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Sammanfattning 

SAMMANFATTNING 
 
Denna uppsats är en del av trafiksäkerhetsprojektet FICA (Factors 
Influencing the Causation of Accidents and Incidents), vars målsättning 
är att genom en förståelse för förarbeteende kunna utveckla aktiv 
säkerhetsteknologi för fordon. Inom detta projekt kommer en metod för 
olycksanalys, DREAM (Driving Reliability and Error Analysis 
Method), att användas. Den här uppsatsen handlar om att utvärdera och 
utveckla denna analysmetod. Arbetet med metoden har främst gällt 
användbarhetsaspekter av DREAM. Även olika kvalitetsaspekter som 
till exempel replikerbarhet, har undersökts. Arbetet har skett genom ett 
antal studier där DREAM tillämpats på olycksmaterial. DREAM har 
bland annat testats genom en kooperativ utvärdering där testpersonerna 
fick ”tänka högt” medan de utförde analysen. Arbetet resulterade i 
vissa förändringar i den befintliga metoden, samt i en manual till 
DREAM och mallar att fylla i vid en analys.  
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Ett stort tack alla ni som svarat på mina frågor, bistått med expertis, sett 
till att jag fått ta del av olycksbeskrivningar, ställt upp som 
testanvändare av DREAM, korrekturläst uppsatsen och stöttat. Ingen 
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Inledning 

INLEDNING 
»All början är lätt, när man jämför den med slutet» 

Gerhard Uhlenbruck 

 

BAKGRUND 
»Män dör fortfarande med stövlarna på, men den ena stöveln har de på 
gaspedalen»  

Okänd 
 
I dagens samhälle är trafikolyckor ett av våra största folkhälsoproblem 
(Vägverket, 2002). Nära 600 svenskar dör varje år tillföljd av olyckor i 
trafiken och ca 3 000 personer invalidiseras (Vägverket, 2001). Således 
är trafiksäkerhetsområdet ett område där det är av stor vikt att det sker 
forskning och utveckling. Detta för att på olika sätt minska antalet 
olyckor som sker på våra vägar. Enkelt formulerat innebär 
trafiksäkerhet att transporter kan ske utan olyckor och därmed 
återföljande skador (Englund m.fl., 1998). 
 
Det går att tala om olyckor i termer av faser. Ett olycksscenario kan 
delas i tre olika faser, pre-crash, crash och post-crash. Dessa faser kan 
placeras in längs en tidsaxel enligt nedanstående figur: 
 

Post-Crash Crash Pre-Crash 

Tid 

Figur 1: Crashfaser 

 
Pre-crash är tiden före olyckan. Problemområdet rör samspelet mellan 
trafikant, fordon och väg-/trafikmiljö, samt trafikanternas 
informationsinhämtning, beslut och åtgärder. Crashfasen när själva 
olyckan inträffar, och rör skadornas uppkomst, yttre och inre 
miljöfaktorer, fordonskonstruktion samt effekten av skyddssystem. 
Post-crash är tiden efter olyckan och tidsramen sträcker sig över det 
som är relevant för olyckan. Post-crashfasen inkluderar sådant som 
första-hjälpeninsatser, ambulanstjänst samt vård och rehabilitering. 
(Englund, 1978; Englund m.fl., 1998) 
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Inom Vägverket finns en idé som kallas Nollvisionen, vilken går ut på 
att det ska finnas noll dödade eller allvarligt skadade offer i trafiken. 
Inom ramen för Nollvisionen finns ställningstagandet att människor 
alltid kommer att begå misstag i trafiken, följderna av dessa misstag 
ska dock begränsas genom en så förlåtande vägtrafikmiljö som möjligt. 
Detta ska ske i form av passiv säkerhet (Vägverket, 2002). Passiv 
säkerhet skyddar i själva crash-fasen när olyckan inträffar. Det kan t.ex. 
handla om bältessträckare, krockkuddar och vajerräcken längs vägarna. 
Aktiv säkerhet däremot är orienterat mot pre-crashfasen och ska 
förhindra att olyckan uppstår (Englund m.fl., 1998; Ljung, 2002). Aktiv 
säkerhet går ut på att med teknikens hjälp assistera föraren med olika 
detektions- och hjälpsystem, så att en olycka överhuvudtaget inte 
inträffar. Ett exempel på aktiv säkerhet, är ett system som detekterar 
om bilen är på väg in i ett hinder framför och då automatiskt bromsar in 
bilen. 
 
Tidigare arbete inom trafiksäkerhetsområdet har fram till idag 
kännetecknats just av att det mestadels handlat om passiv säkerhet som 
ska skydda i själva crash-fasen. Detta beror till viss del på att 
skadeprevention har ansetts som lättare än olycksprevention (Englund, 
1978; Englund m.fl., 1998). Det beror även på att de flesta 
haveristudier av trafikolyckor som genomförts fram till idag har 
genomförts av experter inom medicin och teknik, dessa experter är 
således mer intresserade av själva crash-fasen (Englund, 1978; Englund 
m.fl., 1998). 
 
Idag finns dock en ökad kunskap om avancerade tekniska system som 
kan användas för att stödja föraren så att uppkomsten av olyckor 
förhindras. Detta stöd, s.k. aktiv säkerhet, verkar före själva crash-
fasen. Den ökade kunskapen och utveckling av avancerad teknik 
(såsom sensorer etc.) gör att möjligheterna att föra in systemlösningar i 
fordonen hela tiden ökar (Ljung, 2002). Dessutom blir sensorer och 
digitala system billigare och det finns därför en stor 
utvecklingsmöjlighet inom området. System som dessa kan dock 
påverka olycks- och skaderisken i både positiv och negativ riktning 
beroende på utformning. Det krävs även en stor kunskap om 
förarbeteendet i samspel med fordonet och trafikmiljön för att utveckla 
aktiv säkerhet. En kunskap som idag inte finns. 
 
För att möta detta kunskapsbehov har ett nationellt 
trafiksäkerhetsprojekt vid namn FICA (Factors Influencing the 
Causation of Accidents and Incidents) dragit igång. Tanken bakom 
FICA är att en ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar risken för 
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olyckor ska bidra till att utvecklingen av aktiv säkerhet ska få en 
positiv inverkan på trafiksäkerheten.  
 
En av målsättningarna inom FICA är att med applicerandet av ett 
MTO-perspektiv få en ökad förståelse för hur trafikolyckor uppstår. 
MTO står här för samspelet mellan människa, teknik och organisation. 
Arbetsgången i FICA är i huvuddrag följande: Definiera ett antal 
typolyckor/typincidenter som är av intresse för vidare studier inom 
projektet. Utveckla en olycksmodell och ett verktyg i form av 
analysmetoden DREAM (Driving Reliability and Error Analysis 
Method). Samla in olycksdata genom enkäter, djupintervjuer, och 
haveristudier on the scene, d.v.s. samla in data direkt på olycksplatsen 
snarast efter att olyckan inträffat. Dessa olyckor kommer sedan 
analyseras med metoden DREAM för att klargöra orsakerna till 
olyckans uppkomst. Olycksförloppet kommer sedan 
rekonstrueras/simuleras i körsimulatormiljö, och ett antal testpersoner 
kommer få uppleva situationerna för att bringa klarhet i det beteende 
föraren uppvisade straxt innan olyckan. Detta ska slutligen resultera i 
ett förslag på lämpliga systemlösningar i form av aktiv säkerhet, som 
ska kunna motverka de faktorer som bidrar till olycksituationer innan 
dessa ännu har uppstått. 

PROBLEMOMRÅDE OCH SYFTE  
Olycksanalysmetoden DREAM har utvecklats inom FICA för att 
olyckor/incidenter inom biltrafikdomänen ska kunna analyseras ur ett 
MTO-perspektiv. DREAM har utvecklats ur den sedan tidigare 
befintliga metoden CREAM, Cognitive Reliability and Error Analysis 
Method. Denna metod är mer generell, och inriktad på industrin och 
kontrollrumsprocesser. I arbetet med utvecklingen av DREAM har 
utgångspunkten varit metoden CREAM, vilken har omarbetats för att 
passa vägtrafikdomänen. DREAM har dock ännu inte testats eller 
validerats. För att DREAM ska kunna användas och ge ett resultat som 
är tillförlitligt krävs att metodens styrkor och svagheter är väl kända. 
Dessutom får inte metoden innehålla några felaktigheter.  
 
Detta examensarbete är en del av FICA-projektet och syftet är att 
validera DREAM genom att utvärdera och förbättra metoden.  

MÅL 
Det finns två olika mål med detta arbete. Det ena målet är förbättra 
DREAM, främst gällande användbarheten vid tillämpning av metoden. 
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Det andra målet är att genom en teorigenomgång få klarhet i vilka 
kvalitetsaspekter som är väsentliga för en metod för olycksanalys och 
därefter bedöma dessa för DREAM för att klargöra styrkor och 
svagheter med DREAM. 

AVGRÄNSNINGAR  
Utvecklingen av DREAM gäller främst användbarheten av metoden då, 
en förbättring av innehållet i metoden kräver mycket djupt gående 
kunskaper om orsak-verkansamband vid bilolyckor. Jag har inte tittat 
på hur datainsamlingen kan förbättras, d.v.s. vilken data som ska 
samlas in och hur den ska samlas in. Jag har istället koncentrerat mig 
på steget efter datainsamling, själva analysen med DREAM.  

MÅLGRUPP 
Uppsatsen riktar sig till personer med intresse för trafiksäkerhet eller 
olycksanalys, samt studenter vid det kognitionsvetenskapliga 
programmet. För den som vill ha mer inblick i ämnet trafiksäkerhet 
rekommenderas boken ”Trafiksäkerhet - En kunskapsöversikt” 
(Englund m.fl., 1998)  

KÄLLOR 
»Många bäckar små blir till en stor å»  

    Ordspråk 
 

Det har varit svårt att hitta relevant och omfattande litteratur till detta 
arbete. Utvärdering och validering av metoder och metoders kvalitet 
nämns sällan i litteratur om olycksanalys. Därför har många källor fått 
användas för att få ihop en gedigen teoretisk grund. Dessa källor måste 
tillsammans anses vara av god kvalitet då det finns många olika 
författare representerade och många av dessa är framstående inom 
olycksanalys och trafiksäkerhet. Vissa av källorna är från Internet men 
måste ändå anses vara av god kvalitet då det bakom dessa källor står 
organisationer som Banverket och Vägverket. Viss information 
kommer även från personliga samtal. Det olyckliga med denna 
information är att det är svårt för utomstående att granska dess 
riktighet. Det är dock inget kontroversiellt som dessa personer sagt och 
det är personer som jobbar med olycksutredning på olika statliga 
företag. Informationen går därför att få bekräftad genom kontakt med 
respektive organisation eller myndighet. 
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DISPOSITION 
Uppsatsen innehåller följande större delar: teori, metod, procedur, 
resultat och diskussion. I teoridelen förklaras först viktiga begrepp, 
varefter det redogörs för hur olycksanalys tillämpas inom olika 
domäner. Därefter beskrivs FICA-projektet och metoden CREAM samt 
hur CREAM omarbetats till DREAM. Teoridelen avslutas med 
information om hur tidigare utvärderingar av metoder gått till samt 
vilka kvalitetsaspekter av en metod som nämns i litteraturen. 
Metoddelen inleds med ett teoriavsnitt om utvärderingar av 
analysmetoder. Detta ramverk ligger till grund för arbetsgången av 
detta arbete. Efter detta teoriavsnitt beskrivs proceduren som använts 
vid detta arbete. Totalt har tre separata studier genomförts. I resultatet 
redogörs först resultaten från de tre enskilda studierna innan mer 
övergripande resultat redogörs. I diskussionen diskuteras resultatet, 
kvalitetsaspekter av DREAM, samt tillvägagångssättet som har 
använts.  
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TEORI 
»Inget är så praktiskt som en bra teori»  

Kurt Lewin 

 

CENTRALA BEGREPP 
»Establishing a common terminology is always painful but is worth the 
effort in the long run»  

Nancy Leveson 

Olyckor  
En olycka definierar Leveson (1995) som en oönskad och oplanerad 
(men inte nödvändigtvis oväntad) händelse, vilken resulterar i en 
specificerad nivå av förlust. För det första är en olycka oönskad, och 
eftersom den är oönskad är det en oplanerad händelse utan intention, 
även om den ibland kan förutses. För det andra, en olycka resulterar i 
en specifik nivå av förlust vilket implicerar att det måste uppstå någon 
typ av skada på hälsa, tillhörigheter eller miljö. En incident är enligt 
Leveson (1995) en händelse som inte omfattar någon förlust (eller 
endast en mindre förlust) men som har potential att under andra 
omständigheter orsaka en större förlust. Harms-Ringdahl (1993) ger en 
mer kortfattad definition och skriver att en olycka är och oönskad 
händelse som vållar förstörelse eller skada. En incident är en oönskad 
händelse som skulle kunnat ha vållat förstörelse eller skada. 
 
I samråd med Statens haverikommission har Järnvägsinspektionen 
(2002)  definierat en olycka som ”en oönskad händelse som resulterar i 
skador på människor, utrustning, material eller miljö.” Banverket gör 
det tillägget till denna definition att för att en materiell skada ska 
räknas som en olycka måste det skadades värde överstiga 10 000€ 
(Lindberg, E. personligt samtal 2002-12-12). Inom biltrafikdomänen är 
det dock vanligare att dela upp det som Järnvägsinspektionen benämner 
som olyckor i termer av incidenter och olyckor. detta beror på att det 
görs en distinktion mellan personskador och materiella skador. Den 
mest förekommande definitionen på en olycka inom biltrafikdomänen 
är att en olycka är då en eller flera personer kommer till skada. En 
incident däremot är en händelse som endast resulterar i materiella 
skador men ingen personskada.  
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Orsaker  
»Slump är ett ord utan mening. Ingenting kan existera utan orsak» 

             François de Voltaire 
 

Orsaken till en olycka är ofta svår att fastställa (Jacobsson, 1999; 
Ljung, 2002). Det är väldigt sällan som det finns ett tydligt ett-till-ett 
förhållande mellan orsak och verkan då händelseförloppet till olyckan 
kan ses som en kedja av händelser som slutligen leder fram till olyckan. 
Orsaken till själva olyckan är således oftast en kombination av ett 
flertal olika orsaker som samverkar. Ingen av orsakerna hade kanske 
var och en för sig kunnat orsaka olyckan, men kan det tillsammans. Det 
ställs alltså stora krav på undersökningar för att det ska vara möjligt att 
göra uttalanden om orsak och verkan. I många fall är det inte ens 
möjligt att uttala sig om orsak och verkan utan man får nöja sig med att 
säga att orsakssambanden är mer eller mindre sannolika (Englund m.fl., 
1998). Teoretiskt sätt är antalet orsaker till en olycka oändligt (Hale 
m.fl., 1997). 
 
I litteraturen benämns orsaker med en rad olika termer (Kjellen, 2000). 
Enligt Jacobsson (1999) kan orsaker delas in i direkta och 
bakomliggande orsaker. Om en bil inte stannar i tid och kör in i 
framförvarande bil, är den direkta orsaken just att den bakomvarande 
bilen inte stannade i tid. De bakomliggande orsakerna kan t.ex. vara att 
föraren blev bländad av solen och därför inte såg bilen framför, att 
bromsarna inte fungerade eller att föraren var upptagen med att byta 
radiostation. Hur långt tillbaka orsakskedjan ska nystas upp beror på 
vem som gör utredningen och i vilket syfte som utredningen görs. 
 
Leveson (1995) skriver att en av fällorna när det gäller att identifiera 
orsaker är att man överförenklar händelseförloppet. Av en stor mängd 
villkor som är nödvändiga att dessa uppfylls för att en olycka ska 
inträffa, väljs ofta bara en orsak av dessa ut och benämns som 
”orsaken”, även om alla inblandande faktorer medverkade till olyckan. 
Ett exempel är en bil som får vattenplaning. För att detta ska ske krävs 
det att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor kan i exemplet ovan 
vara att vägen är våt, föraren har en okunskap om hur man undviker 
vattenplaning, föraren är ouppmärksam, samt att bilen saknar ABS-
bromsar. Ingen av dessa faktorer är tillräckliga för att i sig orsaka en 
olycka, men kan tillsammans göra det. Ett vanligt fel är dock att det 
villkor som sist uppfylldes för att en olycka ska kunna ske kallas för 
”orsaken” och resten av de villkoren kallas för ”bidragande orsaker”. 
Generellt sett så finns det inte något specifikt villkor som är nödvändigt 
eller tillräckligt för att en olycka ska ske, speciellt inte i komplexa, 
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dynamiska system. Det krävs således en kombination av flera orsaker 
och varje olycka beror på en kombination av villkor. Den vanligaste 
överförenklingen som görs är att helt enkelt skylla på den mänskliga 
faktorn rätt och slätt. 

Mänskliga faktorn 
»Vad folk i allmänhet kallar ödet är bara sviterna av deras egna 
dumheter»   

Arthur Schopenhauer 
 

Dagen efter en olycka är det ofta den ”mänskliga faktorn” som i media 
pekas ut som orsak till olyckan (Hale m.fl., 1997). Vi vill ofta ha någon 
att skylla på att det gick snett. Även om mänskliga faktorn missvisande 
har anklagats som orsaken bakom många olyckor, så har den dock ändå 
med säkerhet bidragit till många av dem (Leveson, 1995). All mänsklig 
aktivitet involverar risk, det finns inget sådant som ett riskfritt liv. Det 
brukar sägas att ”att fela är mänskligt” och att den mänskliga faktorn 
ligger bakom nästan alla olyckor (Harms-Ringdahl, 1993). Alla 
människor begår misstag, speciellt om de utför samma handling flera 
gånger varje dag. Vanligtvis märks inte dessa misstag, utan 
uppmärksammas endast då de leder till olyckliga konsekvenser 
(Harms-Ringdahl, 1993). 
 
Det går alltså inte att undvika olyckor helt då människan begår fel i alla 
kontexter. Människan spelar alltid en roll i olyckor, antingen som aktör 
i olyckshändelsen eller som designer till felaktiga och inadekvata 
system (Svenson, 2000). Ju mindre vi vet om en olycka desto större 
sannolikhet är det att vi skyller på den mänskliga faktorn (Leveson, 
1995). Rapporter om hur farlig den mänskliga faktorn är kan dock vara 
missledande, då det generellt sett bara rapporteras när den mänskliga 
faktorn har en negativ effekt på säkerheten. I verkligheten både 
förhindrar och bidrar den mänskliga faktorn till olyckor. Nästan alla 
olyckor kan dock spåras tillbaka till den mänskliga faktorn på ett eller 
annat sätt. Det verkar dock enligt Leveson (1995) som om en operatör 
som inte förhindrar en olycka som beror på brister eller en felaktig 
design, får skulden istället för designern bakom systemet. 
 
Skyller man enbart på den mänskliga faktorn har man bortsett från att 
det finns en kombination av orsaker till en olycka, och det finns en 
samverkan mellan mänsklig handling och kontexten i vilken dessa 
utförs i (Leveson, 1995). Människan är inte isolerad från sin omgivning 
och en bilförare befinner sig alltid i en kontext (Grime, 1987; Ljung, 
2002). Föraren interagerar hela tiden med tekniken i bilen och med 
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andra trafikanter. Det går således inte att leta efter orsaken till olyckan 
endast i mänsklig kognition. 

Olycksanalys 
»Vi samlar mer vishet från misslyckanden än från framgång»  

Samuel Smiles 
 

Det går att dra lärdom av olyckor som sker för att förhindra att liknande 
händelser ska upprepas. Är orsakerna till olyckan okända är det 
omöjligt att förhindra att det inträffar igen (Jacobsson, 1999; Leveson, 
1995). För att på ett effektivt sätt kunna förhindra framtida olyckor 
måste vi ta reda på vad det är som orsakar dem. Att avgöra orsakerna 
till en olycka är ofta en mycket komplex uppgift. När en olycka 
inträffat måste det således utredas vad det var som orsakade olyckan, 
d.v.s. göra en olycksanalys. En utredning för att ta reda på vilka 
möjliga olyckor som kan komma att inträffa i ett system kallas för 
däremot för riskanalys (Jacobsson, 1999). Detta arbete kommer dock 
att fokusera på retrospektiv olycksanalys 
 
Vad man lär sig av en olycka eller incident beror på vilken modell som 
används vid analysen. Olycksmodeller behövs för att man inom en 
organisation ska ha samma förståelse för hur och varför en olycka 
inträffar. Olycksmodellen är en enkel representation av olyckor som 
sker i verkliga livet. Om man inte har en modell som utgångspunkt 
mynnar olycksanalysen lätt ut i en osystematisk insamling och analys 
av data. Den modell man väljer för att beskriva trafiksystemet styr 
således vilken data som ska samlas in, hur den ska presenteras och hur 
den ska analyseras. Även om målet med de flesta olycksanalyserna är 
att öka säkerheten finns stora skillnader vad gäller metoder för att nå 
detta mål beroende på vilket perspektiv som används. (Englund m.fl., 
1998; Jacobsson, 1999; Kjellen, 2000; Leveson, 1995) 

MTO  
MTO står för Människa, Teknik och Organisation. Enligt MTO-
perspektivet beror en olycka på att samspelet mellan människa, teknik 
och organisation på något vis har brustit. Det är alltså samspelet mellan 
dessa tre faktorer som är viktigt inom MTO-modeller. Säkerheten beror 
helt enkelt på hur bra samspelet mellan dessa faktorer fungerar. MTO 
kan även definieras som att vara ett perspektiv på säkerhet vars syfte är 
att studera hur människans fysiska, psykologiska och sociala 
förutsättningar samspelar med teknologier och organisationsformer. 
(Jacobsson, 1999)  
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En utredning med MTO-perspektiv ger en beskrivning av ett 
händelseförlopp med fokusering på händelser där samspelet mellan 
minst två av de tre faktorerna har brustit (Jacobsson, 1999). Det görs 
inte bara en analys av vad som hände i själva olycksögonblicket 
(Ljung, 2002). Man går även tillbaka i tiden och ser om det finns några 
bidragande bakomliggande orsaker. MTO-perspektivet har sedan länge 
använts inom processindustrin, men passar även bra in i 
bilförardomänen för att fånga upp trafikmiljöns komplexitet.   

TILLÄMPAD OLYCKSANALYS 
»Det är inte det som sker som är det intressanta utan orsaken till att 
det sker»   

Okänd 

Inom industrin 
Inom industrin finns flertalet olika teoretiska modeller med MTO-
perspektiv för riskanalys, varav ett fåtal av dessa även går att använda 
vid olycksanalys (Harms-Ringdahl, 1996). Det finns även s.k. 
barriärfunktionsanalyser, t.ex. AEB-analys (Accident Evolution and 
Barrier Function Model). Inom industrin är det dock vanligast med 
olika typer av MTO-analyser (Jacobsson, P. personligt samtal, 2002-
11-26). MTO-analyser bygger oftast på en metod som heter HPES 
(Human Performance Evaluation System) vilken togs fram av NASA 
och används av amerikanska kärnkraftföretag (Jacobsson, 1999). En 
annan grupp av metoder som används är HRA (Human Reliability 
Analysis) vilka även dessa har utvecklats inom kärnkraftindustrin 
(Reason, 1990). Gemensamt för alla dessa olika ovannämnda metoder 
är att de bygger på att olika förbestämda checklistor, diagram eller 
flödesscheman ritas upp och fylls i.  

