga faktorer Flera stödjande faktorer
Ingauppenbara
riskfaktorer
Några riskfaktorer
Många riskfaktorer

+

0
0
-

Komplexitet Ej komplex
Måttligt komplex
Mycket komplex

+
0
-

Trafikmiljöns
utformning

Information Stödjande
Godkänd
Tolerabel
Inadekvat

+
0
0
-

Fysisk miljö Stödjande
Godkänd
Tolerabel
Inadekvat

+
0
0
-

HMI – Utformningen
av enskilda
gränssnitt

Stödjande
Godkänd
Tolerabel
Inadekvat

+
0
0
-

Förarmiljöns
utformning

HMI – Utformningen
av kombinationen av
gränssnitt

Stödjande
Godkänd
Tolerabel
Inadekvat

+
0
0
-

Väglag/friktion Optimal
God
Tolerabel
Dålig

+
0
0
-

Kör-
förhållanden

Sikt Optimal
God
Tolerabel
Dålig

+
0
0
-

Typ av trafikmiljö Landsväg
Stadstrafik

0
-

Hastighet 50 km/h eller mindre
70 km/h
90 km/h eller mer

+
0
-

Trafiktäthet Liten trafikvolym
Rusningstid

0
-

Låg olycksnivå
Olyckspeak

0
-

Tillgänglig tid

Tid på dygnet
och veckodag

Inom dygnrytm
Utanför dygnsrytm

0
-

Antal samtidiga mål Färre än kapacitet
Matchar kapacitet
Fler än kapacitet

+
0
-
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Förarvana Tillräcklig, mycket
omfattande
Tillräcklig, men
begränsad
Otillräcklig

+

0
-

Förarens bekantskap
med trafikmiljön

Passerar dagligen
Kört där många
gånger förut
Kört där några
gånger förut
Aldrig passerat tidigare

+

0

0
-

Förarens bekantskap
med fordonet

Tillräcklig, mycket
omfattande
Tillräcklig, men
begränsad
Otillräcklig

+

0
-

Erfarenhet
och utbildning

Förarens utbildning
(procedurer/
föreskrifter,
specialfordon)

Stödjande
Godkänd
Tolerabel
Inadekvat

+
0
0
-

Tabell 1:Common Performance Conditions för Trafikmiljö

Som resonemanget ovan visade så påverkas agerandet hos JDVS:et i trafiksituationen
av tillståndet hos de faktorer som CPC:erna beskriver/ värderar. Det finns alltså en
koppling mellan faktorerna i CPC-tabellen och de orsakskategorier som man använder
för att härleda orsakskedjor. Tillståndet hos alla CPC:er har dock inte lika mycket
påverkan på alla möjliga orsaker. Om föraren är dåligt utbildad så höjer det sannolik-
heten för att orsakerna till olyckan är kopplade till människan. Däremot höjer det inte
sannolikheten för att olycksorsakerna är kopplade till fordonet man kör (mekaniska fel,
t.ex.).

Det är därför lämpligt att skapa en översikt över hur starkt tillståndet hos olika CPC:er
är kopplat till de kategorier för olycksorsaker som finns. I tabellen nedan finns en sådan
översikt. Den visar hur respektive CPC-faktor är förbunden med de huvudsakliga
orsakskategorierna i MTO-modellen, dvs. Människan, Fordonet och Trafikmiljön.
Antalet ’x’ visar hur stark kopplingen är. Hur kopplingarna och styrkan i dem ser ut är
förstås en bedömningsfråga, och det är fullt möjligt att tabellen kommer att behöva
justeras i ljuset av ny kunskap.

CPC Människan Fordonet Trafikmiljön
Trafikmiljöns utformning
Väsentliga faktorer
Komplexitet
Information

xx
x

xx
x
xx

Förarmiljöns utformning
Fysisk miljö
HMI – Utformningen av
enskilda gränssnitt

x

x

xx

x
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HMI – Utformningen av
kombinationen av gränssnitt xx
Körförhållanden
Väglag/Friktion
Sikt

x
xx

xx

Antal samtidiga mål xx x
Tillgänglig tid
Typ av trafikmiljö
Hastighet
Trafiktäthet
Tid på dygnet och veckodag

x
xx
x
x

xx
x
x
x

Tidpunkt
Cirkadisk Rytm
Tid på dygnet/veckodag

xx
x x

Erfarenhet/Utbildning
Förarvana
Förarens bekantskap med
trafikmiljön
Förarens bekantsskap med
fordonet
Förarens utbildning
(procedurer/föreskrifter,
specialfordon)

xx

xx

xx

x

Xx

x

xx

x

Tabell 2: Relationen mellan CPC och de huvudsakliga orsakskategorierna

7.1.1 Tillämpning på exemplet
Om man nu går tillbaka till bussolyckan som inträffade i Tennesse så kan man läsa i
NTSB:s rapport att vädret var bra. Det fanns heller inte några tekniska fel på bussen,
tåget eller järnvägsspåret. Korsningen var obevakad. Lokförarna och busschauffören var
utbildade och certifierade enligt federala bestämmelser, sikten längs spåret för
bussföraren var tillräcklig för att se ett annalkande tåg. Varken alkohol eller droger var
inblandade. Utifrån NTSB:s rapport kan man göra följande beskrivning av de kontextu-
ella faktorerna kring olyckan:

CPC Namn Tillstånd Påverkan på
prestation

Väsentliga faktorer – Korsningen var
utformad i enlighet med gällande föreskrifter.
Sikten var god sikt längs spåret.

Flera stödjande
faktorer  (+)

Komplexitet – Korsning, enkla körfält Måttligt komplex
(0)

Trafikmiljöns
utformning

Information – Korsningen var obevakad Tolerabel (0)
Fysisk miljö– Inget specifikt nämns, man får
anta att den var godtagbar.

Godkänd (0)Föramiljöns
utformning

HMI- utformningen av enskilda gränssnitt
– Inget specifikt nämns.

Godkänd (0)
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HMI – utformningen av kombinationen av
gränssnitt – Inget specifikt nämns.

Godkänd (0)

Väglag och friktion – Vägbanan var torr Optimal (+)Kör-
förhållanden Sikt – Det rådde inget siktförsämrande väder Optimal (+)

Typ av trafikmiljö Landsväg (0)
Hastighet < 50 km/h (+)
Trafiktäthet – inga andra fordon på vägen Liten trafikvolym

(0)
Låg olycksnivå (0)

Tillgänglig tid

Tid på dygnet och veckodag –Det finns ingen
känd olycksstatistik för platsen. Klockan var
06:40, vilket är på gränsen till att vara utanför
den troliga dygnsrytmen hos föraren.

Utanför dygnsrytm
(-)

Antal
samtidiga mål

Det fanns inga andra fordon i närheten, rutten
var välkänd och farten låg.

Färre än kapacitet
(+)

Förarvana – Det står inget i NTSB:s
beskrivning om att föraren var ny eller
oerfaren.

Tillräcklig, mycket
omfattande (+)

Förarens bekantskap med trafikmiljön –
Föraren körde denna rutt dagligen.

Passerar dagligen
(+)

Förarens bekantskap med fordonet –
Föraren var utbildad på och välbekant med
fordonet

Tillräcklig, mycket
omfattande (+)

Utbildning och
erfarenhet

Förarens utbildning (procedurer,
föreskrifter,  specialfordon) – Det fanns en
specifik rutin att följa vid obevakad
järnvägskorsning: stanna minst 5 m från
spåret, slå av radion, öppna dörren och
fönstret, titta/lyssna efter tåg.

Stödjande (+)

Tabell 3: CPC-tabell för bussolyckan i Tennessee

Tittar man igenom den här CPC-tabellen får man några tydliga ledtrådar om var man
ska börja leta olycksorsaker. Värderingen av vissa faktorer är sådan att det påverkar
prestationen positivt, vilket gör vissa orsaker mindre troliga. Föraren var inte
överbelastad eller under tidspress, då både antal samtidiga mål och tillgänglig tid
beskrivs som fördelaktiga i situationen. Föraren hade också utbildning samt tillgång till
en tydlig procedur för hur korsningen skulle genomföras. Vädret var bra, vilket tar bort
orsaker som har att göra med halka och dålig sikt.

Sedan finns det några negativa faktorer. Dels var det tidigt på morgonen. Förarens
prestation kan därför kan ha varit påverkad av effekter från cirkadisk rytm, vilket
betyder att ”Människan” är en bra kategori att börja leta efter orsaker i. Utformningen
av korsningen är bara tolerabel, vilket leder ett analysspår in i kategorin ”Trafikmiljön”.

Den här CPC-tabellen är alltså en bra bakgrund att ha till hands när man sedan går och
in gör en detaljerad analys av själva olycksorsakerna. Om man inte hade en sådan
värdering av de kontextuella förutsättningarna skulle dessutom sökningen i kategori-
seringssystemet bli kombinatorisk, utan möjlighet att avskriva vissa av de möjliga
kopplingarna för situationen man analyserar.
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7.2 DREAMs kategoriseringssystem

I tillämpningen av DREAM är steget efter kontextbeskrivningen att göra en detaljerad
analys av olyckan. För att förstå hur den detaljerade analysen går till krävs dock att man
vet hur kategoriseringssystemet för orsaker och konsekvenser är uppbyggt. Noterar att
även om begreppen orsak och konsekvens används så är det inte avsikten att göra några
starka uttalanden om kausalitet. De orsakskedjor som skapas nedan säger att så här kan
det ha gått till, inte så här måste det ha gått till.

I ett olycks-/incidentförlopp genererar en eller flera orsaker ett dysfunktio-nellt beteende
hos JDVS:et, vilket i sin tur får oönskade konsekvenser. Detta ger möjlighet att utnyttja
två olika material för att bygga upp kategoriseringssystemet. Det ena materialet är det
empiriska. Det beskriver det man kan observera i situationen, dvs. de oönskade
konsekvenserna av ett ”sharp end failure”. Det andra materialet består av kunskaper
man har med sig in i analysen, dvs. en förförståelse av vilka möjliga orsaker som kan
orsaka olyckor/incidenter, och hur de kan interagera med varandra.

DREAMs kategoriseringssystem innehåller därför två olika avdelningar som täcker in
de två olika materialen, kallade fenotyper respektive genotyper. Fenotyperna
kategoriserar det dysfunktionella beteendes konse-kvenser (empirin), och genotyperna
kategoriserar det dysfunktionella beteendets orsaker. När man gör själva analysen börjar
man med att placera det dysfunktionella beteendet i rätt fenotypkategori. Utifrån
fenotypen härleder man sedan de orsakskedjor som genererade beteendet. Detta kan
illustreras enligt följande:

Fordonet Trafikmiljön

Människan

Observerbara 
konsekvenser 

av dysfunktionellt
beteende

Genotyper
(möjliga orsaker)

Fenotyper
(Kategoriserar
dysfunktionellt
beteende)

”Sharp
end 

failure”

”Actions at 
the sharp end”

Orsaksanalys

Figur 4: Orsaksanalys med DREAM



DREAM – Driving Reliability and Error Analysis Method______________________________

-35-

Genom att dela upp analysen på detta sätt uppnår man två saker. Man undviker att
blanda ihop orsakerna med konsekvenserna, och man gör det möjligt att i första steget
beskriva en olycka/incident tämligen neutralt utan att spekulera i orsakerna. Detta gör
att metoden lättare kan användas på samma sätt av olika personer.

Att kalla de observerbara konsekvenserna för fenotyper och orsakerna för genotyper är
en analogi hämtad från biologin, och den kan behöva förtydligas. I biologin är det den
genetiska uppsättningen hos varje individ (genotypen) som bestämmer vilka observer-
bara egenskaper det individuella exemplaret (fenotypen) får. Att två fenotyper kan vara
väldigt olika beror dock inte på att de har olika gener. Även om två människor ser helt
olika ut har de nästan identisk genuppsättning. Variationen i utseende beror istället på
att det är olika gener som är dominanta i respektive individs genotyp.

Parallellen till olycksanalys är att även om två olyckor ser olika ut, dvs. är olika
fenotyper, kan orsakerna till dem härledas ur samma uppsättning av möjliga orsaker,
samma gen-pool om man så vill. Det som skiljer dem åt är vilka orsaker som realiserats
(dominerar) vid respektive olyckstillfälle.

7.3 Fenotyperna

När man ska kategorisera utifrån det empiriska materialet, dvs. det man kan observera i
en olycks-/incidentsituation, måste man hantera problemet med att varje incident/olycka
är unik. Man kan aldrig hitta två helt identiska incidenter/olyckor, om inte annat så för
att de inte kan inträffa samtidigt på samma plats. Det säger sig dock självt att helt unika
beskrivningar är meningslösa, eftersom det inte finns någon möjlighet att kategorisera
och göra jämförelser i så fall. Man måste alltså hitta mer generella dimensioner som
gäller för alla situationer, och kategorisera incidenter/olyckor utifrån dessa.

I DREAM hittar man de generella dimensionerna genom att konstatera att alla
incidenter/olyckor utspelar sig i tid och rum, samt involverar massa i rörelse. Varje
olycka/incident är alltså i strikt mening begränsad till ett tids-rums-energikontinuum.
Utifrån dimensionerna tid, rum och energi kan man därför klassificera vilken typ av
dysfunktionellt beteendet det rör sig om med några få kategorier, eller fenotyper.
Fenotyperna är följande (en detaljerad redogörelserna för fenotyperna (definitioner och
exempel) återfinns i Appendix B):
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Timing

För tidigt
För sent
Utelämnande

Sträcka,
avstånd

För långt
För kort

Hastighet
För snabbt
För långsamt

Varaktighet

För utsträckt
För kortvarigt

Ordning

Omkastning
Upprepning
Fel handling

Hopp framåt/bakåt

Objekt
Fel handling

Fel objekt

Riktning
Fel riktning

Kraft, styrka
För mycket
För litet

Risksituation/ 
Incident/Olycka

Kvantitet
För mycket
För litet

Figur 5:Fenotyperna i DREAM

Fenotyperna representerar alltså de olika sätt som ett dysfunktionellt beteende kan visa
sig på i dimensionerna tid-rum-energi. Genom att studera det empiriska materialet
(observerbara mänskliga handlingar, systemförändringar i hastighet, riktning och
tillstånd, osv.) kan man därför klassificera vilken typ av”sharp end failure” man har att
göra med för en viss olycka/incident.

7.3.1 Tillämpning på exemplet
För att visa hur fenotyperna används passar det bra att plocka in bussolyckan i
Tennessee igen. Tittar man på de observerbara konsekvenserna för den olyckan så är det
tämligen klart att olyckan hör hemma i fenotypkategorin Sträcka: för långt. Det
dysfunktionella beteendet bestod i att föraren färdades för lång sträcka (körde
skolbussen för långt fram), med den observerbara konsekvensen att bussen blev påkörd
av tåget. En alternativ fenotypkategori skulle kunna vara Hastighet: för låg. Bussen
höll dock vad jag tror är den föreskrivna maxhastigheten för järnvägskorsningar, och det
är inte möjligt att köra fortare utan att färden blir obehaglig. Därför går det alternativet
bort.

