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Sammanfattning 

Elektricitet är mycket centralt i dagens samhälle och många av samhällets funktioner är beroende av 

en fungerande eldrift. I och med detta är det mycket viktigt att driftcentralen hos ett elnätsföretag 

har förmågan att behålla kontrollen vid en storstörning. En storstörning som fenomen är någonting 

som inte inträffar speciellt ofta, men när det väl händer drabbas driftcentralen hårt. 

Syftet med studien var att beskriva det sammansatta kognitiva system som driftcentralen på Utsikt 

Nät, Tekniska Verken AB, utgör vid en störningssituation och identifiera kritiska punkter som 

påverkar det sammansatta kognitiva systemets beslutsfattande och förmåga att bibehålla kontroll 

över processen vid störningsdrift. Studien genomfördes som en etnografisk studie och bestod av 

observationer och intervjuer. Observationerna syftade till att skapa en förståelse för hur detta 

sammansatta kognitiva system fungerar vid normaldrift. Intervjuerna användes för att identifiera vad 

som skiljer störningsdriften från normaldriften och låg främst till grund för analysen av det 

sammansatta kognitiva systemet vid störningsdrift. De kategorier som framkom under analysen och 

ligger till grund för resultatet var Organisation, Arbetssätt, Beslutsfattande och Kommunikation. 

Driftcentralen med kringliggande grupper utgör en komplex organisation som ska klara av att hantera 

oförutsägbara händelser. Denna studie visar att detta sammansatta kognitiva system klarar av denna 

uppgift till en acceptabel nivå med hjälp av erfarenheten och kunskapsnivån hos driftledarna och 

fältarbetarna, men vissa förbättringar kan göras för att öka kontrollförmågan vid störningsdrift. 
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1 Inledning 

Den 8-9 januari 2005 härjade stormen Gudrun över stora delar av södra Sverige. Stormen raserade 

omkring 30 000 kilometer ledningsnät, cirka 75 miljoner kubikmeter skog fälldes och runt 730 000 

abonnenter blev strömlösa. 20 dygn efter Gudrun var över 12 000 abonnenter fortfarande strömlösa 

och vissa kunder var utan el i upp till 45 dagar. (www.energimyndigheten.se hämtad: 100609)  

Vid strömavbrott är den som är utan el i minst tolv timmar garanterad en ersättning som motsvarar 

12,5 procent av den årliga kostnaden av elnätsföretaget. Efter ytterligare tolv timmar fördubblas 

denna ersättning. (www.svenskenergi.se hämtad: 100605) I takt med att antalet strömlösa dygn ökar 

växer pressen på elnätsföretagen.  

El är mycket centralt i dagens samhälle och många av samhällets funktioner är beroende av en 

fungerande eldrift. Med tanke på hur viktig eldriften är väcktes intresset av att studera 

driftcentralens förmåga att behålla kontrollen vid en storstörning. En storstörning som fenomen är 

någonting som inte inträffar speciellt ofta, men när det väl händer drabbas driftcentralen hårt.  

1.1 Syfte 
Denna studie syftar till att beskriva det sammansatta kognitiva system som driftcentralen på Utsikt 

Nät, Tekniska Verken AB utgör vid en störningssituation och identifiera kritiska punkter som påverkar 

det sammansatta kognitiva systemets beslutsfattande och förmåga att bibehålla kontroll över 

processen vid störningsdrift.  

1.2 Frågeställningar 
Syftet besvaras genom följande fyra frågeställningar: 

 Hur förändras organisationen vid störningsdrift? 
 Hur förändras arbetssättet vid störningsdrift? 
 Hur förändras beslutsfattandet vid störningsdrift? 
 Hur förändras kommunikationen vid störningsdrift? 

1.3 Avgränsningar 
Fokuset i studien är avgränsat till driftledarna på driftcentralen och deras interaktion med andra 

närliggande grupper i form av fältarbetare och kundservice.  

  

http://www.energimyndigheten.se/
http://www.svenskenergi.se/
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2 Studerad domän 
Detta avsnitt bygger dels på information som är hämtad från Svenska Kraftnäts hemsida (www.svk.se 

hämtad: 081214), Tekniska Verkens hemsida (www.tekniskaverken.se hämtad: 081217), 

Energimyndighetens hemsida (www.energimyndigheten.se hämtad: 090105) och dels på information 

som tillgodosetts genom personliga samtal med personer på Tekniska Verken, observationer samt 

dokumentation.  

2.1 Elnät 
Elnätet är ett system av ledningar, ställverk och transformatorer som används för överföring av 

elkraft. I Sverige delas elnätet in i tre nivåer – stamnät, regionnät och lokalnät. Anläggningar ansluts 

till elnätet i uttagspunkter och inmatningspunkter. Till uttagningspunkter ansluts 

förbrukningsanläggningar och till inmatningspunkter ansluts produktionsanläggningar. 

2.1.1 Stamnät 

Stamnät kallas den del av elnätet som täcker hela Sverige och omfattar bland annat kraftledningar, 

ställverk och transformatorstationer. Det är detta nät som transporterar elen från de stora vatten-, 

vind- och kärnkraftverken vidare ut i landet. Stamnätet knyter ihop Sveriges produktionsanläggningar 

och regionnätet samt näten i våra grannländer. Spänningen i dessa ledningar är 220 000 och 400 000 

volt vilket gör stamnätet till det nät som har högst nominell spänning. Detta nät ägs av staten och 

drivs och förvaltas av Svenska Kraftnät, som är ett statligt affärsverk på samma sätt som 

Luftfartsverket och Sjöfartsverket. Svenska Kraftnät är systemansvarigt för landets el- och 

naturgasförsörjning, vilket innebär att de ansvarar för att produktionen och importen av el motsvarar 

elkonsumtionen och exporten i landet. 

2.1.2 Regionnät 

Stamnätet övergår i det som kallas regionnät, vilket är mer förgrenat och omfattar kraftledningar, 

transformatorstationer och ställverk med mera. Övergången sker via regionnätstationer i vilka 

spänningen sänks till nivåer mellan 40 000 och 130 000 volt. Från regionnätstationerna fördelas även 

elen ut till vissa större industrier, som förbrukar mycket el. I Sverige finns det ett flertal regionnät 

med olika nätägare. Regionnäten ägs och drivs av de stora kraftföretagen, till exempel Vattenfall AB. 

2.1.3 Lokalnät 

Via transformatorer i regionnätet sänks spänningen till lägre än 40 000 volt, vilket är spänningen som 

finns i de lokala näten i landet. Det är de lokala näten som distribuerar elen till elanvändare – 

slutförbrukaren av el, såsom industrier och hushåll. De lokala elnäten ägs och drivs av cirka 220 

stycken lokala nätbolag, till exempel Utsikt Nät AB. Lokalnätet kan delas in i högspänningsnät och 

lågspänningsnät. Högspänningsnätet används för att överföra elektrisk energi över stora avstånd och 

har, som namnet antyder, en hög elektrisk spänning som överstiger 1000 volt. Lågspänningsnätet har 

en låg elektrisk spänning på maximalt 1000 volt, vilket är lämpligt för hushållsbruk. 

2.1.4 Nätkoncession 

Nätkoncession är en form av monopol, vilket innebär att det endast är ett elnätsföretag som har rätt 

att överföra el inom ett specifikt geografiskt område eller en specifik sträcka. Att ha nätkoncession 

medför att elnätsföretaget har skyldighet att ansluta och överföra el till alla som vill ha el inom det 

geografiska området där företaget har koncession. Det är regeringen som tilldelar dessa 

elnätskoncessioner via Energimyndigheten och Utsikt Nät AB har koncession i Linköping med omnejd. 

http://www.svk.se/
http://www.tekniskaverken.se/
http://www.energimyndigheten.se/
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2.2 Stadsnät 
Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är begränsat till en viss geografiskt område, till exempel en 

kommun. Stadsnäten utgör själva infrastrukturen och står för själva uppkopplingen, medan 

tjänsterna såsom TV, bredband och telefoni tillhandahålls av kommersiella aktörer. På så sätt kan 

kunderna själva välja vilken operatör de vill ha. 

2.3 Belysningsnät 
Ett belysningsnät är uppbyggt av ett antal belysningspunkter. Det kan till exempel röra sig om väg- 

och gatubelysningen inom ett visst geografiskt område, belysning av parkeringsplatser, innergårdar 

och liknande. 

2.4 Energimyndigheten 
Energimyndigheten är den myndighet som ansvarar för frågor gällande användningen och tillförsel av 

energi. Energimyndigheten arbetar för ett tryggt, effektivt och miljövänligt energisystem. De strävar 

efter att uppnå klimatmålet genom ett internationellt samarbete. Myndigheten finansierar forskning 

kring och utveckling av ny energiteknik samt vägleder svenska hushåll och företag när det gäller en 

smartare energianvändning.  Myndigheten har som mål att bidra till: 

 Att klimatmålet uppfylls 
 En ökning av förnyelsebara energislag 
 Mer effektiv energianvändning 
 En säker och trygg energiförsörjning 
 Ökad kommersialisering av goda affärsidéer 

2.5 Tekniska Verken AB 
Tekniska Verken-koncernen ägs av Linköpings kommun. Företaget är till största delen ett energibolag, 

men tillhandahåller även andra samhällsnyttiga tjänster såsom vatten, avfallshantering och bredband. 

Tekniska Verken har följande sex dotterbolag: 

 Utsikt Nät AB: Tillhandahåller elnäten i Linköping med omnejd och deras dotterbolag Utsikt 
Katrineholm Elnät AB tillhandahåller elnäten i större delen av Katrineholms kommun. Utsikt 
Nät AB tillhandahåller även stadsnätet (TV, bredband och telefoni) i Linköping och 
Katrineholm samt helhetslösningar för utomhusbelysning.  
 

 Bixia AB: Tekniska Verken äger, tillsammans med flera andra energiföretag, Bixia AB som är 
Sveriges fjärde största elhandelsbolag. Bixia AB är ett elhandels- och telefonibolag som har 
kunder över hela Sverige.  
 

 Parkerings AB Dukaten: Äger och förvaltar cirka 3600 parkeringsplatser i Linköping. De äger 
fyra större parkeringshus i Linköpings centrum och erbjuder även parkeringstjänster till 
privata fastighetsägare och kommuner.  
 

 Stadspartner AB: Tillhandahåller tjänster inom modern stadsteknik. Stadspartner AB består 
av tre affärsområden – Infrateknik (T.ex. utredningar och kontroll av ledningsnät för 
fjärrvärme), Fastighetsteknik (T.ex. mätning av luft och vattenflöden) och Elteknik (T.ex. 
utredningar av distributionsnät för belysning, el och datakommunikation/optofiber).  
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 Svensk Biogas AB: Driver marknadsutvecklingen för biogas till fordon framåt, genom att 
regionalt i Sverige etablera publika tankställen samt erbjuder internationellt gångbar 
processutveckling och produktionskoncept för biogas. 
 

 Usitall AB: Arbetar med avfallsåtervinning, energiproduktion ur avfall och distribution. Usitall 
AB exporterar även kunskap rörande dessa delar till utlandet. 

2.5.1 Utsikt Nät AB 

Utsikt Nät AB är ett helägt dotterbolag till Tekniska Verken och består av tre affärsområden: 

 Elnät 
 Stadsnät 
 Belysningsnät 

Dotterbolaget har tre övergripande mål: 

 Sköta driften av Utsikts anläggningar 
 Att genom analys och uppföljning arbeta med åtgärder för att uppnå kortast möjliga 

avbrottstid för kunden på ett kostnadseffektivt sätt 
 Att kunden ska uppleva dem som trevliga och effektiva vid felanmälan, information och vid 

åtgärder av fel 

Utsikt Nät AB arbetar främst med fem övergripande aktiviteter: 

 Upprätthållande av daglig drift av Utsikts anläggningar: Innebär för det första att med hjälp 
av övervakningssystem upprätthålla en driftstatus med högsta möjliga tillgänglighet, kontroll 
av säkerhet, kapacitet och spårbarhet. För det andra innebär det att planera och inneha 
kopplingsansvar för nödvändiga arbeten på Utsikts anläggningar.  

 Felavhjälpning på Utsikts anläggningar: Innebär att både akuta och ej akuta fel antingen 
avhjälps genom reparation av befintlig anläggning eller genom att byta ut delen. 
Felavhjälpning innebär analys av fel, beslut om åtgärd, beställning av åtgärd, uppföljning av 
åtgärd och eventuell fakturering av den som har orsakat felet.  

 Felanmälantjänst för externa kunders räkning: Innebär mottagning av felanmälan, 
journalföring av ärendet samt vidarebefordran till aktuell beredskapspersonal som ska 
åtgärda felet.  

 Systemförvaltning: Innebär det arbete som krävs för att säkerställa att de övervaknings-, 
hanterings- och nätinformationssystem som används i driftprocessen fungerar korrekt.  

 Spårning: Innebär att vid misstanke om strömstöld, aktiviteter i stadsnätet eller brottslig 
verksamhet utförs spårning och säkerställande av bevis. Detta kan även leda till att 
slutkundens anslutning stängs av. 