Generellt inom transportsektorn 
Inom transportsektorn finns det en rad olika myndigheter som utreder 
olyckor och gör haveristudier. Till skillnad från industrin används det 
inte några teoretiska modeller inom transportsektorn. Vid myndigheter 
som utreder olyckor inom transportsektorn (t.ex. Sjöfartsverket, 
Banverket och Järnvägsinspektionen) är det främst olika typer av 
strukturerade rapporter som används vid olycksutredning (Andersson, 
S., personligt samtal 2002-11-28; Lindberg, E., personligt samtal, 
2002-12-12). Rapporterna följer en utarbetad mall med fasta rubriker 
där utredaren ska fylla på med lämplig information under varje rubrik. 
Överlag går det att säga att alla dessa djupstudierapporter syftar till att 
besvara frågorna; 1) Vad hände?, 2) Varför hände det? samt 3) Hur 
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undviks det att händelsen upprepas? Bakomliggande orsaker resoneras 
fram med sunt förnuft med det insamlade materialet som stöd. 
Tillvägagångssättet är snarlikt mellan de olika ovannämnda 
myndigheterna. Alla har dock arbetat fram sin egen strukturerade 
rapport för att den ska passa just deras behov.  

Specifikt inom biltrafikdomänen 
Som nämndes i inledningen har tidigare arbete inom trafiksäkerheten 
kännetecknats av att det mestadels handlat om passiv säkerhet som ska 
skydda i själva crash-fasen. Detta beror till stor del på att de flesta 
haveristudier som genomförts fram till idag har genomförts av experter 
inom medicin och teknik (Englund m.fl., 1998). Det har tidigare även 
argumenterats för att kunskapen om orsaken bakom en olycka är 
irrelevant då det gäller att förhindra olyckor (Elvik, 2003). Liknelsen 
att ett paraply skyddar dig mot regn oavsett vilken filosofi du har om 
regnets uppkomst ligger nära till hands. 
 
Englund (1985) efterlyste i mitten av 80-talet en ökad kunskap om 
samspelet mellan människa, fordon och miljö. Grime (1987) påpekar 
just att det vid utredning av bilolyckor är väldigt viktigt att undersöka 
vägens, fordonets och förarens inverkan på händelsen och förstå hur 
dessa tre faktorer interagerat. Interaktionen mellan dessa tre är alltid 
närvarande, även i de fall där endast en av faktorerna verkar dominera.  
 
I slutet av 80-talet skriver Englund (1978) att det saknas teoretiska 
referensramar, analysmodeller eller liknande vid analyser av olyckor 
inom biltrafikdomänen. Även idag verkar detta saknas då man förlitar 
sig på ”sunt förnuft” vid utredningar vid olika svenska myndigheter. 
 
Vägverket genomför sedan 1997 djupstudieundersökningar av alla 
dödsolyckor som sker på våra svenska vägar (Vägverket, 2001). Dessa 
djupstudieundersökningar bedrivs som inom övriga transportsektorn. 
En strukturerade rapport fylls i för varje dödsolycka, och sunt förnuft 
används för att komma fram till bakomliggande orsaker (Larsson, P., 
personligt samtal, 2002-12-12). Denna information ska sedan hjälpa 
vägverket att skapa bättre passiv säkerhet. 

FICA 
FICA (Factors Influencing the Causation of Accidents and Incidents) är 
ett forskningsprojekt som drivs av svensk bilindustri, Chalmers 
tekniska högskola och Linköpings universitet. Projektet startades upp 
under 2002 och kommer att fortgå till och med 2005. Projektet 
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finansieras av svensk bilindustri, Vägverket och VINNOVA (Verket 
för innovationssystem). 
 
Tanken bakom FICA är att en ökad kunskap om vilka faktorer som 
påverkar risken för olyckor ska bidra till att utvecklingen av aktiv 
säkerhet ska få en positiv inverkan på trafiksäkerheten. Projektets 
målsättning är att: ”Definiera och klargöra faktorer/samspel (människa, 
fordon, miljö) som inverkar på uppkomsten och förloppet av incidenter 
och trafikolyckor.” 

Teoribildning 
FICA-projektets teoribildning för hur en olycka generellt går till 
grundar sig på ett MTO-tänkande. Inom FICA finns en olycksmodell 
som bygger på en uppdelning i ”blunt end” och ”sharp end” vilket 
kan illustreras med hjälp av figuren nedan:  
 

 
Figur 2: FICAs olycksmodell 

 
”Sharp end failure” är sådant som inträffar sekunderna strax före en 
olycka/incident. Det är plötsliga och oförutsedda händelser som 
punktering eller tillfällig distraktion (t.ex. ett byta radiokanal). ”At the 
sharp end” finns människor som interagerar med de tekniska 
systemen, t.ex. piloter och bilförare. Begår dessa människor ett konkret 
misstag eller fel som leder till en incident/olycka kallas detta för 
”active failure”. ”Active failures” kan även orsakas av tekniken, t.ex. 
att bromsarna plötsligt går sönder, eller att det blir punktering.  
 
“Blunt end failure” är sådant som på längre sikt kan leda till 
olyckor/incidenter. Det kan t.ex. vara beslut som tas av myndigheter 
och trafikplanläggare som skapar förutsättningarna för förarbeteendet. 
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Människor ”at the blunt end” kan även vara t.ex. designers och 
systemutvecklare hos bilproducenterna. Felhandlingar som sker av 
människor ”at the blunt end” (d.v.s. i dåtid) som inte upptäcks och 
åtgärdas, ligger kvar i systemet som fel och kallas för ”latent failure 
conditions”. Detta tillstånd kan sedan ihop med andra ”latent failure 
conditions” bilda en kedja av små oskyldiga misstag som tillsammans 
kan orsaka en incident/olycka. En sådan olycka sägs vara en ”latent 
failure” som har sin orsak i dåtid, tillskillnad från ”active failures” som 
har sin orsak i nutid.  
 
Med MTO-perspektivet utförs inte bara en analys av vad som hände i 
själva olycksögonblicket.  Man går även tillbaka i tiden och ser om det 
finns några bidragande ”latent failure conditions” och från vilka ”blunt 
end failures” som de härstammar från. Inom FICA poängteras det att 
den mänskliga faktorn är en del av ett större system och att detta även 
gäller i trafiken. Istället för att fokusera på separata delar och struktur 
så tas helheten och funktion i beaktande. Det klargörs även i FICA:s 
projektspecifikation att ”at the blunt end”, ”at the sharp end” och 
”active failures” är beroende av tre olika faktorer. Dessa är människan, 
fordonet och trafikmiljön, vilka representerar människa, teknik och 
organisation i MTO-perspektivet. 

CREAM  
CREAM (Cognitive Reliability and Error Analysis Method) är en 
teoretisk modell för olycksanalys. CREAM fungerar dock både vid 
retrospektiv analys av en olycka och för att förutsäga hur ett system 
kommer att bete sig i framtiden. CREAM är en kvalitativ analys- och 
prediktionsmetod. Det går att säga att CREAM är en andra 
generationens HRA, som till skillnad mot första generationens HRA är 
utvecklad ur en teoretisk ståndpunkt. En teoretisk förankring medför att 
vi vet inte bara att metoden fungerar, utan även varför den fungerar. 
Tidigare HRA metoder är ofta binära (det går bara att välja mellan rätt 
eller fel i analysen). CREAM har dock flera kategorier och är därför 
inte är binär, vilket leder till en större grad av finkänslighet vid 
analysen. Ytterligare fördelar med CREAM är att metoden även tar 
hänsyn till människans kognitiva förmågor och till att allt utspelar sig i 
en kontext. (Hollnagel, 1998) 
 
CREAM är ganska generell med en dragning åt kontrollrumsprocesser. 
Med CREAM analyseras ur ett MTO-perspektiv vilka orsak- och 
konsekvenskedjor som har genererat en olycka/incident. Orsakerna till 
en olycka kan vara fördelade över hela MTO-spektrat, d.v.s. att 
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orsakerna kan höra hemma antingen hos människan, tekniken eller 
organisationen. (Hollnagel, 1998) Läsaren som vill veta mer om 
teorierna bakom CREAM rekommenderas att läsa Hollnagel 1998. 

Att använda CREAM 
Analysen av en olycka med CREAM sker i två steg. Till en början 
beskrivs de allmänna omständigheterna kring incidenten/olyckan, d.v.s. 
kontexten. De allmänna omständigheterna beskrivs utifrån en 
fördefinierad mängd faktorer, kallade Common Performance 
Conditions (CPC). Olika CPC är olika starkt bundna till de olika 
kategorierna i MTO-modellen, d.v.s. människa, teknik och 
organisation. Analysen fortsätter efter detta första steg genom att 
möjliga orsaker och konsekvenser nystas upp med hjälp av olika 
verktyg. (Hollnagel, 1998). 
 
I CREAM finns det en förteckning av fenotyper (dysfunktionella 
beteendes konsekvenser) och en förteckning över genotyper 
(dysfunktionella beteendes orsaker). Först väljs en s.k. fenotyp ut, 
vilken beskriver olyckans art. Det finns nio olika existerande fenotyper 
att välja mellan. Dessa är ganska generella då CREAM främst är 
utarbetad för olika typer av kontrollrumsprocesser. Fenotyperna 
representerar de sätt som ett dysfunktionellt beteende kan visa sig på i 
ett tids-rums-energi kontinuum.  Efter att man valt fenotyp nystar man 
sedan bakåt längs olika orsakskedjor. Orsakerna består av s.k. 
genotyper. Till sin hjälp har man länkningslistor och beroende på 
vilken av fenotyperna man valt har man ett antal olika genotyper att 
välja mellan som orsak till fenotypen. När man hittat en genotyp som 
kan ha orsakat fenotypen ska man hitta en genotyp som orsakat den 
genotypen i sin tur. På så vis härleds de orsakskedjor som genererat 
beteendet tills en grundorsak hittats eller att det inte finns mer 
information om incidenten/olyckan. Metoden är rekursiv snarare än 
strikt sekventiell. Därför finns det väl definierade stoppvillkor för när 
analysen ska sluta. (Hollnagel, 1998) 

Erfarenheter av CREAM inom transportsektorn 
»Man kan lära mycket av sina misstag. Men det är billigare att lära av 
andras»  

Otto Ludwig  
 

Vid utredning av olyckor inom transportsektorn används det idag inte 
någon teoretisk olycksmodell. Det har dock gjorts försök med att 
använda en teoretisk analysmetod inom järnvägssektorn i projektet 
TRAIN (TRAfiksäkerhet och INformationsmiljö för lokförare). 
Metoden som ändvändes då var just CREAM. Därför finns det sedan 
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tidigare praktisk erfarenhet från tillämpning av metoden inom 
transportsektorn. Projektet TRAIN påbörjades i slutat av nittiotalet och 
finansierades av Banverket (Hollnagel m.fl., 1999). Inom detta projekt 
har bl.a. en kvalitativ analys med hjälp av metoden CREAM 
genomförts på ett 30-tal olika järnvägsolyckor och tillbud. 7 av dessa 
olyckor analyserades även av tre olika personer, oberoende av 
varandra. De tre olika uppsättningarna av analyser jämfördes sedan 
sinsemellan. Syftet med TRAIN-projektet var att beskriva och 
analysera lokförarens informationsmiljö och arbetssituation, och dessas 
påverkan på förarbeteendet och trafiksäkerheten (Hollnagel m.fl., 1999; 
Jansson m.fl., 1999). Huvudsyftet var således inte att undersöka 
CREAM. Erfarenheter som gjordes vid användandet av CREAM finns 
dock ändå med i vissa delprojektrapporter och redovisas nedan.  
 
En erfarenhet från användandet av CREAM är att det finns en viss grad 
av godtycklighet i metoden när man tillämpar den på 
järnvägshändelser. CREAM är utarbetad för kontrollrumsprocesser och 
det är därför ibland svårt att fånga tågförarsystemets egenskaper med 
hjälp av CREAM. Tågförarsystemet är rörligt och förflyttar sig vilket 
kräver andra fenotyper än de generella som finns i metoden. Ett 
exempel som ges är ett tåg som körts in i ett stoppblock och spårat ur. 
Ska olyckan beskrivas med fenotypen ”Hastighet/för hög”, 
”Avstånd/för långt” (dvs. att föraren kört för långt) eller ”Timing/för 
sen” (dvs. att föraren bromsade för sent)? Problemet är att dessa 
fenotyper överlappar varandra och hänger ihop när man tillämpar 
CREAM på järnvägshändelser. Vilken fenotyp som i slutänden väljs 
beror på hur den som analyserar olyckan väljer att se på situationen. 
Klassificeringen är därför inte oproblematisk och det finns ett visst 
mått av godtycke vid val av fenotyp. Många av fenotyperna som finns i 
CREAM utnyttjades överhuvudtaget inte vid någon av det analyser 
som genomfördes. Det var alltså endast ett fåtal av de befintliga 
fenotyperna i CREAM utnyttjades och dessa överlappade varandra. Det 
är även svårt förstå fenotyperna då dessa inte beskriver olyckan på ett 
lättbegripligt sätt. (Hollnagel m.fl., 1999; Jansson m.fl., 1999) 
 
Ett förslag som ges för att analysen inte ska bli lika godtycklig och att 
fenotyperna inte ska vara lika svåra att förstå, är att använda mer 
domänspecifika fenotyper istället för dem generella som finns. Dessa 
mer domänspecifika fenotyper kunde t.ex. bygga på 
Järnvägsinspektionens kategorier som används vid olycksrapportering. 
Dem kategorier som Järnvägsinspektionen använder sig av är: 
”Kollision” (mellan spårfordon), ”Påkörning” (anordning/föremål), 
”Urspårning”, ”Plankorsningsolycka”, ”Brand”, ”Personolycka”, 
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”Arbetsolycka” samt ”Övrigt”. (Hollnagel m.fl., 1999; Jansson m.fl., 
1999) 
 
Då valet av fenotyp styr riktningen för den fortsatta analysen av 
olyckan uppnåddes olika resultat i den jämförande studien av sju olika 
olyckor. Olika personer valde även att fortsätta att gå olika djupt i den 
vidare analysen (Hollnagel m.fl., 1999). Personerna stannade alltså på 
olika nivå. Ett annat problem som uppmärksammades var att 
informationen i olycksrapporterna inte alltid stämde överens med 
vilken information som behövdes vid analysen. Detta anges som en av 
orsakerna till att olyckorna analyserats på olika sätt av de olika 
personer med motiveringen: ”När rak information saknas är det svårt 
att inte läsa mellan raderna och tolka förhållanden som endast antyds i 
utredningsmaterialet”. (Hollnagel m.fl., 1999, s. 23) 
 
Ytterligare ett problem med CREAM som uppmärksammades är att två 
omständigheter kan utgöra bakomliggande orsaker till varandra. Vid en 
analys med CREAM riskerar man då att få ett cirkelresonemang, en 
s.k. ”oändlig loop” där det är svårt avgöra vad som är hönan och vad 
som är ägget av orsaker och konsekvenser. (Hollnagel m.fl., 1999; 
Jansson m.fl., 1999) Det är även svårt att få en överblick över analysen 
när den är slutförd och därför efterlysts det någon form av grafiska 
översikt av det sammanfattade resultatet (Jansson m.fl., 1999).  
 
Hollnagel m.fl. (1999) och Jansson m.fl. (1999) rekommenderar starkt 
att det är team som ska utföra analyserna. Detta skulle troligtvis leda 
till en högre kvalité på resultatet. Rekomendationen är att teamet ska 
bestå av någon med expertis inom domänen, (i detta fall tåg och 
järnväg), expertis inom olyckanalys samt expertis inom MTO. Vid 
analyserna inom TRAIN fanns inte någon person med kunskap inom 
domänen tillgänglig. 
 
Sammanfattningsvis upplevdes metoden CREAM som svår att förstå 
och använda på ett enhetligt sätt. De olika uppnådda resultaten i den 
jämförande studien av sju olika olyckor som genomfördes gör att 
metodens reliabilitet kan ifrågasättas, (Hollnagel m.fl., 1999). Då 
försöket med CREAM inte föll så väl ut används det idag inte någon 
teoretisk analysmetod vid utredningar av olyckor på banverket 
(Lindberg, E. personligt samtal 2002-12-12).  
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CREAM DREAM 
Analysmetoden DREAM (Driving Reliability and Error Analysis 
Method) har utarbetats inom ramen för FICA och bygger på CREAM. 
CREAM är ganska generell med en dragning åt kontrollrumsprocesser, 
medan DREAM specifikt är anpassad till olyckor inom biltrafik 
domänen. Anledningen till att CREAM valdes som utgångspunkt är att 
den har samma metodologiska ståndpunkter och teoretiska 
ställningstaganden som finns inom FICA. I DREAM talas det dock om 
Människa, Fordon och Trafikmiljö, istället för Människa, Teknik och 
Organisation då den är anpassad till biltrafikdomänen. DREAM har 
utvecklats med fokus på retrospektiv analys. Precis som CREAM kan 
den dock användas även åt andra hållet på tidsaxeln. D.v.s. att DREAM 
även kan användas för att förutsäga hur olyckor skulle kunna komma 
att uppstå. (Ljung, 2002) 
  
Utöver att DREAM anpassats till biltrafikdomänen har den även 
översatts till svenska (CREAM finns endast på engelska). Fenotyperna 
i DREAM är exakt de samma som finns i CREAM. Det som ändrats 
mest är CPC:erna, d.v.s. de allmänna omständigheterna som beskriver 
kontexten kring olyckan. Även genotyperna (orsakerna som nystas 
upp) har anpassats en del. Dessa följer dock originalmetoden rätt väl 
och är i stort de samma i CREAM som i DREAM. Vad gäller 
tillvägagångssättet vid en analys med hjälp av DREAM är det exakt 
detsamma som för CREAM. (Ljung, 2002) 
 
För läsaren som vill veta mer om hur DREAM har kommit till eller vill 
se hur metoden såg ut innan den modifierades i detta arbete 
rekommenderas Ljung 2002.  

UTVÄRDERING AV ANALYSMETODER  
»Det är vetenskapens uppgift att fastslå graden av felaktighet»  

             Friedrich Nietzsche 

Kvalitetsaspekter 
Det finns många olika aspekter att ta med vid bedömningen av en 
metods kvalité.  Reason (1990) nämner kvalitéer så som kostnad, bredd 
på tillämpningsområde, ”ease of use”, face validity, precision, 
experters acceptans av resultatet, replikerbarhet och ”scrutability” (inga 
dolda antaganden). Vad gäller experters acceptans av resultatet så 
räcker det inte med bevis att en metod fungerar (Stanton, et al.1998). 
Det krävs även att metoden är accepterad av de som använder sig av 
den. Harms-Ringdahl (1996) säger om kvalitetsbedömning hos MTO-
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metoder att det är reliabilitet, validitet, kvalitet, effektivitet, 
verifierbarhet samt lämplighet hos metoden som måste bedömas. Med 
effektivitet menar Harms-Ringdahl (1996) främst tidseffektivitet och 
med verifierbarhet om resultatet är verifierbart på ett mer eller mindre 
objektivt sätt. Lämplighet hos en metod har att göra med om metoden 
är lätt att förstå, har en tydlig procedur, är användbar för den typ av 
information som finns tillgänglig etc. Reliabilitet är om olika 
användare får samma eller likvärdigt resultat med metoden på samma 
objekt. Detta är kopplat till replikerbarhet av resultaten. Validitet är ett 
begrepp som kan ha varierande innebörd då det finns många typer av 
validitet. Generellt sett kan man säga att validitet anger om man mäter 
det man avser att mäta. Vid olycksanalys kan det handla om de orsaker 
som identifieras är de orsaker som haft störst bidragande orsak till 
olyckan. Ett dilemma med validitet och reliabilitet är att dessa kan bli 
rätt meningslösa i vissa tillämpningssituationer (Harms-Ringdahl, 
1996). Detta gäller om systemet som ska analyseras är komplext och 
antalet felkombinationer kan bli extremt höga.  
 
Rouhiainens (1990) nämner även ”fitness for use”, d.v.s. till vilken 
grad metoden är lämpad för ett specifikt användningsområde. Han 
nämner även avvägning mellan kostnad och effektivitet. Stanton m.fl. 
(1998) nämner även lärbarhet (learnability) som en punkt då det gäller 
metoders kvalitet. Lärbarhet har att göra med hur mycket tid det tar att 
nå en viss grad av effektivitet med en metod. I begreppet lärbarhet 
innefattas även användarnas subjektiva bedömning av hur lätt det är att 
ta till sig metoden och använda den. 

Genomförda värderingar  
Väldigt lite arbete har skett vad gäller validering av de olika HRA-
metoderna som finns (Reason 1990). En förklaring till detta anges vara 
att experterna inom HRA är för upptagna med att utveckla och skapa 
nya, alternativa metoder. Även om användandet av metoder för olika 
typer av säkerhetsanalyser ökar, är kvalité för dessa metoder ett ganska 
nytt koncept (Rouhiainens 1990). Även Stanton m.fl. (1998) påpekar 
att det har gjorts väldigt få studier för att validera olika analysmetoder. 
Det finns dock ett litet antal studier som är relaterade till olika 
metoders kvalitet, reliabilitet och validitet. 
 
Under slutet av 80-talet genomfördes Human Factors Reliability 
Benchmark Exercise vid Joint Research Centre (ISPRA) of the 
European Commission. Femton team från elva olika länder analyserade 
två fallstudier med fyra olika HRA-metoder. Resultaten från analyserna 
blev väldigt varierande. Slutsatsen var att skillnaderna främst berodde 
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på svårighet att koppla ihop verklighetens komplexitet med metodernas 
(enkla eller komplexa) förklaringsmodeller och parametrar. (Harms-
Ringdahl, 1996; Reason, 1990) Även andra saker påverkade att 
resultatet varierade. Det som angavs som den viktigaste orsaken vid en 
analys togs inte ens upp i en annan analys. Detta berodde på att denna 
faktor inte fanns med i handboken till den andra metoden. (Reason, 
1990) Ytterligare en studie Benchmark Exercice on Major Hazard 
Analysis har genomförts vid Joint Research Centre (ISPRA) på 
liknande sätt som det ovan (Harms-Ringdahl, 1996).  
 
Det har även genomförts två större studier om kvalitet etc. på 
säkerhetsanalyser av Suokas (1985) och Rouhiainen (1990) vilket 
resulterat i två avhandlingar vid VTT i Finland. Soukas (1985) pratar 
främst om reliabilitet mellan olika analytiker (interanalyst reliability). 
Med det menas att även om metoden används av olika analytiker ska 
dessa komma fram till samma resultat. Soukas (1985) genomförde en 
studie för att undersöka reliabilitet mellan analytiker på två metoder. I 
studien deltog endast några få testpersoner och olycksbeskrivningarna 
höll relativt låg kvalitet. De största bristerna med metoderna visade sig 
vara att det saknades tillräckligt explicita och detaljerade instruktioner 
för hur analysproceduren skulle gå till.  
 
Rouhiainens (1990) studie ledde fram till en metod för kvalitetskontroll 
av säkerhetsanalyser, QUASA (Quality Assesment of Safety Analysis). 
Denna metod kan användas för identifiering av svagheter med analyser. 
QUASA är dock utvecklad för kontroll av säkerhetsanalyser (inte för 
retrospektiva olycksanalyser) vid analys av kemiska anläggningar. 
 