Som det sista resonemanget i stycket ovan visar är fenotyperna inte helt fristående från
varandra. Vilken kategori som ska användas blir ofta en fråga för den som analyserar att
avgöra. Ta följande exempel: jag försöker köra om en långtradare, men inser halvvägs
att jag befinner mig i en risksituation pga. mötande trafik. Jag kan inte slutföra omkör-
ningen på ett säkert sätt, och måste därför avbryta den.

Flera av fenotyperna ovan är möjliga kategoriseringar för denna incident. Man kan man
klassificera det som Timing: För sent i betydelsen att omkörningen påbörjades för sent,
Varaktighet: För kort i betydelsen att omkörningen inte pågick tillräcklig länge för att
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lyckas, eller Hastighet: för långsamt i betydelsen att farten var för låg för att hinna
med omkörningen i det tillgängliga tidsintervallet.

För att välja rätt kategori måste man resonera sig fram. I det här fallet kan man säga att
om man tittar på incidenten längs en tidsaxel ser man att både Timing: för sent och
Hastighet: för långsamt kan få Varaktighet: För kort som bieffekt, men att det
omvända inte är troligt. Varaktighet: för kort går alltså bort. Sedan kan man titta på
bilmodellen. Vi säger att jag körde en bil med stark motor och bra accelerations-
förmåga, vilket gör att man kan utesluta Hastighet: för långsamt. Rätt kategori blir
därför Timing: för sent. Jag påbörjade kanske omkörningen för sent för att hinna förbi
på ett säkert sätt.

7.4 Genotyperna

När man ska kategorisera en olycka/incident utifrån dess konsekvenser använder man
fenotyperna. När man ska kategorisera den utifrån dess orsaker använder man istället
genotyperna. Dessa finns sorterade i olika grupper i kategoriserings-systemet.
Förteckningen över dem är inte komplett, i betydelsen att den täcker in alla tänkbara
orsaker, utan representerar ett urval baserat på erfarenhet och tillgänglig forskning.
Urvalet är nödvändigt att göra, eftersom en komplett förteckning dels är omöjlig att
skapa och dels vore omöjlig att hantera vid analys. Att man gör ett urval är dock inget
problem i betydelsen att man låser sig eller utelämnar något, eftersom det finns klara
regler för hur man utvidgar eller ändrar på i kategorierna (se appendix D). Man kan
alltså revidera innehållet i kategorierna om ny kunskap tillkommer.

Genotyperna i DREAM är indelade i tre huvudgrupper; ”Människan”, ”Fordonet” och
”Trafikmiljön”, vilket alltså följer den MTO-modell som FICA-projeket vilar på.
Huvudgrupperna innehåller i sin tur ett antal undergrupper vardera. Dessa visas i
tabellen nedan:

Huvudgrupp Människan Fordonet Trafikmiljön

Undergrupper
Kognitiva
funktioner
Driver state
(Tillfälliga faktorer)
Driver Type
(Permanenta
faktorer)

Tillfälliga HMI-
problem
Permanenta HMI-
problem
Tekniska fel

Kommunikation
Underhåll
Organisation
Utbildning och
Erfarenhet

Tabell 4: Huvudgrupper och undergrupper i för DREAM:s genotyper. Detaljerade
beskrivningar finns i Appendix C.

En detaljerade beskrivningarna av varje genotyp är för omfattande för att placeras i
löpande text. Därför är den förteckningen placerad i slutet av den här uppsatsen, under
rubriken Appendix C. Där finns det en definition för varje genotyp, samt ett antal
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exemplifieringar. Det som följer nedan är bara avsett som en kortare redogörelse för
innehållet i grupperna.

Huvudgruppen ”Människan” handlar om hur föraren tänker och fungerar. Den
innehåller tre undergrupper; ’kognitiva funktioner’, ’Driver state’ och ’Driver type’. De
kognitiva funktionerna är tämligen fristående från trafikdomänen. Tanken är att
människans kognitiva funktioner fungerar på ungefär samma sätt i alla situationer. De
två andra grupperna däremot är domänspecifika. Driver State handlar om
personrelaterade faktorer som uppträder tillfälligtvis. Det handlar t.ex. om sådant som
yrsel och illamående, dvs. sådant som påverkar förarens tillstånd en kortare stund.
Driver Type handlar om personrelaterade faktorer av mer permanent karaktär; olika
personspecifika drag som påverkar körstilen.

Människan

Undergrupper Allmänna genotyper som hör till grupperna
Observation Missad observation                Falsk observation

Felaktig identifiering
Tolkning Felaktig bedömning                Fördröjd tolkning

Felslut i resonemang
Felaktig förutsägelse
Felaktigt beslut

Kognitiva
funktioner

Planering Bristfällig plan                        Prioriteringsfel
Driver state (tillfälliga
personrelaterade faktorer)

Minnesfel                                Ouppmärksamhet
Rädsla                                     Drogpåverkan
Distraktion                              Fysiologisk stress
Trötthet/Utmattning                Psykologisk stress
Variation i prestationsnivå

Driver Type (permanenta
personrelaterade faktorer)

Funktionshinder                     Kognitiva mönster
Kognitiva ”fördomar”

Tabell 5: Genotyper för huvudkategorin ”Människan”

Huvudgruppen ”fordonet” handlar om hur förarmiljön är utformad och hur fordonet
fungerar. Det finns tre undergrupper; ’tekniska fel’, ’tillfälliga HMI-problem i
förarmiljön’, och ’permanenta HMI-problem i förarmiljön’. HMI-problem är alla
former av interaktionsproblem man kan stöta på, från det att displayer inte fungerar till
att en väska blockerat växelspaken. Skillnaden mellan tillfälliga och permanenta
problem är att de förra är lätta att åtgärda, medan de senare är inbyggda designfel eller
annat som är svårt att ändra på. De tekniska felen rör alla former av haveri eller
felfunktion i mekanik, material och elektronik (inklusive mjukvara).
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Fordonet

Undergrupper Allmänna genotyper som hör till grupperna
Tillfälliga
HMI-problem

Begränsad tillgänglighet     Felaktig information

Permanenta
HMI-problem

Ljud                                     Problem med tillgänglighet
Ljus                                      Bristfällig mappning
Bristfällig märkning

Tekniska fel Mekaniska fel                        Mjukvarufel

Tabell 6: Genotyper för huvudkategorin ”Fordonet”

Huvudgruppen ”Trafikmiljön” har att göra med de kontextuella faktorer som kan
påverka föraren och fordonet. ’Kommunikation’ handlar om hur olika förare kommuni-
cerar med varandra och hur informationen i trafikmiljön är strukturerad. ’Underhåll’
innehåller genotyper för hur fordonets service och underhåll, och ’Erfarenhet/
Utbildning’ handlar om de förutsättningar föraren har för att behärska fordonet i olika
trafiksituationer. Sista gruppen, ’Organisation’ handlar om problem hos dem som
utformar trafikmiljön och sätter upp villkor för fordonet (väghållare, fordons-tillverkare,
transportföretag, osv.).

Trafikmiljön

Undergrupper Allmänna genotyper som hör till grupperna
Kommunikation Misslyckad kommunikation                Informationsproblem
Underhåll Bristande underhåll                              Otillräcklig

kvalitetskontroll
Erfarenhet/
Utbildning

Otillräcklig kompetens                         Otillräcklig kunskap

Organisation Bristfälliga instruktioner/procedurer     Designfel
Överbelastning/För höga krav
Bristfällig arbetsledning
Otillräcklig utbildning

Tabell 7: Genotyper för huvudkategorin ”Trafikmiljön”

7.4.1 Allmänna och specifika genotyper
Förutom de allmänna genotyperna som redovisats ovan finns i Appendix C även en
uppsättning specifika genotyper. De specifika genotyperna beskriver väl avgränsade
eller  väl identifierade tillstånd. Skillnaden mellan allmänna och specifika genotyper är
alltså en fråga om information. Om man i analysen har tillräckligt med information
kring olyckan/incidenten för att välja en specifik genotyp ska man göra det, annars får
man hålla sig till mer allmänna genotyper.
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7.4.2 Länkning mellan genotyperna som orsaker och konsekvenser
I Appendix C är genotyperna listade som allmänna och specifika konsekvenser. De hade
dock lika gärna kunnat vara listade som allmänna och specifika orsaker. De flesta av
genotyperna kan nämligen fungera både som orsaker och konsekvenser i analysen.
Tankegången är enkel: säg att A orsakar B, som i sin tur orsakar C i en viss situation.
Då är A indirekt orsak till C. B kan dessutom sägas både vara en konsekvens av A och
orsak till C. Parallellen med en serie fallande dominobrickor ligger nära till hands. En
bricka knuffar omkull nästa, som knuffar omkull nästa, osv. Varje bricka som inte är
den första eller sista blir en länk både framåt och bakåt i kedjan.

DREAMs genotyper fungerar som dominobrickorna. De kan vara länkar både framåt
och bakåt, vilket skapar möjligheten att härleda indirekta orsaker (som A i förhållande
till C i exemplet ovan). Fördelen med detta är uppenbar. Hade man bara en uppsättning
direkta orsaker skulle man få en enorm bredd men inget djup i orsaksanalysen. Om
genotyperna däremot kan fungera som länkar kan man härleda en hel kedja av på
varandra följande orsaker och konsekvenser. Man börjar med någon av fenotyperna (det
dysfunktionella beteendet är som tidigare nämnts slutresultatet i den orsakskedja man
vill härleda), och går sedan bakåt bricka för bricka (genotyp för genotyp) ända tills man
hittar den första brickan i kedjan (grundorsaken, root cause).

Vilka genotyper som kan fungera som varandras orsaker respektive konsekvenser är
även det för omfattande för att skrivas in här i texten. Tabellerna över detta återfinns
därför i Appendix D.

En viktig sak att notera i Appendix D är att systemet är ”slutet”. Länkningen mellan
genotyperna är sådan att det alltid finns en generell orsak som matchar den generella
konsekvens man vill gå bakåt från. Detta är ett konstruktionsvillkor för länkningen.
Varje genotyp som fungerar som generell orsak i någon grupp måste förekomma som
generell konsekvens i någon annan grupp (En genotyp får dock aldrig vara både orsak
och konsekvens i samma genotypgrupp. Det vore att inbjuda till oändliga loopar, och
tillför inte analysen något).

7.4.3 Kategoristruktur och Stoppregler för DREAM
Vanligtvis har olika klassificeringssystem en hierarkisk struktur. När man klassificerar
hierarkiskt för det vissa konsekvenser (Hollnagel, Sverrbo & Green 1999). För det
första kommer analysen alltid att börja på samma sätt, dvs. från samma kategori. För det
andra måste analysen alltid måste gå genom ett förbestämt antal steg eller nivåer
(förutbestämd riktning och djup). Detta leder till att man endast kan få indirekta effekter
av kontexten, och det blir svårt att utvidga kategorierna.

Det ovanstående är inget att eftersträva för DREAM. DREAM som analysmetod bygger
på att kontexten styr beteendet och att ny kunskap förmodligen kommer fram under
analysens gång. I DREAM är kategori-seringssystemet därför icke-hierarkiskt. Ingen
genotypgrupp har företräde framför någon annan, och det finns inga högsta eller lägsta
nivåer där en analys obönhörligen tar slut. Den enda relation som existerar mellan geno-
typgrupperna är den som definieras i länknings-tabellerna i Appendix D.

När man gör analysen behöver man alltså inte gå igenom kategorierna i någon speciell
ordning. Det enda man behöver tänka på är att respektera hur länkarna mellan
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genotyperna är utformade. Effekterna detta blir för det första att analysen börjar vid den
mest relevanta kategorin. För det andra kommer analysens inriktning och antal steg att
styras av situationen och inte av antalet kategorier. Slutligen kan kategoriserings-
systemet på ett enkelt och systematiskt sätt utvidgas (se 7.6 nedan).

I och med att strukturen i kategoriseringssystemet är icke-hierarkisk blir metoden för att
gå igenom systemet rekursiv snarare än sekventiell1. Eftersom länkningssystemet är
slutet kan en analys därför fortsätta i princip hur långt som helst. För att man ska
undvika oändliga loopar och godtyckliga slut på analysen är det därför nödvändigt med
stoppregler, dvs. en klar definition av när analysen är slutförd. Stoppregler är också
nödvändig för att göra det lättare för olika människor att använda metoden på samma
sätt. Stoppreglerna för DREAM är:

1. Om en specifik orsak är den troligaste orsaken till en generell
konsekvens, så är analysen slut.

2. Om det inte existerar någon generell orsak för den generella
konsekvensen, men dock en specifik orsak, eller om ingen av de
möjliga orsakerna i genotypgruppen verkar trolig givet kontexten,
avslutas analysen.

Hur detta fungerar i praktiken kommer att visas i exempelgenomgången nedan.

7.5 Metoden

Nu är det till sist dags att gå igenom metoden för den detaljerade analysen, dvs. hur man
gör när man härleder orsakskedjor bland genotyperna. Som det nämndes i början så
tillämpas DREAM i två steg. Det första steget är att beskriva de allmänna förut-
sättningarna kring situationen med hjälp av CPC:erna. Hur detta går till har visats ovan,
och illustrerats med hjälp av bussolyckan i Tennessee. Det andra steget handlar om att
genomföra en detaljerad analys av förloppet, där kontext-beskrivningen fungerar som
bakgrund och stöd.

Det första man gör i den detaljerade analysen är att kategorisera olyckan utifrån dess
observerbara konsekvenser, alltså vilken fenotyp det rör sig om. Detta har vi också
hunnit med ovan, och bussolyckan i Tennessee hamnade då i kategorin Sträcka: för
långt. I den fortsatta analysen gäller det nu att utifrån denna fenotyp försöka resonera
sig bakåt. Vi vill förstå vilken eller vilka orsaker som låg bakom att föraren körde för
långt fram. I andra ord: Sträcka: för långt är den sista dominobrickan i raden; nu gäller
det att leta de föregående dominobrickorna.

7.5.1 Analys av bussolyckan i Tennessee
När vi nu ska fortsätta analysen av bussolyckan i Tennessee är det dags att börja
använda länkningstabellerna i Appendix D, dvs. de som visar hur olika genotyper är
kopplade till varandra i egenskap av orsaker respektive konsekvenser. Vi hade
konstaterat att bussolyckan passade under fenotypen Sträcka:för långt. Nästa fråga att
ställa är då: vad gjorde att busschauffören körde fram bussen för långt? För se på

                                                
1 För en analys av problemen med sekventiella modeller, se Hollnagel 1998b.
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möjliga orsaker till detta går man till Appendix D och söker upp den rad där
Sträcka:för långt står som placerad som konsekvens. Den raden ser ut så här:

Generell orsak Specifik orsak Generell
konsekvens

Specifik
konsekvens

Misslyckad
kommunikation
Informationsproblem
Felaktig bedömning
Tekniskt fel
Bristfällig plan
Missad observation

Konventions-
konflikt

Sträcka För kort
För långt

Tabell 8: Orsaker och konsekvenser för fenotypen Sträcka

Till höger står generella och specifika konsekvenser, och till vänster har vi de genotyper
som kan orsaka dessa konsekvenser. För Sträcka:för långt ser vi här i tabellen att det
finns sex möjliga generella orsaker och tre möjliga specifika orsaker att välja på. Var
och en av dem kan resultera i att avståndet/sträckan blir för lång. I analysen måste vi nu
göra ett urval bland dessa genom att bestämma vilken/vilka av dem som passar för
situationen. Till stöd för detta urval har man dels utvärderingen av CPC:erna, dels all
annan information man kan skaffa fram om olyckan. Detta hjälper en att utesluta vissa
av orsakerna som mindre troliga, vilket gör att man i det långa loppet undviker en rent
kombinatorisk sökning bland kategorierna.