2.5.1.1 Driftledare 

Driftledarrollen innebär framförallt driftledning och övervakning av Utsikts el-, stads- och 

belysningsnät. I rollen ingår hantering av felanmälan på elnät och gatubelysning samt hantering av 

felanmälan för både Tekniska Verken-koncernen och externa kunder. Driftledarna tar hand om 

felanmälan för följande Tekniska Verken-nyttigheter: 

 Fjärrvärme och fjärrkyla 
 Vatten och avlopp 
 Hushållsavfall 
 Tekniska Verkens fastigheter 
 Dukatens parkeringshus 
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 Bixia telefoni 
 Vattenkraft (även nödlarmshantering – personlarm och driftlarm) 

Utanför Tekniska Verken har de kommunen som kund: 

 LKDATA (även övervakning) 
 Gatu- och vägunderhåll 
 Trafikljus 
 Norrköping vatten – NOVA (Utökad felanmälan, driftrapportering samt reservlarm och 

personsäkerhet – trygghetslarm för vattenreningsverken) 

Driftledarna har fem ansvarsområden: 

 Upprätthålla daglig drift: I detta ingår att avhjälpa driftstörningar, genomföra 
avbrottsplaneringar samt att vara kopplingsansvariga för högspänningsnätet.  

 Statistik och rapportering: I detta ingår att föra driftjournal och avbrottsstatistik.  
 Utredningar: I detta ingår att genomföra störningsanalyser och driftoptimeringar.  
 Hantera felanmälan åt Tekniska Verken-koncernen. 
 Utföra drifttjänster enligt avtal mot externa kunder. 

Tekniskt stöd och restriktioner: 

Bland de elektroniska verktyg som används finns det två stora system, nämligen ett driftstödsystem 

och ett fjärrkontrollsystem. Utöver dessa två har driftledarna ett system där de kan se hur området 

där det är störning ser ut rent geografiskt – om det är mycket träd eller åkermark och en driftjournal 

som de dokumenterar i. Fjärrkontrollsystemet använder driftledarna för att fjärrstyra delar av nätet. 

Vissa av de ändringar som driftledarna gör inifrån driftcentralen hamnar dock inte i driftstödsystemet 

automatiskt och därför behöver dessa ändringar läggas in manuellt. Driftstödsystemet visar en karta 

över hur nätet ser ut, som ändras i realtid och visar i och med detta till exempel alla strömavbrott på 

samma gång som de inträffar. I och med detta kan driftledarna göra en beräkning på 

avbrottsområdet och se hur många kunder som är drabbade. Vissa typer av fel kan driftledarna mer 

eller mindre se i driftstödsystemet var de är i nätet när de inträffar. När ett träd faller på en ledning 

blir det en viss kortslutning och då räknar reläskydden ut hur långt ut på ledningen kortslutningen 

inträffade.  

I vissa av skydden som bland annat sitter på transformatorerna finns det så kallade störningsskrivare 

som kan ge viss information om feltypen. Denna information kan driftledarna hämta in precis efter 

att felet inträffat. Med hjälp av störningsskrivarna kan driftledarna se vilken typ av fel det är, 

eftersom en del feltyper lämnar samma avtryck i nätet, men de kan inte veta vad felet beror på.  

Det finns en hel del restriktioner för hur man ska bete sig när man arbetar ute i nätet. Dessa är ESA – 

elsäkerhetsanvisningar och alla som arbetar med elnätet ska ha utbildning i detta. ESA är ett 

hjälpmedel för att de ska vara så tydliga mot varandra som möjligt när de är ute i nätet och arbetar 

för att undvika att det blir missförstånd och att någon ska komma till skada. För att fältarbetarna ska 

få arbeta i nätet ser driftledarna till att det är jordat och frånskiljt och sedan lämnar de ut arbetsbevis. 

När fältarbetarna har lagat felet lämnar de tillbaka ett driftbevis till driftcentralen att de är klara och 

när driftledarna har fått tillbaka driftbeviset gör de en provinkoppling. 
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2.5.1.2 Kundservice 

Kundservice har hand om alla delar av Tekniska Verken, förutom Svensk Biogas AB och Stadspartner 

AB. Huvuduppgiften för de som arbetar på kundservice är att svara på kundsamtal. I uppgifterna 

ingår till exempel att ta hand om reklamationer och att ansvara för att ta hand om allt – från början 

till slut – gällande ett elabonnemang. Från det att en kund vill starta ett abonnemang till det att 

kunden bestämmer sig för att avsluta det.  

2.5.1.3 Fältarbetare 

Till största delen tillhör de som arbetar ute på fältet dotterbolaget Stadspartner AB, eftersom de är 

en del av Tekniska Verken. I deras arbetsuppgifter ingår det att bygga ut, bygga om och underhålla 

elnätet som Utsikt Nät AB äger. De lagar även alla fel som inträffar i nätet. I underhållsarbetet ingår 

bland annat att röja kraftledningsgator. Förutom Stadspartner AB använder sig Utsikt Nät AB även av 

entreprenörer såsom Vattenfall Service Syd – VSS (t.ex. underhåller och bygger i elnätet), Elektro 

Sandberg – ES (bygger i elnätet), Linjebesiktningar AB (patrullerar luftledningsnät och kontrollerar 

kabelskåp) och Vallacom (byter elmätare).  
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3 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt beskrivs det teoretiska ramverket för den genomförda studien. Avsnittet består av 

följande åtta huvuddelar: Cognitive Systems Engineering, komplexitet, kontroll, problemlösning, 

dynamik, beslutsfattande, problemdetektering, krisuppfattning och kommunikation. 

3.1 Cognitive Systems Engineering 
Begreppet Cognitive Systems Engineering (CSE) myntades på 1980-talet av Erik Hollnagel och David D. 

Woods. Detta begrepp symboliserar ett perspektiv som uppkom som ett alternativ till det rådande 

informationsprocessningsparadigmet, som enligt Hollnagel och Woods, hade uppenbara 

begränsningar. Synsättet CSE erbjuder en realistisk prototypisk bild av hur en operatör fungerar 

kognitivt. Istället för att betrakta ett människa-maskin-system som något som kan lösas upp av 

mekaniska principer introducerade den kognitiva systemvetenskapen konceptet av ett kognitivt 

system – ett adaptivt system som fungerar genom att det använder kunskap om sig självt och 

omgivningen när det planerar och förändrar sina handlingar. (Hollnagel & Woods, 1982; i Int. J. 

Human-Computer Studies, 1999)  

Den centrala principen inom CSE är att ett människa-maskin-system måste formuleras, utformas, 

analyseras och utvärderas i termer av ett kognitivt system. Ett människa-maskin-system är inte bara 

summan av dess delar – människa och maskin – utan konfigurationen eller organisationen av 

människo- och maskinkomponenter är en avgörande determinant av resultatet eller utdata av 

systemet som helhet. (ibid.)  

Fokuset i CSE som synsätt är hur ett sammansatt kognitivt system behåller kontrollen i en situation 

och framförallt hur systemet är kapabelt att fullfölja sina funktioner och uppnå sina mål. Enligt 

synsättet CSE är det helheten som är det viktiga att fokusera på vid analys av ett sammansatt 

kognitivt system för att kunna förstå systemets funktion. I och med detta ligger fokuset på systemet 

som helhet och inte på dess delar. (Hollnagel & Woods, 2005)  

Ett av målen när det gäller konstruktion av människa-maskin-system borde vara att göra 

interaktionen mellan operatören och maskinen lika smidig och effektiv som interaktionen mellan två 

människor. En mycket viktig del i mänsklig kommunikation är att deltagarna har förmågan att 

kontinuerligt förändra sin modell av den andra deltagaren. På grund av detta är ett av målen inom 

CSE att tillhandahålla konstruktörer av människa-maskin-system de verktyg som är nödvändiga för 

att åstadkomma en kongruens mellan maskinens modell av operatören och operatörens 

karaktärsdrag på en mental eller kognitiv nivå. (Hollnagel & Woods, 1982; i Int. J. Human-Computer 

Studies, 1999)  

Det är även mycket viktigt att maskinens bild inte enbart är explicit överensstämmande med 

operatörens kognitiva karaktärsdrag utan den måste även vara dynamisk. Detta eftersom en 

operatör kan förändras över tid (t.ex. genom ökad erfarenhet av arbetet), eftersom naturen av 

operatörens uppgifter dynamiskt kan förändras (t.ex. inom processtyrning kan uppgifterna gå från 

normalt opererande till krisartade) och eftersom det kan finnas olika grupper av användare (t.ex. 

programmerare och chefer). (ibid.)  

3.1.1 Kognitiva system 

Ett kognitivt system kan metodiskt utföra uppgifter och har därmed även kontroll över sitt handlande. 

För att ett system ska kunna kallas kognitivt krävs det att det har ett mål som det strävar efter att 
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uppnå. Ett kognitivt system ska även kunna reglera sitt beteende utifrån feedback om beteendet 

eller utifrån feedforward (förväntad feedback) om vad som komma skall. Ett kognitivt system verkar 

ha ett syfte. (Hollnagel & Woods, 2005)  

Den ursprungliga definitionen av ett kognitivt system formulerades på 1980-talet och innebar 

följande tre punkter (ibid.): 

 Ett kognitivt system ska vara målorienterat och baserat på symbolmanipulation. 

 Ett kognitivt system ska vara anpassningsbart (adaptivt) och kunna se problem från mer än 
en vinkel.  

 Ett kognitivt system ska operera/verka genom att använda kunskap om sig självt och 
omgivningen. Systemet ska kunna planera och modifiera sina handlingar utifrån denna 
kunskap.  

Den ursprungliga definitionen har förändrats med tiden och enligt den nya definitionen är ett 

kognitivt system ett system som kan förändra sitt beteende utifrån erfarenheter för att uppnå 

specifika mål (Hollnagel & Woods, 2005).  

3.1.2 Sammansatta kognitiva system 

Sammansatta kognitiva system innebär system som omfattar människor, artefakter och sociala 

konstruktioner i samverkan. Ett sammansatt kognitivt system kan utföra sina uppgifter metodiskt och 

besitter därmed kontroll över sitt handlande. Ett sammansatt kognitivt system har även ett mål som 

det försöker uppnå och anpassar sitt beteende utifrån tidigare erfarenheter, feedback och 

feedforward. (Hollnagel & Woods, 2005)  

Ett sammansatt kognitivt system består av två eller flera system som ”arbetar” tillsammans, där 

åtminstone ett av dessa är ett kognitivt system. Detta betyder att man meningsfullt kan dela upp 

systemet i bitar, där minst ett av dem i sig själv är ett kognitivt eller ett sammansatt kognitivt system. 

(ibid)  

Ett system (med en speciell funktion) tillsammans med ett kognitivt system (t.ex. en människa som 

kan anpassa sitt beteende till situationen), är ett sammansatt kognitivt system (ibid): 

 

Figur 1 – Definition av ett sammansatt kognitivt system 

 

Det är viktigare att förstå vad ett sammansatt kognitivt system gör och varför det gör det, istället för 

att förklara hur det gör det (ibid).  

Enligt Hollnagel och Woods måste det finnas med minst en människa i systemet för att det ska kunna 

kallas ett sammansatt kognitivt system och att man därför inte behöver några ingående 

beskrivningar eller definitioner kring vad kognition är för någonting (ibid).  
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3.2 Komplexitet 
Inom CSE ligger fokuset på hur människor klarar av att hantera den komplexitet som finns i processer 

och teknologiska omgivningar. Denna komplexitetshantering rör främst arbetskontexter, men 

forskningsområdet behandlar även mer vardagliga situationer. Den kognitiva systemvetenskapen 

fokuserar på människa-maskin-system snarare än människa-dator-system, där termen maskin 

representerar alla typer av artefakter som är konstruerade för ett specifikt användande. Den 

mänskliga delen i systemet beskrivs som en operatör eller en utövare, snarare än en användare. 

Själva systemet beskrivs som en komposition av delar som är bidragande när angivna och nödvändiga 

mål ska uppnås. Delarna i ett system kan bland annat vara komponenter, människor, funktioner och 

subsystem. (Hollnagel & Woods, 2005)  

Ett teknologiskt system betraktas utifrån den kontext i vilken systemet används. I och med detta är 

människor alltid närvarande i någon bemärkelse. Antingen som individer – i form av 

människa-maskin-system, grupper eller organisationer – sociala system. Teknologiska system är 

intressanta på grund av hur de används snarare än vad det är uppbyggt av. Ökad teknologi i ett 

system bidrar till många förbättringar, men det kan även leda till många oönskade effekter. Detta 

illustreras med Hollnagels och Woods självförstärkande komplexitetscykel. (Ibid.)  

 

Figur 2 – Den självförstärkande komplexitetscykeln (Hollangel & Woods, 2005) 

 

Ett systems teknologiska potential kan användas till att förändra hur saker och ting görs och den kan 

även användas till att introducera nya funktioner. Den teknologiska potentialen i ett system förstoras 

ständigt för att möta prestationsmål eller press på ökad effektivitet. Fördelarna som teknologin för 

med sig är inte självklara och de kan ofta leda till oväntade problem på andra ställen i systemet. När 

den teknologiska potentialen används leder det i de flesta fall till en ökad systemkomplexitet. (Ibid.)  