Även Stanton m.fl. (1998) har tittat på mått som reliabilitet och 
validitet för olika säkerhetsanalyser. Detta har de bl.a. gjort genom att 
titta på test-retest reliability. Test-retest reliability fås fram genom att 
en grupp personer får analysera ett fall individuellt. Därefter låter man 
en tid passera innan samma grupp med personer får analysera olyckan 
igen. Efter detta undersöks korrelationen mellan resultaten från den 
första och andra analysomgången.  

VEM SKA ANALYSERA? 
Experter inom olika områden som analyserar en och samma olycka 
kommer att komma fram till olika resultat då de har olika bias. Experter 
är delar av sociotekniska system och utbildningssystem. Dessa olika 
perspektiv påverkar hur resultatet av en olycksanalys kommer att bli då 
experterna har olika bias. Experter finner oftast fler orsaker till en 
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olycka i området utanför sin egen expertis. Detta beror på att man gärna 
tillskriver orsaken till en olycka till någonting man inte förstår fullt ut. 
En tekniker som analyserar en olycka kommer troligtvis ange den 
mänskliga faktorn eller någon organisatorisk aspekt som orsak till 
olyckan. En beteendevetare däremot är mer benängen att ange någon 
form av teknisk orsak till en olycka. (Hale m.fl., 1997; Svenson m.fl., 
1999)  
 
Svenson m.fl. (1999) har låtit 20 beteendevetare och 20 tekniker 
analysera en olycka med hjälp av metoden AEB. Resultatet från detta 
försöka stärkte deras teori om att experter finner fler orsaker till en 
olycka i områden utanför sin egen expertis. Svenson m.fl. (1999) 
argumenterar därför för att experter med olika bakgrund ska utföra 
olycksanalys tillsammans. Olycksanalys ska utföras i team med 
medlemmar med olika bakgrund. Englund (1978) skriver att ett team på 
2-4 personer kan vara lagom. Lämplig bakgrund på dessa personer i 
teamet är beteendevetare, fordonstekniker, väg- och trafiktekniker 
(Englund, 1985). 
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METOD 
»Metoden är minnets moder»  

Thomas Fuller 

 

BENCHMARK EXERCISE & TEST-RETEST 
RELIABILITY  
Under rubriken ”Genomförda värderingar” i förra kapitlet gavs förslag 
på två olika metoder för värderingar av metoder, Benchmark exercise 
respektive Test-retest reliability. Benchmark exercise innebär i 
korthet att flera team parallellt med varandra utför en analys, och 
resultaten från de olika teamens analyser sedan jämförs (Harms-
Ringdahl, 1996; Reason, 1990; Rouhiainens 1990). Test-retest 
reliability går till på det sätt att en grupp med personer analysera en 
olycka individuellt (Stanton, m.fl., 1998). Därefter får en tid passera 
innan samma personer får analyserar samma olycka igen. Därefter tittar 
man på korrelationen mellan resultaten från den första och andra 
analysen.  

HEURISTISK UTVÄRDERING 
För att hitta användarproblem i olika gränssnitt kan en heuristisk 
utvärdering göras (Nielsen). Vid en heuristisk utvärdering blir 
användarproblem uppmärksammade och dessa kan således åtgärdas vid 
en iterativ designprocess. Utvärderingen går till så att en liten grupp 
utvärderare bedömer gränssnittet efter vissa användarkriterier 
(heuristiker) och undersöker om gränssnittet uppfyller dessa kriterier. 
Utvärderarna gör utvärderingen av gränssnittet var och en för sig och 
resultatet av dessa utvärderingar slås sedan ihop. Nielsen skriver att 
olika utvärderare kompletterar varandra då de delvis upptäcker olika 
problem. Ett bättre resultat erhålls därför om utvärderingen sker av fler 
än en person, även om en ensam person kan utföra en heuristisk 
utvärdering. Sker utvärderingen av personer med kunskaper inom 
användbarhet krävs det färre utvärderare än om personerna i fråga är 
noviser. Hur många personer som ska utvärdera systemet är dock en 
fråga om att väga den erhållna nyttan mot kostnaden. Nielsen 
rekommenderar runt fem utvärderare och minst tre. 
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KOOPERATIV UTVÄRDERING  
Användbarhet av olika gränssnitt går att utvärdera med en s.k. 
kooperativ utvärdering (eng. cooperative evaluation). En kooperativ 
utvärdering är en empirisk utvärderingsmetod där en ovan användare 
själv får använda ett gränssnitt under iakttagelse. De iakttagelser som 
görs ses sedan som erfarenhet och används som underlag till en 
utvärdering om huruvida gränssnittet har en hög grad av anpassning. 
 
Vid en kooperativ utvärdering får tänkta användare använda sig av det 
systemet som ska utvärderas och ”tänka högt” under tiden medan 
designern, som under sessionen är försöksledare, sitter bredvid. Det är 
viktigt att användaren (testpersonen) vet att det är systemet i sig som 
ska utvärderas och inte personen själv ifråga. Användaren får några 
skriftliga uppgifter att lösa och uppmanas att under tiden tänka högt 
medan hon eller han löser uppgifterna. Om användaren inte självmant 
berättar vad denne gör får försöksledaren ställa frågor som ”Vad ska du 
göra nu?” för att uppmuntra användaren till att tänka högt. 
Försöksledaren tillåter användaren att göra fel och svarar inte alltid 
direkt på användarens frågor. På detta sätt erhålls empiriska bevis för 
vilka problem en användare av systemet kan råka ut för när denna ska 
använda sig av det själv. Genom hela sessionen ska försöksledaren vara 
uppmärksam på främst två olika typer av bevis för att det finns ett 
möjligt problem med systemet. Dessa två typer av indikationer på 
problem är oväntade handlingar samt kommentarer om systemet. 
Oväntade handlingar upptäcks när försöksledarens har vetskap om 
användarens mål och förutser en annan handling än den som 
användaren utför. Det är därför viktigt att användaren tänker högt så att 
försöksledaren hela tiden vet vad användaren försöker uppnå för 
tillfället. Om försöksledaren inte vet vad användaren försöker utföra 
och uppnå, kan inte heller försöksledaren veta vilken handling han eller 
hon ska förvänta sig av användaren. Användaren måste hela tiden 
tillåtas att göra misstag, stöta på problem och fråga försöksledaren 
frågor. Detta är nämligen den data som den kooperativ utvärdering 
genererar. Därför ska inte problem förutses och rättas till innan de görs. 
Försöksledaren ska alltså inte tala om för användaren vad denna gör för 
fel, utan användaren ska själv berätta för försöksledaren vad hon eller 
han stöter på för problem. Allt som användaren säger och gör ska 
loggas och antecknas. Efter sessionen kan designern se efter i sina 
anteckningar och gå tillbaks i loggen för att se vad det var som vållade 
användaren problem. Med detta som stöd kan sedan systemet göras 
bättre för att undvika problemen i framtiden. (Monk m.fl., 1993)  
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PROCEDUR 
Här nedan beskriv tillvägagångssättet för att uppnå uppsatsens mål. 

Överblick  
I arbetet med utvärderingen och förbättringen av DREAM har tre olika 
studier, studie 1, 2 och 3, genomförts i olika skeden av arbetet enligt 
figur 3 nedan: 

V al av 12 olycksbeskrivningar

Studie 1
D R EA M  W orkshop

Studie 2
Tilläm pning av D R EA M

U tveckling av m allar

Teoretiskt ram verk

Förändringar av D R EA M

U tvärdering av D R EA M

Studie 3
A nvändarstudie av D R EA M
inklusive m anual och m allar

D R EA M  idag

Inform ationsbehov för D R EA M

U tveckling av m anual
för "nya" D R EA M  

 
Figur 3: Flödesschema över arbetsgången 
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Material att tillämpa DREAM på 
För att utvärdera DREAM har metoden tillämpats på ett antal olyckor. 
För detta ändamål krävdes ett antal olycksbeskrivningar. Arbetet 
började därför med att ta reda på vilket informationsbehov som finns 
för DREAM. D.v.s. vilken information som behövs i 
olycksbeskrivningarna för att DREAM ska kunna appliceras på 
materialet. Då det skulle innebära alldeles för mycket arbete, samt att 
det ligger långt utanför det här arbetets ramar, att själv samla in 
olycksdata, har redan befintliga olycksbeskrivningar använts. Ett 
problem med detta är att väldigt få har haft det intresset att samla in 
den information som behövs för att använda DREAM.   
 
För att använda DREAM behövs det detaljerad information från pre-
crashfasen, vilket inte har varit målsättningen att samla in vid någon 
svensk studie. En genomgång av trafikutredningar och trafikstudier 
som genomförts i Europa visade att endast franska INRETS gör 
djupstudier av bilolyckor där även pre-crasch fasen tas i beaktande. 
Efter kontakt med de ansvariga för den studien konstaterades att 
informationen från dessa datainsamlingar är konfidentiell och får 
endast användas på plats i Salon de Provence, varför inte denna 
information har kunnats användas. I Sverige har Vägverket gjort 
djupstudier av alla dödsolyckor som sker på våra svenska vägar sedan 
1997. Vägverket är dock inte intresserade av pre-craschfasen utan 
intresserar sig för mer tekniska aspekter i själva kollisionsfasen. Ett 
besök gjordes dock på Vägverkets regionkontor i Göteborg och en 
sökning gjordes i det djupstudiematerial som finns där. Ett fåtal av 
olycksbeskrivningar valdes ut, då dessa hade tillräckligt med 
information om föraren och pre-crashfasen för att en tillämpning av 
DREAM på dessa olyckor skulle vara möjlig.  
 
Ytterligare några olycksbeskrivningar från amerikanska NTSB 
(National Transportation Safety Board) valdes ut. NTSB utreder 
allvarliga transportolyckor varav allmänheten ta del av några av dessa 
djupstudier då de finns utlagda på nätet på NTSB:s hemsida. Då NTSB 
endast utreder olyckor av mycket allvarlig karaktär rör de flesta av 
transportolyckorna som är vägolyckor motorvägsolyckor, olyckor där 
bilar krockat med tåg eller olyckor där skolbussar är inblandade. 
Rapporterna är väldigt omfattande och innehåller ofta mycket teknisk 
data, vilket medför att svårigheten blir att sålla fram den information 
som är relevant vid användandet av DREAM. Vissa av dessa rapporter 
innehåller mycket information om föraren och pre-crasch fasen. Det 
går därför bra att tillämpa DREAM på ett antal av dessa 
olycksbeskrivningar, varför dessa valts ut för att komplettera 
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olycksbeskrivningarna från Vägverkets djupstudieverksamhet. Att det 
inte är svenska förhållanden som råder borde inte spela någon roll även 
om vissa skillnader kan finnas mellan svenska och amerikanska 
förhållanden vad gäller lagar och vägstruktur. Förarbeteendet torde 
dock i hög utsträckning vara det samma. Det är dock inte olyckorna i 
sig som ska utredas utan själva metoden som ska utvärderas, varför det 
inte spelar någon roll att olyckorna inte är hämtade från Sverige. Den 
svenska motsvarigheten till NTSB, svenska haverikommissionen, gör 
normalt inte haveristudier på vägtrafikolyckor varför material därifrån 
inte har kunnat användas. 

Studie 1: DREAM workshop 
Under början av våren 2003 anordnades ett endagars DREAM 
workshop i FICAs regi. Workshopen leddes av Erik Hollnagel, 
upphovsmannen till CREAM, och av Mikael Ljung, som utvecklade 
första versionen av DREAM. Under denna workshop som pågick under 
en heldag analyserades tre olika olyckor och författaren fick 
tillsammans med övriga inbjudna lära sig att använda DREAM. De 
övriga inbjudna var fem personer med FICA-anknytning från Volvo, 
Saab och Chalmers, samt ytterligare två personer från Volvo som inte 
är involverade i FICA-projektet, men som var intresserade av metoden 
då de arbetar med olycksutredning. Då det på workshopen fanns 
personer med stor erfarenhet av olycksutredning inom biltrafiken 
utnyttjades detta tillfälle att diskutera igenom styrkor och svagheter 
med DREAM. Även en semi-strukturerad enkät där deltagarna kunde 
komma med synpunkter på metoden delades ut (Se bilaga 1 på s. 51). 
Synpunkter som kom fram vid diskussionen och från enkäten kommer 
från personer med stor erfarenhet av biltrafikdomänen och kan anses 
som expertutlåtande.  

Studie 2: Tillämpning av DREAM 
Den andra studien genomfördes genom att författaren tillämpade 
DREAM på ett antal olyckor. Eftersom det inte ger något egenvärde i 
sig att analysera så många olyckor som möjligt har ett begränsat antal 
olyckor analyserats. Sex olyckor från Vägverkets djupstudier och sex 
olyckor från NTSB valdes ut till denna studie. Detta bedömdes som 
tillräckligt många olyckor för att de mest primära problemen med 
DREAM skulle upptäckas och identifieras. Hade ett större antal 
olyckor analyserats hade möjligtvis fler inte så framträdande problem 
med DREAM upptäckts. En avvägning måste dock alltid göras mellan 
förväntad nytta och tillgängliga resurser, i det här fallet i form av tid 
och tillgång på olycksbeskrivningar.  
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DREAM användes på det sätt som lärts ut under DREAM workshop, 
vilket även beskrivs av Ljung (2002). Någon manual eller handbok till 
metoden fanns ej att tillgå. Olyckorna analyserades grundligare än 
under DREAM workshop, varför detta arbete blev mer tidskrävande 
och endast två olyckor per dag hanns med. Antalet olyckor ansågs som 
tillräckligt efter att denna studie slutförts då samma problem ofta 
återkom i slutet av denna studie. Problem och svårigheter som uppstod 
antecknades noga. Alla tabeller med länkningar gicks även igenom 
systematisk för att hitta eventuella loopar eller inkonsekventa 
länkningar.  

Utvärdering av DREAM   
Utvärderingen av DREAM innehöll två olika delar. En del rörde 
tillvägagångssättet och utseendet av DREAM, d.v.s. gränssnittet. Den 
andra delen av denna utvärdering rörde själva innehållet i DREAM och 
resultatet som erhålls med metoden.  
 
Först gjordes en typ av heuristisk utvärdering av DREAMs gränssnitt. 
Detta var absolut ingen fullständig heuristisk utvärdering då den 
utfördes av endast en person och endast ett fåtal av de heuristiker som 
ingår i en heuristisk utvärdering var användbara då det gäller att 
utvärdera en metods utseende och tillvägagångssätt. Vad gäller 
innehållet i DREAM, gjordes en sammanställning av vad som framkom 
under studie 1 och studie 2, DREAM workshop respektive 
tillämpningen av DREAM. Utvärderingen kompletterades även med 
tidigare erfarenheter av CREAM, vilka återfinns tidigare i denna 
uppsats. Dessutom användes det teoretiska ramverket i denna uppsats 
för att besvara frågor såsom om grundantaganden bakom DREAM 
stämmer överens med dem inom FICA. Utvärderingen av DREAM 
resulterade i en lista med problem, brister och styrkor som finns vid 
användande av metoden.  

Förändringar av DREAM  
Efter utvärderingen skedde en förändring av DREAM för att förbättra 
metoden. Vid denna förändring såg jag till att eliminera så mycket som 
möjligt av dem brister och svagheter som framkom vid utvärderingen 
av DREAM. Förändringarna rörde både användbarhet och innehåll i 
metoden. Förändringar för att förbättra användbarheten gäller utseende 
av tabeller och användande av svåra begrepp. Förändringar av 
innehållet i DREAM rör ändringar av CPC:er samt befintliga kategorier 
och länkningar. Det senare kräver dock en stor kunskap om orsak och 
verkan varför de förändringar som skett endast har rört direkta 
felaktigheter så som loopar m.m.  
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Utveckling av mallar 
Utöver förändringen av DREAM utvecklades även en rad olika 
hjälpmallar till metoden. Detta för att den som använder sig av 
DREAM ska ha färdiga formulär/mallar att fylla i vid analysen. 
Tidigare fick den som analyserade anteckna allt själv, och det blev 
osystematiskt och svårt att överblicka resultatet. Mallarna utarbetades 
så att all information som genereras vid en analys med DREAM ska tas 
om hand av någon av mallarna. Dessa mallar provades ut genom att de 
användes vid en analys för att se hur väl de fungerade, och omarbetades 
efterhand tills de fungerade på ett funktionsdugligt sätt. Således 
användes en iterativ designprocess för mallarna. 

Utveckling av manual till ”nya” DREAM 
En av bristerna med DREAM var att det saknades någon form av 
manual till metoden. Därför utarbetades en sådan. Manualen består 
delvis av text som Ljung (2002) skrev i sitt examensarbete. Först har all 
information som funnits om användandet av DREAM i Ljungs 
examensarbete samlats i ett dokument. Denna information fanns 
utspritt i löpande text, i en exempelgenomgång av metoden samt i 
bilagorna. Informationen om DREAM har sedan strukturerats upp och 
ändringar har skett i form av att överflödig text tagits bort samt att text 
lagts till där det saknats information. Även förenklingar och 
omarbetningar har skett för att få en enkel och informatiiv beskrivning 
av DREAM. Till detta kommer även en ”steg för steg” beskrivning av 
DREAM. Arbetet med denna påbörjades delvis samtidigt som det att 
tillämpningen av DREAM genomfördes i studie 2. Detta för att det vid 
ett senare tillfälle förmodligen skulle vara vissa delmoment som för en 
van användare av DREAM skulle anses som självklara och glömmas 
bort i en beskrivning av tillvägagångssättet av analysen. Merparten av 
manualen skrevs dock efter det att alla förändringar av DREAM skett 
samt att mallarna var färdiga. Detta för att manualen skulle kunna 
omfatta instruktioner även för dessa delar. För att inte missa något steg 
i manualen utfördes en analys parallellt med det att manualens ”steg för 
steg” instruktioner skrevs. Varje steg som gjordes i analysen 
antecknades noga och fördes in i manualen.  

Studie 3: Användarstudie av ”nya” DREAM 
»Den som inte helt och enbart litar på sitt omdöme visar därmed gott 
omdöme»      
 H. C. Bohn 
 

Den tredje och sista studien utfördes i två syften. Det ena syftet var att 
genom en empirisk studie utvärdera användbarheten av den nya 
versionen av DREAM, manualen och mallarna. Det andra syftet var att 
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samla in data för att kunna göra en jämförande studie av DREAM. 
D.v.s. undersöka om samma resultat alltid erhålls vid analys med hjälp 
av DREAM på en och samma olycka.  
 
För att göra den jämförande studien genomfördes en typ av Benchmark 
exercise, vilket är en mellangruppsdesign. Vid en Benchmark exercise 
får vanligtvis flera expertteam analysera en och samma olycka varefter 
de olika teamens resultat jämförs. Det var dock en förenkling av denna 
metod som genomfördes då det inte fanns tillgång till flera team av 
experter. Istället fick 5 personer enskilt analysera en och samma 
bilolycka med hjälp av DREAM. Samtliga testpersoner var mellan 25-
30 år, hade körkort sedan flera år och hade flera års högskolestudier 
bakom sig. Varför även högskolestudier fanns med som ett kriterium 
vid rekryteringen av testpersoner, är att detta ansågs kunna påverka den 
analytiska förmågan. Samtliga personerna var noviser inom området 
vad gäller olycksanalys.  
 
Alla testtillfällen tog runt tre timmar och utfördes i hemmiljö. 
Närvarande vid tillfällena var försöksledaren och testpersonen. 
Testpersonen fick inte i förväg veta att resultaten skulle jämföras med 
resultaten från andra personers analyser, utan fick enbart veta att det 
handlade om en utvärdering av DREAM. Testpersonen fick ut en 
olycksbeskrivning och uppkopierade mallar för analys med DREAM. 
De uppmanades sedan att på egen hand med hjälp av manualen till 
DREAM att utföra en analys på olyckan. Utöver att det testades om de 
olika personerna kom fram till olika resultat, undersöktes det även hur 
de upplevde användandet av DREAM. Detta gjordes genom en 
kooperativ utvärdering. D.v.s. att testpersonerna fick ”tänka högt” 
samtidigt som de analyserade olyckan och försöksledaren antecknade 
vad som sades för att ta reda på metodens användbarhet. Mallarna som 
fylldes i under analysen kan ses som en typ av ”logg” då det i efterhand 
går att följa all steg som tespersonen gjort med hjälp av dessa. Genom 
denna kooperativa utvärdering samlades data om metodens, manualens 
och mallarnas användbarhet in.  
 
Första omgången sågs som en pilotomgång för att se om manual och 
mallar var tillräckligt bra för att kunna användas eller om dem krävde 
mer bearbetning innan denna studie kunde genomföras. Även denna 
pilotomgång utfördes som en kooperativ utvärdering.  
 
Pilotpersonen stötte på vissa problem under analysens gång. Efteråt 
gick försöksledaren och pilotpersonen gemensamt igenom vilka 
svårigheter som fanns och vad de berodde på. De flesta problem kunde 
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dock härledas till att namnen på mallar och tabeller upplevdes otydliga 
och ledde till förvirring. Efter denna pilotomgång gjordes de 
förändringar som ansågs behövas i manual och mallar. Därefter 
utfördes resterande fyra utvärderingar. Samtliga resterande testpersoner 
klarade av att analysera olyckan utan större problem. Det var samma 
problem med användbarheten som återkom för samtliga av 
testpersonerna. Både manual och mallar uppdaterades efter detta för att 
komma ifrån de problem som upptäcktes under den kooperativa 
utvärderingen. 
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RESULTAT 
»Villrådighet och otillfredsställelse är de första förutsättningarna för 

framsteg» 
Thomas Alva Edison 

 

RESULTAT AV STUDIERNA  
Resultatet av detta arbete består av tre olika delar. Dels av den nya 
versionen av DREAM, som är resultatet av de förändringar som gjorts i 
metoden. Dessutom består resultatet av en handbok för DREAM, samt 
en bedömning av olika kvalitetsaspekter för DREAM. Här nedan 
redovisas dock resultaten från de enskilda studierna som genomförts 
under arbetets gång. Det är resultaten från dessa tre studier som ligger 
till grund för det mer övergripande resultatet. 

Studie 1: DREAM Workshop 
Det som framkom under DREAM workshop och av enkäterna, var att 
det var svårt att få en överblick av metoden. Speciellt länkningen 
mellan olika orsaker och konsekvenser upplevdes som krånglig, då det 
blev mycket bläddrande fram och tillbaks i papper och det var svårt att 
hitta till rätt tabell. Det påpekades även att det blev mycket att skriva 
själv när man analyserar och därför önskades ett protokoll av något 
slag. En annan synpunkt var att det fanns mycket svengelska och 
många svåra ord i med i tabellerna. Ytterligare en åsikt var att DREAM 
ligger på en något abstrakt nivå. Speciellt var det benämningarna på 
fenotyperna som ansågs vara abstrakta och ansågs som ointuitiva för att 
beskriva konsekvenserna av en olycka.   
 