För bussolyckan i Tennessee går till att börja med den specifika genotypen
’Konventionskonflikt’ bort, den passar inte in på situationen. ’Tekniskt fel’ avskrivs i
NTSB:s olycksbeskrivning. I NTSB:s beskrivning står också att busschauffören vare sig
såg eller hörde tåget, trots att sikten var fri och trots att tåget tutade upprepade gånger.
Därför går ’Felaktig bedömning’ bort. Man kan inte göra en felbedömning av något man
inte vet existerar. Däremot kan man tänka sig att Sträcka: för långt i den här
situationen kan bero på antingen ’Misslyckad kommunikation’, ’Bristfällig plan’,
’Informationsproblem’ eller ’Missad observation’.

När det nu finns flera trovärdiga valmöjligheter måste man inte bestämma sig för bara
en av dem. Metoden föreskriver istället att man börjar med en av dem och gör en
fortsatt analys. Sedan prövar man de andra alternativen i tur och ordning. För
bussolyckan i Tennessee gör vi först en analys utifrån orsaken ’Missad observation’.
Frågan blir: om ’Missad observation’ ledde till Sträcka:för långt, vad ledde då till
’Missad observation’? Återigen går man till länkningstabellerna i Appendix D och letar
upp den rad där ’Missad observation’ står angiven som konsekvens (vi letar ju
orsakerna till ’Missad observation’):
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Generell Orsak Specifik orsak Generell
konsekvens

Specifik
konsekvens

Tekniskt fel
Felaktig
bedömning
Bristfällig plan
Funktionshinder
Ouppmärksamhet

Information
overload
Buller/Oväsen
Multipla signaler
Parallax

Missad
observation

Förbise tecken/
signal/händelse
Förbise indikator/
avläsning

Tabell 9: Orsaker och konsekvenser för ’Missad observation’

I tabellen ser man att det finns det fem generella och tre specifika orsaker som var och
en kan ha orsakat ’Missad observation’, och återigen måste man göra ett urval. Om vi
först koncentrerar oss på det faktum att busschauffören inte hörde tåget passar en av de
specifika orsakerna mycket bra. I NTSB:s beskrivning av olyckan står nämligen att
busschauffören hade radion på. Den specifika orsaken ’Buller’ är därför trolig orsak till
’Missad observation’ när det gäller tågets tutningar. I och med att vi har hittat en
specifik orsak är en orsakskedja i analysen slutförd, eftersom en specifik orsak alltid är
en stoppunkt i kedjan (stoppregel 1). Resultatet är en orsakskedja som ser ut enligt
följande:

Buller  Missad observation  Sträcka:för långt

Att chauffören inte såg tåget går dock inte att hänvisa till buller. Istället får man titta på
de andra alternativen bland orsakerna till ’Missad observation’ ovan. Då vi inte tycker
att någon av de specifika orsakerna passar in (Information overload, Multipla signaler,
Parallax) får man fortsätta som förut genom att välja ut den/de generella orsaker som är
trovärdiga, och sen analyserar dem en i taget. ’Tekniskt fel’ har vi avskrivit tidigare
liksom ’Felaktig bedömning’, och föraren hade inte heller något känt ’Funktionshinder’.
Då kvarstår’ Ouppmärksamhet’, vilket kan förklara att chauffören inte såg tåget trots fri
sikt. Även ’Bristfällig plan’ är trovärdig; eftersom den plan chauffören eventuellt hade
för korsandet av järnvägen inte fungerade.

Börjar man med ’Oppmärksamhet’ blir nästa steg återigen att gå till länknings-
tabellerna i Appendix D och plocka fram rätt rad. Den ser ut enligt följande:

Generell Orsak Specifik orsak Generell
konsekvens

Specifik
konsekvens

Ingen definierad Tillfällig oförmåga
Uttråkad/
Omotiverad
Vana/Förväntan

Ouppmärksamhet Missa
signal/tecken

Tabell 10: Orsaker och konsekvenser för ’Ouppmärksamhet’
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Här finner vi en bra kandidat bland de specifika orsakerna, nämligen
’Uttråkad/Omotiverad’. Chauffören var inte ny på jobbet, utan hade kört bussvägen två
gånger om dagen under en tid. Klockan var dessutom 06:40 på morgonen. Man kan
därför lätt tänka sig att chauffören inte riktigt var helt toppfokuserad. Detta ger följande
orsakskedja:

Uttråkad/Omotiverad  Ouppmärksamhet  Missad observation  Sträcka:för
långt

Man skulle också kunna tänka sig att orsaken var ’Vana/Förväntan’, i betydelsen att det
förmodligen var mycket ovanligt att behöva stanna för tåg på den här bussvägen, och att
chauffören därför inte förväntade sig att det skulle komma ett tåg vid korsningen. Här
skulle man dock behöva lite bättre material, t.ex. statistik över hur ofta och vid vilka
tider det passerar tåg vid den här korsningen, innan man tar med den i en orsakskedja.

Fortsätter vi sedan den sista trovärdiga kandidaten till ’Missad observa-tion’, dvs.
’Bristfällig plan’, hittar man följande länkningsrad i Appendix D:

Generell Orsak Specifik orsak Generell
konsekvens

Specifik
konsekvens

Distraktion
Minnesfel
Felslut i resonemang
Överbelastning/
För höga krav
Otillräcklig kunskap
Drogpåverkan
Bristfälliga
instruktioner/
procedurer

Fel i målsättning
Avsiktligt regelbrott
Otillräcklig
träning/erfarenhet
Fel i modell
Förbise bieffekter
För kort
planeringshorisont

Bristfällig plan Ofullständig plan
Felplan

Tabell 11: Orsaker och konsekvenser för ’Bristfällig plan’

Här anser vi att ingen av de specifika orsakerna är speciellt trolig. Vad gäller de
generella så vet vi att föraren var utbildad enligt föreskrifterna och hade klara
instruktioner för hur obevakade järnvägsövergångar skulle passeras. Därför försvinner
’Bristfälliga instruktioner’, och ’Otillräcklig kunskap’. Vi avskriver också de andra
generella orsakerna som icke trovärdiga förutom ’Överbelastning/För höga krav’.

’Överbelastning/För höga krav’ passar bra eftersom den officiella rutin som föraren
förväntades följa inte var anpassad för hur människan fungerar i praktiken. Rutinen
föreskriver att föraren ska stanna ca fem meter från spåret, slå av radion, öppna dörren
och fönstret, och slutligen titta/lyssna efter tåg. Endast en mycket nitisk chaufför följer
en sådan rutin varje gång man korsar järnvägen, speciellt om man kör där minst två
gånger om dagen. Av NTSB:s beskrivning framgår också mycket riktigt att chauffören
vid minst 8 tillfällen tidigare korsat järnvägen utan att följa rutinen.
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Att korsa järnvägen utan att följa de officiella rutinerna är ett typexempel på hur
människan anpassar sitt beteende så att det blir så effektivt som möjligt, utan att man
upplever att det påverkar säkerheten. Det motsvarar ungefär skillnaden mellan att följa
körskolans instruktioner om hur man ska byta fil, och hur de flesta gör i praktiken. När
chaufförer gör så är det inte ett tecken på att de är dåliga chaufförer, utan på att
trafiksituationerna tillåtit en sådan effektivisering (se avsnitt 6.1).

Tittar vi nu på länkningsraden för ’Överbelastning/För höga krav’ i Appendix D ser ut
som följer:

Generell orsak Specifik orsak Generell
konsekvens

Specifik konsekvens

Ingen definierad Ingen definierad Överbelastning/
För höga krav

Ingen definierad

Tabell 12: Orsaker och konsekvenser för ’Överbelastning/För höga krav’

Här finns det inga orsaker definierade för konsekvensen. Eftersom det inte finns någon
specifik orsak att välja, och inte heller någon generell, så stannar analysen här (detta är
vad stoppregel 2 säger). Den generella konsekvensen omvandlas därför till grundorsak
(root cause) för just den här kedjan, och vi får följande orsakskedja:

Överbelastning/För höga krav  Bristfällig plan  Missad observation 
Sträcka:för långt

Nu är vi färdiga med analysen av ’Missad observation’, som var den första av de
trovärdiga orsakerna till Sträcka:för långt i det första urvalet vi gjorde. De andra
trovärdiga orsakerna i det första urvalet var ’Bristfällig plan’, ’Informationsproblem’
och ’Misslyckad kommunikation’. Vi har redan gått igenom hur analysen av ’Bristfällig
plan’ kommer att se ut när vi följde spåret bakåt från ’Missad observation’ (att olika
kedjor överlappar eller ser liknande ut är ganska vanligt i DREAM pga.
länkningstabellernas uppbyggnad).

Därmed kvarstår att analysera ’Misslyckad kommunikation’ och ’Informationsproblem’.
Börjar vi med ’Misslyckad kommunikation’ så ser man i NTSB:s rapport att lokföraren
tutade utan att bli hörd. Här kan man därför vara ännu mer specifik och säga att det rör
sig om den specifika orsaken ’Meddelande ej mottaget’ (Se Appendix C, tabellen
Kommunikation under trafikmiljörelaterade genotyper). Tittar man på raden för
’Misslyckad kommunikation’ i Appendix D ser man följande:
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Generell Orsak Specifik orsak Generell
konsekvens

Specifik konsekvens

Distraktion
Ouppmärksamhet
Funktionshinder

Buller/Oväsen
Tillfällig oförmåga

Misslyckad
kommunikation

Meddelande ej
mottaget
Meddelande ej sänt
Missförstådd intention

Tabell 13:Orsaker och konsekvenser för ’Misslyckad kommunikation’

Här ser man att av de specifika orsakerna så passar inte ’Tillfällig oförmåga’ in.
Däremot passar ’buller’ bra. Radion var på, och därför kunde busschauffören inte ta
emot meddelandet, dvs. tutningarna från tåget. Det är alltså samma resonemang som när
det gällde ’buller som orsak till ’Missad observation’, fast från lokförarens
kommunikativa perspektiv. Av de generella orsakerna har vi tidigare avskrivit både
’Funktionshinder’ och ’Distraktion’. Kvar är ’Ouppmärksamhet’. Analysen av den blir
densamma som när vi analyserade den under ’Missad observation’, vilket alltså ger
’Uttråkad/Omotiverad’ som grundorsak.

Nu kvarstår bara ’Informationsproblem’ att analysera av det ursprungliga urvalet. I
CPC-tabellen konstaterades att järnvägskorsningen var obevakad. Man kan då säga att
utformningen av korsningen var sådan att den inte gav tillräckligt med information åt
föraren för att denne skulle kunna köra säkert över den. Närmare bestämt gav den ingen
information alls. Går man till länkningstabellen i Appendix D hittar man följande rad:

Generell
Orsak

Specifik orsak Generell konsekvens Specifik
konsekvens

Designfel
Otillräcklig
kvalitets-
konstroll

Dold information
Buller

Informationsproblem Ingen information
Felaktig information
Missförstånd
Språkfel

Tabell 14:Orsaker och konsekvenser för ’Informationsproblem’

Ingen av de specifika orsakerna passar in, och inte heller ’Otillräcklig kvalitetskontroll’
(det fanns inga järnvägsbommar o dyl. att kontrollera). Däremot passar ’Designfel’ in,
eftersom bristen på information är en konsekvens av korsningens utformning. I
länkningstabellen för ’Designfel’ ser man att en specifik form av designfel är just
’Olämplig utformning av trafikmiljön’.
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Generell
Orsak

Specifik orsak Generell
konsekvens

Specifik konsekvens

Ingen
definierad

Ingen
definierad

Designfel Olämplig utformning av
trafikmiljön
Olämplig utformning av bilen

Tabell 15:Orsaker och konsekvenser för ’Designfel’

Eftersom det inte finns vare sig någon generell eller specifik orsak att fortsätta analysen
med stannar den här kedjan här (stoppregel 2) och vi får följande orsakskedja:

Olämplig utformning av trafikmiljön  Informationsproblem  Sträcka:för långt

Vi kan nu sammanfatta analysen av bussolyckan i Tennessee i ett flertal orsakskedjor
som alla leder fram till Sträcka:för långt. Eftersom flera av kedjorna går delvis samma
vägar kan analysen sammanfattas med följande figur:

Buller

Överbelastning/
För höga krav

Uttråkad/
Omotiverad

Ouppmärksamhet

Bristfällig plan

Misslyckad
kommunikation: 

meddelande ej mottaget

Sträcka: 
för långt

Missad observation

Informations-
problem

Designfel: 
olämplig utformning 

av trafikmiljön

Olycka

Genotyper Fenotyp Observerbara
konsekvenser

Figur 6: Orsakskedjor för bussolyckan i Tennessee

Slutsatsen utifrån analysen är att flera samtidiga faktorer tillsammans orsakade olyckan.
Föraren befann sig i en bullrig miljö, var uttråkad/omotiverad, samt skulle följa en rutin
som ställer för höga krav för att vara funktionell för de flesta förare. Dessutom var
järnvägskorsningen obevakad, vilket är en utformning som inte ger tillräckligt med
information för att föraren ska kunna köra säkert. I och med detta är analysen av
orsakerna slut, och det som då återstår är att titta på vad man kan göra åt det.
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7.5.2 Direkta och indirekta länkar
Om vi i analysen ovan skulle ha hamnat i det läget att ingen av de specifika eller
generella orsakerna i länkningstabellerna verkar trolig ska man egentligen tillämpa
stoppregel 2, och avsluta analysen för den orsakskedjan. Tycker man dock att det är för
tidigt att avbryta precis där så finns dock en möjlighet till fortsatt analys genom att gå
via indirekta länkar. Att utnyttja indirekta länkar innebär att man inom
genotypgruppen ser om någon av de övriga konsekvenserna i gruppen är länkade med
någon/några orsaker som man skulle kunna applicera på situationen.