Den ökade systemkomplexiteten leder ständigt till en ökad uppgiftskomplexitet. Detta eftersom ökad 

funktionalitet i ett system ökar den övergripande komplexiteten i hela systemet, även i de fall där 

förbättringarna sker i isolerade delar. En ökad uppgiftskomplexitet kan även bero på ökade 

prestationskrav. En ökad uppgiftskomplexitet tillsammans med en ökad systemkomplexitet leder till 

fler tillfällen med funktionsstörningar. När antalet tillfällen av funktionsstörningar ökar leder det till 

att verkliga störningar, fler fel och fler olyckor inträffar (Ibid.)  
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Komplexiteten i processkontroll är en följd av flertalet informationskanaler, kontrollinjer genom vilka 

arbetet måste utföras och på grund av flertalet motstridiga mål i operatörens arbetssituation. 

Komplexiteten inträffar eftersom varken mål, resurser eller begränsningar är konstanta. 

Begränsningarna ändras ofta till följd av vilka handlingar som utförs, vilket introducerar en dynamisk 

sammankoppling mellan det sammansatta kognitiva systemet och dess kontext. (Ibid.)  

3.2.1 Orsaker till komplexitet 

Hollnagel och Woods menar att både processer och miljöer är komplexa på grund av deras 

dynamiska natur och att sammansatta kognitiva system strävar efter att hantera denna komplexitet. 

Själva komplexitetshanteringen äger rum på både en individ- och organisationsnivå och att den 

senare av dem äger rum i form av konstruktionen av arbetsmiljön, i form av sociala strukturer och i 

form av teknologiska artefakter. Att hantera komplexitet handlar om ett effektivt handhavande eller 

hantering av situationer där det är få pauser, där förutsägbarheten är låg och där krav och resurser 

ständigt förändras. Bilden nedan visar några av de viktiga faktorerna som påverkar komplexiteten. 

(Hollnagel & Woods, 2005)  

 

Figur 3 – Viktiga faktorer som påverkar komplexitet (Hollnagel & Woods, 2005) 

 

Följande faktorer påverkar möjligheten att hantera komplexitet och bibehålla kontroll (Ibid.):  

 Otillräcklig träning och brist på erfarenhet: Dessa faktorer relaterar till tolkningen kring och 
utvärderingen av händelser. Otillräcklig träning är den faktor som är mest specifik och den är 
även lättast att kontrollera för en organisation. Brister i tolkningen kring eller utvärderingen 
av händelser kan leda till att situationsförståelsen blir ofullständig eller partiell.  
 

 Otillräcklig tid och otillräcklig kunskap: Dessa faktorer relaterar till förståelsen av situationen. 
Vid tillfällen då det inte finns tillräckligt med tid eller kunskap kan det vara omöjligt att 
upprätthålla en korrekt förståelse för situationen, även i de fall då vissa villkor känns igen. 
Detta har stor vikt vid situationer som är utanför normalfallet, till exempel vid olyckor. En 
ofullständig eller partiell situationsförståelse kan i sin tur leda till problem när det gäller att 
selektera eller välja handlingar. 
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 Komplext gränssnitt: Dessa faktorer relaterar till genomförandet av handlingar. 
Komplexiteten i gränssnittet rör både gränssnitt som tillhandahåller informationen och 
gränssnitt som används för att utföra handlingar. Gränssnitt som är svåra att använda kan 
leda till att genomförandet av en handling blir ofullständigt eller felaktigt, vilket i sin tur kan 
leda till oväntade resultat och händelser.  

Komplexiteten i gränssnittet beror främst på två nära sammankopplade aspekter. Dessa aspekter är 

förutsägbarheten i processen och tillgänglig tid. Följden av gränssnittets komplexitet blir att 

svårigheten i hanteringen av processen ökar. I de fall då förutsägbarheten är låg är kravet på 

tillgänglig tid högt för att det ska vara möjligt att förstå vad som händer och för att besluta om 

lämplig kontrollhandling. I de fall då det istället inte finns tillräckligt med tid kan det vara omöjligt att 

skapa en tillräcklig situationsförståelse och det är då större risk att kontrollhandlingarna misslyckas. 

Detta leder i sin tur till att oförutsägbarheten i processen snarare ökar än minskar, vilket begränsar 

den tillgängliga tiden ytterligare. (Ibid.)  

3.2.2 Strategier för att hantera komplexitet 

En viktig aspekt att ta hänsyn till när det handlar om att kunna hantera komplexitet är tid. Framför 

allt är det viktigt att kunna utnyttja tiden på bästa sätt genom att balansera tidsåtgången mot 

noggrannheten i olika situationer. (Hollnagel & Woods, 2005) Förenklat är de tre huvudmomenten i 

beslutsfattande att utvärdera situationen, besluta om lämplig handling och utföra handlingen, där 

varje deluppgift kräver en viss tid. Förutom den tid det tar att genomföra varje steg finns det en 

begränsning i tiden som finns tillgänglig för att genomföra dessa steg. I de fall den tillgängliga tiden är 

kortare än den tid som stegen kräver tillsammans, löses problemet genom att antingen reducera 

tiden för utvärdering av situationen, val av handling eller utförande av handling. Varje aktivitet kräver 

ett minimum av tillgänglig information och handlingseffektivitet. Den princip som används för att 

uppnå detta minimum kallas ETTO (Efficiency-thoroughness trade-offs) och innebär att det 

sammansatta kognitiva systemet måste kompromissa mellan resurserna de använder för att 

förbereda en handling och resurserna de använder för att utföra handlingen. (Hollnagel, 2009)  

Hanteringsstrategier beskrivs ofta som svar på villkor i form av överbelastning av indata. Inom CSE 

beskrivs dessa hanteringsstrategier som typiska sätt att agera snarare än bestämda av 

arbetsförhållanden. I och med detta representerar valet av hanteringsstrategi inte bara en kortsiktig 

eller temporär anpassning utan kan lika gärna uppvisa ett mer bestående mönster. Att hantera 

komplexitet på ett långsiktigt sätt kan kräva att det sammansatta kognitiva systemet konserverar 

insatsen och sparar reservkapacitet för ett eventuellt nödläge, genom att kompromissa innan det 

påtagligt krävs av den gällande situationen. (Hollnagel & Woods, 2005)  

3.2.2.1 Överbelastning av informationsindata 

En aspekt av att hantera komplexitet är att kunna använda den information som finns tillgänglig i tid 

och på så sätt hinna genomföra en handling innan det är för sent. Enligt Miller reduceras denna 

förmåga drastiskt i situationer där informationsmängden är större än vad som är hanterbart, även 

känt som överbelastning av informationsindata (Miller, 1960). Hollnagel och Woods beskriver detta 

fenomen som ett relativt snarare än absolut villkor, vilket betyder att den rådande kapaciteten som 

finns tillgänglig för att bearbeta informationen är otillräcklig (Hollnagel & Woods, 2005). 

Överbelastning inträffar då graden av indata ökar, då bearbetningskapaciteten är reducerad eller då 

båda dessa saker inträffar samtidigt. (Hollnagel & Woods, 2005)  
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Enligt Hollnagel och Woods sträcker sig de vanligaste reaktionerna på denna överbelastning från en 

temporärt utebliven bearbetning av indata till att uppgiften helt och hållet överges. Mellan dessa 

extrempunkter finns det ett antal olika strategier (Ibid.):  

Tabell 1 – Strategier vid överbelastning av informationsindata (Hollnagel & Woods, 2005) 

Strategi Innebörd 

Utelämna Temporär, godtycklig utebliven informationsbearbetning på 
bekostnad av en viss informationsförlust. 

Reducera precision Åsidosättande av precision som en kompromiss för mer tid och 
snabbare handlande. All indata behandlas ytligt. 

Köa Förhalad behandling av viss indata då den berörda informationen 
antas kunna tas om hand vid ett senare tillfälle. 

Filtrera Vissa informationskategorier ignoreras. Den icke-bearbetade 
informationen går förlorad. 

Kapa kategorier Reducerad diskrimineringsnivå där färre nivåer eller kategorier 
används för att beskriva informationen. 

Decentralisera Distribuerad behandling av indata genom att tillkalla assistans när 
det är möjligt. 

Fly Överge uppgiften fullständigt. 

 

3.3 Kontroll 
Kontroll är ett central begrepp inom CSE och handlar om att hantera komplexitet genom att veta vad 

som har hänt, vad som händer och vad som ska hända (Hollnagel & Woods, 2005). 

3.3.1 Grundläggande cyklisk modell 

Den grundläggande cykliska modellen representerar hur det sammansatta kognitiva systemet 

behåller kontrollen över vad det gör (Hollnagel & Woods, 2005). 

 

Figur 4 – Basic cyclical model (Hollnagel, 2002) 
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Modellen ger en bättre grund, för att studera samspelet mellan människa och teknik, än en 

sekventiell modell eftersom (ibid.): 

 Modellen betonar att handlingar bygger på tidigare handlingar och förutsäger framtida 
handlingar.  

 Modellen utgör en cykel där varje prestationsredogörelse innehåller vad som hände innan 
och vad som förväntas hända. Modellen kombinerar därmed effektivt en feedback och en 
feedforward loop.  

 Modellens länk mellan dåtid och nutid representerar de reaktiva (reactive) aspekterna, som 
hjälper systemet att bibehålla en korrekt förståelse av situationen, medan länken mellan 
nutid och framtid representerar de proaktiva (proactive) aspekterna, som berör systemets 
val av nästa handling. Detta val är, trots ordets antydan, inte ett explicit beslut av systemet.  

 Modellen fokuserar på samspel – på hur agenter och omgivningar är dynamiskt 
sammankopplade och på hur handlingar och händelser är ömsesidigt beroende av varandra.  

 Modellen representerar det faktum att agenter kan ha olika nivåer av kontroll över vad de 
gör. 

 Modellen betonar prestation snarare än interna processer, på grund av minimala antaganden 
om komponenter och informationsbehandling.  

3.3.2 Kontextuell kontrollmodell – COCOM 

En kontextuell kontrollmodell implicerar att handlingar bestäms av kontexten snarare än av en 

inneboende sekventiell relation mellan dem. I en situation är det alltså den gällande kontexten och 

det sammansatta kognitiva systemets kompetens som avgör nästa handling. Om det finns 

återkommande handlingsmönster tillskrivs de omgivningens karaktär snarare än förprogrammerade 

handlingssekvenser. (Hollnagel & Woods, 2005) Den kontextuella kontrollmodellen beskriver samma 

sak som den grundläggande cykliska modellen, men är ett annat sätt att representera det hela på.  

COCOM är en minimalistisk modell eftersom den fokuserar på funktionerna som anses nödvändiga 

för att förklara metodisk prestation och är avsedd att användas på en stor variation sammansatta 

kognitiva system – från individer till organisationer (ibid.).  

Eftersom modellen ska kunna täcka in denna variation av sammansatta kognitiva system blir 

beskrivningarna mer övergripande, utan detaljer kring underliggande strukturer. På grund av detta 

har COCOM endast tre huvudbeståndsdelar: (ibid.)  

 Kompetens (Competence): representerar det antal möjliga handlingar eller reaktioner som 
ett sammansatt kognitivt system kan applicera på en situation för att möta identifierade 
behov och krav. Dessa handlingar måste antingen vara möjliga eller konstruerade av de 
möjliga handlingar som finns tillgängliga. Antalet möjliga handlingar beror på analysens 
detaljnivå eller finkornighet.  

 Kontroll (Control): karaktäriserar prestationernas ordning och på vilket sätt kompetens 
tillämpas. COCOM förenklar avsiktligt beskrivningen av kontroll genom fyra kontrolltillstånd 
(control modes): Kaotiskt (Scrambled), Opportunistiskt (Opportunistic), Taktiskt (Tactical) och 
Strategiskt (Strategic). Dessa tillstånd representerar regioner i ett kontinuum, som går från 
ingen kontroll överhuvudtaget (no control at all) till fullständigt deterministiskt presterande 
(completely deterministic performance).  

 Konstruktioner (Constructs): hänvisar till den beskrivning av situationen som systemet 
använder för att utvärdera händelser och välja handlingar. Denna beskrivning är en 
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konstruktion eller rekonstruktion av situationens framträdande aspekter och är vanligtvis 
temporär.  

En nödvändighet för att systemet ska ha kontroll är att kunna planera vad som ska göras över en 

kortare tidsperiod. Detta planerande influeras av kontexten, kunskap eller erfarenheter av 

beroenden mellan handlingar samt förväntningar på hur situationen kommer utvecklas, och då 

framförallt vilka resurser som finns och kommer att finnas tillgängliga. Den resulterande planen 

beskriver en sekvens av möjliga handlingar som antingen är fördefinierade eller kan konstrueras. 

Planer eller mönster som är vanligt förekommande reflekterar därför omgivningens regelmässighet 

snarare än prestationsmodellens begränsningar. (Hollnagel & Woods, 2005)  

De fyra kontrolltillstånden i COCOM stämmer överens med karaktäristiska skillnader i ordningsföljd 

och regelbundenhet i prestation. Det är användbart att göra en distinktion mellan de fyra 

kontrolltillstånden, även om systemets kontroll över situationen ständigt förändras: (ibid.)  