Det fanns även en del åsikter om CPC:erna i DREAM, d.v.s. de 
parametrar som används för beskrivning av kontexten kring olyckan. 
Det diskuterades att det borde framgå hur mycket information kring 
olyckan som bedömningen av de enskilda parametrarna är baserat på. 
Fanns det tillräckligt med information eller var den bristfällig. För 
CPC:erna ”Typ av trafikmiljö” och ”Trafiktäthet” ansågs det att 
skalstegen var för få och borde utökas från två till tre. ”Hastighet” 
ansågs som förvirrande då det inte framgick om det är skyltad hastighet 
eller fordonets hastighet som avses. Det saknades även en parameter 
för hälsa/alkohol/medicin. Skalstegen som fanns att välja på för 
parametern ”Antal samtidiga mål” ansågs som problematiskt. 
Skalstegen vilka var ”Färre än kapacitet”, ”Matchar kapacitet” samt 
”Fler än kapacitet” ansågs leda till att det alltid skulle bedömas som  
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”Fler än kapacitet” eftersom det inträffat en olycka. Även en åsikt om 
parametern ”Förarens bekantskap med trafikmiljön” framfördes. 
Skalstegen som går mellan + och – har texten ”Passerar dagligen” vid 
+. Det påpekades dock att detta inte behöver vara något positivt. Detta 
då det kan få konsekvensen att föraren slappnar av och inte är alert på 
saker som inte brukar ske på just den välbekanta vägsträckan. 
 
Styrkor med DREAM som påpekades var man får en analyskedja där 
både man själv och andra kan se hur man resonerat kring olyckan. 
Ytterligare en styrka som påpekades är att resultatet av DREAM visar 
på komplexiteten i olyckor. Hela MTO-spektrat finns representerat 
bland orsakerna. Metoden gör det möjligt att tydligt se flera orsaker till 
en olycka. Orsaker som inte var så tydliga vid en första anblick på 
olycksscenariot, t.ex. organisatoriska orsaker, tas i beaktande av 
DREAM. Länkningen i DREAM gör att man inser att det går att gräva 
djupare än direkt orsak. Uppdelningen mellan fenotyper och genotyp 
gör att man inte blandar ihop orsak och verkan. Det påpekades även 
som en styrka att DREAM inte tar ställning i skuldfråga. Resultaten 
som analyserna resulterade i accepterades som trovärdiga.  

Studie 2: Tillämpning av DREAM  
Vad som framkom vid tillämpning av DREAM på 12 olika olyckor var 
delvis sådant som redan kommit fram under DREAM workshop. Det 
var observationer om att det saknades en överblick av metoden, att det 
blev mycket att anteckna, att fenotyperna känns ointuitiva, samt att det 
blev mycket bläddrande i papper och att det var svårt att hitta rätt 
tabell. Det var även svårt att hitta i tabellerna då ordningen inom 
tabellerna skiljde sig åt mellan tabellerna för länkningen och tabellerna 
i förklaringsdelen, både vad gäller ordningen på kolumner, samt i 
vilken ordning raderna låg. Det påträffades även flera onödigt svåra 
facktermer. 
 
Vid en systematisk genom gång av DREAM påträffades det två loopar 
av formen A B A (d.v.s. cirkelresonemang). Dessa loopar var 
”Felaktig bedömning”  ”Felidentifiering”  ”Felaktig bedömning” 
o.s.v. samt ”Misslyckad kommunikation”  ”Distraktion”  
”Misslyckad kommunikation” o.s.v. För att ta bort dessa loopar 
bedömdes vad som är orsak och vad som är konsekvens. 
”Felidentifiering” bedömdes som orsak till ”Felaktigbedömning” varför 
denna länk fick finnas kvar. ”Felaktigbedömning” plockades dock bort 
som genrell orsak till ”Felidientifiering” i länkningstabellen. På samma 
sätt togs den andra loopen bort efter att det bedömts att ”Distraktion” 
kan leda till ”Misslyckad kommunikation”, men inte tvärtom. D.v.s. att 
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”Misslyckad kommunikation” togs bort som generell orsak till 
”Distraktion” i länkningstabellerna.  
 
Det undersöktes även om loopar kunde dyka upp vid indirekt länkning. 
Loopar kan dyka upp vid indirekt länkning om det finns en länk från 
någon konsekvens i t.ex. tabell ”Observation” till en orsak i tabell 
”Tolkning” och i tabell ”Tolkning” någon länk tillbaka till tabell 
”Observation”. Detta var fallet för två tabeller i DREAM, tabellerna 
”Planering” och ”Tillfällig personrelaterade tillstånd”. Det går tre 
länkar från tabellen ”Planering” till tabellen ”Tillfällig personrelaterade 
tillstånd” och en länk åt andra hållet. Dessa länkar bedömdes dock alla 
som nödvändiga och samtliga fick vara kvar.  Loopar p.g.a. detta torde 
dock uppträda tämligen sällan då det endast är vid ett endaste specifikt 
fall av indirekt länkning det kan förekomma.  
 
Jag stötte även på en del inkonsekventa länkningar och andra direkt fel 
i metoden. Ett fel som förekommer på flera ställen i DREAM är att ord 
som liknar varandra har blandats ihop. Ett exempel på det är att 
”Felaktig identifiering” anges vara en generell konsekvens och 
”Felidentifiering” en specifik konsekvens på ett ställe men tvärtom på 
ett annat ställe, d.v.s. de båda termerna byts ut mot varandra ibland och 
används inte konsekvent. Ett annat fel är att de generella 
konsekvenserna ”Ljud” och ”Ljus” finns med i förklaringen till tabellen 
”Permanenta MMI-problem i förarmiljön”. Dessa båda generella 
konsekvenser fanns dock inte med i själva länkningstabellerna. Vad 
gäller felaktiga termer användes bl.a. termen ”groupthink” för att 
beskriva det som normalt kallas ”grupptryck” trots att de två termerna 
beskriver två olika psykologiska fenomen. Dessutom fanns en rad 
småfel så som att t.ex. ”Generell konsekvens” och ”Allmän 
konsekvens” användes för att benämna en och samma sak.   

Studie 3: Användarstudie av DREAM 
Samtliga testpersoner klarade av att självständigt utföra en analys med 
hjälp av DREAM. Alla testpersoner förstod hur det är tänkt att 
DREAM ska användas och fyllde i tillhörande mallar på ett korrekt 
sätt. Flera personer kommenterade dock att det var mycket papper att 
hålla reda på och många tabeller att slå i. Ingen hade dock något 
problem med att hitta rätt tabell bland alla papper. Det kommenterades 
även att det var svårt att välja fenotyp då dessa kändes ointuitiva för att 
beskriva konsekvenserna av olyckan.  
 
Alla fem testpersoner analyserade en och samma olycka. För att 
tydliggöra likheter och skillnader mellan hur de analyserat olyckan har 
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deras svar förts in i en och samma CPC-mall samt länkningsmall. I 
figur 4 nedan visas CPC-mallen med samtliga testpersoners svar: 
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Figur 4: Samtliga personers kontextbedömning  

I kolumnen näst längst till höger redovisas personernas bedömning av 
den aktuella parametern utifrån information från olycksbeskrivningen. 
Det går att se att bedömningen av alla utom tre parametrar är likartad. 
Med likartat menas här att det skiljer som mest ett skalsteg mellan den 
som värderat parametern högst och den som värderat den lägst. (De tre 
parametrar där bedömningarna skiljer sig år är markerade men en 
stjärna.) För ”Trafikmiljöns utformning – Väsentliga faktorer” är 
bedömningarna ganska spridda. Ser man till vad personerna ”tänkte 
högt” så verkade de ha lite olika uppfattning om vad som menades med 
denna parameter. Vad gäller ”Förarens beteende – hastighet i 
förhållande till skyltning” har en person bedömt hastigheten som 
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”mycket över”. Föraren bromsade ner till lägre hastighet ett tag före 
olyckan. Denne person som bedömde hastigheten som ”mycket över” 
hittade dock inte denna information i olycksbeskrivningen. Även 
parametern ”Förarens förutsättning – Tid på dygnet” bedömdes 
varierande. Detta beror på att personerna i fråga resonerade på olika 
sätt. Några tog endast hänsyn till vilken tid olyckan skedde, vilket var 
09,15. Andra förde resonemang kring att föraren hade varit vaken 
åtminstone sedan klockan fem på morgonen.  
 
I den högra kolumnen i CPC-mallen ovan redovisas hur mycket 
information personerna tyckte att de hade att basera sin bedömning på. 
Detta är markerat med plus till minus. Här är svaren spridda vid åtta av 
parametrarna. (Bedömningar av informationstillgången med spritt 
resultat är inringade i figuren.) Intressant att notera är att i samtliga tre 
fall där resultatet är spritt vad gäller värderingen av parametern är även 
bedömningarna av hur mycket information som fanns att tillgå spridda.  
 
I figur 5 nedan redovisas hur samtliga fem personer fyllde i 
länkningsmallen för samma olycka som visats ovan i CPC-mallen:  

 
Figur 5: Samtliga personers resultat från analysen 
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I boxen längst till höger återfinns vilka fenotyper som valts för att 
beskriva de observerbara konsekvenserna av olyckan. Varje enskild pil 
representerar att en person gjort denna länkning. Finns det t.ex. tre pilar 
mellan två boxar är det tre personer som gjort denna länkning. I de fall 
det är en streckade linjer har det gjorts en s.k. indirektlänkning. Pilarna 
representerar orsakssamband, hur olyckan kan ha gått till. Är ”spalten” 
(som finns längst till vänster i boxarna) ifylld betyder det att någon har 
ansett att ett stoppvillkor är uppfyllt, vilket betyder att analysen inte 
kan fortsätta längre i den grenen.  
 
Totalt sett finns fyra olika fenotyper representerade i de fem olika 
analyserna. Det var således endast två testpersoner som valt samma 
fenotyp. Trots detta finns det dock vissa likheter i resten av analysen. 
Detta är möjligt då det från varje fenotyp finns länkar till en viss mängd 
orsaker. Delvis är orsaker som finns med samma för flera av 
fenotyperna. Plockar vi bort allt som bara en enda person angivit och 
endast redovisar det som minst två personer haft med i sin analys ser 
det ut på följande sätt, (se figur 6 nedan ): 
 

 
Figur 6: Resultat från analysen som erhållits av minst två personer. 

Som sagts tidigare hade endast två personer valt samma fenotyp. 
Resten av det som redovisas i figur 6 ovan har dock minst tre personer 
svarat.  

NYA VERSIONEN AV DREAM 
När det gäller förändringar av användbarheten av DREAM har ett antal 
svåra termer bytts ut mot enklare och lättare termer och begrepp. Även 
många engelska och svengelska begrepp har bytts ut mot svenska 
begrepp. Det har även gjorts vissa förändringar av utseendet av 
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tabellerna till DREAM för att dessa ska bli enklare att använda och slå 
i.  
 
För det första har ordningen på kolumnerna i tabellerna ändrats om. 
Detta för att man ska kunna söka av information ur en tabell från 
vänster till höger då man tittar på generell konsekvens för att hitta rätt 
rad, därefter specifik konsekvens, specifik orsak och generell orsak i 
den ordningen som de nu står i tabellen i  figur 7 nedan:  
 

B  OBSERVATION  
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Specifik orsak Generell orsak 

Missad 
observation 

Förbise tecken/ 
signal/händelse/ 
objekt 
Förbise indikator/ 
avläsning 

Informations-
belastning 
Buller/Oväsen 
Mångfald av 
signaler 
Död vinkel 

Felaktig bedömning C  
Bristfällig plan D  
Ouppmärksamhet E   
Funktionshinder F  
Tekniskt fel I  

Falsk 
observation 

Falsk reaktion 
Falsk igenkänning 

Ingen definierad Distraktion E  
Drogpåverkan E  
Trötthet E  

Fel- 
identifiering 

Förväxla/missförstå 
signal eller tecken 
Ofullständig 
identifiering 
Felaktig 
identifiering 

Vana/Förväntan 
Informations-
belastning 

Distraktion E  
Felaktig information G  
Bristfällig märkning H  
Informationsproblem J  

Figur 7: Utseende av tabeller i DREAM efter förändring av layout. 

Tidigare var kolumnerna ordnade så att man först tittade i kolumn 3 för 
att leta upp rätt rad, därefter i kolumn 4, 2 och slutligen i kolumn 1. 
Efter förändringen överensstämmer även ordningen på kolumnerna i 
länkningstabellerna med ordningen på kolumnerna i förklaringarna till 
länkningstabellerna vilket de inte gjorde innan. Raderna i tabellerna har 
även flyttats om för att ha samma ordning i både länkningstabellerna 
och i förklaringarna till länkningstabellerna. 
 
Utöver ordningen på kolumnerna har det även lagts till en typ av index. 
Tidigare var det svårt att veta vilken tabell som skulle slås upp under 
länkningen i analysen. Efter att ha valt en generell orsak ska tabellen 
där den valda generella orsaken står som generell konsekvens slås upp. 
Vilken tabell detta var behövde man veta själv tidigare. Nu har istället 
alla tabeller fått ett index i form av en bokstav (A-M). Efter varje 
generell orsak finns det sedan en bokstav och en symbol (se figur 8 
ovan). Bokstaven talar om i vilken av tabellerna den valda generella 
orsaken återfinns som generell konsekvens. Symbolen efter bokstaven 
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talar om vilken kategori som tabellen tillhör. ( Människa, Fordon  
samt  Trafikmiljö.) 
 
Vad gäller själva innehållet i metoden, såsom kategorier och länkningar 
är det främst oändliga loopar, inkonsekventa länkningar och CPC:erna 
som ändrats. Vad gäller CPC:erna har några överflödiga CPC:er tagits 
bort och ytterligare några CPC:er har lagts till för att täcka in sådant 
som tidigare inte täcktes in. CPC:erna har även grupperats om i delvis 
nya kategorier. För vissa CPC:er har det lagts till fler skalsteg för att 
bedömningen av dessa ska tillåtas bli mer nyanserad. 

HANDBOK FÖR DREAM 
Handboken för DREAM omfattar utöver den nya versionen av 
DREAM, en manual till DREAM på närmare 30 sidor, samt tabeller 
och mallar som hör till metoden. Totalt är handboken på strax över 50 
sidor och kan därför inte placeras här i den löpande texten. Den finns 
därför placerad i bilaga 2. Detta underlättar även för att handboken till 
DREAM ska kunna används fristående från denna uppsats. Att 
handboken är placerad i en bilaga har ingenting med att göra att den 
anses som oviktig. Tvärtemot är handboken med den nya versionen av 
DREAM vad detta arbete resulterat i. 

Manual 
Eftersom manualen ska kunna läsas fristående från detta examensarbete 
inleds den med information om vad en analys med DREAM resulterar i 
och vilka teoretiska antaganden metoden bygger på. D.v.s. vilken 
olycksmodell som ligger bakom DREAM. Vidare klargörs i 
inledningen principerna för en analys med hjälp av DREAM. I denna 
inledning finns endast det mest grundläggande om DREAM för att det 
inte ska bli för långt. 
 
Efter inledningen förklaras olika begrepp och kategorier som ingår i 
DREAM (CPC:er, genotyper samt fenotyper), samt hur dessa 
kategorier är uppbyggda. Därefter finns en exempelgenomgång som på 
ett enkelt och illustrativt visar hur delar av en analys med DREAM kan 
se ut. Efter exempelgenomgången finns kapitlet ”Analysen steg för 
steg” som guidar utredaren genom metoden steg för steg. Denna bit 
innehåller många rubriker och underrubriker för att det enkelt ska gå att 
hitta just den information som eftersöks. Den lite mer vana användaren 
av DREAM, kan då på ett enkelt sätt hoppa över information han inte 
behöver, men kan lätt hitta information om de steg i analysen som han 
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behöver hjälp med. Sist i manualen finns det lite kort information om 
hur förändringar kan göras i kategorierna i DREAM. 

Mallar 
Vid användande av DREAM krävs att den som gör analysen antecknar 
under tiden analysen utförs för att senare kunna gå tillbaka och följa 
upp vilka val som gjorts och vilka steg som har tagits. Tidigare fanns 
inte någon typ av mallar eller protokoll att tillgå överhuvudtaget. Då en 
analys med hjälp av DREAM består av flera olika steg behövs det olika 
mallar för dessa olika moment. Därför har tre olika mallar tagits fram, 
”CPC-mall”, ”länkningsmall” samt ”kommentarer till länkningsmall”. 
 
För att enkelt redovisa hur de olika CPC:erna som finns har bedömts 
behövs ett protokoll där det framgår vilken bedömning som gjorts av 
varje CPC:s inverkan på möjligheten att prestera bra körning. Vid 
utvecklingen av detta protokoll utgicks det från den tabell som de 
befintliga CPC:erna sedan tidigare presenterades i. Det var i denna 
tabell möjligt för användaren att markera vald CPC-nivå direkt i 
tabellen för att slippa föra parallella anteckningar. Det krävs dock att 
användaren uppmanas att göra det då ingen självmant gjorde detta 
under studie 1. I protokollet har det även lagts till en kolumn för 
tillgång av information om den aktuella CPC:n samt en kolumn för 
kommentarer, se figur 8 nedan:  
 

CPC Parametrar Värderingsnivå 
- Inverkan på 
möjligheten att 
prestera bra 
körning 
 

Ringa 
in 
lämplig 
nivå. 

Informationen är:  
+ uttömmande             
0 tillräcklig 
-  bristfällig  

             Kommentarer:    
 

Väsentliga 
faktorer 

Flera stödjande 
faktorer 
Inga uppenbara 
riskfaktorer 
Några riskfaktorer 
Många riskfaktorer 

 
+ 
 

0 
0 
- 

  

Typ av 
trafikmiljö 

Motorväg  
Landsväg  
Stadstrafik   

0 
0 
- 

  

Komplexitet  Ej komplex  
Måttligt komplex  
Mycket komplex 

+ 
0 
- 

  

 

Information  Stödjande  
Godkänd 
Tolerabel 
Inadekvat 

+ 
0 
0 
- 
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Fysisk miljö  Stödjande 
Godkänd  
Tolerabel 
Inadekvat 

+ 
0 
0 
- 

  

MMI – enskilda 
gränssnitt 

Stödjande 
Godkänd 
Tolerabel 
Inadekvat 

+ 
0 
0 
- 

  

 

MMI –
kombinationen 
av gränssnitt 

Stödjande 
Godkänd 
Tolerabel 
Inadekvat 

+ 
0 
0 
- 
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Figur 8: Klipp från CPC-mallen  

 
Informationstillgång lades till då det under studie 1 framkom att om det 
saknades tillräckligt med information för att göra en adekvat 
bedömning av en CPC så skulle CPC:n bedömas som neutral och ges 
en nolla. Saknas det information och den aktuella CPC:n ges en nolla är 
denna bedömning väldigt osäker då det i verkligheten kanske borde 
vara ett plus eller ett minus. Det borde således skiljas på om en CPC 
bedöms som neutral baserat på den information som finns, eller om det 
saknas tillräckligt med information för att en adekvat bedömning ska 
kunna göras. Detta skiljs enklast åt genom att redovisa tillgänglig 
information i en separat kolumn. Denna kolumn visar då med vilken 
säkerhet bedömningen av de enskilda CPC:er skett. Kolumnen för 
kommentarer lades till då det förenklar för andra och för användaren 
själv att i efterhand förstå på vilka grunder bedömningen av en viss 
CPC baserar sig på. Ibland kanske användaren även gör ett antagande 
som behöver förklaras då det annars kan vara svårt att veta hur den som 
har analyserat har tänkt och dragit slutsatser. 
 
När första steget av analysen är färdigt, och det är dags välja lämplig 
fenotyp för att därifrån nysta sig bakåt, kan det vara svårt att få en bra 
överblick över vilka steg som gjorts och baserat på vilka antaganden 
detta gjorts. Det är lätt att missa att följa upp en tråd om ingen bra 
överblick ges. För att ge en bra struktur och överblick valdes en form 
av schematisk bild som mall för att visa detta.  För att underlätta för 
användaren finns färdig boxar utritade som användaren fyller i och rita 
länkar mellan, se figur 9 nedan: 
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Bild: 9 Klipp från ifylld länkningsmall 

Vi är vana vid att skriva från vänster till höger. Länkningsmallen fylls 
dock i från höger till vänster. Detta beror på att man går bakåt i tiden 
vid en analys då orsakerna tidsmässigt kommer före konsekvenserna. 
Att ha mallen åt detta håll tydliggör detta, då vi normalt uppfattar att 
om A ligger till vänster om B längs en tidsaxel så inträffade A före B. 
För att avgöra hur många boxar som behövdes i mallen gjordes an 
avvägning av hur många länkningar som maximalt genererades vid 
tillämpningen av DREAM i studie 2.  
 
Den schematiska bild som ges över analysen i länkningsmallen behöver 
kompletteras med motiveringar. Av utrymmesskäl går det inte att ha 
med motiveringar i länkningsmallen, varför denna mall kompletteras av 
en mall för detta ändamål, ”kommentarer till länkningsmall”. En typ av 
koordinatsystem utvecklades för boxarna i länkningsmallen för att det 
på ett enkelt sätt ska gå att namnge dem på pappret där kommentarer 
skrivs. På så sätt blir det enkelt att mappa rätt kommentar till rätt box. 
Hur mallen för kommentarer till länkningsmall ser ut visas i figur 10 
nedan: 
 
 
 Box:...A1...  Innehåll: ………Sträcka, avstånd……..---….För långt……………………..….....………….     
 

Kommentarer: ……Föraren körde rakt ut i en 4-vägskorsning trots att det var…….    
 

……...rött från hans håll. Borde stannat före korsningen……………………………………………………. 
 

  …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..…………. 

 
  Stopp:            Nej             Ja, ………………..………………………………………………………………………………………..……. 
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 Box:...B2...  Innehåll: …...Missad observation……..---….Förbise signal……………………………     
 

Kommentarer: ……Föraren såg inte att det  var rött från hans håll …………………………    
 

…………Trafikljuset syntes tydligt, men missade det ändå.…………….……………………………………. 
 

  …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….……….. 

 
  Stopp:            Nej             Ja, ………………..………………………………………………………………………………………………  
 
 Box:...C1...  Innehåll: ………Ouppmärksamhet…..---….Missa signal..……………..….....………….     
 

Kommentarer: ……Eftersom det var god sikt kan föraren inte missat…………………….…  
 

……trafikljuset till  följd av något sådant. Måste varit ouppmärksam på………………….  
 

……trafikmiljön……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

  Stopp:          Nej             Ja, ……Analysspåret tar slut, finns ingen orsak att välja………  

 

Bild: 10 Klipp från ifylld kommentarmall 

För varje box som fylls i i länkningsmallen fylls även en ruta i 
kommentarmallen i.  
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DISKUSSION 
»Diskussion är sanningens såll» 

Stefano Guazzo 

 

RESULTATDISKUSSION 
Målet med uppsatsen var att förbättra DREAM, främst vad gäller 
användbarheten vid tillämpning. Förbättring av användbarheten gjordes 
genom att layouten av tabellerna i DREAM ändrades, mallar 
utvecklades och en manual skrevs. Dessutom byttes vissa svåra 
begrepp ut mot enklare. Rent innehållsmässigt i DREAM förändrades 
flera CPC:er samt att länkningen ändrades för att ta bort loopar. Målet 
var även att få klarhet i vilka kvalitetsaspekter som är väsentliga för en 
metod och bedöma dessa för DREAM. Resultaten från de olika 
studierna ligger till grund för bedömningen av kvalitetsaspekterna vilka 
diskuteras längre fram i resultatdiskussionen.  