Säg att vi har kommit till ’Missad observation’ och inte tycker att någon av de direkta
länkarna bakåt passar (de som står direkt till vänster i samma rad i tabellen). Då kan
man söka igenom de indirekta länkarna, dvs. övriga generella och specifika orsaker i
samma genotypundergrupp och se om något där passar. Tittar man på genotypgruppen
OBSERVATION där ’missad observation’ återfinns ser det ut enligt följande:

F örv äx la /m issfö rs tå
s ig n a l e lle r tec k e n
P a rtie ll id e n tif ie rin g
F e la k tig  id e n tif ie ring

F e l-
id e n tifie r ing

V a n a /F ö rv ä n ta n
In fo rm a tio n  o v e rloa d

D is tra k tio n
In fo rm a tio n s-
p ro b le m
F e la k tig  b ed ö m n in g
B ris tfä llig  m ä rk n in g
B ris tfä llig  m ap p n in g
F e la k tig  in fo rm atio n

F a lsk  re a k tio n
F a lsk  ige n k ä n n in g

F a lsk
o b serv a tio n

In g e n  d e fin ie ra dT rö tth e t
D rog p å v e rk a n
D is tra k tio n

F örb ise  te c k e n /
s ig n a l/h ä n d e lse
F örb ise  in d ik a to r/
a v lä sn in g

M issa d
o b serv a tio n

In fo rm a tio n  o v e rloa d
B u lle r/O v ä se n
M u ltip le  s ig n a le r
P a ra llax

T e kn isk t fe l
F e la k tig  b ed ö m n in g
B ris tfä llig  p lan
F u nk tio n sh in de r
O u p p m ä rk sa m h e t

S p ec if ik  k o n sek v en sG e n e r ell
k o n se k v e n s

S p ec if ik  o rsa kG en ere ll o rsa k

D irek ta  
lä n k a r

In d irek ta  
lä n k a r

O B S E R V A T IO N

Figur 7: Direkta och indirekta länkar för genotypgruppen ’Observation’

Alla generella och specifika orsaker i de grå fälten är indirekta länkar och om man
tycker att någon av dem passar kan man utnyttja dem för att bygga vidare på
orsakskedjan. Det säger sig dock självt att en indirekt länk är svagare än en direkt länk,
så här är det upp till den som analyserar att avgöra om det är ”värt det”.

7.5.3 Utvidgning av genotyperna
I flera av genotypgrupperna, t.ex. observation ovan, så står det ”ingen definierad” i vissa
rutor. Detta betyder att i just det här utförandet av schemat så har det inte funnits något
passande att sätta i den rutan. Detta är ingen naturlag, utan något som man kan förändra
under resans gång. Om man börjar analyserna ett olycksmaterial med DREAM, och
upptäcker att vissa intressanta aspekter av olyckorna inte fångas upp i analysen, så bör
man fundera över om det behövs någon ändring i genotypgrupperna eller i länkningen
mellan genotyperna.
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Att lägga till/ta bort genotyper i genotypgrupperna (Appendix C), samt ändra i
länkningstabellen (Appendix D) är fullt tillåtet i DREAM. Det enda man måste tänka på
är att hålla länkningen i Appendix D konsistent. Länkningen följer två regler. För det
första måste varje generell konsekvens återfinnas som generell orsak i minst en annan
genotypgrupp. För det andra får den aldrig vara orsak i samma grupp som den är
konsekvens i (det skulle bli oändliga loopar i så fall). Följer man dessa två regler står
det en fritt att omforma DREAM:s tabeller efter behov.

Faktum är att en omformning av tabellerna ofta är ett tecken på att analysen ger ny
information. Tabellerna representerar den förförståelse man har med sig in i analysen av
en viss domän. Om man under analysens gång upptäcker saker som utvidgar eller
förändrar denna förförståelse bör detta återspeglas i att man anpassar tabellerna. Man
anpassar metoden till domänen helt enkelt. Tar man bussolyckan i Tennessee så skulle
man, om man upptäcker fler olyckor med samma mönster, t.ex. kunna lägga till en
specifik orsak kallad ’Felanpassade rutiner’ i genotypgruppen ’Organisation’. Denna
orsak kan sägas fånga upp alla de situationer där organisationsansvariga utformar
rutiner mer för att kunna friskriva sig själva från ansvar än för att stödja de människor
som ska bruka dem.

7.6 Reliabilitet och validitet

När man utformar en metod bör man alltid fundera över dess reliabilitet och validitet.
När det gäller DREAM så kan man säga att den metod som DREAM är utvecklad ur,
CREAM, har använts med framgång i samman-hang som har med analys av mänskliga
faktorn i kärnkraftverk att göra (se t.ex. Hollnagel 1999a). För DREAM i trafiksamman-
hang finns ingen utvärdering än så länge, men man kan göra några antaganden.

Validiteten i DREAM är kopplat till kategoriseringssystemets utform-ning. Om
genotyperna inte är förankrade i verkligheten så faller förstås hela analysen. Som
kategoriseringssystemet ser ut i den här rapporten är det uppbyggt dels utifrån
CREAM:s motsvarande system, och dels utifrån faktorer som finns i den litteratur som
ligger till grund för arbetet. Därför är förhoppningen att validiteten i DREAM i nuläget
är ganska hög, och framförallt att den kommer att bli högre och högre ju mer det
används för att analysera olyckor och incidenter. I och med att man kan förändra och
anpassa kategoriseringssystemet alltefter vad analyserna visar kan kategoriserings-
systemet utvecklas genom kontinuerlig domänanpassning och förbättring. Validiteten
bör alltså inte vara något problem.

När det gäller reliabiliteten finns det ett allmänt problem. När man analyserar med
DREAM måste man göra ett antal val, och hur dessa val ska göras är upp till den som
analyserar. När man i länkningstabellen står inför sex möjliga orsaker till den
konsekvens man vill analysera, så har man visserligen stöd av CPC-tabellen, stopp-
reglerna för analysen och övrig tillgänglig information om olyckan. Vilken eller vilka
av de sex orsakerna som ska väljas är dock upp till den som analyserar att avgöra. Det
finns inga specifika regler för hur det urvalet ska göras.

Detta allmänna problem kan delas upp i två mer specifika. Det ena är att den som
analyserar kanske inte har kompetens nog för att göra bra val. Det andra är att om flera
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personer delar upp ett antal olyckor mellan sig för analys, så riskerar man att olika
personer analyserar liknande olyckor på olika sätt.

Vad gäller detta problem ur en allmän synvinkel så är det inte unikt för DREAM. Få
metoder är så specifika att de vid sin tillämpning inte kräver att den som analyserar gör
tolkningar och bedömningar. Därför kommer analysens kvalitet alltid att i viss mån att
vara beroende av den som analyserar. Precis som för alla andra verktyg är slutresultatet
av en metod kopplat till användarens kompetens. Beroende på grad av bekantskap med
domänen och egen expertis har man olika möjligheter att göra en bra analys.

I DREAM redovisas detta öppet, till skillnad från en del andra metoder där detta förblir
dolt. Att detta inte alltid tas upp i diskussionen kring olika metoder beror förmodligen
på att man utgår från att användarna av metoden har nödvändiga förkunskaper för att
göra dessa val på ett oproblematiskt sätt. Tar man ett exempel från kärnkraftsindustrin
så är det ofta så att olycksanalysmetodens upphovsmän också är de som tillämpar den,
alternativt andra experter som behärskar domänen. Tar man in någon utan tidigare
erfarenhet av kontrollrumsmiljö på ett kärnkraftverk och ger vederbörande i uppdrag att
göra en analys utifrån en viss metod, så skulle resultatet förmodligen inte bli lysande,
oavsett hur detaljerad metoden är.

I kärnkraftssammanhang anses det alltså givet att det är kompetent folk som står för
analysen, och därför är val och tolkningar i metoden inte ett problem. För analyser med
DREAM bör man kunna utgå från samma sak. Om metoden ska tillämpas i ett projekt
får man se till att det är kompetent folk som gör analyserna.

Vad gäller det andra specifika problemet, att olika människor analyserar liknande
material på olika sätt, så beror det av två variabler. Den ena är kompetensen hos de som
analyserar, vilket diskuteras ovan. Den andra variabeln är hur väl man känner till den
situation som ska analyseras. Två experter på ett område ofta gör liknande bedömningar
av samma situation, på villkor att det inte råder för mycket osäkerhet och tvetydig-heter
kring vilken situationen egentligen är.

Om man återigen tar kontrollrummet i kärnkraftverket som exempel så är osäkerheten/
tvetydigheten kring situationen ganska liten. Man vet vad operatörerna försöker
åstadkomma, dvs. vilka mål de har. Deras uppgifter är specificerade, liksom olika hand-
lingsalternativ och prioriteringsordningar. Experterna har också en god inblick i hur
teknologin fungerar. Därför gör två experter samma eller i varje fall liknande analyser
när de ställs inför ett problem eller olycksscenario.

För trafiken är osäkerheten större och tvetydigheterna fler. Det är svårt att veta vilka
mål olika förare har, och vilka handlingsalternativ de tänker sig, liksom prioriterings-
ordningar. Dessutom är samspelet mellan trafikanter och trafikmiljö inte speciellt väl
kartlagt. Av denna anledning blir det svårare för två individer att göra samma
bedömning av en olycka, men det är alltså ett problem som har mer att göra med okända
faktorer i den situation man analyserar än med hur analysmetoden ser ut.

Den enklaste åtgärd man kan vidta för att förebygga skilda analyser blir därför att vara
tydlig och explicit kring sina val. Vid en analys med DREAM bör man inte bara skriva
ned vilka val man gör utan också varför man gör dem. Om man inkluderar vilka fakta
man stöder urvalet på och redovisar argumenten för det, ungefär som i analysen ovan av
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bussolyckan i Tennessee, så kan en arbetsgrupp alltid sätta sig och diskutera olika
tolkningar tills man når ett konsensus. Detta gäller vare sig man är utspridda i rum eller
över tid. Allteftersom gruppens arbete fortgår blir det då troligt att tänkandet kring
analyserna harmoniseras, och sannolikheterna förbättras för att olika personer ska göra
samma bedömningar.
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8 Diskussion och avslutande kommentarer
NTSB säger i sin analys av bussolyckan att den direkta orsaken till olyckan var att
föraren inte stannade innan hon körde över järnvägskorsningen. Olyckan är alltså
primärt en felhandling av föraren. Hade hon följt de officiella föreskrifterna (stanna,
öppna dörr och fönster, lyssna/titta efter tåg) hade olyckan inte inträffat. Bidragande
orsaker är enligt NTSB att skoldistriktet inte övervakade huruvida deras förare följde
säkerhetsföre-skrifterna för järnvägskorsningar, samt att skoldistriktet heller inte
planerat bussvägen så att den inte passerade några järnvägskorsningar.

Slutsatserna man kan dra utifrån analysen med DREAM är att flera samtidiga faktorer
tillsammans orsakade olyckan. Föraren befann sig i en bullrig miljö och var uttråkad/
omotiverad. Hon passerade en korsning som inte kunde leverera tillräcklig med
information för att korsas säkert. Den rutin hon förväntades följa för att kompensera
detta ställde för höga krav för att vara funktionell. Den var inte anpassad till hur förare
vanligtvis avväger balansen mellan säkerhet och effektivitet i körningen.

Slutresultatet av analysen med DREAM skiljer sig alltså från NTSB. Det NTSB pekar
ut som primär orsak (att chauffören inte stannade) är i DREAM inte en orsak utan en
fenotyp; ett i situationen dysfunktionellt beteende med flera olika grundorsaker (root
causes). Dessa är i sin tur för-delade över hela spektrumet ”Människan”, ”Fordonet”
och ”Trafikmiljön”. ’Buller’ har att göra med ljudnivåerna i förarmiljön, ’Uttråkad/
Omotiverad’ har att göra med människan, och ’Överbelastning/För höga krav’ är en
organisationsfaktor, liksom ’Felaktig utformning av trafikmiljön’. Orsakerna till
olyckan är alltså tämligen jämt fördelade mellan chaufför, busstillverkare och de
ansvariga för vägförhållandena.

8.1 Utformandet av aktiv säkerhet
Dessa två olika analyser påverkar förstås utformandet av aktiv säkerhet. Om man likt
NTSB ser föraren primärt som en felkälla som inte kan följa instruktioner ordentligt (en
dålig dator om man så vill) så kommer man att arbeta för att försöka hindra föraren att
göra dumma saker. Om man däremot ser på föraren som en adaptiv problemlösare som
hela tiden försöker optimera balansen mellan säkerhet och effektivitet i sitt hand-lande,
så kommer man istället att försöka hjälpa föraren att göra bra saker.

Det här indikerar två olika synsätt på trafikproblem. I NTSB:s perspektiv handlar t.ex.
fortkörningsproblemet om att man inte kan förbjuda förare att köra för fort på ett
tillräckligt kraftfullt sätt. Med DREAM:s perspektiv så handlar det istället om att en
förare i en nyare bil på en rak bred väg inte upplever att hon komprometterar säkerheten
även om hon ökar hastigheten (effektiviteten) över den tillåtna gränsen. Dessa olika
synsätt kräver förstås olika typer av åtgärder. Det är i sig inte fel att se föraren som en
felkälla, men det är sällan tillräckligt för att kunna föreslå effektiva åtgärder. Oftast vill
man förstå mer på djupet varför människor gör fel, och då krävs en analys av DREAM:s
typ.
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8.2 Aktiv säkerhet – att upprätta barriärer
För att kunna utforma säkerhet i fordon är det bra att ha en modell för vad det är man
vill åstadkomma och vilken typ av åtgärder man tänker sig. Traditionellt sett har
gränsen mellan aktiv och passiv säkerhet dragits mellan Pre-crash och Crash-fasen, samt
mellan användandet av aktiv och passiv teknik (avståndsradar jämfört med bilbälte,
t.ex.). Denna gräns håller dock på att suddas ut. Det pågår flera projekt som syftar till att
utnyttja information från Pre-crashfasen till att göra bilen säkrare i själva crash-fasen,
t.ex. genom bilbältessträckare som stramar åt bältet innan själva kollisionen. Dessutom
är tekniken i de passiva säkerhetssystemen numera lika aktiv som den som används i
Aktiv säkerhet (sensorer för krockkuddar, m.m.).

Istället för att prata om aktiv och passiv säkerhet kan man därför prata om
förebyggande barriärer och skyddande barriärer (Hollnagel, Kaarstad, & Lee
1999). En skyddande barriär mildrar i möjligaste mån konsekvenserna av något som
inträffar, vilket motsvarar Passiv säkerhet. En förbyggande barriär försöker förhindra att
något inträffar överhuvud-taget, vilket motsvarar det som är tänkt med Aktiv säkerhet.
Vilken teknik som appliceras spelar ingen roll i detta sammanhang. Ett dörrlås är en
förebyggande barriär mot oönskade gäster, oavsett om låset består av sofistikerad
elektronik eller av en tvärslå.

Barriärterminologin fångar upp det ursprungliga distinktionen på ett mindre diffust sätt.
Dessutom har den en begreppslig fördel, och det är att man kan diskutera olika typer av
barriärer. Dels finns det fysiska barriärer av olika slag. Vägräcken är typiska sådana, de
förhindrar bilar rent fysiskt från att åka av vägen. Sedan finns det funktionella barriärer.
Dessa kräver att ett eller flera villkor ska vara uppfyllda innan man kan göra det man
vill. Ett lås är t.ex. en funktionell barriär; man måste ha en nyckel av något slag (en
vanlig nyckel, ett lösenord, ett tumavtryck, osv.) innan man får tillgång till det man
eftersträvar.

Sedan finns det symboliska barriärer. De representerar gränser utan att utgöra någon
fysisk eller funktionell gräns, t.ex. hastighetsskyltar och reflexpinnar längs vägrenen.
Det finns inget som hindrar mig att köra för fort eller köra av vägen egentligen, men de
symboliska barriärerna finns där för att hjälpa mig att undvika detta ändå. Slutligen
finns det immateri-ella barriärer. Dessa är inte närvarande eller representerade i
situationen, utan beror på kunskap hos föraren för att uppnå sina mål. Typiska exempel
är regler av olika slag, t.ex. officiella trafikregler eller inofficiella kör-kulturregler
(långsamma fordon bör underlätta för snabba att köra om, t.ex.).