 Kaotiskt kontrolltillstånd: valet av nästa handling är i grund och botten slumpartat. Typiskt 
för detta kontrolltillstånd är att bedömningen av situationen är bristfällig, vilket resulterar i 
att situationen och handlingarna inte stämmer överens. Ett kaotiskt kontrolltillstånd 
innefattar även den extrema situationen av noll kontroll, där det är mycket lite eller ingen 
reflektion eller tanke involverad utan snarare en fråga om en prestation uppbyggd av försök 
och misslyckanden.  

 Opportunistiskt kontrolltillstånd: nästa handling bestäms av den aktuella kontextens 
framträdande egenskaper. Möjligheten att planera och förutse är begränsad, troligtvis 
eftersom systemet inte har en full förståelse för situationen eller för att tillgänglig tid är 
begränsad. Valet av handling är ofta ineffektivt och leder till många oanvändbara försök. 
Detta eftersom opportunistisk kontroll är en heuristik som används när konstruktionerna är 
bristfälliga, antingen på grund av avsaknad av kompetens, ett ovanligt omgivningstillstånd 
eller skadliga arbetsförhållanden.  

 Taktiskt kontrolltillstånd: systemets prestation följer mer eller mindre en känd procedur eller 
regel. Trots att systemet har förmågan att se bortom de, för tillfället aktuella behoven, är 
planeringsförmågan begränsad och behoven som tas i beräknande kan vara tillfälliga.  

 Strategiskt kontrolltillstånd: systemet har stor förmåga att förutse mål på hög nivå, vilket 
resulterar i att situationens framträdande aspekter har mindre påverkan på valet av 
handling. Vid planering tar systemet även hänsyn till funktionella beroenden mellan 
uppgiftssteg och interaktionen mellan multipla mål.  
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Kontrolltillståndens huvudkännetecken (ibid.):  

Tabell 2 – COCOM (Hollnagel & Woods, 2005) 

Kontrolltillstånd Antal mål 
Subjektivt 
tillgänglig tid 

Utvärdering av 
resultat Val av handling 

Strategiskt Flera Väl tilltagen Felfri Baserad på 
modeller/förutsägelser 

Taktiskt Flera (begränsat) Tillräcklig Detaljerad Baserad på 
strategier/erfarenheter 

Opportunistiskt Ett eller två 
(konkurrerande) 

Precis tillräcklig Konkret Baserad på 
vanor/samband 

Kaotiskt Ett Otillräcklig Obetydlig Slumpartad 

 

COCOM beskriver systemets prestation som en blandning av aktiviteter som kontrolleras av feedback 

och feedforward. I och med detta fångar modellen de dynamiska relationerna mellan förståelse för 

situationen (konstruktioner), handlingar (realiserad kompetens) och feedback eller information 

(händelser). På en generell nivå visar modellen hur handlingar beror på den aktuella förståelsen 

(konstruktioner), som beror på feedback och informationen (händelser) mottagen av systemet, som i 

sin tur beror på vilka handlingar som utförts, vilket sluter cirkeln. (ibid.)  

3.4 Problemlösning 
Guiost & Debernard beskriver Rasmussens modell över mänskliga kognitiva aktiviteter för 

problemlösning på följande sätt (Guiost & Debernard, 2007):  

 Först och främst samlar den mänskliga operatören all information som gör det möjligt för 
honom/henne att identifiera en avvikande situation.  

 Denna informationsinsamling gör det möjligt för den mänskliga operatören att diagnostisera 
situationen och på så sätt identifiera problemet exakt.  

 När problemet är identifierat kan operatören konstruera en schematisk lösning som svarar 
mot problemet enligt de inneboende begränsningar som finns i systemet.  

 Detta steg leder först till att en lösning utvecklas i termer av mål och delmål och tillslut till att 
lösningen implementeras.  

Guiost & Debernard menar vidare att Rasmussens modell uppmärksammar tre nivåer i mänskliga 

operatörers beteende (Ibid.):  

 Den mänskliga operatören tillämpar ett färdighetsbaserat beteende när han/hon 
konfronteras med en känd situation och hans/hennes lösningar appliceras automatiskt och 
spontant. Detta beteende är relaterat till automatism.  

 Med ett regelbaserat beteende detekterar den mänskliga operatören en bekant avvikande 
situation och föreslår en lösning antingen utifrån regler eller utifrån procedurer som han/hon 
har tillgodosett sig vid tidigare tillfällen.  

 Den mänskliga operatören tillämpar ett kunskapsbaserat beteende när han/hon 
konfronteras med en okänd situation och han/hon använder sin kunskap för att på ett mer 
experimenterande sätt komma fram till en lämplig lösning.  
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Sternberg beskriver problemlösning i form av en cykel med följande sju steg (Sternberg, 2003):  

 

Figur 5 – Problemlösningscykeln (baserad på Sternberg, 2003) 

 

Det finns en viss flexibilitet när det gäller att följa dessa steg för att lösa ett problem. Framgångsrik 

problemlösning kan involvera en tillfällig tolerans mot tvetydighet gällande hur det är bäst att gå 

vidare. Det är sällan vi kan följa en optimal sekvens av steg vid problemlösning. Istället är det möjligt 

att vi växlar fram och tillbaka mellan stegen, att vi följer dem i en annan ordning när det behövs och 

även hoppar över eller lägger till steg när det verkar passande. (Ibid.) 

 Identifiera problemet: Att identifiera en situation som problematisk är ibland ett 
problematiskt steg. Vi kan förbise att vi har ett mål, förbise att vägen till målet är blockerad 
eller förbise att den lösning vi tänkt oss inte fungerar.  

 Definiera och representera problemet: När vi har identifierat att ett problem existerar måste 
vi definiera problemet och representera det tydligt nog för att kunna förstå hur vi ska lösa 
det. Detta steg är avgörande eftersom vi i mycket mindre utsträckning kommer kunna lösa 
problemet om vi inte definierar och representerar det tillräckligt precist.  

 Formulera en strategi: När problemet är definierat är nästa steg att planera en strategi för att 
lösa det. Denna strategi kan innefatta analys, det vill säga dela upp helheten av ett komplext 
problem i hanterliga element. Strategin kan även utgöras av den kompletterande processen 
att syntetisera, det vill säga slå samman olika element och arrangera dem till någonting 
användbart. Ett annat par av kompletterande strategier innefattar divergent och konvergent 
tänkande. Vid divergent tänkande försöker man generera ett varierat urval av möjliga 
alternativa lösningar på ett problem. När de alternativa lösningarna är övervägda måste 
problemlösaren istället ägna sig åt konvergent tänkande. Detta för att minska antalet 
möjligheter till en sammanstrålad lösning som är mest lämplig – eller åtminstone den lösning 
som problemlösaren kommer prova först. När det kommer till att lösa problem i verkliga livet 
kan det vara nödvändigt att använda både analys och syntetiserande såväl som divergent och 
konvergent tänkande. Det finns ingen enskilt ideal strategi för att lösa alla problem. Den 
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optimala strategin är istället beroende av själva problemet och problemlösarens personliga 
preferenser när det gäller problemlösningsmetoder.  

 Organisera information om problemet: När en strategi (eller åtminstone en preliminär 
strategi) har formulerats gäller det att organisera den tillgängliga informationen på ett sätt 
som tillåter dig att implementera strategin. Att organisera informationen är ingenting som 
endast sker en gång, istället är organiserande och omorganiserande av information 
någonting som sker genom hela problemlösningscykeln. Däremot är det i detta steg som 
informationen organiseras strategiskt för att finna en representation som på bästa sätt låter 
dig implementera din strategi.  

 Fördela resurser: Vid problemlösning kan det även finnas problem med begränsade resurser 
såsom tid, pengar, utrustning, utrymme etcetera. Vissa problem tillåts kräva en stor mängd 
tid och andra resurser medan andra problem inte tillåts kräva speciellt stora resurser. I och 
med detta måste problemlösaren vara medveten om när det bör ske en fördelning av 
resurser och då även vilka resurser. Expertproblemlösare tenderar att ägna mer av deras 
mentala resurser till global (övergripande) planering än novisproblemlösare. Noviser 
tenderar istället att ägna mer tid till lokal (detaljorienterad) planering. När en person ägnar 
mer mentala resurser till planering av mer övergripande karaktär finns det en stor möjlighet 
att spara tid och energi samt kunna undvika frustration i ett senare skede.  

 Övervaka problemlösningen: En klok förbrukning av tid innefattar övervakning av 
problemlösningsprocessen. Effektiva problemlösare väntar inte till slutet av en utstakad 
problemlösningsbana innan de kontrollerar var de befinner sig, utan de ägnar hela tiden tid 
åt att övervaka sig själva genom hela problemlösningsprocessen för att på så sätt fastställa 
att de närmar sig målet. I de fall de inte gör det omvärderar de vad de gör. De kanske inser 
att de började fel, att de hamnade på ett sidospår längs med vägen eller att de till och med 
ser en mer lovande problemlösningsbana om de väljer ett annat spår.  

 Utvärdera problemlösningen: På samma sätt som det är viktigt att övervaka problemet som 
du håller på att lösa måste du utvärdera din lösning när problemet är löst. En del av 
utvärderingen kommer ske direkt, medan resten kan komma att ske ett tag senare eller till 
och med långt senare. I många fall uppstår nyckelframsteg genom utvärderingsprocessen. 
Genom utvärderingen kan nya problem identifieras, problemet kan omdefinieras, nya 
strategier kan komma belysas och nya resurser kan bli tillgängliga och redan existerande 
resurser kan komma att användas mer effektivt. På grund av detta är inte 
problemlösningscykeln fullbordad förrän den leder till nya insikter och börjar om på nytt.  

3.4.1 Organisatorisk problemlösning 

Ishida beskriver ett problemlösningsparadigm, nämligen organisatorisk problemlösning, där ett flertal 

agenter kooperativt uppnår ett gemensamt mål. När agenterna, under en distribuerad 

problemlösningsprocess, observerar en oönskad prestationsnedgång triggas en omorganisation av 

agenterna, vilket alltså leder till en ny organisationsstruktur. Den reflexiva feedback mellan 

distribuerad problemlösning och organisatorisk självdesign är det som karaktäriserar organisatorisk 

problemlösning och möjliggör för organisationen att bibehålla sin effektivitet även i dynamiskt 

föränderliga miljöer. Ishida identifierar problemlösning som en process genom vilken en sekvens av 

handlingar, från initialtillståndet till måltillståndet, identifieras. (Ishida, 1993) 

Enligt Ishida utför multipla agenter organisatorisk självdesign, alltså hur multipla agenter dynamiskt 

utvecklar en effektiv problemlösningsorganisation för att uppnå ett gemensamt mål, genom att bryta 

ner problem och balansera belastningen. Som ett resultat av detta distribueras delmål och kunskap 

till varje agent för att de oberoende ska kunna skapa planer och utföra handlingar. En 
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problemlösningsorganisation producerar lösningar på individuella problemlösningsbehov, som 

kontinuerligt uppkommer i organisationens omgivning i växlande intensitet. Efter mottagandet av 

dessa behov måste organisationen tillhandahålla meningsfulla resultat inom specificerade tidsfrister, 

som även de bestäms av omgivningen och kan variera. (Ibid.)  

Ishida beskriver problemlösningsorganisationer som resultatet av att bryta ner problem och 

balansera belastningen. Vid nedbrytningen av problem skapas mål och vid belastningsbalansering 

tilldelas agenterna dessa mål och kunskapen för att bearbeta dem enligt följande: (Ibid.)  

 Tilldelning av mål: Ett flertal delmål tilldelas multipla agenter och därigenom balanseras 
deras belastning. För att det ska vara möjligt för ett flertal agenter att bearbeta ett enda mål, 
krävs det att målet i förväg bryts ner i explicita delmål. 

 Tilldelning av kunskap: Problemlösningsfärdigheter tilldelas multipla agenter genom att 
fördela relevant kunskap mellan dem. Till skillnad från tilldelning av mål kräver inte 
tilldelningen av kunskap någon explicit nedbrytning av problemet.  

Vad som fördelas vid belastningsbalansering bestäms i förväg. När det gäller tilldelningen av mål är 

det en uppsättning delmål som fördelas och vid tilldelning av kunskap är det komponenter av 

problemlösningskunskap, i form av regler eller kunskapskällor, som fördelas. Vid organisatorisk 

problemlösning är det väsentligt att bryta ner problem dynamiskt genom att skapa lämpliga delmål, 

som fördelas mellan agenter genom olika tekniker för belastningsbalansering. (Ibid.)  

Följande faktorer är en förutsättning för en organisatorisk agent (Ibid.): 

 Omvärldskunskap: Kunskap om omgivningen. Informationen kan inhämtas direkt från 
sensorer eller från andra agenter.  

 Domänkunskap: Kunskap om domänspecifik problemlösning. Domänkunskap innefattar både 
deklarativ- och kontrollkunskap i form av regler, procedurer, data och sökstrategier, som 
krävs för att uppnå givna mål.  

 Organisationskunskap: Kunskap om hur multipla agenter kommunicerar och hur agenter 
utför omorganisation. Organisationskunskap innefattar både förhållandet mellan agenter och 
förhållandet mellan agenten och organisationen.  

 Problemlösningskunskap: Kunskap om mekanismer för distribuerad problemlösning och 
organisatorisk självdesign.  

För att bibehålla den övergipande effektiviteten måste agenterna upptäcka alla organisatoriska 

flaskhalsar och lösa dessa flaskhalsar genom nedbrytning av problem och belastningsbalansering 

(Ibid.).  