Manual och mallar 
Samtliga testpersoner klarade av att använda DREAM med hjälp av 
manualen vilket tyder på att den omfattar alla behövliga steg, samt är 
enkel att följa. Manualen fungerar bra för den som aldrig tidigare 
använt sig av DREAM. Kanske innehåller den dock lite väl mycket 
information för den som använt DREAM tidigare. Å andra sidan är det 
bara att utföra analysen helt eller delvis utan manualen då.  
 
Mallarna som utvecklats gör både att det blir mycket mindre att skriva 
samt att det blir en struktur i anteckningarna. Med mallarna försvinner 
det merarbete som utredaren tidigare utförde. Strukturen medför att det 
mycket lättare går att få en överblick över analysen. Tidigare var det 
även svårt för andra att ta del av hur den som utförde analysen har tänkt 
när det inte finns någon standardiserad form att följa och presentera 
resultatet i. Varför ska då andra kunna följa vad man gjort? Svaret på 
den frågan är att annars är det svårt att förhålla sig till resultatet. En 
annan aspekt av det hela är om ny information om olyckan 
framkommer måste man veta vad den första analysen grundade sig på 
för information. Vet man inte det vet man inte heller om resultatet av 
analysen förändras i och med att ny information om olyckan framkom. 
Mallarna hjälper alltså till med att klargöra vilken information en viss 
bedömning är baserad på.  
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Kvalitetsaspekter av DREAM  
Vissa av kvalitetsaspekterna som nämnts tidigare i uppsatsen är inte 
riktigt kompatibla med varandra. Ett exempel på detta är 
kvalitetsaspekterna ”bredd på tillämpningsområde” och ”fitness for 
use”, d.v.s. till vilken grad metoden är lämpad för ett specifikt 
användningsområde. Den ena av dessa kvalitetsaspekter trycker på att 
en metod ska vara generell och den andra på att en metod ska vara 
specifik. DREAM är relativt domänspecifik för biltrafikdomänen. 
Meningen med DREAM är just att den inte ska vara generell, utan 
anpassad till biltrafikdomänen då denna domän skiljer sig från 
kontrollrum etc. Dock är fenotyperna i DREAM generella och utgår 
från ett tids-rums-energi-kontinuum. Detta är inte en fördel utan 
snarare en nackdel då detta är en av de bidragande orsakerna till att det 
inte är så intuitivt vilken fenotyp som ska väljas. Fenotyperna som 
finns passar inte så bra då det handlar om fordon som rör sig. Vad 
gäller fenotyperna är DREAM alltså för generell. Detta påverkar även 
reliabiliteten och replikerbarheten. Endast två personer av fem valde 
samma fenotyp. Reliabiliteten och replikerbarheten kan därför anses 
som relativt låg. Analyser kan dock inte göras helt automatiska och det 
krävs alltid en viss grad av tolkning av den som analyserar.  
 
Vad gäller validiteten, som vid olycksanalys kan sägas handla om ifall 
man identifierar de orsaker med störst bidragande orsak till olyckan, är 
det svårt att uttala sig om utifrån de studier som genomförts här. Det 
går dock att säga att om genotyperna inte är förankrade i verkligheten 
faller hela systemet. Analysresultaten som erhålls med DREAM ger 
rimliga svar, men om det är exakt så det har gått till eller ej går inte att 
säga. DREAM ger en förklaring till hur det möjligen kan ha gått till. 
Trots att reliabiliteten inte är så hög och att det är svårt att göra 
uttalanden om validiteten är DREAM ändå bra i vissa avseenden. Det 
finns ett värde i att metoden ser till att den som analyserar inte 
glömmer möjliga förklaringar (förutsatt att de olika möjliga alternativa 
förklaringarna finns med i metoden). D.v.s. alla orsaker som enligt 
erfarenhet bör undersökas blir undersökta om de finns med i DREAM. 
Att resultaten från en analys är rimliga stärks av experters acceptans av 
resultatet. Under DREAM workshop mottogs analysresultaten utan 
protester.  Det fanns även med en fråga om detta i enkäten. Det finns 
således en acceptans av resultatet från experters håll.  
 
Vad gäller kvalitéer så som kostnad, tidseffektivitet och avvägning 
mellan kostnad och effektivitet är det svårt att göra några större 
uttalanden. Själva analysen går relativt fort och kräver i princip inte 
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några andra resurser än de personer som utför själva analysen. Innan en 
analys kan komma till stånd krävs dock en större datainsamling. Denna 
är väldigt omfattande och troligtvis relativt kostsam och tar mycket tid i 
anspråk. Denna uppsats ägnar sig dock enbart åt själva analysbiten 
varför vi lämnar detta.  
 
Vad gäller ”ease of use” av DREAM, d.v.s. användbarheten, måste den 
anses som god då samtliga testpersoner klarade av att självständigt 
utföra en analys med hjälp av DREAM. Det är dock fortfarande mycket 
pappersbläddrande men det är inga problem att hitta rätt papper och rätt 
tabell. Lärbarheten, dvs hur mycket tid det tar att nå en viss grad av 
effektivitet med en metod måste anses som rätt god den med då 
samtliga testpersoner mot slutet av analysen klarade sig utan manual. I 
begreppet lärbarhet innefattas även användarnas subjektiva bedömning 
av hur lätt det är att ta till sig metoden och använda den. Förutom att 
fenotyperna ansågs som svåra tyckte inte testpersonerna att DREAM 
var allt för svår att använda.  

Krav på användare 
»Där alla tänker lika tänker ingen mycket»  

Walter Lippman 
 

För en analys med DREAM krävs ett team med olika kompetenser 
representerade. Englund (1978, 1985) rekommendera en grupp på 2-4 
personer bestående av beteendevetare, fordonstekniker, väg- och 
trafiktekniker. Denna rekommendation tycker jag gäller även för analys 
med DREAM. Varför ett team krävs är dels för att flera olika 
kompetenser ska finnas representerade. Dessutom får fördomar och 
förutfattade meningar inte lika stort inflytande på resultatet av analysen 
om det är flera personer som utför den tillsammans. Diskussioner 
mellan medlemmar i teamet hjälper till att utreda oklarheter och klargör 
fakta.  

METODDISKUSSION 
»Fastän människor ofta anklagas för att icke känna sina egna 
svagheter är det lika vanligt att de icke känna sin egen styrka»  

          Jonathan Swift 

Utvärderingsmetod 
För att avgöra DREAMs reliabilitet genomfördes en typ av Benchmark 
exercise, vilket är en mellangruppsdesign. Med mellangruppsdesigner 
finns det alltid en risk att det är skillnader mellan individer som mäts. 
Istället hade Test-retest reliability, som är en inomgruppsdesign, kunnat 

-45- 



Diskussion 

användas för att ta bort skillnader mellan personerna. D.v.s. att några 
personer får analysera en olycka och sedan förflyter en tid innan de får 
analysera samma olycka igen, varpå resultatet från tillfälle ett och två 
jämförs. Det fanns dock ej tillräckligt med tid till detta och 
testpersonerna skulle med den tiden det fanns att tillgå troligtvis 
komma ihåg sina resultat mellan gångerna varför denna metod valdes 
bort. Därför måste ändå den Benchmark exercise som genomfördes ses 
som en rimlig utvärderingsmetod.  
 
För att avgöra användbarheten genomfördes en kooperativ utvärdering 
där testpersonerna fick ”tänka högt”. Att tänka högt inte ”naturligt” och 
det är möjligt att testpersonerna kände sig stressade av att de 
observerades hela tiden. Det finns möjlighet att detta påverkade så att 
uppgiften kändes svårare än den var. Det är även möjligt att 
testpersonerna ansträngde sig mer för att göra ett bra resultat än vad de 
skulle gjort om inte observerades.  

Testpersoner 
Nielsen säger att hur många personer som ska utvärdera ett system är 
en fråga om att väga den erhållna nyttan mot kostnaden. Han 
rekommenderar runt fem utvärderare och minst tre då olika personer 
upptäcker olika saker. Jag grundade mitt beslut på att låta fem personer 
vara med i studie 3 på detta. Fem personer räckte gott och väl för att 
upptäcka brister i manual och mallar då det var samma problem som 
återkom hos alla testpersoner. För att göra ett korrektare uttalande om 
reliabiliteten hos DREAM hade dock fler testpersoner krävts. Antalet 
testpersoner är som sagt alltid en avvägning mellan erhållna nyttan mot 
kostnaden.  
 
Att samtliga personer i studie 3 vara noviser inom området kan ses som 
en fördel. Hade de varit experter inom orådet hade det varit svårare att 
vet om styrkan sitter i metoden eller i användaren. En expert som 
använder en mindre bra metod kanske ändå får ett ”bra” resultat. 
Därför ansågs det som en fördel att bara att använda noviser. Får 
noviser ett bra resultat kan man troligtvis tillskriva metoden detta.  
 
Testpersonerna hade ungefär samma körvana. En av testpersonerna 
hade dock lastbilskort och det var en olycka där en lastbil kört av vägen 
som analyserades. Denna persons resultat skiljde sig dock inte på något 
specifikt sätt från de andra personernas resultat. Därför borde detta inte 
vara av betydelse.  
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Olycksbeskrivningar 
En brist med studierna var att olycksbeskrivningarna inte var anpassade 
för att använda DREAM på. Det fanns vissa ”hål” i 
olycksbeskrivningarna, då viss information kring olyckan saknades. 
Detta kan ha påverkat hur resultaten av analyserna kom att se ut. Är 
informationen om något bristfällig är det lätt hänt att den som 
analyserar tolkar in egna svar på de frågor som ej besvaras. Några mer 
lämpade olycksbeskrivningar än de som användes fanns dock i 
dagsläget ej att tillgå.  

VIDARE UTVECKLING 
En analys med DREAM innebär fortfarande mycket bläddrande i 
papper. Det skulle därför vara lämpligt att göra en datorbaserad version 
av DREAM. Det räcker dock inte enbart med att göra om 
länkningstabellerna till klickbara hyperlänkar. Det krävs en design som 
gör att mallar, manual, beskrivningar av kategorier i länkningen samt 
själva länkningen ryms i ett övergripande system.  
 
Ytterligare en sak att arbeta vidare med är fenotyperna, vilka beskriver 
de observerbara konsekvenserna av en olycka. Fenotyperna upplevs 
som ointuitiva och har en låg validitet då det finns en viss grad av 
godtycklighet vid val av fenotyp. Fenotyperna skulle därför behöva 
arbetas om till mer domänspecifika och mindre abstrakta begrepp. 
 
Det skulle även vara intressant att låta flera olika expertteam analysera 
mer omfattande olycksbeskrivningar med DREAM för att sedan 
jämföra resultaten.   
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Bilaga 1: Enkät om DREAM  

BILAGA 1: ENKÄT OM DREAM 
Alla synpunkter om DREAM är välkomna så väl på metodens innehåll 
och struktur som på användbarhetsaspekten av DREAM. Frågorna 
nedan är bara som stöd, så har du synpunkter på DREAM som inte rör 
någon av frågorna nedan vill jag gärna få in dessa med. 
 
Hur lätt/svårt upplevde du att det var att använda DREAM? Vad var 
lätt respektive svårt? 
 
Var det någon kategori eller term du inte förstod, eller var det något 
som var tvetydigt? Har du förslag på någon förbättring? 
 
Kunde all fakta du hade om olyckorna tas om hand av DREAM? Om 
inte, vad passade inte in någonstans? 
 
Finns det någon specifik CPC/fenotyp/genotyp som du tycker saknas/är 
överflödig? Vad och varför? 
 
Tycker du att metoden innehåller någon felaktighet? Vad och varför? 
 
Tycker du det finns någon speciell styrka/svaghet med DREAM? Vad 
och varför? 
 
Tycker du att resultaten du fått fram med hjälp av DREAM verkar 
rimliga? Tycker du att resultaten man får fram är användbara? 
Motivera.  
 
Hur tycker du att man ska redovisa hur man har resonerat och vilka 
val man gjort när man använder sig av DREAM för att andra personer 
senare ska kunna ta del av det? Ge förslag.  
 
Kan du komma på något sätt att förbättra DREAM på? 
 
Övriga synpunkter: 
 
Tidigare erfarenheter av olycksanalys. Ingår det olycksanalys i ditt 
arbete? (I så fall skriv väldigt kortfattat i vilket syfte och 
tillvägagångssätt med analysen)  
 

Tack för hjälpen!  
/Bibbi Furberg 
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BILAGA 2: HANDBOK FÖR DREAM 
Handboken för DREAM består av en manual samt sex tillhörande 
appendix (A-F) som innehåller olika tabeller och mallar som behövs 
vid en analys med DREAM.  
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 FÖRORD 
Den här handboken för DREAM kom till under en magisteruppsats där 
syftet vara att utvärdera och förbättra DREAM. Manualen inleds med 
information om vad en analys med DREAM resulterar i och vilka 
teoretiska antaganden metoden bygger på. D.v.s. vilken olycksmodell 
som ligger bakom DREAM. Vidare klargörs i inledningen principerna 
för en analys med hjälp av DREAM.  
 
Efter inledningen förklaras olika begrepp och kategorier som ingår i 
DREAM (CPC:er, genotyper samt fenotyper), samt hur dessa 
kategorier är uppbyggda. Därefter finns en exempelgenomgång som på 
ett enkelt och illustrativt visar hur delar av en analys med DREAM kan 
se ut. Efter exempelgenomgången finns kapitlet ”Analysen steg för 
steg” som guidar utredaren genom metoden steg för steg. Denna bit 
innehåller många rubriker och underrubriker. Detta är för att det enkelt 
ska gå att hitta just den information som eftersöks. Den lite mer vana 
användaren av DREAM kan då på ett enkelt sätt hoppa över 
information han eller hon inte behöver men kan lätt hitta information 
om de steg i analysen som han eller hon behöver hjälp med. Sist i 
manualen finns det lite kort information om hur förändringar kan göras 
i kategorierna i DREAM. 
 
Är det första gången du använder dig av DREAM rekommenderas att 
du innan du börjar med själva analysen läser igenom avsnitten 
”Inledning”, ”Common Performance Condition”, ”Fenotyper”, 
”Genotyper” samt ”Exempelgenomgång” (s.2-17). Avsnittet ”Analys 
steg för steg” (s. 18-31) guidar dig sedan genom hela analysen. I 
appendix A-C hittar du alla tabeller med den information som behövs 
vid analysen. I appendix D-F finns kopieringsunderlag för de mallar 
som behövs vid analysen. 

Förteckning över appendix till manualen: 

Appendix A: CPC-förklaringar 
Appendix B: Förklaringar till länkningstabeller  
Appendix C: Länkningstabeller 
Appendix D: CPC-mall 
Appendix E: Länkningsmall 
Appendix F: Kommentarer till länkningsmall  

 1 



Handbok för DREAM 

INLEDNING 

VARFÖR DREAM? 
Med analysmetoden Driving Reliability and Error Analysis Method 
(DREAM) analyseras olycks- och incidentförlopp. Metoden är 
specifikt anpassad för biltrafikdomänen och det är således trafikolyckor 
som analyseras med hjälp av DREAM. Mänskliga faktorn är den 
vanligaste orsaken som brukar anges till trafikolyckor. Att endast veta 
att det är den mänskliga faktorn som ligger bakom en olycka är dock 
inte så givande ifall man vill hitta åtgärder för att förhindra att det sker 
igen. Syftet med DREAM är därför att analysera olyckor och incidenter 
för att ge en mer nyanserad beskrivning av orsakerna bakom en olycka 
eller incident. Observera att det inte frågan om en ansvarsfråga. 
Meningen är inte att ta reda på vem som är den ”skyldige”.  
 
Det är väldigt sällan som det finns ett tydligt ett-till-ett förhållande 
mellan orsak och verkan då händelseförloppet till olyckan kan ses som 
en kedja av händelser som slutligen leder fram till olyckan. Orsaken till 
själva olyckan är således oftast en kombination av ett flertal olika 
orsaker som samverkar. Ingen av orsakerna hade kanske var och en för 
sig kunnat orsaka olyckan, men tillsammans kan de det.  
 
I den här manualen ligger fokus på att beskriva hur DREAM används 
vid 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 även för att förutsäga 
hur ett system kommer att bete sig i framtiden. 

DREAMS OLYCKSMODELL 
Den olycksmodell som DREAM grundas på bygger på ett MTO-
tänkande där MTO står för Människa, Teknik och Organisation. 
Enligt MTO-perspektivet beror en olycka på att samspelet mellan 
människa, teknik och organisation på något vis har brustit. Säkerheten 
beror helt enkelt på hur bra samspelet mellan dessa faktorer fungerar. 
MTO kan även definieras som att det är ett perspektiv på säkerhet vars 
syfte är att studera hur människans fysiska, psykologiska och sociala 
förutsättningar samspelar med teknologier och organisationsformer. I 
DREAM talas det dock om Människa, Fordon och Trafikmiljö, 
istället för Människa, Teknik och Organisation. 
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Det finns ett par viktiga distinktioner i MTO-modeller då det görs en 
skillnad mellan händelser ”at the sharp end” och händelser ”at the 
blunt end”. ”At the sharp end” finns människor som interagerar med 
de tekniska systemen i nutid, t.ex. piloter och bilförare. Begår dessa 
människor ett konkret misstag eller fel som leder till en incident/olycka 
kallas detta för ”active failure”. ”Active failures” kan även orsakas av 
tekniken, t.ex. att bromsarna plötsligt går sönder, eller att det blir 
punktering. Det finns vissa krav på och även vissa resurser som 
människorna ”at the sharp end” kan utnyttja. De som är ansvarig för, 
och utformar dessa resurser och krav är människor ”at the blunt end”. 
Det kan t.ex. vara designers och systemutvecklare. Även 
underhållspersonal o dyl, alltså människor som interagerar med 
systemet efter att det tagits i bruk är människor ”at the blunt end” 
Felhandlingar som sker av människor ”at the blunt end” som inte 
upptäcks och åtgärdas, ligger kvar i systemet som fel och kallas för 
”latent failure conditions”. Detta tillstånd kan sedan ihop med andra 
”latent failure conditions” bilda en kedja av små oskyldiga misstag som 
tillsammans kan orsaka en incident/olycka. En sådan olycka sägs vara 
förorsakad av en ”latent failure” som har sin orsak i dåtid, till skillnad 
från ”active failures” som har sin orsak i nutid. Detta kan illustreras 
enligt figuren nedan: 
 

 
Figur 1: Olycksmodell för DREAM 

 
Med DREAM görs inte bara en analys av vad som hände i själva 
olycksögonblicket.  Det gås även tillbaka i tiden och ses efter om det 
finns några bidragande ”latent failure conditions” och från vilka ” blunt 
end failures” som de härstammar från. Även om det är föraren som står 
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för det dysfunktionella beteendet i den specifika situationen så kan de 
bakomliggande orsakerna vara fördelade över hela MTO-spektrat, 
d.v.s. hänföras till både människan, fordonet och trafikmiljön.  
 
Det är således mer än bara bilföraren som tas in i analysen med 
DREAM. Den mänskliga faktorn är alltid en del av ett större system 
och att detta även gäller i trafiken. 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 och Trafikmiljö beskrivs som en helhet, som något 
mer än interagerande delar. De olika MTO-faktorerna är alltså inte 
oberoende av varandra. När en människa gör ett misstag beror det 
oftast på att speciella omständigheter ledde fram till det. 

PRINCIPER FÖR ANALYS MED DREAM 
Analysen av en olycka med DREAM sker i två steg. Till en början görs 
en beskrivning av de allmänna omständigheterna kring 
incidenten/olyckan. Detta görs utifrån en fördefinierad mängd faktorer 
vilka på olika sätt kan tänkas påverka körningen. Dessa faktorer kallas 
Common Performance Conditions (CPC). De olika CPC:erna är 
olika starkt kopplade till de olika kategorierna i MTO-modellen, d.v.s. 
människan, fordonet och trafikmiljön.  
 
Efter detta första steg där kontexten beskrivs fortsätter analysen genom 
att möjliga orsaker och konsekvenser nystas fram med hjälp av olika 
verktyg. Notera att även om begreppen orsak och konsekvens används 
så är det inte avsikten att göra några starka uttalanden om kausalitet. De 
orsakskedjor som skapas vid analysen säger att så här kan det ha gått 
till, inte att det måste det ha gått till så. 
 
I ett olycks-/incidentförlopp genererar en eller flera orsaker ett 
dysfunktionellt beteende vilket i sin tur får oönskade konsekvenser i 
form av en olycka/incident. 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, 
d.v.s. de oönskade konsekvenserna av ett ”sharp end failure” (själva 
olyckan). Det andra materialet består av kunskaper man har med sig in 
i analysen, d.v.s. 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, dessa kallas 
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fenotyper respektive genotyper. Fenotyperna kategoriserar det 
dysfunktionella beteendes konsekvenser (empirin), och genotyperna 
kategoriserar det dysfunktionella beteendets orsaker.  
 
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 observerbara 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, d.v.s. beskrivs med olika 
fenotyper, kan orsakerna till dem härledas ur samma uppsättning av 
möjliga orsaker, samma genpool om man så vill. Det som skiljer dem 
åt är vilka orsaker som realiserats (dominerar) vid respektive 
olyckstillfälle. 
 
När man gör själva analysen börjar man med att placera det 
dysfunktionella beteendet i rätt fenotypkategori. D.v.s. först väljs den 
fenotyp ut vilken bäst beskriver olyckan. Utifrån den valda fenotypen 
härleder man sedan bakåt, genotyp för genotyp, de orsaker som 
genererade beteendet. På så vis härleds de orsakskedjor som genererat 
beteendet tills en grundorsak hittats eller att det inte finns mer 
information om incidenten/olyckan. Detta kan illustreras enligt 
följande:  
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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 2: Orsaksanalys med DREAM 

 
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.  
 
Den faktiska nyttan av kontextbeskrivningen som gjorts med hjälp av 
CPC:erna är att den kan ge klara antydningar om vissa orsaker till 
olyckan/incidenten är troligare än andra. Om några av de allmänna 
förutsättningarna var dåliga är det troligt att orsaken till olyckan har 
någon form av samband med detta faktum. Anta att man ska analysera 
en olycka där föraren kört av vägen. Om bedömningen av CPC:erna 
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 missbedömning av underlagets friktion. Visar 
kontextbeskrivningen att vägbanan var torr går detta dock att utesluta 
som orsak. 
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 COMMON PERFORMANCE CONDITION  
Common Performance Condition (CPC) används för att beskriva de 
allmänna förutsättningarna som rådde kring en incident/olycka. Varje 
parameter i CPC:n värderar någon egenskap i de allmänna 
förutsättningarna som kan tänkas ha påverkat körningen på något vis. 
CPC:erna är grupperade i sex olika grupper enligt följande: 
Trafikmiljöns utformning, Förarmiljöns utformning, Externa 
körförhållanden, Förarens trafikbeteende, Erfarenhet och utbildning, 
samt Förarens förutsättningar. De olika CPC-kategorierna är olika 
starkt bundna till de olika kategorierna i MTO-modellen, d.v.s. 
Människan, Fordonet och Trafikmiljön. CPC:ernas indelning i olika 
kategorier förklaras här nedan. Förklaringar av de enskilda 
parametrarna som ingår i de olika kategorierna återfinns i Appendix A, 
”CPC-förklaringar”. 