Effektiviteten hos olika barriärer beror av vilken av de fyra typerna de tillhör. När man
går från fysiska, via funktionella och symboliska, till immateriella barriärer så hamnar
ansvaret för att inte korsa barriärer mer och mer hos individen. Om man utgår från att
individen försöker göra sitt bästa för att inte råka illa ut så kan man därför tänka sig att
det bästa stödet i en potentiell olyckssituation är att hjälpa individen utan att lägga
ytterligare uppgifter eller ansvar på henne. Detta skulle innebära att man förespråkar
fysiska och funktionella barriärer, eftersom de är svårare att ignorera eller kringgå än
symboliska och immateriella barriärer.

Detta gäller dock inte utan undantag. Dels måste man ha funktionen hos barriären i
åtanke. En symbolisk barriär som hjälper en att göra rätt saker kan ibland vara
effektivare än en funktionell barriär som hindrar en från att göra fel. Sedan finns alltid
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problemet med automation surprise. Om man låter bilen överta olika funktioner genom
att upprätta funktionella barriärer så försämrar man förarens situationsmedvetenhet.
Inom flyget är detta en vanlig källa till olyckor, och det finns ingen anledning att anta
att situationen är kvalitativt annorlunda för trafikmiljön.

8.3 DREAM och barriärer
Om man använder barriärterminologin så kan man säga att när man har analyserat ett
antal olyckor med DREAM och kommit fram till ett antal orsakskedjor, så handlar
sedan det förebyggande arbetet om att upprätta preventiva barriärer. Man ser om man
kan bryta orsakskejdan genom att skapa en preventiv barriär av något slag. Tillämpar
man detta på Tennesseeolyckan och gör en jämförelse med vad NTSB föreslår för
åtgärder så får man intressanta resultat.

Tittar man på NTSB:s rapport så kommer de med en lång rad rekommendationer:

• Kräv att alla skolbussar utrustas med bullerreducerande reglage (en
mute-knapp).

• I alla skolbussar koppla bort alla högtalare som är nära förarens huvud,
och förbjud att man installerar några högtalare nära förarens huvud i nya
bussar.

• Förbättra skolbussförarnas utbildning, och utvärdera deras prestation,
gärna med hjälp av videokamera ombord på bussen.

• Inkludera frågor på hur man korsar obevakade järnvägs-övergångar i det
teoretiska provet för yrkesförare.

• Sätta in stoppskyltar vid obevakade järnvägskorsningar.

• Prioritera de korsningar som utnyttjas mest av skolbussar när man ska
installera bevakade övergångar.

• Försöka planera skolbussvägar så att man helst inte korsar några
järnvägar.

• Undersöka möjligheten att installera automatiska kollisions-
varningssystem.

Detta är en hel mängd rekommendationer, och NTSB ger dem för förhindra fel ur alla
aspekter. Tittar man på dessa rekommendationer utifrån olycksorsakerna i DREAM-
analysen och tillämpar tänkandet kring preventiva barriärer så ser man att en del av dem
fungerar bättre och andra sämre.

En mute-knapp kan vara bra för att undvika ’buller’, men utifrån diskussionen ovan om
hur förare faktiskt fungerar (se avsnitt 4.1) och de olika typerna av barriärer kan man
säga att det vore ännu bättre om mute-funktionen var automatisk. En mute-knapp som
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föraren sköter själv utgör en immateriell barriär (att använda den vid järnvägskorsningar
blir att följa en regel), medan en automatisk funktion blir en symbolisk barriär.

Om man gör mute-funktionen frekvens-/volymstyrd kan man göra så att volymen på
radion automatiskt sänks när någon tutar (bil, tåg eller vad det vara månde). Om någon
tutar uppfattar föraren detta genom en motsvaran-de sänkning i volymen på radion,
vilket löser problemet med att inte kunna höra signaler utifrån på ett smidigt sätt. Detta
har dessutom den positiva bieffekten att den gör föraren uppmärksam på att någon tutar,
vilket påverkar ’Uttråkad/Omotiverad’. Plötsliga förändringar i förarmiljön fäster man
automatiskt uppmärksamheten på.

Man kan också tänka sig andra tekniska möjligheter att skapa symboliska barriärer för
att åtgärda ’Uttråkad/Omotiverad’. Man kan tänka sig att installera en liten radiofyr vid
övergången som aktiveras när det kommer ett tåg, vilket resulterar i någon form av
varningssignal (ljud, ljus) till föraren.

För ’Överbelastning/För höga krav’ finns det inga smidiga lösningar. NTSB:s förslag
att planera om bussvägen är bra i sig, men leder troligen till onödiga omvägar. Att göra
föreskrifterna ännu tydligare eller hota med böter om de inte följs är ingen effektiv
åtgärd, eftersom det ”korrekta” beteendet ställer orimliga krav. Att övervaka och
utvärdera förarna kommer inte heller att göra någon större skillnad. Man kör på ett sätt
på uppkörningen och på ett annat sätt till vardags helt enkelt.

Att skärpa dessa immateriella barriärer kommer därför inte att skapa någon förändring.
Man kanske får in mer pengar i böter, men det kommer inte att minska olyckorna. En
bättre åtgärd är därför att försöka bryta olyckskedjan i någon annan länk. Tittar man på
den kedjan ser den ut enligt följande:

Överbelastning/För höga krav  Bristfällig plan  Missad observation 
Sträcka:för långt

Förslaget ovan kring mute-funktionen bryter den här kedjan vid ’Missad observation’.
Vill man bryta den på något fler ställe och det inte är möjligt att göra vid
’Överbelastning/För höga krav’, så återstår att bryta den vid ’Bristfällig plan’. Här kan
man titta på en lösning som även bryter kedjan som bottnar i ’Felaktig utformning av
trafikmiljön’. Det effektivaste sättet att bryta kedjorna vid dessa länkar är att upprätta en
fysisk barriär genom att sätta upp järnvägsbommar. Detta styr upp förarens planering
för järnvägskorsningen, och löser också upp ’Felaktig utformning av trafikmiljön’. Det
är dock en ganska kostsam lösning.

Det billigare alternativet, att sätta upp en vanlig stoppskylt före järnvägs-korsningen, är
förmodligen också den bästa åtgärd man kan göra. Stoppskyltar är symboliska barriärer
som har en hög efterföljningsgrad hos förare. Med en stoppskylt utnyttjar man det
faktum att föraren vid varje stoppskylt reflexmässigt stannar och tittar åt sidorna, vilket
gör att innehållet i säkerhetsföreskrifterna realiseras utan att föraren explicit måste tänka
på att följa dem. Man hjälper föraren att göra en bra sak på ett naturligt sätt med andra
ord. En stoppskylt är alltså en utmärkt preventiv barriär i det här sammanhanget.
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10 Appendix A – Common Performance
Conditions

I tabellen nedan återfinns de faktorer (Common Performance Conditions, CPC:er) som
används för att beskriva de allmänna förutsättningarna som rådde vid en incident/
olycka. Poängen med CPC-tabellen är att utifrån den kan man peka ut vissa genotyper
som mindre troliga och andra som mer troliga vid den detaljerade analysen, vilket gör
att man undviker kombinatoriska sökningar i kategoriseringssystemet. I den utformning
den har nu förutsätts det att den typ av data som brukar finnas med i polisrapporter
redan är insamlade, t.ex. ålder och kön hos de inblandade, antal människor i bilarna,
tillåten hastighet på platsen, osv.

Först kommer en kort beskrivning av vad respektive CPC avser att täcka in, och vilka
frågor man bör svara på för att kunna värdera CPC:n. Därefter följer en tabell över
CPC:erna med de olika värderingsnivåerna redovisade. Flera CPC:er har olika namn på
sina respektive värderingssteg för att få en tydlig koppling till det de är avsedda att
värdera. Den värderingsskala de bekrivs med är dock densamma. Skalan har tre steg,
och respektive steg indikerar hur tillståndet hos CPC:n ifråga påverkar förarens möjlig-
heter att bibehålla god kontroll och prestera säker körning. Skalstegen är:

• ’+’ – Omständigheterna för CPC:n är så bra som möjligt. De underlättar därmed
för föraren att prestera bra, kontrollerad körning, vilket gör att genotyper som
påverkas av CPC:n blir mindre troliga som olycksorsaker.

• ’0’ – Omständigheterna för CPC:n är inte optimala, men inte heller dåliga.
CPC:n varken förbättrar eller försämrar möjligheten att prestera bra kontrollerad
körning.

• ’-’ – Omständigheterna för CPC:n är dåliga. De försämrar därmed förarens
möjlighet att prestera bra, kontrollerad körning, vilket gör att genotyper som
påverkas av CPC:n blir troligare som olycksorsaker.

’0’-nivån är uppdelad i två steg för flera faktorer. Denna uppdelning är gjord för att
komma åt omständigheter som inte är bra, men som inte heller går att underkänna rakt
av. Tittar man t.ex. på kommunikation under Trafikmiljöns utformning så kan den
bedömas som Godkänd eller Tolerabel. Är bedömingen Godkänd är de rådande
omständigheterna för kommunikation helt okej. Bedömer man däremot trafikmiljön
som Tolerabel för den här faktorn innebär det att den är tveksam, även om man inte
direkt kan säga att den försämrar möjligheterna att köra säkert. En enbart tolerabel
trafikmiljö är alltså långt ifrån ideal, vilket indirekt kan påverka förarens prestation.

10.1 Trafikmiljöns utformning

Denna CPC bedömer utformningen av trafikmiljön på den plats där olyckan/incidenten
inträffade utifrån tre aspekter; väsentliga faktorer, komplexitet och information.

• Väsentliga faktorer – Finns det några faktorer som väsentligt underlättar
eller försvårar körningen på platsen där olyckan/ incidenten inträffade? För
stadstrafik gör man en bedömning utifrån om sikten är fri eller om det finns
döda vinklar, hur utfarter är placerade, osv. På landsväg kan man komplettera
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den bedömningen med en skattning av hur nära vägen ligger nollvisions-
riktlinjerna. Är nollvisionskraven uppfyllda kan man säga att miljön är så
stödjande som möjligt.

• Komplexitet – Hur komplex är trafikmiljön där olyckan/ incidenten
inträffade? Miljön är mycket komplex om den innehåller korsande körfält av
något slag (korsningar, rondeller, osv.), och mer än en fil i samma körriktning.
Är miljön enfilig och innehåller korsande körfält är den måttlig komplex. Om
det inte finns korsande körfält är miljön ej komplex.

• Information – Hur är informationen i trafikmiljön utformad? Är
skyltningen tydlig/lättförståelig? Är vägmarkeringarna tydliga? Ges information
i tillräckligt god tid för att man ska hinna agera som förare?

10.2 Förarmiljöns utformning

Denna CPC avser att värdera förarmiljön utifrån dess fysiska aspekter, samt
interaktionen mellan förare och fordon ur olika HMI-aspekter. Tre parametrar finns:

• Fysisk miljö – Är förarplatsen ergonomisk utformad? Hur bra sikt har man? (A-
stolpar och döda vinklar…) Når man reglage och annan utrustning?

• HMI – Utformningen av enskilda gränssnitt – Hur är de olika gränssnitten mellan
förare och fordon utformade? Är de användarvänliga? Är interaktionen säkerhets-
mässigt genomtänkt?

• HMI – Utformningen av kombinationen av gränssnitt – Är kombinationen av
gränssnitt bra för föraren, eller kan den ställa till problem? Är den säkerhetsmässigt
genomtänkt?

10.3 Körförhållanden

Denna CPC bedömer väder och väglag vid incident-/olyckstillfället. Detta kan delas upp
i två parametrar.

• Sikt – Var vädret sådant att sikten försämrades på något sätt? Var det dimmigt,
mörkt, snö eller regn i luften, osv.…

• Väglag – Påverkade vädret vägbanans friktion på något sätt? Var den normal eller
reducerad, t.ex. genom is, snö, mycket vatten eller liknande?

10.4 Tillgänglig tid

Denna handlar om hur ofta man måste agera/manövrera och hur mycket tid man har på
sig för detta. Detta beror i sin tur av i vilken typ av trafikmiljö man befinner sig och hur
många andra fordon som befinner sig i trafikmiljön samtidigt, samt vid vilken tidpunkt
man är ute på vägarna. Därför används fyra variabler:

• Typ av trafikmiljö (tid att agera) - Kör man på stor landsväg är antalet
händelser per minut som man måste förhålla sig till oftast lägre än i stadstrafik.
Man har i allmänhet mer tid på sig att planera och genomföra sin körning, och
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man behöver inte utföra övervakande handlingar lika ofta. (Å andra sidan kan
detta medföra att föraren minskar sin mentala beredskap för oväntade händelser.
Detta bortses från i värderingen, men behöver undersökas närmare).

• Hastighet – Ju högre hastighet, desto mindre tid man har på sig att reagera när
det väl händer något.

• Trafiktäthet – När trafikvolymen är stor minskar tidsmarginalerna. Man bör
därför försöka ta reda på hur stor trafikvolymen var vid olyckan/incidenten.
Finns det statistik över när det är rusningstid på olycks-/incidentplatsen kan man
utnyttja den.

• Tid på dygnet och veckodag – Vissa tider under veckan är statistiskt sett peak-
tider för olyckor (t.ex. fredag eftermiddag 15–17). Vare sig det har med
rusningstrafik eller andra faktorer att göra bör tidsmarginalerna generellt sett
vara mindre vid dessa peak-tider.

10.5 Tidpunkt

Denna CPC beskriver vid vilken tidpunkt på dygnet som olyckan inträffade. Ett välkänt
psykologisk fenomen är att när man utför aktiviteter utanför den normala dygnsrytmen
(dvs. under den tid då man normalt sover) försämras prestationsförmågan. Detta kallas
för effekter av Cirkadisk rytm. Här gör man en bedöming om incidenten/olyckan låg
inom förarens normala dygnsrytm eller inte.

10.6 Antal samtidiga mål

Här gör man en uppskattning av hur man hur många uppgifter föraren arbetade med
samtidigt vid olycks-/incidenttillfället. Förutom att manövrera själva fordonet bör man
ta reda på om föraren pratade i mobiltelefon, sökte information av något slag (t.ex. leta
bensinmack, hitta en avfart), manövrerade sig runt ett vägarbete, lugnade bråkiga barn i
baksätet, osv.

10.7 Erfarenhet och utbildning

Syftet med denna CPC är att göra en bedömning av hur van föraren är, samt huruvida
föraren har tillräcklig utbildning för att hantera olycks-/incidentsituationen. Detta gör
man utifrån fyra olika aspekter.

• Förarvana – Antal år med körkort? Antal mil per år? Kör föraren i alla miljöer,
eller är det begränsat till vissa mindre områden, t.ex. pensionärer som kör till
affären men inget mer?

• Förarens bekantskap med trafikmiljön – Var det första gången föraren befann
sig på platsen? Om inte, hur ofta brukar föraren köra på olycks-/incidentplatsen?