 Generellt sett måste agenterna forma en lämplig organisation för alla möjliga topografier.  

 De måste även arbeta kooperativt dels för att undvika konflikter och dels för att främja sina 
mål.  

 Genom att kombinera agenter med olika färdigheter kan en bättre organisation skapas.  

 Det finns en välkänd kompromiss mellan planering och utförande – en längre planeringstid 
resulterar i en bättre plan, men om planeringstiden kan reduceras finns det mer tid för 
utförande. I likhet med detta finns det även en kompromiss mellan organisatorisk självdesign 
och problemlösning – om agenterna är upptagna med organisatorisk självdesign, fortskrider 
inte problemlösningen.  
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 Miljöförändringar delas in i två grupper, nämligen externa förändringar och interna 
förändringar. Agenterna måste därmed bibehålla sin effektivitet genom att anpassa 
organisationen till de olika miljöförändringarna.  

3.4.2 Kooperativ problemlösning 

Jones och Jacobs definierar problemlösning som att ett problem representeras av att det verkliga 

eller uppfattade omvärldstillståndet inte stämmer överens med de mänskliga värderingarna eller 

målen inom en specifik domän. Denna definition av begreppet problemlösning är mycket bred och 

används för att täcka in klassiska logikorienterade problem såväl som situationsbedömning och 

planering. (Jones & Jacobs, 2000)  

Med tanke på deras stora fokus på sammansatta människa-maskin-system definierar Jones och 

Jacobs samarbete på följande sätt (Ibid.): 

 Jones och Jacobs menar vidare att denna definition belyser fyra nyckelvärden (Ibid.):  

 För att samarbete ska existera måste det finnas två eller flera resonerande agenter.  

 Dessa agenter måste dela omgivning på ett sådant sätt att deras handlingar eller produkten 
av deras handlingar kan varseblivas ömsesidigt.  

 Varje agent måste bidraga med några produktiva element, med andra ord måste de arbeta 
tillsammans.  

 Varje agent försöker uppnå en uppsättning lokala mål. Vid samarbete antas dessa mål 
eftersträvas på ett sådant sätt att övriga agenter inte kommer till skada på något sätt.  

När det gäller kooperativa system har varje agent accepterat att de egna målen bäst kommer uppnås 

genom att vara villig att kompromissa några av dem i de fall de är i konflikt med globala mål i 

gruppen eller andra agenters lokala mål (Ibid.).  

3.5 Dynamik 
Glad och Ljung (1989) definierar ett dynamiskt system som ett system som har egenskapen ”… att 

de ’minns’ gamla insignaler, dvs att insignalens värde just nu inverkar på utsignalens framtida 

värden…”.  

3.5.1 Dynamiska miljöer 

Dynamiska miljöer är situationer eller system som förändras över tiden på grund av deras design 

samt yttre påverkan. Artman menar att operatörer och andra beslutsfattare i dynamiska miljöer 

skapar kontroll över situationen genom att känna igen faktorer, förutsäga händelseförlopp och 

kompensera tidigare beslut med senare, snarare än genom att använda sin analytiska förmåga. 

(Artman, 1999)  

I en dynamisk miljö finns det en hel rad möjliga händelseutvecklingar och det är inte möjligt att på ett 

tillförlitligt sätt i förväg förutsäga vilket händelseförlopp som är mest troligt, eftersom 

Samarbete uppstår när två eller flera agenter arbetar 
tillsammans i en gemensam omgivning för att mer effektivt 

uppnå den maximala unionen av deras mål.  
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händelseförloppen är nästintill oändliga och delvis oförutsägbara. På grund av detta måste 

operatörerna försöka inhämta information för att på ett relativt tillförlitligt sätt kunna förutsäga vad 

som skulle kunna hända och på så sätt sätta in de resurser som krävs för att vara förberedd för eller 

ta sig an ett oönskat händelseförlopp. (Ibid.)  

Orasanu och Connolly (1993, i Artman, 1999) definierar dynamiska miljöer utifrån följande åtta 

faktorer (Ibid.):  

 Ostrukturerade eller svårstrukturerade problem  

 Osäkra, föränderliga miljöer  

 Skiftande, svårdefinierbara eller konkurrerande mål  

 Handlings-/Återkopplingskedjor (loopar)  

 Tidspress  

 Höga risker  

 Flera parter involverade  

 Organisationsmål och organisationsnormer  

3.6 Beslutsfattande 
Enligt Artman ställer dynamiska miljöer andra krav på det beslutsfattande organet än miljöer som är 

mer eller mindre statiska (Artman, 1999). 

3.6.1 Dynamiskt beslutsfattande 

I statiska miljöer löses situationer genom enstaka beslut, vilket alltså inte är fallet i dynamiska miljöer. 

Situationer i dynamiska miljöer kräver istället att beslutsfattaren kontinuerligt inhämtar, behandlar 

och reagerar på ny information. (Artman, 1999) 

Brehmer (1990; 1992, i Artman, 1999) definierar dynamiskt beslutsfattande enligt följande (Ibid.):  

 Ständigt föränderliga problem: Systemet förändras både av sig självt eller som en konsekvens 
av beslutsfattarens handlingar.  

 Att nå målet kräver flera beslut eller handlingar: För att uppnå och bibehålla kontrollen i 
systemet krävs det flera beslut, vilka även påverkar varandra.  

 Beroenden mellan besluten: De beslut som tas vid ett tillfälle kommer påverka vilka beslut 
som är tillgängliga vid senare tillfällen.  

 Beslut måste tas i realtid: Avgörandet när informationen är tillräcklig för att ett beslut ska 
kunna tas är inte upp till beslutsfattaren.  

3.6.2 Distribuerat beslutsfattande 

Artman menar att dynamiska miljöer sällan styrs av en enda operatör. Istället är det oftast flera 

operatörer involverade, vilket leder till att ledningen karaktäriseras av distribuerat beslutsfattande. 

Detta eftersom de inblandade agenterna till viss del besitter olika information när beslut ska fattas 

gällande systemet eller den styrda processen. (Artman, 1999)  

Anledningen till ett distribuerat beslutsfattande grundas på ett flertal faktorer (Ibid.):  
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 Hög informationsbelastning: De bakomliggande faktorerna som kan styra händelseförloppet i 
dynamiska situationer är ofta väldigt många. Att övervaka och analysera alla dessa aspekter 
för att försöka fastställa händelseförloppet överskrider därför den kognitiva förmågan hos en 
individ.  

 Expertis: Den information som måste bearbetas kan kräva specifik och ingående 
expertiskunskap för att kunna tolkas korrekt.  

 Geografiskt utspridda: De bakomliggande faktorerna kan vara på geografiskt utspridda 
platser, vilket gör det fysiskt omöjligt för en ensam individ att ha tillgång till och ta hänsyn till 
all information.   

 Parallella insatser: Dynamiska miljöer kan kräva flera parallella arbetsinsatser, som kan vara 
en konsekvens av begränsad kognitiv kapacitet och svårigheter att utföra flera uppgifter 
samtidigt, vilket leder till att det är nödvändigt med flera individer.  

 Stöd: En del situationer kan vara komplicerade och svåra att hantera och operatörerna kan 
därför behöva stöd av andra operatörer eller andra personer för att kunna fatta vissa beslut.  

3.7 Problemdetektering 
Den process som gör att vi människor får upp ögonen för att händelser kan ta en oväntad och 

oönskad riktning och att de potentiellt kan kräva handlande, kallas enligt Klein et al. (2005) för 

problemdetektering. Problemdetektering är avgörande för att man ska kunna hantera komplexa 

situationer i verkligheten. Detta eftersom man måste inse att problemen finns innan man kan 

genomföra handlingar för att lösa dem. Förmågan att upptäcka problem i ett tidigt skede kan leda till 

mer passande och effektiva ingripanden. Problem, som däremot inte upptäcks i tid, kan istället leda 

till olyckor och prestationskollapser, eftersom motåtgärder inte påbörjas förrän situationen har 

förvärrats till den grad då återhämtning är omöjligt. När människor har upptäckt ett problem kan de 

handla på en rad olika sätt. (Klein et al., 2005) 

De kan (Ibid.): 

 Söka efter mer information 
 Följa händelserna mer noggrant 
 Försöka diagnostisera eller identifiera problemet 
 Ta upp bekymret med någon annan 
 Försöka bortförklara avvikelsen eller ta initiativet att reda ut problemet, genom att hitta en 

åtgärd som motverkar händelseförloppet 
 Acceptera att situationen fundamentalt har förändrats och därefter revidera mål och 

strategier 
 

Ledtrådar är ingenting människor tar emot och skapar slutledningar utifrån för att bestämma om ett 

problem har uppstått. Dessa ledtrådar är istället konstruktioner, som vi genererar när vi försöker 

förstå olika situationer och dessa ledtrådar är bara objektiva i begränsad mening. Ledtrådarna är 

ingen ren indata som ska bearbetas, även om de ibland kan identifieras med objektiva datavärden, 

istället är det vår kunskap och våra förväntningar som fastställer vad som räknas som en ledtråd och 

om den kommer uppfattas av oss. (Ibid.) 

3.7.1 Brister 

Problem kan ses som brister, det vill säga händelser som hotar att blockera ett planerat resultat. En 

brist kan antingen vara en förändring från en rutinsituation till en försämrad situation eller en 

förändring från en återhämtande situation till en försämrad situation. En situation kan antingen ha 
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en eller flera brister. Då flera brister inträffar på samma gång blir problemdiagnostiseringen mycket 

svår, eftersom problemdetekteringen blir mer komplicerad på så sätt att alla symptom kan tillskrivas 

det första problemet som upptäcks. Detta kan leda till att en, möjligtvis mer fördärvande, brist eller 

flera samverkande brister förblir oupptäckta. Ett problem kan upptäckas även i frånvaron av en brist, 

om det finns en potentiell brist i situationen, eftersom problemet i många fall är en reducerad 

säkerhetsmarginal. En reducerad säkerhetsmarginal kan bland annat bero på att en strategi 

innehåller en svaghet eller att de förväntade resurserna inte kommer att finnas tillgängliga i den 

mängd eller inom den tidsram som är planerad. (Klein et al., 2005) 

3.7.2 Symptom 

Klein et al., (2005) menar att brister och de störningar som de producerar, inte varseblivs direkt utan 

upplevs indirekt i form av ledtrådar, bevis eller symptom. En brists uttryck kan variera på ett antal 

punkter (Ibid.):  

 Förändringens tidsförlopp: Förändringen kan ske på några sekunder, timmar eller decennier. I 
de fall då förändringen är plötslig är det lättare att upptäcka den.  

 Antalet symptom: Från ett enskilt dominant symptom till en stor uppsättning symptom. 
 Händelseförloppet kan vara viktigt: Skillnaden mellan ett säkert och ett osäkert 

händelseförlopp är mycket tydligt på slutet, men då kan tiden för att göra förändringar vara 
otillräcklig.  

 Klyvningspunkten kan vara informativ: Inom kaosteorin representerar klyvningspunkten ett 
instabilt, temporärt tillstånd som kan utvecklas till ett av flera stabila tillstånd. Dessa 
klyvningspunkter är lättast att identifiera i efterhand. Klyvningspunkterna kan vara ett viktigt 
bevis på att ett system som uppfattas som stabilt inte alls är det. Någon som kan upptäcka 
dessa klyvningspunkter kan övervaka situationen och vara mer förberedd för händelser än 
någon som måste vänta tills tecknen på fara är tydliga för alla.  

 

3.7.3 Sensorer 

Enligt Klein et al., (2005) varseblivs de störningar som produceras av en brist genom användandet av 

sensorer som vidarebefordrar symptom. Dessa kan antingen vara direkta, genom till exempel visuell 

granskning, eller indirekta, genom till exempel datavärden på en datordisplay. Problemdetekteringen 

beror delvis på hur lämpliga dessa sensorer är och på vår förståelse av hur sensorerna fungerar. 

Sensorsystemet kan variera i ett antal dimensioner (Ibid.):  

 Täckningens fullständighet: Antalet sensorer kan vara otillräckligt.  
 Placeringen kan vara olämplig: En felplacerad sensor kan göra att operatören berövas viktiga 

tecken på fara.  
 Sensorernas känslighet: En termometer som inte registrerar temperaturer över 100oC kan 

inte visa att temperaturen har stigit till 400oC. Dessutom kan man tappa viktig tid om en 
medarbetare eller ett automatiserat system inte utannonserar en upptäckt av tidiga tecken 
på fara.  

 Uppdateringshastighet: En långsam uppdateringshastighet kan göra det svårt eller omöjligt 
att tidigt bedöma händelseförloppet.  

 Användningskostnaden kan vara för hög: Kostnaden kan antingen vara i form av ansträngning 
och risk – tiden det tar att styra sensorn och tolka datavärdena, eller enkelhet vid reglering – 
vilket påverkar ansträngningen.  

 Trovärdigheten kan bidra till brus i systemet: Trovärdigheten påverkas bland annat av 
sensorernas uppfattade pålitlighet. En sensor med funktionsstörningar, kanske inte 
undersöks och i de fall den undersöks kan avläsningsresultatet lätt bortförklaras, även i de 
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fall sensorn faktiskt visar en avvikelse. På grund av detta är historiken av sensordata viktigt 
vid bedömningen av trovärdigheten.  