Trafikmiljöns utformning 
Denna CPC bedömer utformningen av trafikmiljön på den plats där 
olyckan/incidenten inträffade. Dessa faktorer är endast kopplade till 
platsen för olyckan och inte till tidpunkten den inträffade då dessa 
faktorer inte förändras över tid. Trafikmiljöns utformning bedöms 
utifrån följande parametrar: 

• Väsentliga faktorer 
• Typ av trafikmiljö 
• Komplexitet 
• Information 

Förarmiljöns utformning  
Förarmiljöns utformning avser att värdera förarmiljön, d.v.s. fordonet. 
Förarmiljön bedöms dels utifrån dess fysiska aspekter med avseende på 
ergonomi, och dels utifrån användarvänligheten av de olika 
gränssnitten. Med gränssitt menas ”kontaktytan” mellan föraren och 
olika föremål, t.ex. klimatanläggningen. Gränssnitten bedöms utifrån 
olika MMI-aspekter. MMI= människa- maskininteraktion vilket i det 
här fallet syftar till interaktionen mellan förare och fordon. Ingående 
parametrar är: 

• Fysisk miljö 
• MMI – enskilda gränssnitt  
• MMI – kombination av gränssnitt 
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Externa körförhållanden 
Denna CPC bedömer trafiktäthet, väglag och siktförhållanden vid 
incident-/olyckstillfället. Dessa faktorer är kopplade till olyckstillfället 
både vad gäller plats och tid, då de snabbt kan förändras. Parametrarna 
är: 

• Trafiktäthet 
• Väglag/friktion 
• Siktförhållande – väderlek och ljus 
• Siktförhållande – skymmande objekt   

Förarens beteende 
Denna kategori beskriver hur föraren agerade i trafiken strax före 
olyckan/incidenten. Dessa faktorer kan föraren påverka själv under 
tiden som körningen pågår. Parametrarna som ingår i förarens beteende 
är: 

• Hastighet i förhållande till skyltning 
• Antal samtidiga aktiviteter/mål 
• Förarens trafikbeteende 

Erfarenhet och utbildning 
Syftet med denna CPC är att göra en bedömning av hur bekant föraren 
är med trafikmiljön och vid fordonet, samt huruvida föraren har 
tillräcklig utbildning för att hantera olycks-/incidentsituationen. 
Ingående parametrar är: 

• Förarvana 
• Förarens bekantskap med trafikmiljön 
• Förarens bekantskap med fordonet 
• Förarens utbildning (procedurer/föreskrifter, specialfordon) 

Förarens förutsättningar 
Med denna CPC bedöms förarens förutsättningar för att prestera bra 
och säker körning. Dessa faktorer kan föraren i viss mån påverka själv, 
dock endast i förebyggande syfte och inte under själva körningen. 
Förarens förutsättningar bedöms utifrån följande parametrar: 

• Förarens fysiska och psykiska hälsa 
• Tid på dygnet  
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FENOTYPER 
Fenotyperna är en kategorisering av det dysfunktionella beteendets 
konsekvenser, alltså en kategorisering av det som går att observera vid 
en olycka/incident. T.ex. det faktum att en bil kör rakt fram trots att 
vägen svänger placeras in i en viss kategori och ges en viss etikett. 
 
När man ska kategorisera utifrån det empiriska materialet, d.v.s. 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, så 
kallade fenotyper. Det finns nio olika fenotyper som presenteras i 
tabellen nedan:  

Kraft/Styrka  
- För lite  
- För mycket 

Hastighet 
- För hastigt 
- För långsamt 

Sträcka/Avstånd  
- För långt  
- För kort 

Varaktighet  
- För länge   
- För kort 

Fel objekt  
- Närliggande objekt 
- Liknandeobjekt 
- Icke relaterat objekt 

Ordningsföljd  
- Hopp framåt 
- Upprepning 
- Omkastning 
- Överflödig handling 

Timing 
- För tidigt 
- För sent 
- Utelämnad handling 

Riktning  
- Fel riktning 
- Fel rörelse 

Kvantitet/Volym  
- För mycket  
- För lite 

Tabell 1: 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, 
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förändringar i hastighet, riktning och tillstånd, o.s.v.) kan man därför 
klassificera vilken typ av ”sharp end failure” man har att göra med för 
varje olycka/incident. 

GENERELLA OCH SPECIFIKA FENOTYPER 
Det finns både generella och specifika fenotyper. De generella 
fenotyperna presenteras i tabellen ovan i fetstil medan de specifika 
fenotyperna presenteras i punktform. De specifika fenotyperna 
beskriver väl avgränsade eller väl identifierade konsekvenser. 
Skillnaden mellan generella och specifika fenotyper är en fråga om 
information. Om man i analysen har tillräckligt med information kring 
olyckan/incidenten för att även välja en specifik fenotyp ska man göra 
det, annars får man hålla sig till de generella fenotyperna. 
 
En detaljerad beskrivning av varje generell och specifik fenotyp är för 
omfattande för att placeras i löpande text. Därför är denna förteckning 
placerad i Appendix B: ”Förklaringar till länkningstabeller”. Där finns 
det en tabell med definitioner av alla fenotyper, samt ett antal 
exemplifieringar. 
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GENOTYPER 
Genotyper kategoriserar det dysfunktionella beteendets orsaker. Dessa 
går inte på något sätt att observera vid olyckplatsen utan måste härledas 
med hjälp av kunskaper man har med sig in i analysen, d.v.s. med hjälp 
av en förförståelse av vilka möjliga orsaker som kan orsaka 
olyckor/incidenter. Till sin hjälp har man även den allmänna 
kontextbeskrivningen som gjorts med hjälp av CPC:erna. Genotyperna 
finns sorterade i olika grupper i kategoriseringssystemet.  

HUVUDGRUPPER 
Genotyperna i DREAM är indelade i tre huvudgrupper; Människan, 
Fordonet och Trafikmiljön, vilket alltså följer MTO-modellens 
Människa, Teknik och Organisation. Dessa tre huvudgrupper innehåller 
i sin tur ett antal undergrupper vardera enligt tabellen nedan: 
 

Människan Fordonet  Trafikmiljön 

Kognitiva funktioner 
- Observation 
- Tolkning 
- Planering 

Tillfälliga tillstånd 
Permanenta tillstånd  

Tillfälliga MMI-
problem 
Permanenta MMI-
problem  
Tekniska fel  
 

Kommunikation 
Underhåll 
Erfarenhet och 
Utbildning 
Organisation  
 

 

Tabell 2: Huvudgrupper för DREAM:s genotyper.  

 
En detaljerad beskrivning av varje enskild genotyp är för omfattande 
för att placeras i löpande text. Därför är denna förteckning placerad i 
Appendix B ”Förklaringar till länkningstabeller”. Där finns det en 
definition av alla genotyper, samt ett antal exemplifieringar. Det som 
följer nedan är avsett som en överblick för innehållet i grupperna. 

Människan  
Undergrupper Allmänna genotyper som hör till 

grupperna 
Kognitiva funktioner  
- Observation 

Missad observation                 
Falsk observation 
Felaktig identifiering 

Kognitiva funktioner 
- Tolkning 

Felaktig bedömning                 
Felslut i resonemang     
Felaktigt beslut  
Fördröjd tolkning 
Felaktig förutsägelse 
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Kognitiva funktioner 
- Planering 

Bristfällig plan                         
Prioriteringsfel 

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

Permanenta tillstånd Funktionshinder                      
Kognitiva mönster 
Kognitiva ”fördomar” 

Tabell 3: Genotyper för huvudkategorin ”Människan” 

 
Huvudgruppen ”Människan” handlar om hur föraren tänker och 
fungerar. Den innehåller tre undergrupper; ”Kognitiva funktioner”, 
”Tillfälliga tillstånd” och ”Permanenta tillstånd”. De kognitiva 
funktionerna vilka består av ”Observation”, ”Tolkning”, och 
”Planering” är tämligen fristående från trafikdomänen. Tanken är att 
människans kognitiva funktioner fungerar på ungefär samma sätt i alla 
situationer. Tillfälliga tillstånd handlar om personrelaterade faktorer 
som uppträder tillfälligtvis. Det handlar t.ex. om sådant som yrsel och 
illamående, d.v.s. sådant som påverkar förarens tillstånd en kortare 
stund. Permanenta tillstånd handlar om personrelaterade faktorer av 
mer permanent karaktär; olika personspecifika drag som påverkar 
körstilen.  

Fordonet  
Undergrupper Allmänna genotyper som hör till 

grupperna 
Tillfälliga MMI-problem Begränsad tillgänglighet      

Felaktig information 
Permanenta MMI-problem Ljud                                      

Ljus                                       
Problem med tillgänglighet  
Bristfällig märkning 

Tekniska fel Tekniskt fel 
Mjukvarufel 

Tabell 4: Genotyper för huvudkategorin ”Fordonet” 

 
Huvudgruppen ”Fordonet” handlar om hur förarmiljön är utformad 
och hur fordonet fungerar. Det finns tre undergrupper; ”Tekniska fel”, 
”Tillfälliga MMI-problem i förarmiljön”, och ”Permanenta MMI-
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problem i förarmiljön”. MMI-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 
åtgärda. De tekniska felen rör alla former av haveri eller felfunktion i 
mekanik, material och elektronik (inklusive mjukvara). 

Trafikmiljön   
Undergrupper Generella genotyper som hör till 

grupperna 
Kommunikation Misslyckad kommunikation       

Informationsproblem 
Underhåll Bristande underhåll                               

Otillräcklig kvalitetskontroll 
Erfarenhet och Utbildning Otillräcklig kompetens                          

Otillräcklig kunskap 
Organisation Bristfälliga instruktioner/procedurer      

Överbelastning/För höga krav                
Bristfällig arbetsledning 
Otillräcklig utbildning                                   
Designfel 

Tabell 5: Genotyper för huvudkategorin ”Trafikmiljön” 

 
Huvudgruppen ”Trafikmiljön” har att göra med de kontextuella 
faktorer som kan påverka föraren och fordonet. ”Kommunikation” 
handlar om hur olika förare kommunicerar med varandra och hur 
informationen i trafikmiljön är strukturerad. ”Underhåll” innehåller 
genotyper för hur fordonets service och underhåll sköts, och 
”Erfarenhet och 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, fordonstillverkare, 
transportföretag, o.s.v.). 

GENERELLA OCH SPECIFIKA GENOTYPER 
Förutom de generella genotyperna som presenterats i tabellerna ovan 
finns även i en uppsättning specifika genotyper. De specifika 
genotyperna beskriver väl avgränsade eller väl identifierade tillstånd. 
Skillnaden mellan generella och specifika genotyper är en fråga om 
information. Om man i analysen har tillräckligt med information kring 
olyckan/incidenten för att även välja en specifik genotyp ska man göra 
det, annars får man hålla sig till de generella genotyperna.  
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ORSAKER OCH KONSEKVENSER 
I förklaringen av genotyperna i Appendix B 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. Varje 
orsak/konsekvens som inte är den första eller sista blir en länk både 
framåt och bakåt i kedjan. Väldigt förenklat kan detta jämföras med 
dominobrickor: 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Fallande dominobrickor  

 
Genotyperna i DREAM kan vara länkar både framåt och bakåt, vilket 
skapar möjligheten att härleda indirekta orsaker (som A i förhållande 
till C i exemplet ovan). Dominoanalogin är dock inte alls rättvisande 
vad gäller MTO-modellen som DREAM bygger på. DREAM är 
nämligen ickehierarkisk och öppen, och länkningssystemets roll är att 
definiera möjliga relationer mellan olika genotypgrupper. Den linjära 
orsak-verkan tankegång som finns i dominomodellen är alltså 
egentligen raka motsatsen till DREAM. Dominoanalogin kan dock 
användas för att på ett lättförståeligt sätt visa tankegångarna om att en 
orsak kan vara en annan orsaks konsekvens varför den ändå valts.  
 
Vilka genotyper som kan fungera som varandras orsaker respektive 
konsekvenser är även det för omfattande för att skrivas in här i texten. 
Länkningstabellerna som visar detta återfinns därför i Appendix C.  
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EXEMPELGENOMGÅNG 
Nedan ges ett förenklat exempel av en analys för att ge en övergripande 
bild av hur resultatet av en analys kan se ut. Exempelolyckan är väldigt 
simpel för att det ska vara lätt att följa med i exemplet.  

Exempelolycka 
Kalle krockar i en korsning när han är på väg till affären. Det är en 
signalreglerad 4-vägskorsning nära stadskärnan. Kalle ska rakt fram 
och kör ut i korsningen trots att det är rött från hans håll. En personbil 
som har grönt från sitt håll kör in i Kalles högra sida. Strax innan Kalle 
var framme vid korsningen ringde hans mobiltelefon. Kalle hade inget 
spår av alkohol i kroppen och körde i de 50 km/h tillåtna hastigheten 
och uppgav att han inte var stressad eller hade bråttom. Han uppgav att 
han såg korsningen i god tid men uppmärksammade aldrig att det slog 
om till rött. Natten innan hade Kalle sovit dåligt. 

Bedömning av kontexten 

Först bedömas kontexten kring olyckan utifrån olika parametrar. Detta 
redovisad i den s.k. CPC-mallen. I figur 4 nedan visas första delen av 
CPC-mallen:  
 
 

 CPC Parameter Värderingsnivåer 
- Inverkan på 
möjligheten att 
prestera bra 
körning 
 

Ringa in 
lämplig 
nivå. 

Informationen är:                   
+ uttömmande            Kommentarer: 
0 tillräcklig 
- bristfällig                      
 
 
 

Väsentliga 
faktorer 

Flera stödjande 
faktorer 
Inga uppenbara 
riskfaktorer 
Några riskfaktorer 
Många riskfaktorer 

 
+ 
 
0 
0 
- 

 
 
 
    

Inga riskfaktorer beskrivs i 
rapporten. Framgår dock inte 
om det är för att 
informationen ej är insamlad, 
eller om det är för att det inte 
finns några. * 

Typ av 
trafikmiljö 

Motorväg  
Landsväg  
Stadstrafik   

0 
0 
-    

Inne i stadskärnan av 
staden. 

Trafik- 
miljöns 
utformning 

Komplexitet  Ej komplex  
Måttligt komplex  
Mycket komplex 

+ 
0 
-     

Signalreglerad 4-
vägskorsning.  

       

Figur 4: Del av CPC-mall 
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Analys 

Efter det att CPC-mallen fyllts i görs själva nystandet bland orsaker och 
konsekvenser som lett fram till olyckan. I figuren nedan visas hur 
länkningen mellan orsaker och konsekvenser för olyckan ovan skulle 
kunna komma att se ut efter en analys.  

   

  E 

   

  E 

    

  E 

    

 B   Förbise signal 

 
       Missad  
 observation 
 

   A

 
      Konkurrerande 
       aktivitet 
         ____ 

  C2  Trötthet 
 
Förlängd reaktionstid 

 OC1 uppmärksamhet 
 

Distraktion 
 

      __ För långt 

Sträcka,  
avstånd 

 

 C3 

FENOTYP 
– dysfunktionellt   
    beteende 

GENOTYPER 
– möjliga orsaker 

 B1 

 B2 

 

Specifik  
konsekvens

Olycka 

     A1
Fenotyp: 

 

Figur 5: Exempel på länkning mellan orsaker och konsekvenser efter analys  

Då kommentarerna till länkningen inte får plats i länkningsmallen 
återfinns dessa i en egen mall ”kommentarer till länkningsmall. 
Kommentarerna till analysen ovan återfinns nedan i figur 5. Varje box i 
länkningsmallen har en egen ruta med kommentarer.  
 
 Box:...A1...  Innehåll: ………Sträcka, avstånd……..---….För långt……………………..….....………….     
 

Kommentarer: ……Föraren körde rakt ut i en 4-vägskorsning trots att det var…….    
 

……...rött från hans håll. Borde stannat före korsningen……………………………………………………. 
 

  …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..…………. 

 
  Stopp:            Nej             Ja, ………………..………………………………………………………………………………………..……. 
 
 Box:...B1...  Innehåll: …...Missad observation……..---….Förbise signal……………………………     
 

Kommentarer: ……Föraren såg inte att det  var rött från hans håll …………………………    
 

…………Trafikljuset syntes tydligt, men missade det ändå.…………….……………………………………. 
 

  …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….……….. 

 
  Stopp:            Nej             Ja, ………………..………………………………………………………………………………………………  
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 Box:...B2...  Innehåll: ………Distraktion…………………………………..…………………..…………......………….     
 

Kommentarer: ……Märkte aldrig att det slog om till rött. ……………………………………………. 

 

……... Mobiltelefonen ringde precis innan korsningen. Kan ha avlett …………………………. 
 

  ………uppmärksamheten ……………………………..…………………………………………………….………………………………. 

 
  Stopp:          Nej             Ja, ………………..………………………….……………………………………………………………..………  
 
 Box:...C1...  Innehåll: ………Ouppmärksamhet…..---….Missa signal..……………..….....………….     
 

Kommentarer: ……Eftersom det var god sikt kan föraren inte missat…………………….…  
 

……trafikljuset till  följd av något sådant. Måste varit ouppmärksam på………………….  
 

……trafikmiljön……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

  Stopp:          Nej             Ja, ……Analysspåret tar slut, finns ingen orsak att välja………  

 
 Box:...C2...  Innehåll: ………Trötthet……..---….Förlängd reaktionstid.…………..….....………….     
 

Kommentarer: ……(Indirekt länk). ……Uppgav han hade sovit dåligt natten ……..… 
 

……... innan. Kan alltså lidigt av trötthet. Kan ha nickat till eller varit dåsig. ……… 
 

  …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..………. 

 
  Stopp:          Nej             Ja, ……… Ingen lämplig orsak hittades………………………………….………..…  

 
Box:...C3...  Innehåll: ………Konkurrerande aktivitet……..…………………………....….....……….…….     
 

Kommentarer: ……Föraren kan ha letat efter mobiltelefonen eller försökt ……………. 
 

……...svara då mobilen ringde precis innan olyckan ……………………………………..…………………….... 
 

  …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………. 

 
  Stopp:          Nej             Ja, ……… Specifik orsak…………..……………………….…………………..…………..………  

 
Figur 6: Exempel på länkning mellan orsaker och konsekvenser efter analys  
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ANALYSEN STEG FÖR STEG 
I appendix A hittar du detaljerad information om CPC-parametrarna. 
Appendix B innehåller definitioner av fenotyper och genotyper, samt 
förklarande exempel. I appendix C hittar du tabeller med själva 
länkningen mellan fenotyper och genotyper. Mallar att fylla i vid 
analysen återfinns i appendix D-F.  
 
Appendix A: CPC-förklaringar 
Appendix B: Förklaringar till länkningstabeller  
Appendix C: Länkningstabeller 
Appendix D: CPC-mall 
Appendix E: Länkningsmall 
Appendix F: Kommentarer till länkningsmall  
 
Till analysen behöver du en kopia av CPC-mallen, (appendix D), en 
kopia av länkningsmallen, (appendix E) samt flera kopior av 
”Kommentarer till länkningsmall” (appendix F). Appendix A, B och C 
läser du endast från och behöver således inga kopior på. 
 
Nedan ges en detaljerad beskrivning av hur en analys med DREAM går 
till, steg för steg. Manualen är skriven så att du gör en punkt i taget. 
Börja med punkt nummer ett, och först när du är färdig med den går du 
vidare till punkt nummer två osv.  

1. OLYCKSBESKRIVNING  
Beskriv den inträffade olyckan så noggrant som möjligt i en rapport. 
Undvik att dra egna slutsatser. Alternativt om en olycksbeskrivning 
redan finns tillgänglig, läs igenom denna från början till slut. Känner du 
inte till CPC:erna är det bra om du läser igenom Appendix A, ”CPC-
förklaringar” innan du läser olycksrapporten. Detta då CPC:erna visar 
på vad i rapporten som är väsentligt för analysen. 
 
Har du svårt att få grepp om olycksförloppet kan du rita upp en tidslinje 
där du skriver in olika händelser.  
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2. BEDÖMNING AV CPC:ER 
Fyll i CPC-mallen (Appendix D) för att få en bild av de allmänna 
förutsättningarna och kontexten kring olyckan. En tabell med 
beskrivningar över alla parametrar finns i appendix A, ”CPC-
förklaringar”, vilken kan vara bra att ha till hands när du bedömer 
CPC:erna.  

Skalsteg för CPC-parametrar 
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 beskrivs med är dock densamma. Skalan har tre 
steg, och respektive steg indikerar hur tillståndet hos CPC:n ifråga 
påverkar förarens möjligheter att bibehålla god kontroll och prestera 
säker körning. Skalstegen är:  
 
’+’ – Omständigheterna för den aktuella CPC:n är optimal. Det 
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. Troligtvis varken förbättrar eller försämrar CPC:n möjligheten 
att prestera bra kontrollerad körning. 
’-’ – Omständigheterna för CPC:n är dåliga. De försämrar troligtvis 
förarens möjlighet att prestera bra, kontrollerad körning, vilket gör att 
genotyper som påverkas av CPC:n är troliga olycksorsaker. 
 
’0’-nivån är i vissa fall uppdelad i två steg. Denna uppdelning är gjord 
för att komma åt omständigheter som inte är bra, men som inte heller 
går att underkänna rakt av. 

CPC-mallen 
I CPC-mallen är det de tre kolumnerna längst till höger som ska fyllas 
i. Fyll i mallen rad för rad. I den första kolumnen ringas den nivå på 
skalan in som bedöms passande för parametern på samma rad enligt 
exemplet nedan:  
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 CPC Parameter Värderingsnivåer 

- Inverkan på 
möjligheten att 
prestera bra 
körning 
 

Ringa in 
lämplig 
nivå. 

Informationen är:                   
+ uttömmande            Kommentarer: 
0 tillräcklig 
- bristfällig                      
 
 
 

Väsentliga 
faktorer 

Flera stödjande 
faktorer 
Inga uppenbara 
riskfaktorer 
Några riskfaktorer 
Många riskfaktorer 

 
+ 
 
0 
0 
- 

 
 
 
    

Inga riskfaktorer beskrivs i 
rapporten. Framgår dock inte 
om det är för att informationen 
ej är insamlad, eller om det är 
för att det inte finns några. * 

Typ av 
trafikmiljö 

Motorväg  
Landsväg  
Stadstrafik   

0 
0 
-    

Inne i stadskärnan av staden. 

Trafik- 
miljöns 
utformning 

Komplexitet  Ej komplex  
Måttligt komplex  
Mycket komplex 

+ 
0 
-     

Signalreglerad 4-vägskorsning.  

       

Figur 7: Hur CPC-mallen ska fyllas i 

 
I den andra kolumnen markeras hur mycket information som finns 
tillgängligt om parametern i olycksrapporten. Finns det endast 
bristfällig information om parametern är inte bedömningen av den helt 
pålitlig. Bedömningen hade kanske blivit annorlunda om det funnits 
mer information och en parameter som bedömdes som förhållandevis 
bra kanske egentligen är direkt dålig i verkligheten. Anges 
informationen som uttömmande finns det tillräckligt med information 
att tillgå för att göra en korrekt bedömning.   
 
I den sista kolumnen finns plats för att skriva kommentarer om 
parametern. Det är viktigt att veta vad bedömningarna baserats på ifall 
att det framkommer mer information om olyckan vid ett senare tillfälle. 
Det är bra att motivera sina val så att en annan person än den som gör 
analysen kan följa med i tankegångarna. Räcker inte platsen till att 
skriva på, markera med en stjärna och fortsätt på baksidan av pappret.  
 