• Förarens bekantskap med fordonet –Har föraren precis köpt ny bil? Om inte,
hur länge har vederbörande kört fordonet i så fall? Upplever föraren bilen som
bekväm och lätt att köra?

• Förarens utbildning (procedurer/föreskrifter, specialfordon) –Vid yrkes-
trafik kan det finnas speciella föreskrifter eller procedurer för hur fordon ska
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hanteras i olika situationer (rutiner för parkering, transport av farligt gods, osv.).
Om sådana finns, är föraren utbildad i dessa, och är de tillämpliga i den trafik-
situation som föraren hamnade i vid olycks-/incidenttillfället? Om ett
specialfordon av något slag är involverat, är föraren utbildad på fordonstypen,
och hur omfattande är erfarenheten?

10.8 CPC-tabell med parametrar och
värderingsnivåer

CPC Parametrar Värderingsnivåer Inverkan på
möjligheten att
prestera bra
körning

Väsentliga faktorer Flera stödjande faktorer
Inga uppenbara
riskfaktorer
Några riskfaktorer
Många riskfaktorer

+

0
0
-

Komplexitet Ej komplex
Måttligt komplex
Mycket komplex

+
0
-

Trafikmiljöns
utformning

Information Stödjande
Godkänd
Tolerabel
Inadekvat

+
0
0
-

Fysisk miljö Stödjande
Godkänd
Tolerabel
Inadekvat

+
0
0
-

HMI – Utformningen
av enskilda
gränssnitt

Stödjande
Godkänd
Tolerabel
Inadekvat

+
0
0
-

Förarmiljöns
utformning

HMI – Utformningen
av kombinationen av
gränssnitt

Stödjande
Godkänd
Tolerabel
Inadekvat

+
0
0
-

Väglag/friktion Optimal
God
Tolerabel
Dålig

+
0
0
-

Kör-
förhållanden

Sikt Optimal
God
Tolerabel
Dålig

+
0
0
-

Tillgänglig tid Typ av trafikmiljö Landsväg
Stadstrafik

0
-
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Hastighet 50 km/h eller mindre
70 km/h
90 km/h eller mer

+
0
-

Trafiktäthet Liten trafikvolym
Rusningstid

0
-

Låg olycksnivå
Olyckspeak

0
-

Tid på dygnet och
veckodag

Inom dygnrytm
Utanför dygnsrytm

0
-

Antal samtidiga mål Färre än kapacitet
Matchar kapacitet
Fler än kapacitet

+
0
-

Förarvana Tillräcklig, mycket
omfattande
Tillräcklig, men
begränsad
Otillräcklig

+

0
-

Förarens bekantskap
med trafikmiljön

Passerar dagligen
Kört där många
gånger förut
Kört där några
gånger förut
Aldrig passerat
tidigare

+

0

0

-
Förarens bekantskap
med fordonet

Tillräcklig, mycket
omfattande
Tillräcklig, men
begränsad
Otillräcklig

+

0
-

Erfarenhet och
utbildning

Förarens utbildning
(procedurer/
föreskrifter,
specialfordon)

Stödjande
Godkänd
Tolerabel
Inadekvat

+
0
0
-
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11 Appendix B – Fenotyperna
Nedan följer en detaljerad beskrivning av de olika fenotyperna, och exempel på hur de
kan visa sig i trafiken. Fenotyperna representerar alltså de sätt som ett dysfunktionellt
beteende kan visa sig på i dimensionerna tid-rum-energi. Genom att studera det
empiriska materialet (observerbara mänskliga handlingar, systemförändringar i
hastighet, riktning och tillstånd, osv.) kan man klassificera vilken typ av”sharp end
failure” man har att göra med. Fördelen med detta är att man får en värdeneutral
beskrivning av olyckan. Man säger inget om att någon gjort fel eller kan läggas till last.
Detta gör att man förhoppningsvis kan gå in i analysen på ett mer objektivt sätt, utan att
intressen av att fria eller fälla styr.

Utformningen av fenotyperna är också starkt normativ. De definierar ett dysfunktionellt
beteende som en avvikelse från det normala, vilket i sin tur förstås förutsätter att man
har en ganska klar bild av vad som ska räknas som normalt. Gränserna för vad som är
för tidigt och för sent är t.ex. ofta upp till den som analyserar att avgöra. Trots detta
brukar det inte vara svårt att komma överens om klassificeringen av en olycka/incident.

11.1 Namn och definitioner

Allmän
konsekvens

Specifik
konsekvens

Definition Exempel i trafikmiljön

För tidigt En handling/ manöver
påbörjas för tidigt, innan
signal givits eller innan
de nödvändiga villkoren
är uppfyllda
(Förhastad handling).

Påbörja omkörning innan
sikten är fri. Komma fram
för tidigt till destinationen.
Starta/stoppa för tidigt vid
trafikljus. Svänga en avfart
för tidigt. Blända av för
tidigt vid mörkerkörning.

För sent En manöver påbörjas för
sent (Fördröjd
handling).

Påbörja omkörning för sent.
Komma fram för sent.
Starta/Stoppa för sent vid
trafikljus. Inte bromsa i tid
för att undvika
framförvarande fordon.
Missa en avfart. Blända av
för sent vid mörkerkörning.

Timing

Utelämnad
handling

En manöver utfördes
inte överhuvudtaget
(inom det tillåtna
tidsintervallet).

Inte byta till rätt fil i tid.
Inte växla ned vid
omkörning. Inte svänga av
vid avfart.

Varaktighet För lång En manöver fortsätter
bortom den tidpunkt då
den borde ha avbrutits.

Ligga kvar i vänster körfält
för länge efter omkörning.
Ha blinkers ute efter
svängen är genomförd.
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För kort En handling
avbryts i förtid.

Svänga in precis framför ett
fordon man kört om. Inte
fullfölja bromsningen till
stillastående vid stopplikt.

För lite Otillräcklig
bromsförmåga.
Otillräcklig
accelerations-förmåga.

Bromsarna tar inte
tillräckligt bra.
Accelerationsförmågan är
inte tillräcklig för att kunna
genomföra en säker
omkörning.

Kraft, styrka

För mycket För kraftig inbromsning/
acceleration.

Accelererar så snabbt att
man inte kan behålla
kontrollen över bilen.

För långt Fordonet förflyttas för
lång sträcka, eller håller
för långt avstånd.

Kollision. Korsa spärr- eller
stopplinje. Står för långt
från trottoaren vid
parkering.

Sträcka,
avstånd

För kort Fordonet förflyttas för
kort sträcka, eller håller
för kort avstånd.

Köra för nära annat element
i trafikmiljön, t.ex.
vägrenen eller
framförvarande fordon.
Köra för nära trottoaren vid
parkering.

För snabbt Manövern utförs för
snabbt, med för hög fart,
eller upphör för tidigt.

Sladd vid avsväng. Hålla
hastighet över
hastighetsbegränsningen
eller för hög relativt andra
fordon.

Hastighet

För långsamt Manövern utförs för
långsamt, med för låg
hastighet eller avslutas
för sent.

Ha för låg hastighet vid
omkörning och måsta
avbryta den.

Fel riktning Manövern utförs i fel
riktning.

Köra in på enkelriktad gata.
Svänga höger istället för
vänster, eller backa istället
för att köra framåt. Välja fel
väg.

Riktning

Fel rörelse Utföra fel sorts manöver Blinka för sväng men kör
rakt fram ändå i korsningen.

Hopp framåt En eller flera handlingar
i en ordningsföljd
hoppas över.

Byta fil direkt utan att kolla
backspeglar och/eller vrida
på huvudet, enligt
körskolan. Växla direkt från
3:an till 5:an

Upprepning Föregående
handling upprepas.

Att titta efter bakomvarande
trafik flera gånger innan
filbyte.

Ordnings-
följd

Omkastning Ordningsföljden för två
närliggande handlingar
kastas om.

Byta fil först och blinka sen,
eller svänga först och blinka
sen.
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Fel handling En överflödig eller
irrelevant handling
utförs.

Bromsa istället för att
accelerera.

Närliggande
objekt

Ett objekt som är fysiskt
närliggande används
istället för det avsedda.

Föraren trampar på bromsen
istället för gaspedalen.
Föraren knappar på
klimatanläggningen istället
för radion.

Liknande
objekt

Ett objekt som är
utseendemässigt likt
används (istället för det
avsedda).

Aktivera helljus istället
vindrutetorkare. Köra av på
avfarten innan den som
skulle ha använts.

Fel objekt

Icke-relaterat
objekt

Ett objekt används av
misstag, även om det
inte har någon uppenbar
relation till det objekt
som borde ha använts.

Att aktivera blinkers istället
för att slå på radion.

För mycket Systemet innehåller för
mycket av något

Fordonet är för tungt lastat.
Fordonet har för många
passagerare. Övertryck i
däcken.

Kvantitet/
Volym

För litet Systemet innehåller för
litet av något

Slut bensin. Punktering.
Ingen ström i batteriet.
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12 Appendix C – Genotyperna
Nedan finns ett antal tabeller som detaljerat beskriver innehållet i DREAM:s
genotypgrupper. Varje genotyp ges en definition, och där det behövs ges förtydligande
exempel från bilkörning, för att man ska förstå vad det handlar om. Här får man komma
ihåg att DREAM har ett pragmatiskt fokus. Anledningen till att man gör en olycks-
/incidentanalys är att man vill kunna göra något åt det. Därför är urvalet av genotyper
dels sådant att mängden är hanterbar, och dels sådant att de kan fungera som bas för att
göra förändringar.

Först bland de människorelaterade genotyperna är de kognitiva funkt-ionerna. Vilka
dessa är och hur de ska beskrivas finns det många olika bud på, även om man är överens
om de mer generella dragen. Eftersom DREAM är pragmatiskt inriktad är det inte
meningsfullt att försöka ange de kognitiva funktioner som definierar mänsklig kognition
per se. Istället vill man ha det så enkelt som möjligt och inte föreslå något som inte
ingår i det mer allmänt vedertagna.

Först bland de människorelaterade genotyperna finns människans kognitiva
funktioner. Dessa kan delas in på många olika sätt. Här görs en huvudsaklig indelning i
analys och syntes. Analys handlar om de funktioner som är inblandade när individen
försöker avgöra vilken situation man befinner sig i. Detta innehåller sådant som
observation, identifiering, bedömningar, osv. Syntes handlar om de funktioner som är
inblandade när man bestämmer vad man ska göra och hur man ska göra det. Detta
innehåller sådant som planering, beslut av olika slag, schemaläggning, osv. I DREAMs
genotypsystem består analysdelen av grupperna observation och tolkning. Syntesdelen
består av planering och utförande, men eftersom utförande är det som täcks in av
fenotyperna återfinns det inte i tabellerna här i detta appedix.

De människorelaterade genotyperna innehåller även andra person-relaterade genotyper.
Dessa är indelade i en tillfällig kategori (Driver state) respektive en permanent kategori
(Driver type). De tillfälliga genotyperna antas vara begränsade i tid (som yrsel och
illamående), medan de permanenta utövar sitt inflytande hela tiden. Var gränsen mellan
tillfälliga och permanenta faktorer ska dras beror förstås på vilket tidsskala man har, så
indelningen nedan är inte absolut på något sätt. Driver state och Driver type är inte
direkt länkade till de kognitiva funktionerna utan ses som fristående påverkande
faktorer. Detta är dock också något av en gråzon; det skulle säkert gå att placera om
dem något. Vill man göra det är det inget problem. Det är bara att lägga till och ändra i
kategorierna, så länge man ser till att relationerna i Appendix D förblir korrekta (se
avsnitt 7.5.4).

De fordonsrelaterade genotyperna innehåller allt som kan spåras till den tekniska
delen av det sammansatta kognitiva systemet förare+bil, JDVS:et (Joint Driver Vehicle
System). Detta inkluderar tekniska fel, men också interaktionsproblem av olika slag.
Interaktionsproblemen kan vara rent fysiska, som att en handväska har ramlat ned och
blockerar växelspaken, men också hård- eller mjukvarurelaterade. Navigations-system
och andra infotainmentsystem blir allt vanligare, och därför kommer den typen av
interaktionsproblem att hamna mer och mer i fokus. Inom detta område finns dock
redan mycket forskning gjord, vilket fordonsindustrin kan dra nytta av i framtiden.
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Interaktionsproblemen (HMI, Human-Machine Interaction) är uppdelade i tillfälliga och
permanenta problem. De tillfälliga är sådana som uppstår för stunden och är tämligen
lätta att åtgärda. De permanenta är de som är svåra att göra något åt, som
felkonstruktioner och feldesignade användar-gränssnitt.

Den tredje huvudkategorin för genotyperna, trafikmiljörelaterade genotyper,
innehåller alla de genotyper som är kopplade till kontexten, omgivningen eller
organisationen runt JDVS:et. Detta rör allt från hur privatbilisten planerar och genomför
bilunderhåll till hur Vägverket utformar rondeller och bussbolagen schemalägger
körpass. Det är ofta här som det genereras ”latent failure conditions”, dvs. ett tillstånd
där tidigare agerande (eller brist på agerande) gör att problem lättare uppstår i den
rådande situationen. Brist på regelbunden översyn kan t.ex. ses som orsak till att
bromsarna inte fungerar (i alla fall om det visar sig vara utslitna bromsok det handlar
om). Det skapar alltså ett ”latent failure condition”.
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12.1 Människorelaterade genotyper
12.1.1 Kognitiva funktioner

12.1.1.1 Observation

Generell
konsekvens

Specifik
konsekvens

Definition/Förklaring Exempel i bilkörning

Förbise
signal/
tecken/
händelse

En signal, ett tecken eller en
händelse som skulle ha initierat
en handling förbises.

Inte se skylten som för
avtagsvägen man tänkt
köra. Inte se att
bromsljusen på bilen
framför tänds.

Missad
observation

Förbise
indikation/
avläsning

Ett mätvärde eller en viss
information förbises, vanligtvis
under en serie handlingar.

Falsk
reaktion

Gensvar ges på fel
stimuli/händelse.

Att börja köra när
ljuset slår om till rött.

Falsk
observation

Falsk
igenkänning

En händelse eller viss
information blir felaktigt
igenkänd som, eller förväxlad
med, något annat (oavsiktligt).

Att känna igen fel
avtagsväg som den
förväntade. Stubbe i
diket tros avara rådjur.

Förväxla/
missförstå
signal eller
tecken.

En signal eller ett tecken
missförstås som något annat.
Skillnaden mot falsk reaktion är
att det inte omedelbart leder till
handling.

Partiell
identifiering

Igenkänningen av en händelse
eller viss information är
ofullständig, som när man drar
förhastade slutsatser.

Felaktig
identifiering

Fel-
identifiering

Identifieringen av en händelse
eller viss information är inte
korrekt. Skillnaden mot falsk
igenkänning är att det är en mer
avsiktlig process.
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12.1.1.2 Tolkning

Generell
konsekvens

Specifik
konsekvens

Definition/Förklaring Exempel

Felbedömning Bedömingen av situationen är
felaktig, i t.ex. uppskattningen
av marginaler.

Förare felbedömer
behövd tid eller
tillgänglig sträcka för
en omkörning.

Felaktig
bedömning

Ofullständig
bedömning

Bedömingen av situationen är
ofullständig

Induktivt felslut Felaktigt resonemang som
bygger på att man går från det
specifika till det generella.