 Bakgrundsturbulensen kan förändra problemdetekteringens karaktär: Operationella miljöer 
är utmärkande rika på data och brus. Det finns en stor mängd datakanaler (sensorer, 
mänskliga redogörelser eller direkt varseblivning) med, i de flesta fall, föränderliga signaler. 
Den brusiga bakgrunden gör det lätt att missa eller bortförklara symptom på fara.  

 

För att de data som inhämtas genom sensorerna ska få någon mening krävs det en avsevärd mängd 

expertis. Detta eftersom en person med denna expertis inte tar in data från sensorerna passivt, utan 

använder sina expertkunskaper för att urskilja faktiska avvikelser från tillfälliga växlingar. 

Problemdetektering är, enligt Klein et al., (2005) ett sätt att skapa sig förståelse. 

Klein et al. (2004; i Klein et al., 2005) menar att vi använder oss av data för att konstruera ett koncept, 

som förklarar inkommande data och vägleder sökandet efter ytterligare data. Detta koncept kan 

jämföras med Hollnagel & Woods konstruktioner (Constructs) som är en konstruktion av en 

situations framträdande aspekter. Klein et al. (2004; i Klein et al., 2005) menar vidare att det även är 

det koncept vi använder oss av som kommer att avgöra vad vi räknar som data. Problemdetektering 

handlar alltså om att ifrågasätta detta koncept, genom att misstänka att händelser tolkas på ett 

ofullständigt och kanske felaktigt sätt. Det finns ett antal tillfällen då en person kan ifrågasätta detta 

koncept (Ibid.): 

 Vid direkt motsägelse till konceptet: Den mest självklara grunden för ifrågasättande är när ett 
framträdande dataelement tydligt motsäger personens koncept. 

 Vid en samling avvikelser från konceptet: När en samling små avvikelser passerar en tröskel 
är ett annat tillfälle för en person att ifrågasätta sitt koncept.  

 Vid upptäckten av subtila avvikelser: Ett tredje tillfälle är när personen upptäcker innebörden 
av en subtil ledtråd.  

 

Den mest utmanande aspekten av problemdetektering är att inse att subtila ledtrådar indikerar att 

någonting kan vara på väg att bli fel. Betydelsefulla ledtrådar kan maskeras eller döljas, vilket kan 

leda till tre olika reaktioner (Ibid.): 

 De potentiella ledtrådarna ignoreras ofta. 
 Ibland bortförklaras de och personen behåller sitt koncept. 
 Ibland alarmeras beslutsfattarna om ett möjligt problem och de börjar då ifrågasätta sitt 

koncept.  

3.7.4 Expertis 

Expertis är en klar fördel när det gäller att snabbt och riktigt upptäcka ett problem samt att 

ifrågasätta konceptet kring den missuppfattade situationen. Problemdetektering kan påverkas av 

expertis på många sätt. Några av de allra viktigaste är den perceptuella och konceptuella förmågan 

att uppfatta subtila tecken, förmågan att använda förväntningar, välutvecklade mentala modeller 

och erfarenhetsgrunden, som ger en känsla av symbolisk betydelse. (Klein et el., 2005) 

 Förmåga att varsebli subtila teckenkomplex och kunna identifiera dessa som ledtrådar och 
mönster är en viktig aspekt. Expertis behövs för att kunna dra slutsatser av de dataelement 
och bevis som finns tillgänglig genom sensordata. Personer med mer erfarenhet förväntas ha 
en mer exakt signaldetektering, men i många fall är inte detta tillräckligt. Istället krävs även 
förmågan att upptäcka en samvariation för att kunna känna igen ett mönster. Med expertis 
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kommer en stor uppsättning utlösare och varningar och i och med detta även en större 
repertoar av huvudindikatorer som stimulerar vakenhet. 
 

 Förmåga att generera förväntningar är också viktigt. Förväntningar är viktiga för att kunna 
upptäcka negativa ledtrådar, det vill säga händelser som inte inträffade men som 
förväntades inträffa. Ett viktigt tecken på problem är om någonting bryter mot 
förväntningarna. Med hjälp av förväntningar kan en person bättre bedöma vad som är 
nödvändigt och förväntningarna ökar även misstänksamheten, informationssökandet och 
förebyggande åtgärder. Förväntningarna kan även vara felaktiga, vilket kan resultera i att 
beslutsfattare ignorerar legitima tecken.  
 

 Personens mentala modell är också en del i processen och kommer att påverka hur personen 
tolkar situationen. Till exempel kommer den mentala modellen av hur sensorerna fungerar 
hjälpa personen bedöma när man kan lita på en sensor och när man ska söka efter mer 
information. 
 

 En känsla av symbolisk betydelse är viktigt för att upptäcka problem. I takt med erfarenheten 
kommer utvecklingen av prototyper, som tillåter en snabb kategorisering av vanligt 
förekommande händelser. Denna bedömning är en grund för att upptäcka avvikelser, brott 
mot mentala modeller, mönster och förväntningar.  

3.7.5 Inställning 

En persons inställning till en situation kan sträcka sig från att förneka att någonting kan gå fel, till en 

positiv attityd att allting går att genomföra, till en uppmärksam attityd där man förväntar sig att 

några allvarliga problem ska uppstå, till en hysterisk nivå där man överreagerar på mindre eller 

övergående tecken. Inställningen påverkas bland annat av personens beredskapsnivå, 

misstänksamhetsnivå och emotionella status. (Klein et al., 2005) 

 Beredskapsnivån: Påverkas av faktorer såsom trötthet och graden av distraktion från 
konkurrerande uppgifter och arbetsbördan. 

 Misstänksamhetsnivån: En person med en mycket misstänksam inställning söker ofta efter 
problem och vilket område som behöver övervakas noga.  

 Emotionell status: Inställningen påverkas av en rad känslor, där just oro är en viktig ledtråd 
när det gäller problemdetektering.  

3.7.6 Uppmärksamhetshantering 

Expertis och inställning tar sig bland annat uttryck i en persons uppmärksamhet, nämligen vad som 

ignoreras, vad som övervakas och vad som undersöks noga. Hantera konfigurationen av sensorer, 

sensorernas trovärdighet, täckningens fullständighet och geometri, känslighet och 

uppdateringshastighet, är alla en del av hanteringsuppgiften och dessa måste balanseras mot 

användningskostnaden för olika sensorer. (Klein et al., 2005) 

3.7.7 Återanpassning av situationen 

Klein et al., menar att kärnan i problemdetekteringen i många situationer är svårigheten att från 

första början varsebli avvikelser, mellan vad som observeras och vad som förväntas. Svårigheten med 

problemdetektering beror bland annat på att det är nödvändigt att kunna generera förväntningar 

och upptäcka när någonting bryter emot dessa samt kunna uppskatta hur trenden för överträdelsen 

ser ut. Problemdetektering följs av återanpassning eller revidering av situationen, vilket främst krävs 

för att kunna upptäcka subtila ledtrådar snarare än mycket framträdande ledtrådar. En misslyckad 
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problemdetektering handlar inte så mycket om att misslyckas upptäcka en indikator, utan det 

handlar snarare om att misslyckas med att omformulera eller omdefiniera situationen. (Ibid.) 

Klein et al. (2005) menar att det finns ett antal strategier och att det är ineffektivt att försöka 

specificera en generell problemdetekteringsstrategi på grund av den stora föränderligheten. (Ibid.)  

 I en del fall krävs en betydande mängd expertis för att varsebli de viktiga dataelementen: 
Denna förmåga tycks kräva en hel del perceptuell kännedom.  

 I några subtila fall krävs en revidering av situationsförståelsen för att upptäcka avvikelsen 
från första början: De svaga ledtrådarna lockar ibland fram en stark reaktion, antagligen på 
grund av tidigare erfarenheter.  

 I vissa fall är indikationen av en störning mycket tydlig, vilket gör att upptäckten drivs av data: 
Detta rör främst triviala incidenter, men även taktiken att inte lägga kraft på småsaker som 
gör att man bibehåller en felaktig bild av situationen, genom att bortförklara avvikelser. I 
dessa fall reviderar endast personerna sin situationsförståelse när de konfronteras med 
odiskutabla motbevis.  

 I några fall handlar det om att varsebli motsägelser mellan dataelement: Denna strategi är 
konceptuell snarare än perceptuell.  

 

I naturliga miljöer och situationer är varseblivning av avvikelser inte något trivialt. En person kan i 

många fall endast upptäcka en avvikelse om denne är beredd att revidera sin situationsförståelse. 

Många ledtrådar är mycket subtila, vilket gör att endast en expert kan se dem efter aktivt sökande 

efter svårigheter och med hjälp av mentala modeller. Vad som räknas som en viktig ledtråd beror på 

bristens och symptomens natur, sensorernas karaktäristik och bakgrundens brusnivå. (Ibid.)  

3.8 Krisuppfattning 
Vi människor klassificerar det vi uppfattar, med våra sinnen, i olika klasser. Genom att kombinera 

dessa indelningar med vad vi uppfattar vara överensstämmande med en specifik händelse, när det 

gäller tid och rum, kan vi göra rimliga antaganden om hur en händelse kommer att utveckla sig. Om 

vi besitter tillräcklig kunskap om och har god insikt i en situation kan vi mer eller mindre korrekt 

förutsäga vad som kommer att hända och vilket som är det effektivaste sättet att reagera på det. 

Detta eftersom vi anser att saker, som beter sig på ett rimligt, förnuftigt och meningsfullt sätt, är 

pålitliga. Om vår förutsägelse däremot är felaktig kan vi, om det är möjligt, försöka slå bort 

upplevelsen ur medvetandet. I annat fall måste vi tänka om, vilket kommer att resultera i att 

responsen blir fördröjd. (Vernon, 1971)  

Trötthet har en benägenhet att göra det svårare för oss att behålla uppmärksamheten och detta 

gäller för alla typer av uppgifter. Komplexa och omväxlande uppgifter kan dessutom ge upphov till 

trötthet, vilket gör det svårare att behålla effektiviteten vid utförandet av dem. (Ibid.)  

En kris är en typ av problem och trots att det är vanligt att kriser inträffar, vet man inte så mycket om 

hur en situation blir definierad som en krissituation. Enligt Billings et al. har analyser rörande 

krissituationer genomförts utan en fullständig förståelse för själva kriskonceptet. Billings et al. 

definierar en kris utifrån en uppsättning variabler och hur dessa uppfattas av beslutsfattaren. Detta 

resulterar i att dessa varseblivningar kan skilja sig från den objektiva situationen eller från andras 

varseblivningar. Två aktörer kan befinna sig i exakt samma situation, men ändå kan en av dem känna 

osäkerhet, tidspress etcetera och på grund av detta definiera situationen som en kris, medan den 
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andra ser den som en situation av rutinmässigt beslutsfattande. Kriser uppstår alltså i personen såväl 

som i situationen. (Billings et al., 1980)  

Den uppsättning variabler som Billings et al. definierar en kris utifrån är följande (Ibid.): 

 Utlösande händelser och att känna på sig problemet: Att uppfatta en händelse i omgivningen 
som utlöser krisen, är det första steget i processen att definiera en situation som en kris. Den 
utlösande händelsen måste varseblivas, behandlas och utvärderas utifrån någon standard 
eller ett mått på hur saker borde vara, för att man ska känna på sig ett problem.  
 

 Definiera ett problem som en kris: Att känna på sig en avvikelse mellan det nuvarande 
tillståndet och ens standard, är bara första steget i krisdefinieringsprocessen. När man väl 
har uppfattat en avvikelse är det dags att bedöma problemets varseblivna allvar. Den 
varseblivna krisens nivå är beroende av det uppfattade värdet av en möjlig förlust, 
sannolikheten för förlusten samt tidspress.  

 

 Värdet av en möjlig förlust: Det är storleken på avvikelsen mellan det nuvarande tillståndet 
och standarden som är den huvudsakliga determinanten när det gäller värdet av en möjlig 
förlust. Trots detta påverkar även vikten av problemet, kanske operationaliserad som 
omfattningen av den möjliga förlusten som resulterar från det olösta problemet.  

 

 Sannolikhet för förlusten: Även i de fall då värdet av den möjliga förlusten är högt, kan 
varseblivningen att förlusten är högst osannolik dämpa krisuppfattningen. Det finns 
åtminstone tre faktorer som påverkar den uppfattade sannolikheten för en förlust:  

 

 Standardens och indikatorernas noggrannhet: Om beslutsfattaren tvivlar på en 
indikators noggrannhet, kommer inte problemet uppfattas som allvarligt och 
varseblivningen att en kris existerar kommer vara mindre trolig.  
 

 Antalet möjliga förklaringar: Beslutsfattaren måste lägga någon vikt vid 
observationen att det nuvarande tillståndet inte uppfyller en eller flera av deras 
standarder. Sannolikheten för förlusten omvärderas när den historiska standarden 
ifrågasätts och mindre av krisen uppfattas. Andra förklaringar kan vara vem eller vad 
som orsakade avvikelsen och om avvikelsen var temporär eller permanent.   