Är det omöjligt att bedöma en parameter till följd av att det saknas 
information om den? Låt då bli att ringa in någon nivå för denna 
parameter, markera med minus i kolumnen för informationstillgång och 
kommentera med ”information saknas” eller liknande.  
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3. VAL AV FENOTYP 
Plocka fram appendix C, ”Länkningstabeller” och slå upp tabell A. 
Denna tabell innehåller samtliga fenotyper samt länkningar från dessa. 
Identifiera vad som gick fel vid olyckan, d.v.s. de observerbara 
konsekvenserna, och välj ut den fenotyp som bäst beskriver detta. (Du 
kan endast välja ut en fenotyp). 
 
Fenotyperna återfinns längst till vänster i tabellen under rubriken 
”Generell konsekvens”. För varje fenotyp finns två till fyra mer 
specifika konsekvenser. Dessa återfinns i kolumn två under rubriken 
”Specifik konsekvens”. Om du har tillräckligt med information om 
olyckan/incidenten, väljer du även ut en specifik konsekvens som hör 
till den fenotyp du valt.  
 
Behöver du en förklaring till fenotyperna har du appendix B 
”Förklaringar till länkningstabeller” till din hjälp. Där finns det en 
beskrivning över alla fenotyper med förklarande exempel från 
bilkörning. Dokumenten ”Förklaringar till länkningstabeller” och 
”Länkningstabeller” (appendix B resp. C) är kopplade till varandra så 
att om du vill du ha förklaringar till fenotyperna som finns i tabell A 
bland länkningstabellerna, förklaras dessa i tabell A i ”Förklaringar till 
länkningstabeller”.   

Länkningsmall, samt kommentarer till länkningsmallen 
Fyll i vald fenotyp i länkningsmallen (appendix E) i box A1. Har du 
även valt en specifik konsekvens skriver du även in den under strecket i 
box A1 enligt exemplet nedan: 
 
 

För långt 

Sträcka,  
avstånd Olycka

   
   

 A 

Specifik  
konsekven

 Fenotyp: 
    A1  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 8: Hur länkningsmallen ska fyllas i  
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Fyll även i kommentarer till länkningsmallen (Appendix F) enligt 
exemplet nedan:  
 
 Box:...A1...  Innehåll: ………Sträcka, avstånd……..---….För långt…………………..…..…………..….     
 

Kommentarer: ……Föraren körde rakt ut i en 4-vägskorsning trots att det var ……    
 

……...rött från hans håll. Var på väg rakt fram…………………….…………………………….…………………. 
 

  …………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

 
  Stopp:          Nej             Ja, ………………..…………………………………………………………………………………………  ……  
 

Figur 9: Hur kommentar till länkningsmallen ska fyllas i 

 
Efter rubriken ”Box” skriver du vilken box på länkningsmallen 
kommentaren hör till och efter rubriken ”Innehåll” skriver du vad som 
står i boxen. Efter ”Kommentarer” motivera ditt val av fenotyp genom 
att ange vilken information du grundade ditt val på. Kryssrutorna längst 
ner anger om någon av metodens stoppvillkor är uppfyllda. Kryssa inte 
i någon av rutorna nu, då du ännu inte vet om du kommer vidare bakåt i 
analysen eller inte. Du återkommer till detta i nästa steg.  
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4. LÄNKNING FRÅN FENOTYP TILL GENOTYP 
Det är nu dags för att börja länkningen bakåt, genotyp för genotypfrån 
fenotypen du valt. D.v.s. nysta bakåt i orsakskedjan till olyckan.  
 
För att länka bakåt från fenotypen behöver du ha länkningstabellerna 
framme, vilka finns i appendix C. Längst ner i box A1 i 
länkningsmallen står det ett A i en liten ruta. Detta anger att det är 
tabell A du ska slå upp bland länkningstabellerna, dvs. samma tabell 
som du hade framme när du valde fenotyp. Denna tabell är även den 
tabell som länkar vidare från fenotyper till genotyper.  
 
Leta upp den rad där fenotypen du ska länka vidare ifrån återfinns i 
kolumnen ”Generell konsekvens”, vilket är kolumnen längst till 
vänster. Följ denna rad längst ut till höger till kolumnen ”Generell 
orsak” (vilken innehåller genotyper). Identifiera med stöd av 
informationen i olycksbeskrivningen och CPC-mallen alla troliga 
orsaker till den valda fenotypen bland dessa.  
 
Kom ihåg att om någon eller några av parametrarna tilldelades ett 
minus i CPC-mallen för att förutsättningarna var dåliga, är det troligt 
att orsaken till olyckan har någon form av samband med detta faktum. 
Kom även ihåg att parametrar som markerats med ett minus för att 
informationen om dem är bristfällig kan vara felaktigt bedömda. Även 
om de bedömdes med tex. ”0” så kan det mycket väl vara så att det 
borde stå ett ”+” eller ”–” där istället.  
 
Behöver du information om de olika genotyperna du har att välja 
mellan finns det förklaringar med förtydligande exempel i appendix B, 
”Förklaringar till länkningstabeller”. För att veta i vilken av tabellerna i 
appendix B du ska leta i, anges en bokstav och en symbol bakom varje 
genotyp. Står det t.ex. ”Felaktig bedömning C ” betyder det att 
information om genotypen ”Felaktig bedömning” återfinns i tabell C 
och att genotyper i tabell C tillhör kategorin ”Människan”. Symbolen 
för ”Trafikmiljön” respektive ”Fordonet” ser ut så här:    
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Länkningsmall, samt kommentarer till länkningsmallen 
Fyll i den valda orsaken i box B1 i länkningsmallen. Bokstaven som 
står efter den valda orsaken (B-M) skriver du in i den lilla rutan längst 
ner till vänster i box B1. Rita en pil som går från box B1 till box A1.  
 

   B 

För långt 

Sträcka,  
avstånd B2  

 B1 
      
     Missad  
 observation 
 

  Förbise signal 

Olycka

   
 

  A 

Specifik  
konsekven

 Fenotyp: 
    A1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10: Hur länkningsmallen ska fyllas i 

 
Eftersom det nu går en pil till A1 kan du kryssa i ”Nej”-rutan i 
kommentarerna till A1, eftersom du vet att analysen inte tog slut med 
A1. Fyll även i kommentarer med information om box B1. Kryssa dock 
inte för något alternativ efter ”Stopp” eftersom du ännu inte vet om du 
kommer komma längre bakåt från box B1. (Först när du ritar en pil till 
B1 kan du kryssa i ”Nej”-rutan för B1). 
 
Finns flera troliga orsaker till den fenotyp du har i box A1 fyller du på 
med dessa i resterande B-boxar enligt samma procedur som ovan. Fyll 
även i kommentar för dessa.  
 
Observera att det är bättre att välja för många genotyper än att göra en 
för snäv analys. Välj därför alla genotyper som kan ha bidragit till den 
aktuella olyckan.  
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5. LÄNKNING FRÅN GENOTYP TILL GENOTYP 
Detta steg (hela steg 5 ”Länkning från genotyp till genotyp”) 
upprepas gång efter gång tills hela analysen är klar. Börja alltid med 
den genotyp som står längst upp till vänster på länkningsmallen när du 
ska länka bakåt, (vilket i första varvet blir box B1). Vill du kan du ta 
stöd av exempelgenomgången på s. 15-17 för att se hur mallarna är 
ifyllda. 

Rätt rad i rätt tabell 
Den bokstav som finns antecknad längst ner till vänster i den box du 
ska länka bakåt från anger vilken tabell du ska slå upp bland 
länkningstabellerna i appendix C. I exemplet nedan, i figur 11, är det 
länkning bakåt från box B1 ”Missad observation” som ska göras: 
 

   E 

Distraktion 
 

      __ 

   B 

För långt 

Sträcka,  
avstånd 

Slå upp
tabell B 

B2  

 B1 

      
     Missad  
 observation 
 

  Förbise signal 

Olycka

   
    

  A 

Specifik  
konsekven

 Fenotyp: 
    A1  

Figur 11: Vilken tabell som ska slås upp 

Leta upp den rad, där genotypen du ska länka vidare från återfinns i 
den första kolumnen ”Generell konsekvens”. Du ska sedan gå igenom 
denna rad, kolumn för kolumn, från vänster till höger, steg för steg 
enligt nedan:   

Specifik konsekvens 
Den andra kolumnen heter ”Specifik konsekvens”. Välj en specifik 
konsekvens till den genotyp du ska länka vidare från om det finns 
någon passande, precis som du gjorde för fenotypen.  
 
Behöver du information om de specifika konsekvenserna du har att 
välja mellan finns förklaringar med förtydligande exempel i appendix 
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B, ”Förklaringar till länkningstabeller”. Den bokstav som finns 
antecknad längst ner till vänster i den box du ska hitta en Specifik 
konsekvens till anger vilken tabell du ska slå upp.  
 
Om det finns det en passande specifik konsekvens, skriv in denna i 
länkningsmallen. Den specifika konsekvensen ska skrivas in under 
strecket i samma box som den genotyp du ska länka vidare från står i. 
Skriv även in den i kommentarerna till länkningsmallen i den ruta där 
det redan finns information om den box du ska länka vidare från. Skriv 
in den på raden ”Innehåll” så denna rad avspeglar vad som står i boxen. 
Behövs det en förklarande kommentar lägger du till det under 
”Kommentarer”. 

Specifik orsak  
Den tredje kolumnen innehåller specifika orsaker. Om det finns det en 
trolig orsak bland dessa till den genotyp du ska länka vidare från så 
väljer du denna. Använd informationen du fyllt i i CPC-mallen som 
stöd. Om det inte finns en trolig orsak bland dessa gå vidare till 
rubriken ”Generell orsak” här nedan. 
 
Hittade du en passande ”specifik orsak” skriver du in den i 
länkningsmallen i en tom box till vänster om den box du länkar bakåt 
från, (lämpligen i C1 i första varvet). Dra en pil mellan boxarna, 
observera att pilen ska peka åt höger. Eftersom det nu går en pil till 
boxen du länkade ifrån, kan du kryssa i ”Nej”-rutan bland 
kommentarerna till länkningsmallen för den boxen (i första varvet blir 
det B1). Fyll i kommentar till länkningsmallen för den nya boxen. Du 
kan nu kryssa i ”Ja”-rutan för den nya boxen direkt då en specifik orsak 
leder till att ett stoppvillkor uppfylls. Se vidare under punkt 6. 
”Stoppvillkor” här i manualen på s.29 hur du ska markera detta i 
länkningsmallen. Gå sedan tillbaks hit där du är nu och fortsätt vidare 
genom hela punkt 5. 
 
När länkningsmallen är ifylld fortsätter du till Generell orsak här 
nedan och följer det steget för att se om det finns någon generell orsak 
som kan ge förklaring till någon aspekt som den specifika orsak du valt 
inte kan förklara.  

Generell orsak 
Kolumnen längst till höger heter ”Generell orsak”. Identifiera med stöd 
av olycksbeskrivningen och CPC-mallen den troligaste orsaken till 
genotypen du ska länka vidare från bland dessa. Observera att om du 
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valde en specifik orsak i steget ovan, väljer du endast en generell orsak 
om den kan förklara något utöver vad den specifika orsaken gör.  
 
Behöver du förklaringar av de olika generella orsakerna som finns att 
välja mellan gör du precis som när du länkade från fenotyp till genotyp. 
D.v.s. att om du behöver mer information om t.ex. ”Felaktig 
bedömning C ” betyder det att information om ”Felaktig bedömning” 
återfinns i tabell C i appendix B, ”Förklaringar till länkningstabeller”. 
 
Finns igen generell orsak angiven, eller det inte finns någon som verkar 
trolig, uppfylls ett stoppvillkor. (Se vidare under punkt 6, 
”Stoppvillkor” här i manualen på s.29). Det går även att göra undantag 
genom så kallad ”Indirekt länkning” om man tycker att det är för tidigt 
att avbryta och avsluta analysen för den aktuella orsakskedjan precis 
där. Indirekt länkning ger möjlighet till fortsatt analys genom att gå via 
indirekta länkar. (Se vidare under punkt 7, ”Indirekta länkar” här i 
manualen på s.30). 
 
Finner du en trolig orsak bland de generella orsakerna fyller du i denna 
i länkningsprotokollet i en tom box till vänster om den utgick från. (Om 
du valt en specifik orsak i steget ovan blir det i en tom box under denna 
du ska fylla i den generella orsaken.) Bokstaven som står efter den 
valda orsaken (B-M) skriver du in i den lilla rutan längst ner till vänster 
i boxen. Rita en pil som går från boxen du precis fyllde i, mot höger,  
till boxen du utgick ifrån. 
 
Eftersom det nu går en pil till den box du länkade ifrån kan du i 
kommentarerna till länkningsmallen kryssa i ”Nej”-rutan för denna box 
(box B1 i första varvet). Fyll även i kommentarer med information om 
den box du precis fyllde i. Kryssa dock inte för något alternativ efter 
”Stopp” för denna box eftersom du ännu inte vet om du kommer 
komma längre bakåt.  
 
Finns flera troliga orsaker fyller du i samtliga av dessa i var sin box 
under varandra i länkningsmallen. Dra pilar från dessa boxar till den 
box du utgick ifrån. Skriv kommentarer till dessa i kommentarer till 
länkningsmallen.  
 
Observera att det är bättre att välja för många genotyper än att göra en 
för snäv analys Välja därför alla genotyper som kan ha bidragit till den 
aktuella olyckan. Se även om det finns några lämplig indirekta länkar. 
(Se vidare under punkt 7, ”Indirekta länkar” här i manualen på s.30). 
Gå sedan tillbaks och upprepa hela steg 5 ”Länkning från genotyp till 
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genotyp”) tills hela analysen är klar. Analysen fortgår så länge det 
finns boxar som varken har en pil som pekar till den, eller är markerad 
med att ett stoppvillkor är uppfyllt. 
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6. STOPPVILLKOR 
I och med att länkningssystemet är slutet kan en analys i princip 
fortsätta hur långt som helst. För att få en klar definition av när 
analysen är slutförd finns det olika villkor för när en länkning bakåt 
längs en gren av orsaker ska avslutas Det finns tre olika stoppvillkor: 
 

1. En specifik orsak identifieras som den troligaste orsaken till en 
genotyp. Eftersom en specifik orsak är en grundorsak kan går det 
inte att länka vidare från en specifik orsak.  

2. Det existerar inga orsaker, varken generella eller specifika, 
angivna i tabellen att välja mellan. Analysspåret tar slut p.g.a. att 
metoden ”slutar”. 

3. Det finns ingen lämplig orsak att välja, varken generell eller 
specifik. D.v.s. att ingen av de angivna orsakerna i tabellen 
verkar trolig givet kontexten. 

Länkningsmall, samt kommentarer till länkningsmallen 
När ett stoppvillkor uppfylls markerar du detta i länkningsmallen 
genom att fylla i ”spalten” i den boxen som uppfyller ett stoppvillkor. I 
exemplet nedan är ”Buller/oväsen” i box C1 en specifik orsak till 
”Missad observation” och uppfyller således ett stoppvillkor: 
 

 
 
 

C1  Buller/oväsen 

 
 
 
Figur 12: Hur länkningsmallen ska fyllas i
 
I kommentarerna till länkningsmallen
”Stopp” och anger vilket stoppvillkor
skulle det vara ’Ja’-rutan som hör till 
sig med förslagsvis texten”specifik ors
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7. INDIREKTA LÄNKAR 
Hittar du inte någon passande orsak på raden för den aktuella 
konsekvensen kan du istället för att tillämpa stoppvillkor 2 eller 3 
tillämpa indirekt länkning. Indirekt länkning gör det möjligt att 
fortsätta analysen bakåt om du tycker att det är för tidigt att avbryta och 
avsluta analysen för den aktuella orsakskedjan. Genom indirekt 
länkning kan du söka igenom alla specifika och generella orsaker i 
samma genotypundergrupp som du befinner dig och se om något där 
passar. Indirekt länkning ger alltså möjlighet att välja andra orsaker än 
de på ”rätt rad” bara de återfinns i samma tabell. 
 
Om du till exempel ska länka bakåt från ”Missad observation” och inte 
tycker att någon av de direkta länkarna passar (de som står till samma 
rad som ”Missad observation” i tabellen), kan du välja mellan övriga 
orsaker i tabellen. Tittar man på genotypgruppen ”OBSERVATION” 
där ”Missad observation” återfinns ser det ut enligt följande: 
 
B  OBSERVATION  
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Specifik orsak Generell Orsak 

 
Missad 
observation 

 
Förbise 
tecken/signal/ 
händelse 
Förbise 
indikator/ 
avläsning 

 
Informations-
belastning 
Buller/Oväsen 
Mångfald av 
signaler 
Död vinkel 

 
Felaktig  
bedömning C  
Bristfällig plan D  
Ouppmärksamhet E   
Funktionshinder F  
Tekniskt fel I  
 

 
Falsk 
observation 

 
Falsk reaktion 
Falsk 
igenkänning 

 
Ingen 
definierad 

 
Distraktion E  
Drogpåverkan E  
Trötthet E  
 

 
Felaktig 
identifiering 

 
Förväxla/ 
missförstå 
signal eller 
tecken 
Ofullständig 
identifiering 
Felidentifiering 

 
Vana/ 
Förväntan 
Informations-
belastning 
 

 

 
Distraktion E  
Felaktig 
information G  
Bristfällig  
märkning H  
Informations- 
problem J  
 

Direkta  
länkar 

Indirekta 
länkar 

Figur 13: Direkta och indirekta länkar för Missad observation 

 
Alla specifika och generella orsaker i de grå fälten är indirekta länkar 
till Missad observation. Passar någon av dessa bättre än de direkta 
länkarna kan man utnyttja dem för att bygga vidare på orsakskedjan.  
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Länkningsmall, samt kommentarer till länkningsmallen 
De indirekta länkningar märks ut i länkningsprotokollet med att pilarna 
från boxar som innehåller indirekta länkar streckas.  
 

 

 B1 
 

        Missad  
     observation 
 

C1  Distraktion 
 
 
 
 

  
 

B  
 

 
 

Figur 14: Hur länkningsmallen ska fyllas i när en indirekt länk används 

 
I Exemplet ovan är ”Distraktion” en indirekt länk till ”Missad 
observation”. Orsaker som identifieras med hjälp av indirekta länkar 
ska motiveras väl i kommentarerna till länkningsmallen varför dessa 
valts. 
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UTVIDGNING AV GENOTYPER 
Förteckningen över genotyper 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. Man kan alltså revidera innehållet i kategorierna om ny 
kunskap tillkommer. 
 
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.  
 
Att lägga till/ta bort genotyper i och ändra i länkningstabellerna 
(Appendix C) är tillåtet i DREAM då kategorierna inte är låsta. En 
viktig sak att notera i Länkningstabellerna är dock att systemet är 
”slutet”. 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, vilket 
inte tillför analysen något 
 
Följer man dessa två regler är det möjligt att modifiera DREAM:s 
tabeller efter behov. Det är dock mycket viktigt att länkningen i 
Appendix C hålls konsistent enligt reglerna ovan. Det behövs även en 
förklaring av genotypen i Appendix B. Det rekommenderas dock att 
endast den med stor vana av att använda DREAM gör förändringar i 
metoden.  
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CPC 

 
 

PARAMETER 

 
 

FÖRKLARING 
 
 

Väsentliga 
faktorer 

Finns det några faktorer som väsentligt underlättar 
körningen eller finns det några riskfaktorer? Hur  är 
utfarter placerade, osv. På landsväg kan bedömningen 
göras med en skattning av hur nära vägen ligger 
nollvisionsriktlinjerna.  

Typ av 
trafikmiljö 

Vad var det för typ av trafikmiljö? Inom eller utanför 
tätbebyggt område? Landsväg eller motorväg? 

Komplexitet  Hur komplex är trafikmiljön? Är det flerfiligt i 
kombination med korsningar eller rondeller. Eller är 
det enfiligt utan korsande körfält? 

 

Information  Är skyltningen tydlig/lättförståelig? Är 
vägmarkeringar och linjer tydliga? Ges information i 
tillräckligt god tid för att föraren ska hinna agera? 

Fysisk miljö  Är förarplatsen ergonomisk utformad? Sitter reglage 
och annan utrustning inom räckhåll? Finns det några 
störmoment i fordonet? 

MMI – enskilda 
gränssnitt 

MMI= Människa-maskin-interaktion. (I detta fall 
föraren och fordonet). Hur är de olika gränssnitten 
mellan förare och fordon utformade? Är de 
användarvänliga? Är interaktionen säkerhetsmässigt 
genomtänkt?  

 

MMI –
kombination av 
gränssnitt 

MMI= Människa-maskin-interaktion. (I detta fall 
föraren och fordonet). Är kombinationen av gränssnitt 
bra för föraren, eller kan den ställa till problem? Är 
den säkerhetsmässigt genomtänkt? 

Trafiktäthet  Hur mycket andra bilar fanns i omgivningen? Var det 
låg trafikvolym eller rusningstrafik? Finns det statistik 
över när det är rusningstid på olycks-/incidentplatsen 
kan denna utnyttjas. 

Väglag/ 
friktion 

Påverkade vädret vägbanans friktion på något sätt? 
Var den normal eller reducerad  genom t.ex.  is, snö, 
stora vattenansamlingar eller liknande? 

Siktförhållande 
– väderlek och 
ljus 

Hur påverkades sikten av vädret? Var sikten klar eller 
försämrades den av mörker, dimma, snö eller regn i 
luften? 

 

Siktförhållande 
– skymmande 
objekt   

Var det fri sikt eller skymdes sikten av A-stolpar, 
buskar, andra fysiska objekt? Fanns det några döda 
vinklar? 
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Hastighet i 
förhållande till 
skyltning 

Höll sig föraren inom hastighetsbegränsningen eller 
körde han/hon för fort? Hur mycket för fort? 

Antal samtidiga 
aktiviteter/mål 

Hur många uppgifter utförde föraren utöver att 
manövrera fordonet. Pratade föraren 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.? 

 Förarens trafik- 
beteende 

Hur uppträder föraren i trafiken? Är föraren 
riskmedveten och kör varsamt eller uppträder föraren 
vårdslöst och bryter mot lagar? Information från 
vittnen, tidigare dömd för vårdslöshet i trafiken etc. 

Förarvana Hur van är föraren vid att köra? 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? Observera att om föraren känner till 
platsen för väl kan detta påverka körningen negativt.  

Förarens 
bekantskap 
med fordonet  

Har föraren precis köpt ny bil? Om inte, hur länge 
har vederbörande kört fordonet? Upplever föraren 
bilen som bekväm och lätt att köra? 

 

Förarens 
utbildning 
(procedurer/ 
föreskrifter, 
specialfordon) 

Vid yrkestrafik kan det finnas speciella föreskrifter 
eller procedurer för hur fordon ska 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 trafiksituation 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? 

Förarens 
fysiska och 
psykiska hälsa 

I vilket hälsotillstånd befann sig föraren? Fullt frisk 
eller nedsatt på något vis? Här kan även aspekter som 
kan variera från tillfälle till tillfälle vägas in. Tex. lågt 
blodsocker pga. lång tid sedan senaste måltid. 

 

Tid på dygnet Inträffade incidenten/olyckan inom förarens normala 
dygnsrytm eller inte? 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.  
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Appendix B: Förklaringar till länkningstabeller 

FENOTYPER 
A  FENOTYPER 
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Förklaring Exempel från bilkörning 

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. 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. 

För länge 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.  