”Ingen av de gånger
jag kört i den här
korsningen har det
varit någon rondell
här. Alltså är det inte
det nu heller…”

Deduktivt felslut Felaktigt resonemang som
bygger på att man går från det
generella till det specifika.

Alla bilar som blinkar
åt höger svänger åt
höger. Den här bilen
blinkar höger. Alltså
kommer den att
svänga höger…

Felslut i
resonemang

Felprioritering Valet mellan olika
tolkningsalternativ
(hypoteser, förklaringar,
tolkningar), sker utifrån
felaktiga kriterier, vilket leder
till felaktigt resultat.

Besluts-
förlamning

Oförmåga att fatta ett beslut i
en situation

Fel beslut Att fatta fel beslut, vanligen i
ett val mellan olika
handlingsalternativ.

Felaktigt
beslut

Partiellt beslut Fatta ett beslut som inte är
tillräckligt omfattande, dvs.
inte helt specificerar vad som
ska göras, vilket leder till
behov av fler beslut längre
fram i tiden för att fullfölja en
uppgift.

Ingen
identifiering

Något identifieras inte i tid
(för att hinna utföra rätt
handling)

”oops, det där var
avtagsvägen ja…”

Fördröjd
tolkning

Ökad tidspress Identifieringen sker inte
tillräckligt snabbt eftersom
den kräver ett komplicerat
resonemang, vilket leder till
ökad tidspress.
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Oväntad
tillstånds-
förändring

Situationen utvecklas på ett
annat sätt än förväntat.

Oväntad
förändrings-
hastighet

Situationen utvecklas
snabbare/långsammare än
förväntat.

Mötande bil närmar
sig snabbare än man
trodde.

Felaktig
förutsägelse

Oväntade
sidoeffekter

Situation utvecklas i
huvudsak som förväntat, men
vissa bieffekter har förbisetts.

12.1.1.3 Planering

Generell
konsekvens

Specifik
konsekvens

Definition/Förklaring Exempel i
bilkörning

Ofullständig
plan

Planen innehåller inte alla detaljer
som behövs när den ska genomföras.
Detta kan få allvarliga konsekvenser
senare i tidsförloppet.

Bristfällig
plan

Felaktig plan Även om planen genomförs kommer
den inte att uppfylla målsättningarna.

Prioriterings-
fel

Felaktig
målsättning

Fel målsättning har valts, och planen
kommer därför inte att vara effektiv
(detta är den vanliga definitionen av
ett misstag).
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12.1.2 Driver State – tillfälliga personrelaterade faktorer

Generell
konsekvens

Specifik
konsekvens

Definition/Förklaring Exempel

Glömska Att inte komma ihåg när det
behövs när det behövs.

Att glömma
motorvärmarsladden i
uttaget när man kör ut ur
garaget.

Felaktig
hågkomst

Man kommer ihåg fel. Tror att det finns en
parkering/väg/bensinmack
längre fram, vilket det inte
gör.

Minnesfel

Ofullständig
hågkomst

Man kommer bara ihåg
delvis, dvs. vissa bitar av
informationen saknas.

Slumpartade
handlingar

Handlingarna verkar inte följa
något mönster eller någon
plan, utan verkar snarare
baserade på trial-and-error.

Rädsla

Handlings-
förlamning

Individen är paralyserad, dvs.
oförmögen att röra sig eller
agera.

Man upptäcker en älg på
vägen och allt låser sig.

Aktivitet
avbryts tills
vidare

Utförandet av en uppgift
avbryts (tills vidare), eftersom
individens uppmärksamhet
fångas av något annat.

Anne Nicole Smith på
annonstavlorna i Norge
sägs ha orsakat ett flertal
bilolyckor (distraherade
manliga förare).

Aktivitet
slutförs ej

Utförandet av en uppgift
slutförs inte eftersom
uppmärksamheten flyttas till
annat håll.

Att lämna tanklocket på
biltaket när man går för
att betala en tankning.

Glömma
målsättning

Personen kommer inte ihåg
varför något görs, vilket kan
leda till en upprepning av
tidigare steg i planeringen.

Distraktion

Tappa
orienteringen

Individen kan inte komma
ihåg vad man ska göra
härnäst, eller vad som skett
innan.

Köra fel i en ny stad.

Trötthet/
Utmattning

Fördröjd
reaktion –
förlängd
reaktionstid

En persons reaktionsförmåga
(fysiskt eller mentalt)
försämras pga. trötthet eller
utmattning.

Köra av vägen för att man
somnat bakom ratten.

Drog-
påverkan

Flera
specifika
effekter

En persons körförmåga
försämras pga. drogpåverkan

Köra av vägen berusad.
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Minskad
precision

Minskad precision i
upprätthållandet av
riktvärden.

Inte ta kurvor på ett jämnt
sätt. Inte följa den tänkta
mittlinjen i filen
ordentligt.

Variation i
prestations-
nivå

Ökande antal
felhandlingar

Ett ökande antal handlingar
uppnår inte målsättningarna.

Ouppmärk-
samhet

Missa signal/
tecken/
händelse

Man missar en signal, ett
tecken eller en händelse pga.
ouppmärksamhet. Detta liknar
”Missad observation”.
Skillnaden beror på om man
ser det som en slumpartad
händelse eller som något som
kan förklaras med en kognitiv
funktion.

Ljud Obehaglig ljudmiljö Tutningar, skrik från
medpassagerare…

Ljus Obehaglig ljusmiljö Lågt stående sol som ger
reflexer. Mötande fordon
bländar inte av vid
mörkerkörning.

Temperatur Obekväm temperatur
Positionering Obekväm position Felinställd stol, ratt, m.m.

Fysiologisk
stress

Annat Yrsel, illamående, osv.…
Över-
belastning

Individer i omgivningen eller
teknisk extrautrustning
(mobil, nav.syst., radio)
kräver mer uppmärksamhet
än föraren kan ge på ett säkert
sätt.

Bråkiga barn i baksätet.
Telefonen ringer i en
korsning.

Psykologisk
stress

Group think Förarens
situationsmedvetenhet
påverkas eller styrs av
medpassagerare/andra
trafikanter.

Krav att köra fort (nyss
tagit körkort, kompisarna i
bilen). Om en förare
smiter över heldragen
linje för att komma förbi
hinder gör förarna bakom
det också.
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12.1.3  Driver type – permanenta personrelaterade faktorer

Generell
konsekvens

Specifik
konsekvens

Definition/Förklaring Exempel

Funktions-
hinder

Dålig syn
Färgblind
Dyslexi

Dessa specifika effekter handlar om
väldefinierade funktionshinder, till
större delen av psykofysisk natur.

Parallell sökning Sökandet efter data/information
utförs genom att leta flera saker
samtidigt.

Sekventiell
sökning

Sökandet efter data/information
utförs genom att leta en sak i taget.

Kognitivt
mönster

Konservativ
fokusering

Sökandet efter data/information
utförs genom att man utgår från ett
antagande och utforskar olika
aspekter av detta en i taget.

Spekulativ
fokusering

Sökandet efter data/information
ändras på ett opportunistiskt sätt.

Felaktig
revidering av
sannolikheter

Ny information leder till felaktig
revidering av sannolikheter –
antingen i konservativ eller radikal
riktning.

Felaktig
tillskrivning av
orsaker

Händelser ses (av misstag) som
orsakade av vissa faktorer eller
fenomen.

Illusorisk
kontroll

Individen tror (felaktigt) att de
valda handlingarna styr
situationsutvecklingen.

Enbart söka
bekräftelse

Sökandet efter data/information
begränsas till det som kan bekräfta
de antaganden man gjort.

Hypotes-fixering Sökandet efter information och
handlingsalternativ begränsas av en
stark hypotes kring vad det
nuvarande problemet är.

Efterklokhet Tolkningen av tidigare händelser
påverkas av kunskap om utgången.

Kognitiva
”fördomar”
(cognitive
bias)

Kompetens-
överskattning

Handlingsalternativ planeras och
väljs utifrån en felaktig
(överdriven) föreställning om egen
eller annans kompetens.

Tro att man är
en bättre förare
än vad som är
fallet. Tro att
bilen kan
prestera mer än
vad som är
fallet
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12.2 Fordonsrelaterade genotyper

12.2.1 Tillfälliga HMI-problem i förarmiljön

Generell
konsekvens

Specifik
konsekvens

Definition/Förklaring Exempel

Ett
föremål/reglage
kan inte nås

Ett föremål/reglage är tillfälligt
utom räckhåll för användaren.

Ett
föremål/reglage
kan inte
lokaliseras

Ett föremål kan inte hittas när
det behövs, eftersom det är
tillfälligt dolt.

Begränsad
tillgänglighet

Ett
föremål/reglage
kan inte användas

Ett föremål kan inte användas
när det behövs, eftersom det är
tillfälligt obrukbart.

Ofullständig
information

Den information som ges av
gränssnittet är ofullständig.

Varningar och
felmeddelanden
är bristfälligt
utformade

Tvetydig
information

Den information som ges av
gränssnittet är öppen för
tolkning.

Se ovan

Fel information Den information som ges av
gränssnittet innehåller sakfel.

Se ovan

Felaktig
information

Språkfel Den information som ges av
gränssnittet felformulerad, eller
skriven på främmande språk.
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12.2.2   Permanenta HMI-problem i förarmiljön

Generell
konsekvens

Specifik
konsekvens

Definition/Förklaring Exempel

Ljud För högt, för lågt Bullernivån är för hög,
signaler för låga

Ljus För starkt, för
svagt

För mycket ljus – reflexer,
bländning
För lite ljus – minskad
färg/kontrast

För stark
instrument-
belysning. För
svaga strålkastare.

Ett
föremål/reglage
kan inte nås

Ett föremål/reglage är
permanent utom räckhåll för
individen.

Ett
föremål/reglage
kan inte
lokaliseras

Något är permanent svårt att
hitta. Saker som används
sällan hamnar också i den
här kategorin.

Brandsläckare,
reservhjul,
motorhuvs-
öppnare.

Felplacering Indikerad placering av
föremål/reglage skiljer sig
från faktisk placering.

Problem med
tillgänglighet

Avvikande
placering

Kontroller/reglage är
placerade på ”fel”/ovanlig
plats

Bristfällig
mappning

Många specifika
konsekvenser

Indikerad användning (färg,
form, layout) av
kontroller/reglage skiljer sig
från faktiskt användning.

Ofullständig/
Tvetydig/
Felaktig märkning

Märkningen av
föremål/reglage är
ofullständig, tvetydig eller
felaktig.

Bristfällig
märkning

Språkfel Märkningen av
föremål/reglage är
felformulerad, eller skriven
på främmande språk.
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12.2.3 Tekniska fel

Generell
konsekvens

Specifik
konsekvens

Definition/
Förklaring

Exempel

Reglage
fastnar/rörs för lätt

Ett reglage sitter antingen
fast eller går att röra för lätt.

Blockering Något förhindrar eller är i
vägen för en handling.

Något går sönder Ett reglage eller något annat
går sönder.

Trasiga
fönsterhissar.
Trasiga lampor i
strålkastare och
blinkers.

Utsläpp Okontrollerat utsläpp av
massa eller energi gör att
material/mekanik fallerar.

Oljeläckage,
punktering.

Tekniskt fel

Inga indikationer Ett fel inträffar utan att
orsaken är möjlig att
upptäcka direkt.

Motorstopp.

Prestandanedgång Systemets prestanda
minskas, vilket resulterar i
långsammare bearbetning,
eller att systemet inte
”hinner med”.

Framtida problem i
Drive-by-wire
system (Tänk
JAS…)

Informations-
fördröjning

Det förekommer
fördröjningar i
informationsöverföringen,
både inom och mellan
system, vilket reducerar
effektiviteten.

Mjukvarufel

Information inte
tillgänglig

Information är inte
tillgänglig beroende på
mjukvarufel eller andra
problem.

Navigationssystemet
är trasigt, eller fel
karta är inmatad.
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12.3 Trafikmiljörelaterade genotyper

12.3.1 Kommunikation

Generell
konsekvens

Specifik
konsekvens

Definition/
Förklaring

Exempel

Meddelande ej
mottaget

Signal/meddelande/
information når inte
fram till mottagaren,
beroende på
överföringsproblem.

Förare blinkar, men
blinkerslamporna är
trasiga.
Trafikmeddelande når inte
ut pga. trasig radiomast.

Meddelande ej
sänt

Signal/meddelande/
information når inte
mottagaren, beroende på
att det aldrig sänds.

Föraren blinkar inte vid
avsväng. Varningsskyltar
sätt inte ut vid vägarbete.

Misslyckad
kommunikation

Missförstådd
intention

Ett meddelande tas emot
men missförstås
(oavsiktligt).

En förare tror att den
andre indikerat att han
eller hon ska köra först
genom korsningen.

Ingen
information

Information ges inte när
den behövs eller
efterfrågas, dvs.
feedback saknas.

Skyltning saknas. Linjer,
räcken, stolpar saknas.

Felaktig
information

Den information som
ges är ofullständig,
tvetydig eller innehåller
sakfel.

Otydlig markering av
huvudled. Skyltning är
felaktig, t.ex. genom att
angiven omväg kring
vägarbete ej fungerar för
tung trafik.

Missförstånd Det uppstår ett
missförstånd mellan
sändare och mottagare
kring avsikten med,
formen hos eller
strukturen i
kommunikationen.

Informations-
problem

Språkfel Skyltning och annan
information är
felformulerad eller ges
på främmande språk
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12.3.2 Underhåll

Generell
konsekvens

Specifik
konsekvens

Definition/Förklaring Exempel

Utrustning
fungerar inte

Hela fordonet, eller delar av dess
utrustning fungerar inte, beroende
på bristande/felaktigt underhåll

Trasiga bromsar,
blinkers, osv.…

Bristande
underhåll

Dysfunk-
tionell
trafikmiljö

Trafikmiljön, eller delar av den,
är olämplig för fordonstrafik
beroende på felaktigt/bristande
underhåll.

Gupp i vägbanan,
oläsliga skyltar,
osv.…

Bristande
behörighets/
Tillstånds-
kontroll

Organisationen kollar inte upp att
personalen är behörig för arbetet.

Bristande koll på om
åkarna har körkort

Otillräckliga
reserver

Brist på resurser/nödvändiga
delar

Slut bensin. Inget
reservdäck. Inga
reservchaufförer vid
sjukdom.

Otillräcklig
kvalitets-
kontroll

Otillräckliga
underhålls-
rutiner

Fordons/trafikmiljöansvarig har
inte tillräckligt bra utformade
underhållsrutiner för att bibehålla
en säker, funktionell standard.

Oregelbunden/överh
oppad service, för
långa
serviceintervall …

12.3.3  Erfarenhet och utbildning

Generell
konsekvens

Specifik
konsekvens

Definition/Förklaring Exempel

Otillräcklig/
felaktig
prestation

Brist på praktiskt erfarenhet
(kompetens) medför att en
aktivitet/uppgift inte kan
slutföras.

Föraren kan inte
köra fordonet (inte
övat på
fordonstypen).

Otillräcklig
kompetens

Felhantering av
utrustning

Brist på praktiskt erfarenhet
(kompetens) innebär att
utrustning används på fel sätt.