 

 Responsosäkerhet: Detta är den viktigaste faktorn och handlar om i vilken 
utsträckning som beslutsfattaren känner osäkerhet kring hur lämplig eller effektiv en 
viss respons är. I de fall beslutsfattaren känner sig säker på att en viss respons 
kommer lösa problemet är den varseblivna sannolikheten för förlust liten, vilket i sin 
tur leder till att situationen i mindre utsträckning anses vara en kris. Det är viktigt att 
särskilja tre responstyper, nämligen ickehandlingar, rutinlösningar och originella 
lösningar.  
 
I de fall då beslutsfattarens uppfattning av situationen är att det är stor sannolikhet 
att en förlust undviks om inga handlingar genomförs, kommer responsosäkerheten 
att vara låg. Det som är viktigt när valet hamnar på dessa ickehandlingar är att 
beslutsfattaren på ett korrekt sätt kan urskilja vilka situationer som bäst hanteras 
genom att de ignoreras. När valet istället hamnar på rutinlösningar kommer 
responsosäkerheten att vara låg om beslutsfattaren tror att förluster kommer 
undvikas med hjälp av dessa rutinlösningar. I de fall då beslutsfattaren tror att varken 
ickehandlingar eller rutinlösningar kommer lösa situationen måste problemet istället 
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bli fokus för problemlösning, där nya lösningar kan genereras. Om en ny lösning 
hittas och uppfattas ha en stor sannolikhet att fungera, kommer responsosäkerheten 
att vara låg.  
 

 Tidspress: Utan en uppfattad tidspress kommer ett problem att systematiskt missuppfattas 
och istället lämnas åt framtiden. Ju längre fram i tiden en negativ konsekvens är, desto 
mindre negativ uppfattas den vara. En negativ händelse kan ha en fullständigt upphävande 
påverkan, men detta uppfattas inte när beslutsfattaren tror att denna händelse ligger långt 
fram i tiden. Beroende på i vilken fas beslutsfattandet befinner sig kan unika typer av 
tidspress urskiljas, vilka i sin tur styr beslutfattarens responsbeteende och även påverkar 
blandningen av funktionella och dysfunktionella effekter. Under problemdefinitionsfasen kan 
övertygelsen om att problemet kommer bli värre om det inte hanteras leda till tidspress. 
Resultatet av detta kan till exempel bli att beslutsfattaren uppfattar skillnaden mellan det 
existerande och det önskvärda tillståndet som större än det är, att beslutsfattaren lägger till 
fler negativa konsekvenser eller att möjliga lösningar förbises. Dock kan denna tidspress vara 
funktionell om den tvingar beslutsfattaren att ta sig an ett allvarligt problem tidigare.  
 

 Den tidspress som kan uppstå medan man försöker lösa problemet är ofta ett resultat av en 
överbelastning när det gäller ansvar och förpliktelser, vilket kan leda till att rutinuppgifter 
överlåts till andra. Den mest dysfunktionella tidspressen uppstår när en passande lösning inte 
har hittats och det inte förefaller finnas tillräckligt med tid för ytterligare sökande eller 
överläggande. Janis and Mann (1977; i Billings et al., 1980) menar att denna typ av tidspress 
leder till hypervigilans, en nedgång i förmågan att processa information och panik. När detta 
kombineras med en stor sannolikhet av mycket negativa resultat är denna typ av tidspress 
central för att man ska uppfatta situationen som en kris. Beslutsfattaren känner att förluster 
kommer inträffa om denne inte ingriper, men att det inte finns tillräckligt mycket tid för att 
finna en tillfredsställande lösning. Tidspress står i relation med många saker där den faktiska 
tiden bara är en av dem, såsom självförtroende, arbetsbelastning och tillgänglighet till 
ytterligare alternativ.  

 

Billings et al. menar att beslutsfattaren kan ändra sin uppfattning gällande sannolikheten för 

ytterligare konsekvenser om denne är medveten om en överhängande negativ händelse. En 

potentiell kris har större sannolikhet att verkligen bli en kris om det inte existerar några planer för 

hur man ska handskas med problemet och oväntade händelser är mer troliga att sakna sådana 

katastrofplaner. Det är alltså inte själva oförutseddheten utan avsaknaden av katastrofplaner som 

leder till att en situation uppfattas som en kris. Medvetenhet om en överhängande negativ händelse 

leder till stress och motiverar sökandet efter information för att reducera denna stress. (Ibid.)  

När den negativa händelsen förutses finns det tid för att söka efter och finna den lugnande 

informationen. I de fall som den negativa händelsen istället kommer som en överraskning finns det 

inte tillräckligt med tid för att finna denna information, vilket leder till en mer negativ reaktion och en 

uppfattning av en betydande kris. Planering ses som en faktor som minskar responsosäkerheten och 

därmed även sannolikheten för förlust. Överraskning och avsaknad av planering ses däremot inte 

som nödvändiga komponenter i en kris. Även om den utlösande händelsen kommer som en 

överraskning kommer den bara att öka uppfattningen av en kris om värdet av och sannolikheten för 

en förlust påverkas. Likaså behöver inte händelsen komma som en överraskning för att framkalla 

krisuppfattningen. Eftersom planering endast är ett av flera sätt att minska responsosäkerheten är 

inte heller avsaknaden av planering en nödvändig kriskomponent. (Ibid.)  
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3.9 Kommunikation 
Kommunikation anses inte tillhöra fokus i denna studie. Istället betraktas kommunikation som ett 

symptom av övriga forskningsområden i studien. 

Kommunikationsnätverk utgörs av regelbundna mönster i informationsspridningen och 

informationsutbytet mellan medlemmarna i en grupp (Forsyth, 2006). Dessa kommunikationsnätverk 

ökar i komplexitet och varierar i takt med att antalet medlemmar i gruppen ökar. 

Kommunikationsnätverk kan antingen vara centraliserade eller decentraliserade. Centraliserade 

nätverk kan bland annat vara formade som ett hjul (eng. wheel), vilket innebär att all kommunikation 

flödar genom en central medlem eller som en drake (eng. kite), vilket innebär att kommunikationen i 

huvudsak flödar genom en central medlem medan en liten del av kommunikationen går direkt mellan 

andra delar av gruppen. (Shaw, 1964; i Forsyth, 2006)  

Shaw menar att en mättnadsgrad kan uppstå när antalet kommunikationer som dirigeras genom den 

centrala medlemmen i nätverket ökar och att detta leder till att denna centrala medlem inte längre 

effektivt kan övervaka, granska och slussa vidare antalet inkommande och utgående meddelanden 

(Ibid.). Decentraliserade nätverk kan bland annat vara formade som en cirkel (eng. circle), vilket 

innebär att antalet kommunikationskanaler vid varje position bland medlemmarna i huvudsak är lika. 

I och med detta finns det ingen medlem i ett decentraliserat kommunikationsnätverk som är mer 

central än någon annan. (Ibid.) 
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4 Metod 
I avsnittet nedan följer en beskrivning av den metod som användes i studien samt en beskrivning av 

analysmetoden. Efter detta följer en diskussion kring den valda metoden. 

4.1 Forskningsansats 
Enligt Johansson (2003) syftar forskning inom hermeneutiken till att skapa förståelse för ett studerat 

fenomen, genom att förstå dess innebörder. Inom hermeneutiken uppnås denna förståelse genom 

en tolkningsprocess, som inte börjar helt förutsättningslöst, utan det finns alltid en förförståelse hos 

forskaren som påverkar denna process. Tolkningsprocessen kallas den hermeneutiska cirkeln och 

innebär att forskaren växlar mellan att betrakta helheten och delarna. (Ibid.)  

Grundad teori (eng. Grounded Theory) är enligt Johansson (2003) en metod som används för att 

utforska vilka innebörder som människor ger åt olika slags fenomen. En av kärnpunkterna inom 

denna metod är klassificering av det insamlade empiriska materialet, vilket uppnås genom att 

materialet bearbetas genom kodning och leder fram till ett resultat i form av en samling kategorier. 

(Ibid.)  

Metoden för denna studie är inspirerad av båda dessa forskningstraditioner.  

I denna studie använde författaren en etnografisk metod för att observera det sammansatta 

kognitiva systemet vid normaldrift. Enligt Emerson et al. (1995) äger den etnografiska fältstudien rum 

i det sociala sammanhang där den studerade gruppen har sin naturliga miljö. Forskaren försöker 

fånga vad den studerade gruppen uppfattar som meningsfullt och viktigt (Ibid.). Enligt Merriam (1998) 

fokuserar en etnografisk studie på kulturen och sociala regelbundenheter i vardagslivet. För att 

studera det sammansatta kognitiva systemet vid störningsdrift var författaren inspirerad av en 

kvalitativ deskriptiv metod. Denna typ av metod används när forskaren har som mål att beskriva och 

förklara snarare än att förutsäga baserat på orsak och verkan (Merriam, 1994). Merriam menar 

vidare att en deskriptiv metod är lämplig när ”… det inte är möjligt att manipulera potentiella orsaker 

till handlingar samt när variablerna är svåra att identifiera eller alltför insnärjda i den företeelse man 

studerar.” (Ibid.).  

4.2 Genomförande 
Studien genomfördes som en etnografisk studie. Detta för att kunna beskriva det sammansatta 

kognitiva system som driftcentralen på Utsikt Nät, Tekniska Verken AB utgör och identifiera kritiska 

punkter som påverkar beslutsfattandet och förmågan att bibehålla kontroll över processen vid 

normaldrift och störningsdrift. Då syftet med studien var att beskriva och skapa förståelse valde 

författaren att genomföra studien utifrån en kvalitativ forskningsansats. Detta eftersom kvalitativa 

metoder tillåter en studie av explorativ karaktär (Olsson & Sörensen, 2001). Johansson (2003) 

definierar begreppet kvalitativ metod enligt följande: 

 

 

 

 

 

En vetenskaplig metod är en kvalitativ metod om och endast om 

metoden syftar till att klassificera de observerade fenomenen med 

avseende på kategorier vars beskrivning innehåller en explicit eller 

implicit intentional komponent. 
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4.2.1 Fältstudie 

Driftcentralen på Tekniska Verken utgjorde den studerade enheten i denna studie. Anledningarna till 

detta urval var att den studerade driftcentralen dels befann sig i samma stad som författaren och 

dels var villig att deltaga i studien, men främst gjordes detta urval på grund av att den studerade 

driftcentralen hade drabbats hårt vid ett flertal större störningar. Den fältstudie som genomfördes i 

studien bestod av observationer och intervjuer. Fokuset i fältstudien var driftledarna inne på 

driftcentralen då detta är den centrala punkten vid en storstörning. Dock var även fältarbetarna av 

intresse för att få en mer nyanserad beskrivning av problemformuleringen. För att kunna beskriva det 

sammansatta kognitiva systemet vid störningsdrift var det nödvändigt för författaren att först skapa 

en förståelse för hur detta sammansatta kognitiva system fungerar vid normaldrift. Författarens 

förkunskaper innefattar bland annat forskningsområden som Människa-Dator-Interaktion (MDI), 

Cognitive Systems Engineering (CSE) och Människa-Teknik-Organisation (MTO).  

4.2.1.1 Observationer 

Under tre och en halv dag genomfördes öppna observationer, vilket innebär att de observerade var 

medvetna om att de blev observerade (Forsyth, 2006). Observationerna var av en icke-deltagande 

karaktär då det ej fanns möjlighet att vara delaktig i det dagliga arbetet på driftcentralen (Emerson et 

al., 1995). Då författaren inte hade någon insikt i domänen var det viktigt att genomföra 

observationerna innan någon litteratur inom ämnet eftersöktes (Goulding, 2005). Observationerna 

genomfördes förutsättningslöst i den utsträckning det var möjligt för att undvika att författarens 

förutfattade meningar styrde studiens riktning (Emerson et al., 1995). Det huvudsakliga fokuset vid 

dessa observationer var att skapa en förståelse för det dagliga arbetet på driftcentralen i stort. Under 

observationerna förde författaren anteckningar på papper och ställde frågor om någonting var oklart. 

Dock undveks onödiga frågor för att inte störa driftledarna i deras arbete.  

Utöver observationerna som genomfördes inne på driftcentralen observerades en fältarbetare. 

Denna observation genomfördes ute på fältet och författaren fick följa med fältarbetaren i det 

dagliga arbetet. Även denna observation var av en icke-deltagande karaktär. De genomförda 

observationerna låg främst till grund för beskrivningen av det sammansatta kognitiva systemet vid 

normaldrift, men låg även till grund för den intervjumall som sedan användes vid intervjuerna.  

4.2.1.2 Intervjuer 

I studien genomfördes totalt åtta intervjuer. Intervjuerna var semi-strukturerade, vilket enligt Kvale 

& Brinkmann (2009) innebär att den intervjuguide som används endast innehåller de teman som ska 

täckas in och vissa föreslagna frågor som skulle kunna användas. Intervjuerna användes för att 

identifiera vad som skiljer störningsdriften från normaldriften. Intervjuerna låg främst till grund för 

analysen av det sammansatta kognitiva systemet vid störningsdrift. Detta eftersom det ansågs 

omöjligt att fånga störningsdriften med hjälp av observationer, dels på grund av studiens tidsram och 

dels på grund av att störningsdrift är en relativt ovanlig företeelse. Intervjuerna genomfördes med 

hjälp av en intervjuguide som togs fram genom att de olika aspekterna som framkom vid 

observationerna kategoriserades. Anledningen till att semi-strukturerade intervjuer valdes var att 

försöka fånga bredden av respondenternas tankar kring deras arbetssituation vid en storstörning och 

inte styra innehållet i intervjuerna för mycket. Dock var det viktigt att få flera respondenter att 

berätta om samma övergripande aspekter i deras arbete.  