Varaktighet 

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 
accelerationsförmåga. 

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

Sladd vid sväng. 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 
ändå rakt fram 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.  

Omkastning Ordningsföljden för två 
närliggande handlingar 
kastas om.  

Byta fil först och blinka sen, 
eller svänga först och blinka 
sen. 

Ordningsföljd 

Överflödig 
handling  

En överflödig eller 
irrelevant handling utförs. 

Blinka höger när vägen 
svänger åt höger.  

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 

Ickerelaterat 
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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MÄNNISKORELATERADE GENOTYPER (B-F) 
B  OBSERVATION  
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Förklaring Exempel från bilkörning 

Förbise 
signal/tecken/ 
händelse/objekt 

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

Inte se skylten som 
förvarnar om 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 vara 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.  

 

Ofullständig 
identifiering 

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

 

Fel- 
identifiering 

Felaktig 
identifiering 

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

 

 
C TOLKNING 
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Förklaring Exempel från bilkörning 

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

Förare felbedömer behövd 
tid eller tillgänglig sträcka 
för en omkörning.  

Felaktig 
bedömning 
 

Ofullständig 
bedömning 

Bedömningen av 
situationen är ofullständig 
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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 

Ofullständigt 
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. 

 

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.  
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D PLANERING 
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Förklaring Exempel från 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.  

 

Prioriteringsfel Felaktig 
målsättning  

Fel målsättning har valts, 
och planen kommer därför 
inte att vara effektiv (detta 
är den vanliga definitionen 
av ett misstag).  

 

 
E TILLFÄLLIGA PERSONRELATERADE TILLSTÅND  
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Förklaring Exempel från bilkörning 

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.  

Distraktion 

Glömma 
målsättning 

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

Förlängd 
reaktionstid 

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

Köra av vägen för att man 
somnat bakom ratten.  

Drogpåverkan Många specifika 
effekter 

En persons körförmåga 
försämras pga. 
drogpåverkan 

Köra av vägen berusad. 

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 
prestationsnivå 

Ökande antal 
felhandlingar 

Ett ökande antal handlingar 
uppnår inte 
målsättningarna.  

 

Ouppmärk-
samhet 

Missa signal/ 
tecken/händelse
/objekt 

Man missar en signal, ett 
tecken eller en händelse 
eller ett objekt pga. 
ouppmärksamhet. Detta 
liknar ”Missad 
observation”. (Missad 
observation är dock en 
kognitiv funktion, medan 
ouppmärksamhet är något 
mer  slumpartad händelse)  

 

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.…  
Överbelastning Individer i omgivningen 

eller teknisk 
extrautrustning (mobil, 
navigeringssystem, radio) 
kräver mer uppmärksamhet 
än föraren kan ge på ett 
säkert sätt.  

Bråkiga barn i baksätet. 
Telefonen ringer i en 
korsning. 

Psykologisk 
stress 

Grupptryck 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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F PERMANENTA PERSONRELATERADE TILLSTÅND  
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Förklaring Exempel från bilkörning 

Funktions-
hinder 

Nedsatt hörsel 
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.  

 

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.  

 

Skenbar känsla 
av 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.  

 

Hypotesfixering 
 

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

 

Efterklokhet Vetskap om händelsens 
utgång påverkar tolkningen 
av tidigare händelser. 

 

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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 FORDONSRELATERADE GENOTYPER (G-I) 
G  TILLFÄLLIGA MMI-PROBLEM I FÖRARMILJÖN  
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Förklaring Exempel från bilkörning 

Föremål/ 
reglage kan inte 
nås 

Ett föremål/reglage är 
tillfälligt utom räckhåll för 
användaren.  

 

Föremål/ 
reglage kan inte 
lokaliseras 

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

 

Begränsad 
tillgänglighet 

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  
sakf el. 

Se ovan 

Felaktig  
information 
 

Språkfel  Den information som ges av 
gränssnittet felformulerad, 
eller skriven på främmande 
språk.  

 

 
H  PERMANENTA MMI-PROBLEM I FÖRARMILJÖN 
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Förklaring Exempel från bilkörning 

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. 

Föremål/ 
reglage kan inte 
nås 

Ett föremål/reglage är 
permanent utom räckhåll 
för individen.  

 

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 
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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.  

 

 
I  TEKNISKA FEL  
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Förklaring Exempel från bilkörning 

Reglage 
fastnar/rör sig 
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. 

Prestandaned-
gång  

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 ej 
tillgänglig 

Information är inte 
tillgänglig beroende på 
mjukvarufel eller andra 
problem.  

Navigationssystemet är 
trasigt, eller fel karta är 
inmatad. 

 

 43 



Appendix B: Förklaringar till länkningstabeller 

 TRAFIKMILJÖRELATERADE GENOTYPER (J-M) 
J  KOMMUNIKATION 
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Förklaring Exempel från bilkörning 

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 använder inte 
blinkers. 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 

 

 
K  UNDERHÅLL 
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Förklaring Exempel från bilkörning 

Utrustning 
fungerar inte 

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

Trasiga bromsar, blinkers, 
osv.… 

Bristande 
underhåll 
 

Dysfunktionell 
trafikmiljö 

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

Gupp i vägbanan, oläsliga 
skyltar, osv.…  
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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/trafikmiljöansvari
g har inte tillräckligt bra 
utformade 
underhållsrutiner för att 
bibehålla en säker, 
funktionell standard. 

Oregelbunden/överhoppad 
service, för långa 
serviceintervall … 

 
L  ERFARENHET OCH UTBILDNING  
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Förklaring Exempel från bilkörning 

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 
situationsmedvetenheten, 
pga. bristande kunskaper. 

 

 
M  ORGANISATION 
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Förklaring Exempel från bilkörning 

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, MMI, 
mekanik), och det är ett 
uppenbart designfel. 

 

Tvetydig/ 
ofullständig/ 
felaktig 
utformning 

Instruktionen/beskrivninge
n är ofullständig, tvetydig, 
eller innehåller sakfel.  

Tvetydig utformning av 
trafikregler. 

Bristfälliga  
instruktioner/ 
procedurer 

Instruktion/ 
procedur ej 
anpassad för 
utrustningen/ 
föraren  

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

Handbok för tidigare 
årsmodell. 
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Överbelastning/ 
För höga krav 

Tidspress 
För lite personal 

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 känningar 
(Cirkadisk rytm) 

 

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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FENOTYPER (A) 
A FENOTYPER 
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Specifik orsak Generell orsak 

Timing 
 

För tidigt 
För sent 
Utelämnad handling 
 

 
 

Missad observation B  
Felaktig bedömning C  
Bristfällig plan D  
Ouppmärksamhet E  
Misslyckad  
kommunikation J  
Informationsproblem J  

Varaktighet För länge   
För kort 

 Missad observation B  
Felaktig bedömning C  
Bristfällig plan D  
Ouppmärksamhet E  
Misslyckad  
kommunikation J  
Informationsproblem J  

Kraft,  
styrka 

För lite  
För mycket 
 

 
 

Missad observation B  
Felaktig bedömning C  
Bristfällig plan D  
Ouppmärksamhet E  
Tekniskt fel I  
Informationsproblem J  
Misslyckad  
kommunikation J  

Sträcka, 
avstånd 

För långt  
För kort 
 

 
 

Missad observation B   
Felaktig bedömning C   
Bristfällig plan D  
Tekniskt fel I  
Informationsproblem J  
Misslyckad  
kommunikation J  

Hastighet 
 

För hastigt 
För långsamt 
 

 Missad observation B   
Felaktig bedömning C  
Bristfällig plan D  
Distraktion E  
Variation i 
prestationskvalitet E  
Tekniskt fel I  
Informationsproblem J  
Misslyckad  
kommunikation J  

Riktning Fel riktning 
Fel rörelse 

 Missad observation B   
Felaktig bedömning C   
Bristfällig plan D   
Ouppmärksamhet E   
Informationsproblem J  
Misslyckad  
kommunikation J  
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Ordningsföljd Hopp framåt 
Upprepning 
Omkastning 
Överflödig handling 
 

 
 

Felidentifiering B  
Felaktig bedömning C  
Bristfällig plan D  
Minnesfel E   
Ouppmärksamhet E  
Begränsad tillgänglighet 
G  
Informationsproblem J  
Misslyckad  
kommunikation J  

Fel objekt Närliggande objekt 
Liknande objekt 
Icke relaterat objekt 

 Felidentifiering B   
Missad observation B   
Bristfällig plan D  
Ouppmärksamhet E  
Variation i 
prestationskvalitet E  
Problem med  
tillgänglighet H  
Informationsproblem J  
Misslyckad  
kommunikation J  

Kvantitet/ 
Volym 

För mycket  
För lite 

 Felaktig bedömning C  
Bristfällig plan D  
Prioriteringsfel D  
Minnesfel E  
Tekniskt fel I  
Informationsproblem J  
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MÄNNISKORELATERADE GENOTYPER (B-F) 
B  OBSERVATION  
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Specifik orsak Generell orsak 

Missad 
observation 

Förbise tecken/ 
signal/händelse/ 
objekt 
Förbise indikator/ 
avläsning 

Informations-
belastning 
Buller/Oväsen 
Mångfald av signaler 
Död vinkel 

Felaktig bedömning C  
Bristfällig plan D  
Ouppmärksamhet E   
Funktionshinder F  
Tekniskt fel I  

Falsk 
observation 

Falsk reaktion 
Falsk igenkänning 

Ingen definierad Distraktion E  
Drogpåverkan E  
Trötthet E  

Fel- 
identifiering 

Förväxla/ missförstå 
signal eller tecken 
Ofullständig 
identifiering 
Felaktig identifiering 

Vana/Förväntan 
Informations-
belastning 

Distraktion E  
Felaktig information G  
Bristfällig märkning H  
Informationsproblem J  

 
C TOLKNING  
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Specifik orsak Generell orsak 

Felaktig  
bedömning 

Felbedömning 
Ofullständig 
bedömning 

Störningsmoment 
Fel i mental modell 
Ny situation 
Felaktig analogi/ 
jämförelse 

Felidentifiering B  
Drogpåverkan E  
Kognitiva ”fördomar” F  
Informationsproblem J  

Felslut i  
resonemang 

Induktivt felslut 
Deduktivt felslut 
Felprioritering 

För kort 
planeringshorisont 
Felaktig analogi/ 
jämförelse 

Drogpåverkan E  
Kognitiva ”fördomar” F  
Kognitiva mönster F  

Felaktigt  
beslut 

Beslutsförlamning 
Fel beslut 
Ofullständigt beslut 
 

Informations-
belastning 
Arbetsbelastning 
Chock 
 

Distraktion E  
Drogpåverkan E  
Kognitiva ”fördomar” F  
Psykologisk stress E  
Rädsla E  
Otillräcklig kompetens L  
Otillräcklig kunskap L  

Fördröjd  
tolkning 

Ingen identifiering 
Ökad tidspress 

Indikatorfel Drogpåverkan E   
Trötthet E  
Tekniskt fel I  
Informationsproblem J  

Felaktig  
förutsägelse 

Oväntad tillstånds-
förändring 
Oväntad förändrings-
hastighet  
Oväntade sidoeffekter 

Felbedömning av 
tid/sträcka 

Drogpåverkan E  
Kognitiva ”fördomar” F  
Felaktig information G  
Informationsproblem J  
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D PLANERING  
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Specifik orsak Generell orsak 

Bristfällig plan Ofullständig plan 
Felaktigplan 

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

Felslut i resonemang C  
Distraktion E  
Drogpåverkan E  
Minnesfel E  
Otillräcklig kunskap L  
Bristfälliga instruktioner/ 
procedurer M  
Överbelastning/ 
för höga krav M  

Prioriteringsfel Fel målsättning  Legitim högre 
prioritet 
Motstridiga kriterier 

Felaktig bedömning C  
Informationsproblem J  
Misslyckad  
kommunikation J  
Bristfälliga instruktioner/ 
procedurer M  

 
E TILLFÄLLIGA PERSONRELATERADE TILLSTÅND  
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Specifik orsak Generell orsak 

Minnesfel Glömska  
Felaktig hågkomst 
Ofullständig 
hågkomst 

Dagdrömma  
Länge sen man lärde 
sig 
Tillfällig oförmåga 

Överbelastning/ 
för höga krav M  

Rädsla Slumpartade 
handlingar 
Handlingsförlamning 

Tidigare fel 
Osäkerhet 
Tänkbara 
konsekvenser 

Ingen definierad 

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

Medpassagerare  
Konkurrerande 
aktivitet (t.ex. telefon, 
navigationssystem, 
etc. s.k. infotainment)  
Uppståndelse/ 
Oroligheter 

Tekniskt fel I  

Trötthet/ 
Utmattning 

Förlängd reaktionstid Nattkörning 
Cirkadisk rytm 
Långt körpass 

Bristfällig  
arbetsledning M  

Drogpåverkan 
 

Många specifika 
konsekvenser 

Ingen definierad Ingen definierad 

Variation i 
prestations-
kvalitet 

Minskad precision 
Ökande antal 
felhandlingar 

Sjukdom 
Avsaknad av 
träning/erfarenhet 
Överentusiastisk 

Bristfällig plan D  
Tekniskt fel I  
Otillräcklig kompetens L  
Överbelastning/ 
för höga krav M  

Ouppmärk-
samhet 

Missa signal/tecken/ 
händelse/objekt 

Tillfällig oförmåga 
Uttråkad/Omotiverad 
Vana/Förväntan 

Ingen definierad 

Fysiologisk 
stress 

Ljud/Ljus/ 
Temperatur 
Positionering 
Annat 

Uttråkad/ Omotiverad Bristfällig  
arbetsledning M  
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Psykologisk 
stress 

Överbelastning 
Grupptryck 

Uttråkad/ Omotiverad  Otillräcklig kunskap L  
Överbelastning/  
för höga krav M  

 
F PERMANENTA PERSONRELATERADE TILLSTÅND  
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Specifik orsak Generell orsak 

Funktionshinder Nedsatt hörsel 
Dålig syn 
Färgblind 
Dyslexi 
Annat 
funktionshinder 

Ingen definierad Ingen definierad 

Kognitivt 
mönster 

Parallell sökning 
Sekventiell sökning 
Konservativ 
fokusering 

Ingen definierad Ingen definierad 

Kognitiva 
”fördomar” 
(cognitive bias) 

Spekulativ fokusering 
Felaktig revidering av 
sannolikheter 
Felaktig tillskrivning 
av orsaker 
Skenbar känsla av 
kontroll 
Enbart söka 
bekräftelse 
Hypotesfixering  
Efterklokhet 
Kompetens-
överskattning 

Ingen definierad Ingen definierad 
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 FORDONSRELATERADE GENOTYPER (G-I) 
G TILLFÄLLIGA MMI-PROBLEM I FÖRARMILJÖN  
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Specifik orsak Generell orsak 

Begränsad 
tillgänglighet 

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

Tillfällig oförmåga 
 

Mjukvarufel I  
Tekniskt fel I  

Felaktig 
information 

Ofullständig 
information 
Tvetydig information 
Fel information 
Språkfel 

Indikatorfel 
Olämplig display 
Plottrig display 
Hårdvaruproblem 
Navigationsproblem  

Mjukvarufel I  
Tekniskt fel I  
Informationsproblem J  

 
H  PERMANENTA MMI-PROBLEM I FÖRARMILJÖN  
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Specifik orsak Generell orsak 

Ljud För högt 
För lågt 

Ingen definierad Designfel M  

Ljus För starkt 
För svagt 

Ingen definierad Designfel M  

Problem med 
tillgänglighet 

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

Ingen definierad Bristande underhåll K  
Designfel M  

Bristfällig 
märkning 

Ofullständig/ 
Tvetydig/ 
Felaktig märkning 
Språkfel 

Felaktig översättning 
(missvisande termer i 
handböcker, m.m.) 

Otillräcklig  
kvalitetskonstroll K  
Designfel M  

 
I TEKNISKA FEL  
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Specifik orsak Generell orsak 

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

Kraftförsörjningsfel  
Brand 
Vibrationer/ 
skakningar 
Yttre händelse 
Stenskott/Gupp 

Bristande underhåll K  
Otillräcklig  
kvalitetskontroll K  

Mjukvarufel Prestandanedgång 
Informations-
fördröjning 
Information ej 
tillgänglig 

Ingen definierad Otillräcklig  
kvalitetskontroll K  
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 TRAFIKMILJÖRELATERADE GENOTYPER (J-M) 
J  KOMMUNIKATION  
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Specifik orsak Generell orsak 

Misslyckad 
kommunikation 

Meddelande ej 
mottaget 
Meddelande ej sänt 
Missförstådd 
intention 

Buller/Oväsen  
Tillfällig oförmåga 
 

Distraktion E  
Ouppmärksamhet E  
Funktionshinder F  

Informations-
problem 

Ingen information 
Felaktig information 
Missförstånd 
Språkfel 

Dold information 
Buller 
 

Otillräcklig  
kvalitetskonstroll K  
Designfel M  

 
K  UNDERHÅLL  
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Specifik orsak  Generell orsak 

Bristande 
underhåll 

Utrustning fungerar 
inte 
Dysfunktionell 
trafikmiljö 

Ingen definierad Ingen definierad 

Otillräcklig 
kvalitetskontroll 

Bristande 
behörighets/ 
tillståndskontroll 
Otillräckliga reserver 
Otillräckliga 
underhållsrutiner 

Ingen definierad Ingen definierad 

 
L  ERFARENHET OCH UTBILDNING  
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Specifik orsak Generell orsak 

Otillräcklig 
kompetens 

Otillräcklig/felaktig 
prestation 
Felhantering av 
utrustning 

Ingen definierad Otillräcklig utbildning M  

Otillräcklig 
kunskap 

Förvirring 
Förlora situations-
medvetenheten 

Ingen definierad Otillräcklig utbildning M  
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M  ORGANISATION  
Generell 
konsekvens 

Specifik 
konsekvens 

Specifik orsak Generell orsak 

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 

Tidspress 
För lite personal 

Ingen definierad Ingen definierad 

Bristfällig 
arbetsledning 

Dysfunktionell 
planering 
Oregelbunden 
arbetstid 

 Ingen definierad 

Otillräcklig 
utbildning 

Ingen definierad  Ingen definierad 
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Olycksbenämning:____________________________________________ 
 
 
 
CPC Parametrar Värderingsnivå 

- Inverkan på 
möjligheten att 
prestera bra 
körning 
 

Ringa 
in 
lämplig 
nivå. 

Informationen är:  
+ uttömmande                 Kommentarer: 
0 tillräcklig 
- bristfällig      
 
 
 
 

Väsentliga 
faktorer 

Flera stödjande 
faktorer 
Inga uppenbara 
riskfaktorer 
Några riskfaktorer 
Många riskfaktorer 

 
+ 
 

0 
0 
- 

  

Typ av 
trafikmiljö 

Motorväg  
Landsväg  
Stadstrafik   

0 
0 
- 

  

Komplexitet  Ej komplex  
Måttligt komplex  
Mycket komplex 

+ 
0 
- 

  

 

Information  Stödjande  
Godkänd 
Tolerabel 
Inadekvat 

+ 
0 
0 
- 

  
 

Fysisk miljö  Stödjande 
Godkänd  
Tolerabel 
Inadekvat 

+ 
0 
0 
- 

  

MMI – enskilda 
gränssnitt 

Stödjande 
Godkänd 
Tolerabel 
Inadekvat 

+ 
0 
0 
- 

  

 

MMI –
kombinationen 
av gränssnitt 

Stödjande 
Godkänd 
Tolerabel 
Inadekvat 

+ 
0 
0 
- 

  

Trafiktäthet  Låg trafikvolym 
Normal trafikvolym 
Rusningstrafik 

+ 
0 
- 

  

Väglag/ 
friktion 

Optimal 
God 
Tolerabel  
Dålig 

+ 
0 
0 
- 

  

Siktförhållande
–  väderlek och 
ljus 

Optimal 
God 
Tolerabel 
Dålig 

+ 
0 
0 
- 

  

 

Siktförhållande 
–  skymmande 
objekt   

Optimal 
God 
Tolerabel 
Dålig 

+ 
0 
0 
- 

  

T
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Hastighet i 
förhållande till 
skyltning 

Inom  
Något över  
Mycket över  

+ 
0 
- 

  

Antal samtidiga 
aktiviteter/mål 

Endast körning  
Matchar kapacitet 
Fler än kapacitet  

+ 
0 
- 

  

 

Förarens 
trafikbeteende 

Riskmedveten 
”Neutral” 
Vårdslös  

+ 
0 
- 

  

Förarvana Mycket omfattande 
Tillräcklig, men 
begränsad  
Otillräcklig 

+ 
 

0 
- 

 
 

 
 
 
 

Förarens 
bekantskap 
med 
trafikmiljön 

Passerar dagligen 
Passerar ofta 
Passerat några 
gånger förut 
Aldrig passerat 
tidigare 

+/- 
0 
 

0 
 
- 

  

Förarens 
bekantskap 
med fordonet  

Mycket omfattande 
Tillräcklig, men 
begränsad  
Otillräcklig 

+ 
 

0 
- 

  
 

 

Förarens 
utbildning 
(procedurer/ 
föreskrifter, 
specialfordon) 

Stödjande 
Godkänd 
Tolerabel 
Inadekvat 

+ 
0 
0 
- 

  

Förarens 
fysiska och 
psykiska hälsa 

Mycket god 
Utan större 
anmärkning 
Nedsatt 

+ 
 

0 
- 

 
 

 
 

 

 

Tid på dygnet Inom dygnsrytm  
Gränsfall 
Utanför dygnsrytm 
 
 
 

0 
0 
- 
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Appendix F: Kommentarer till länkningsmallen 

Olycksbenämning:__________________________________________    Sida:__________ 
 
  
  Box: …………………..    Innehåll: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
  Kommentarer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  Stopp:        Nej           Ja, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
  
  Box: …………………..    Innehåll: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
  Kommentarer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  Stopp:        Nej           Ja, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
  
  Box: …………………..    Innehåll: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
  Kommentarer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  Stopp:        Nej           Ja, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
  
  Box: …………………..    Innehåll: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
  Kommentarer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  Stopp:        Nej           Ja, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
  
  Box: …………………..    Innehåll: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
  Kommentarer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  Stopp:        Nej           Ja, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
  
  Box: …………………..    Innehåll: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
  Kommentarer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  Stopp:        Nej           Ja, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
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Abstract 
 
Denna uppsats är en del av trafiksäkerhetsprojektet FICA (Factors Influencing the Causation of 
Accidents and Incidents), vars målsättning är att genom en förståelse för förarbeteende kunna 
utveckla aktiv säkerhetsteknologi för fordon. Inom detta projekt kommer en metod för 
olycksanalys, DREAM (Driving Reliability and Error Analysis Method), att användas. Den här 
uppsatsen handlar om att utvärdera och utveckla denna analysmetod. Arbetet med metoden har 
främst gällt användbarhetsaspekter av DREAM. Även olika kvalitetsaspekter som till exempel 
replikerbarhet, har undersökts. Arbetet har skett genom ett antal studier där DREAM tillämpats på 
olycksmaterial. DREAM har bland annat testats genom en kooperativ utvärdering där 
testpersonerna fick ”tänka högt” medan de utförde analysen. Arbetet resulterade i vissa 
förändringar i den befintliga metoden, samt i en manual till DREAM och mallar att fylla i vid en 
analys. 
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