Förvirring Individen vet inte vad han eller
hon borde göra, pga. bristande
kunskaper.

Otillräcklig
kunskap

Förlora
situations-
medvetenheten

Individen förlorar situations-
medvetenheten, pga. bristande
kunskaper.
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12.3.4  Organisation

Generell
konsekvens

Specifik
konsekvens

Definition/Förklaring Exempel

Olämplig
utformning av
trafikmiljön

Trafikmiljön fungerar inte
och det är ett uppenbart
designfel.

Rondell är för snäv
för tung trafik. För
korta påfarter på
motorväg.

Designfel

Olämplig
utformning av
bilen

Bilens utformning är på
något sätt olämplig
(förarmiljö, HMI,
mekanik), och det är ett
uppenbart designfel.

Tvetydig/
Ofullständig/
Felaktig
utformning

Instruktionen/beskrivning
en är ofullständig,
tvetydig, eller innehåller
sakfel.

Tvetydig utformning
av trafikregler.

Bristfälliga
instruktioner/
procedurer

Instruktion
matchar inte
utrustningen.

Instruktioner passar inte
på den fysiska
verkligheten, pga. t.ex.
uppgraderingar.

Handbok för tidigare
årsmodell.

Överbelastning/
För höga krav

Ingen definierad De uppgifter personalen
ska lösa ställer för höga
krav, eller så är
tiden/resurserna för
knappa.

Dysfunktionell
planering

Planering av
arbetsuppgifter eller
schemaläggningen är inte
funktionell.

Bristfällig
arbetsledning

Oregelbunden
arbetstid

Natt/skiftarbete som leder
till psykologiska eller
fysiologiska körningar
(Circadian Rhythm
effects).

Otillräcklig
utbildning

Ingen definierad Föraren har inte fått
nödvändig/tillräcklig
utbildning på fordonet.

Brist på utbildning
medför att en
aktivitet/uppgift inte
kan genomföras.
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13 Appendix D – Orsak och konsekvenstabeller
för DREAM

Nedan finns tabeller för orsak och konsekvensrelationerna mellan genotyperna i
DREAM. Dessa är konstruerade så att varje generell orsak som återfinns i någon grupp
måste vara med som generell konsekvens i någon annan grupp. Ett exempel:
’Misslyckad kommunikation’, som står som generell orsak i relationstabellen för
fenotyperna, återfinns som generell konsekvens i tabellen för kommunikation under
Trafikmiljö-relaterade fenotyper. Vill man utvidga eller förändra DREAMs genotyper
och deras grupperingar är detta den enda restriktion som finns; varje generell orsak
måste återfinnas som generell konsekvens i någon annan genotypgrupp. Det är inte dock
tillåtet för någon genotyp att vara både generell orsak och generell konsekvens i samma
genotypgrupp (det skulle vara att bygga in en oändlig loop. Se även avsnitt 7.5.4).

13.1 Fenotyperna

Generell orsak Specifik orsak Generell
konsekvens

Specifik
konsekvens

Misslyckad
kommunikation
Informationsproblem
Felaktig bedömning
Ouppmärksamhet
Bristfällig plan
Missad observation

Trapping error Timing,
Varaktighet

För tidigt
För sent
Utelämnande
För långt
För kort

Begränsad tillgänglighet
Informationsproblem
Misslyckad
kommunikation
Felaktig bedömning
Ouppmärksamhet
Bristfällig plan
Minnesfel
Felidentifiering

Trapping error Ordningsföljd Hopp framåt
Hopp bakåt
Upprepning
Omkastning
Fel handling

Misslyckad
kommunikation
Felaktig bedömning
Ouppmärksamhet
Bristfällig plan
Informationsproblem
Tekniskt fel
Missad observation

Konventions-
konflikt

Kraft,
styrka

För mycket
För litet

Misslyckad
kommunikation
Informationsproblem
Felaktig bedömning
Tekniskt fel
Bristfällig plan
Missad observation

Konventions-
konflikt

Sträcka,
avstånd

För kort
För långt
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Misslyckad
kommunikation
Informationsproblem
Distraktion
Variation i
prestationskvalitet
Felaktig bedöming
Tekniskt fel
Bristfällig plan
Missad observation

Ingen definierad Hastighet För hastigt
För långsamt

Misslyckad
kommunikation
Informationsproblem
Felaktig bedömning
Ouppmärksamhet
Bristfällig plan
Missad observation

Konventions-
konflikt

Riktning Fel riktning
Fel handling

Misslyckad
kommunikation
Informationsproblem
Problem med
tillgänglighet
Variation i
prestationskvalitet
Felidentifiering
Ouppmärksamhet
Bristfällig plan
Missad observation

Fel objekt Närliggande
Liknande
Icke relaterat
objekt

Felaktig bedömning
Tekniskt fel
Bristfällig plan
Prioriteringsfel
Minnesfel
Informationsproblem

Kvantitet/ Volym För mycket
För lite
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13.2 Människorelaterade genotyper

13.2.1 Kognitiva faktorer

13.2.1.1 Observation

Generell Orsak Specifik orsak Generell
konsekvens

Specifik konsekvens

Tekniskt fel
Felaktig bedömning
Bristfällig plan
Funktionshinder
Ouppmärksamhet

Information
overload
Buller/Oväsen
Multipla signaler
Parallax

Missad
observation

Förbise tecken/
signal/händelse
Förbise indikator/
avläsning

Trötthet
Drogpåverkan
Distraktion

Ingen definierad Falsk
observation

Falsk reaktion
Falsk igenkänning

Distraktion
Informationsproblem
Felaktig bedömning
Bristfällig märkning
Bristfällig mappning
Felaktig information

Vana/Förväntan
Information
overload

Felindentifiering Förväxla/
missförstå signal eller
tecken
Partiell identifiering
Felaktig identifiering

13.2.1.2 Tolkning

Generell Orsak Specifik orsak Generell
konsekvens

Specifik konsekvens

Kognitiva
”fördomar”
Felidentifiering
Informations-
problem
Drogpåverkan

Multipla störningar
Fel i mental modell
Ny situation
Felaktig analogi

Felaktig
bedömning

Felbedömning
Ofullständig
bedömning

Kognitiva
”fördomar”
Kognitivt mönster
Drogpåverkan

För kort
planeringshorisont
Falsk analogi

Felslut i
resonemang

Induktivt felslut
Deduktivt felslut
Fel prioritering

Rädsla
Kognitiva
”fördomar”
Distraktion
Psykologisk stress
Drogpåverkan
Otillräcklig
kompetens
Otillräcklig kunskap

Stimuli overload
Arbetsbelastning
Chock

Felaktigt
beslut

Beslutsförlamning
Fel beslut
Partiellt beslut
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Informations-
problem
Tekniskt fel
Trötthet
Drogpåverkan

Indikatorfel Fördröjd
tolkning

Ingen identifiering
Ökad tidspress

Kognitiva
”fördomar”
Felaktig information
Informations-
problem
Drogpåverkan

Felbedömning av
tid/sträcka

Felaktig
förutsägelse

Oväntad tillstånds-
förändring
Oväntade sidoeffekter
Oväntad förändrings-
hastighet

13.2.1.3 Planering

Generell Orsak Specifik orsak Generell
konsekvens

Specifik
konsekvens

Distraktion
Minnesfel
Felslut i resonemang
Överbelastning/
För höga krav
Otillräcklig kunskap
Drogpåverkan
Bristfälliga
instruktioner/
procedurer

Fel i målsättning
Avsiktligt regelbrott
Otillräcklig
träning/erfarenhet
Fel i modell
Förbise bieffekter
För kort
planeringshorisont

Bristfällig plan Ofullständig plan
Felplan

Felaktig bedömning
Misslyckad
kommunikation
Bristfälliga
instruktioner/
procedurer
Informationsproblem

Legitim högre
prioritet
Motstridiga kriterier

Prioriteringsfel Fel målsättning väljs
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13.2.2 Driver State – tillfälliga personrelaterade genotyper

Generell Orsak Specifik orsak Generell
konsekvens

Specifik konsekvens

Överbelastning/f
ör höga krav

Dagdrömma
Länge sen man lärde
sig
Tillfällig oförmåga

Minnesfel Glömska
Felaktig hågkomst
Ofullständig hågkomst

Ingen definierad Tidigare fel
Osäkerhet
Tänkbara
konsekvenser

Rädsla Slumpartade
handlingar
Handlings-förlamning

Tekniskt fel
Misslyckad
kommunikation

Medpassagerare
Konkurrerande
aktivitet, t.ex. telefon,
navigationssystem,
infotainment
Uppståndelse/
Oroligheter

Distraktion Aktivitet avbryts tills
vidare
Aktivitet slutförs ej
Glömma målsättning
Tappa orienteringen

Bristfällig
arbetsledning

Nattkörning
Cirkadisk rytm

Trötthet/
Utmattning

Fördröjd
reaktionsförmåga/
förlängd reaktionstid

Ingen definierad Ingen definierad Drogpåverkan Många specifika
konsekvenser

Tekniskt fel
Överbelastning/
För höga krav
Otillräcklig
kompetens
Bristfällig plan

Sjukdom
Avsaknad av
träning/erfarenhet
Överentusiastisk

Variation i
prestations-kvalitet

Minskad precision
Ökande antal
felhandlingar

Ingen definerad Tillfällig oförmåga
Uttråkad/Omotiverad
Vana/Förväntan

Ouppmärksamhet Missa signal/tecken

Bristfällig
arbetsplanering

Uttråkad/ Omotiverad Fysiologisk stress Ljud/Ljus/ Temperatur
Positionering
Annat

Överbelastning/
För höga krav
Otillräcklig
kunskap

Uttråkad/ Omotiverad Psykologisk stress Överbelastning
Group think
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13.2.3   Driver Type – permanenta personrelaterade genotyper

Generell
Orsak

Specifik orsak Generell
konsekvens

Specifik konsekvens

Ingen
definierad

Ingen
definierad

Funktionshinder Dövhet
Dålig syn
Färgblindhet
Dyslexi
Annat funktionshinder

Ingen
definierad

Ingen
definierad

Kognitiva
mönster

Parallell sökning
Sekventiell sökning
Konservativ fokusering

Ingen
definierad

Ingen
definierad

Kognitiva
”fördomar”

Spekulativ fokusering
Felaktig revidering av
sannolikheter
Efterklokhet
Felaktig tillskrivning av orsaker
Illusorisk kontroll
Enbart söka bekräftelse
Hypotesfixering
Kompetensöverskattning

13.3 Fordonsrelaterade genotyper
13.3.1  Tillfälliga HMI-problem i förarmiljön

Generell
Orsak

Specifik orsak Generell
konsekvens

Specifik konsekvens

Tekniskt fel
Mjukvarufel

Tillfällig oförmåga
Obstruktion

Begränsad
tillgänglighet

Föremål/reglage
kan inte nås
Föremål/reglage
kan inte lokaliseras
Föremål/reglage
kan inte användas

Informations-
problem
Mjukvarufel
Tekniskt fel

Indikatorfel
Olämplig display
Plottrig display
Hårdvaru-problem
Navigations-
problem

Felaktig
information

Ofullständig information
Tvetydig information
Fel information
Språkfel
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13.3.2   Permanenta HMI-problem i förarmiljön

Generell Orsak Specifik orsak Generell
konsekvens

Specifik konsekvens

Designfel
Bristfälligt
underhåll

Ingen definierad Problem med
tillgänglighet

Ett föremål kan inte nås
Ett föremål kan inte
lokaliseras
Felplacering
Avvikande placering

Designfel
Otillräcklig
kvalitetskontroll

Ingen definierad Bristfällig
mappning

Många specifika
konsekvenser

Designfel
Otillräcklig
kvalitetskonstroll

Felaktig översättning
(dålig lokalisering av
handböcker, m.m.)

Bristfällig
märkning

Ofullständig/ Tvetydig/
Felaktig märkning
Språkfel

13.3.3 Tekniska fel

Generell Orsak Specifik orsak Generell
konsekvens

Specifik konsekvens

Bristfälligt
underhåll
Otillräcklig
kvalitetskontroll

Kraftförsörjnings-fel
Brand
Vibrationer/
skakningar
Yttre händelse
Stenskott/Gupp

Tekniskt fel Reglage fastnar/rör sig för
lätt
Blockering
Något går av/sönder
Utsläpp
Inga indikationer

Otillräcklig
kvalitetskontroll

Ingen definierad Mjukvarufel Prestandanedgång
Informations-fördröjning
Information ej tillgänglig

13.4 Trafikmiljörelaterade genotyper
13.4.1 Kommunikation

Generell Orsak Specifik orsak Generell
konsekvens

Specifik konsekvens

Distraktion
Ouppmärksamhet
Funktionshinder

Buller/Oväsen
Tillfällig oförmåga

Misslyckad
kommunikation

Meddelande ej mottaget
Meddelande ej sänt
Missförstådd intention

Designfel
Otillräcklig
kvalitetskonstroll

Dold information
Buller

Informations-
problem

Ingen information
Felaktig information
Missförstånd
Språkfel



DREAM – Driving Reliability and Error Analysis Method______________________________

-88-

13.4.2 Underhåll

Generell orsak Specifik orsak Generell
konsekvens

Specifik konsekvens

Ingen
definierad

Ingen
definierad

Bristande
underhåll

Utrustning fungerar inte
Dysfunktionell trafikmiljö

Ingen
definierad

Ingen
definierad

Otillräcklig
kvalitetskontroll

Bristande behörighets/
tillståndskontroll
Otillräckliga reserver
Otillräckliga underhållsrutiner

13.4.3 Erfarenhet och utbildning

Generell
Orsak

Specifik orsak Generell
konsekvens

Specifik konsekvens

Otillräcklig
utbildning

Ingen
definierad

Otillräcklig
kompetens

Otillräcklig/felaktig prestation
Felhantering av utrustning

Otillräcklig
utbildning

Ingen
definierad

Otillräcklig
kunskap

Förvirring
Förlora situationsmedvetenheten

13.4.4 Organisation

Generell
Orsak

Specifik orsak Generell
konsekvens

Specifik konsekvens

Ingen
definierad

Ingen
definierad

Designfel Olämplig utformning av
trafikmiljön
Olämplig utformning av bilen

Ingen
definierad

Ingen
definierad

Bristfälliga
instruktioner/
procedurer

Tvetydig/Ofullständig/ Felaktig
utformning
Instruktion/procedur ej anpassad
för utrustningen/föraren.

Ingen
definierad

Ingen
definierad

Överbelastning/
För höga krav

Ingen definierad

Ingen
definierad

Ingen
definierad

Bristfällig
arbetsledning

Dysfunktionell planering
Oregelbunden arbetstid

Ingen
definierad

Ingen
definierad

Otillräcklig
utbildning

Ingen definierad
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(kapitel 7–8) redovisas en metod för att analysera olycks- och incidentförlopp, kallad DREAM –
Driving Reliability and Error Analysis Method. Metoden demonstreras med en walkthrough av en
exempelolycka. Uppsatsen avrundas sedan med en diskussion av hur man utifrån analyser med
hjälp av DREAM kan utforma olika tekniker för aktiv säkerhet.
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