Intervjuerna i studien genomfördes i två omgångar. I den första omgången intervjuades fyra 

driftledare – två som arbetat länge på den observerade driftcentralen och två som var nyanställda 
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men som tidigare arbetat vid en annan driftcentral – och två fältarbetare. Intervjuerna genomfördes 

enskilt i två olika konferensrum, dels för att det första konferensrummet inte var ledigt varje gång 

och dels för att driftledarna och fältarbetarna befann sig i olika delar av huset. Intervjuerna varade 

mellan 20 och 85 minuter. I den andra omgången intervjuades två andra driftledare som båda 

arbetat länge vid den observerade driftcentralen. Även dessa intervjuer genomfördes enskilt och 

varade i 50 respektive 55 minuter. Anledningen till att intervjuerna genomfördes i två omgångar var 

att det skulle finnas en möjlighet att ta reda på mer information om vissa aspekter inte skulle komma 

att beskrivas tillräckligt uttömmande i de första intervjuerna. Efter respondenternas medgivande 

spelades intervjuerna in på en mp3-spelare. Efter genomförandet transkriberades intervjuerna för att 

möjliggöra vidare bearbetning. Transkriptionernas detaljeringsgrad låg nära transkriptionsnivå 3 

(Linell, 1994). Denna detaljeringsgrad valdes eftersom studiens syfte inte var att analysera några 

språkliga aspekter utan rent innehållsmässiga.  

4.2.2 Personliga samtal och dokumentation 

Tre informella personliga samtal genomfördes i början av studien. Ett samtal genomfördes med 

driftchefen, ett med en representant från kundservice och det sista samtalet genomfördes med en 

person som tidigare arbetat som driftledare och som fortfarande arbetar kvar i organisationen. 

Under samtalen förde författaren anteckningar. Författaren tog även del av viss intern 

dokumentation kring företagets mål och rutiner. Samtalen och dokumentationen användes främst 

för att öka domänförståelsen men har även använts som kompletterande information till 

fältanteckningarna, när det gällde domänbeskrivningen och beskrivningen av det kognitiva systemet 

vid normaldrift.  

4.3 Analysmetod 
Analysen och kodningen som genomfördes var inspirerad av ett flertal olika beskrivningar av 

bearbetning av kvalitativ data (t.ex. Emerson et al., 1995, Johansson, 2003 och Corbin, 2008). Till att 

börja med analysanpassades intervjuerna för att göra innehållet mer överskådligt och göra det 

möjligt att bearbeta texten, genom att innehållet delades upp i stycken. Efter detta lästes alla 

intervjuer igenom ett par gånger för att få en första inblick i var olika aspekter omnämndes 

(Thompson, 1997; i Goulding, 2005).  

Författaren började sedan kodningsprocessen med de fyra intervjuer som genomförts med de 

respondenter som arbetat länge vid den observerade driftcentralen eftersom dessa ansågs innehålla 

mest information. Till skillnad från Emerson et al. (1995) som förespråkar att kodning sker rad för rad 

skrev författaren korta utdrag – ”viktigheter” – vid varje stycke. När detta hade gjorts med två av de 

fyra intervjuerna rubriksattes varje utdrag. Redan funna rubriker återanvändes när de passade och 

om de inte passade skapades nya. Efter detta skrev författaren korta utdrag – ”viktigheter” – vid 

varje stycke på de två sista av de fyra intervjuerna, som sedan rubriksattes med redan funna rubriker 

eller nya vid behov.  

När de fyra intervjuerna var genomgångna på detta sätt skrevs varje rubrik på små papperslappar. 

Totalt blev det 18 rubriker. Papperslapparna grupperades i större grupper och totalt identifierades 

fyra kategorier – Organisation, Arbetssätt, Beslutsfattande och Kommunikation. Fyra Word-

dokument där de fyra kategorierna med tillhörande utdrag klipptes in med referens till 

originalintervjuerna för att det skulle vara möjligt att gå tillbaka och verifiera fynden. Texterna till de 

fyra kategorierna bearbetades till beskrivande text. Vid de tillfällen det ansågs nödvändigt gick 
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författaren tillbaka till originalintervjuerna för att verifiera fynden. Under denna iterativa 

bearbetningsprocess jämfördes fynden med de fyra sista intervjuerna. Dels för att identifiera vilka 

fenomen som stämde överens och vilka som inte gjorde det och dels för att få en mer detaljerad och 

nyanserad analys (Corbin, 2008). På detta sätt utfördes analysen som ligger till grund för resultatet.  

4.4 Metoddiskussion 
Nedan följer en diskussion kring den metod som användes i studien.  

4.4.1 Datainsamling 

Observationerna skulle spegla det dagliga arbetet på driftcentralen. Dock kan författaren ha påverkat 

driftledarna och det är därför möjligt att driftledarna inte betedde sig på samma sätt som om de inte 

hade varit observerade. Författaren anses dock inte ha påverkat det slutgiltiga resultatet i någon 

större utsträckning då observationerna genomfördes i normaldrift. Anledningen till att det var svårt 

att inte störa driftledarna under observationerna var att författaren inte hade tillräcklig 

domänkunskap. Den bristande domänkunskapen gjorde att författaren inte förstod allting och var 

därför tvungen att bryta in och ställa kontrollfrågor om vad som hände. Dock gjorde avsaknaden av 

domänkunskap att författaren inte redan innan studien började hade tankar om vilka aspekter som 

skulle kunna vara möjliga orsaker till en kontrollförlust vid en störningssituation.  

I studien genomfördes ingen pilotintervju för att säkerställa att den intervjumall som var framtagen 

skulle fungera bra som underlag för datainsamlingen kring störningsdriften. Dock bör inte detta ha 

påverkat resultatet i någon större utsträckning eftersom intervjumallen var semistrukturerad och 

togs fram med aspekter som identifierades med observationerna som grund. Ett problem vid 

intervjuerna var att författaren och respondenterna inte talade ”samma språk” och det är därför 

möjligt att viss information kan ha tolkats felaktigt. Författaren har försökt undvika eventuella 

feltolkningar genom att delar av resultatet har granskats av en person som tidigare arbetat som 

driftledare och som fortfarande arbetar kvar i organisationen.  

4.4.2 Validitet och reliabilitet 

För att säkerställa kvaliteten i en kvalitativ studie är det viktigt att stärka den interna validiteten. 

Merriam (1994) beskriver intern validitet i kvalitativa studier som i vilken utsträckning studiens 

resultat överensstämmer med verkligheten. Reliabilitet i kvalitativa studier handlar om i vilken 

utsträckning resultaten i en studie är repeterbara (Ibid.). Merriam menar vidare att reliabiliteten och 

den interna validiteten är nära sammankopplade då det inte är möjligt att uppnå intern validitet utan 

reliabilitet och att det är bättre att fokusera på att stärka den interna validiteten (Ibid.). 

Enligt Merriam (1994) finns det sex strategier för att säkra den interna validiteten i en studie. En 

strategi är triangulering, där man undviker svagheter och fel genom att använda flera olika metoder, 

informationskällor och/eller forskare. Nästa strategi är att forskaren låter de studerade personerna 

granska beskrivningar och tolkningar. Att genomföra datainsamlingen över en längre tid eller att vid 

upprepade tillfällen observera samma fenomen är en strategi. Nästa strategi innebär att forskaren 

låter kollegor granska och kommentera resultaten undan för undan när de kommer fram. En femte 

strategi innebär att de studerade personerna är involverade i forskningens alla faser. Den sista 

strategin är att beskriva forskarens bakgrundskunskaper som kan tänkas påverka resultatet. (Ibid.) 

Merriam (1994) menar även att reliabiliteten i studien stärks av triangulering och en beskrivning av 

forskarens bakgrundskunskaper. 
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Metoden triangulerades genom att flera olika datainsamlingsmetoder användes i studien. I och med 

detta ansågs den valda metoden inbringa tillräckligt mycket material för att analysen skulle kunna 

genomföras och generera en korrekt beskrivning av det sammansatta kognitiva systemet. Delar av 

studiens resultat har verifierats av en person som tidigare arbetat som driftledare och som 

fortfarande finns kvar i organisationen, vilket stärker validiteten i studien. Upprepade observationer 

av samma fenomen gjordes då intervjuerna genomfördes med åtta personer i två olika omgångar. 

Författarens bakgrundskunskaper beskrivs i avsnittet 4.2.1 Fältstudie.  
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5 Analys 
I detta avsnitt beskrivs de kategorier som framkom under analysen av data från fallstudien. Namnen 
på personerna i citaten har bytts ut mot personens titel samt en siffra. Detta för att inte utelämna 
personen ifråga.  

5.1 Organisation vid normaldrift 
Vid normaldrift utgörs organisationen av följande grupper: 

 Driftchef 
 Driftledare 
 Fältarbetare 

På driftcentralen arbetar det sju driftledare. Varje vardag arbetar minst en dagtid och en är 

skiftgående. På måndagar och fredagar arbetar en så kallad dagtidare och på tisdagar till och med 

torsdagar arbetar det två dagtidare. Dessa arbetar mellan 06:00 och 16:00. Arbetspassen för de 

skiftgående är 06:00-14:00, 14:00-22:00 och 22:00-06:00. På helgerna är arbetspassen istället tolv 

timmar per person och totalt arbetar det två personer under dygnet, 06:00-18:00 och 18:00-06:00. 

Detta betyder att det endast är en driftledare som är i tjänst mellan 16:00 och 06:00 varje vardag 

samt hela helgerna. Vid normaldrift arbetar driftledarna självständigt under driftchefen.  

Vid normaldrift tar driftledarna emot alla felanmälningar direkt. Den felanmälan som felaktigt 

kommer in till kundservice skickas direkt vidare till driftcentralen, samtidigt som personalen på 

kundservice försöker att fånga upp och filtrera bort alla de samtal som inte rör felanmälan. Detta för 

att underlätta för driftledarna på driftcentralen. Personalen på kundservice arbetar inte 17:00-09:00 

och då går alla kundsamtal direkt till driftcentralen, oavsett om det gäller felanmälan eller inte.  

Varje vardag har driftledarna hjälp av fyra fältarbetare som utför arbeten åt dem. Fältarbetarna 

tillhör dotterbolaget Stadspartner AB och det är även Stadspartner AB som har beredskapen, vilket 

innebär att de hela tiden måste ha ett antal personer som är redo att åka ut i fält om det är 

nödvändigt. Denna beredskap rör elnätet, fjärrvärmen samt vatten och avlopp (NOVA).  

 

 

 

5.2 Organisation vid störningsdrift 
Vid störningsdrift utgörs organisationen istället av följande grupper: 

 Ledningsgrupp 
 Driftledare 
 Fältarbetare med deras arbetsledare 
 Kundservice 
 Externa tjänster såsom helikopterinspektionen 

 

Vid stora störningar bemannas en förutbestämd organisation som är anpassad till störningens storlek. 

Störningsorganisationen finns mer eller mindre uttalad och är kopplad till vissa nyckelpersoner. Den 

initieras oftast av driftchefen eller driftledarna. Denna organisation är uppdelad på ett antal grupper 

… en jourarbetsledare och tre gubbar. [Driftledare 3] 

 



45 
 

inom företaget och det finns beskrivet vad var och en ska göra för att de ska kunna klara av alla 

funktioner som finns.  

 

 

 

Cheferna på Utsikt Nät AB utgör själva ledningsgruppen. Denna ledningsgrupp sätter ihop 

organisationen och tar kontakt med de olika grupperna.   

 

 

 

 

I och med sammansättningen av en störningsorganisation tilldelas de olika personerna och 

grupperna tydliga roller. En grupp tillsätts som ska ha en överblick på vad som händer inne på 

driftcentralen och som kommunicerar med andra delar i organisationen, en annan grupp sköter all 

kommunikation med massmedia. All felanmälan som kommer till driftcentralen via mail från 

kundservice måste tas om hand, vilket dagtid görs av någon annan än driftledarna.  

Driftledarna åsidosätter skiftgången som de normalt arbetar efter. Då arbetar de två och två och 

byter var åttonde timme på ett rullande schema hela dygnet runt. Dock byter de inte två och två utan 

lite omlott. Detta för att de hela tiden ska ha en driftledare som har lite kända uppgifter om hur 

situationen ser ut.  

 

Vid väderrelaterade störningar sätts störningsorganisationen ihop innan själva störningen har 

inträffat. Då kan en plan läggas upp för hur kundservice kan bemannas för att driftledarna ska få 

avlastning när det gäller felanmälningar via telefon. När andra störningar inträffar utan förvarning, 

kan inte störningsorganisationen sättas ihop innan störningen inträffat utan det organiseras när det 

händer.  

 

Vid reparationer är det viktigt att ha ett bra samarbete mellan driftledarna och fältarbetarna och det 

är även viktigt att de tar hjälp av varandra när det gäller att ta beslut. Fältarbetarna kan komma med 

förslag när det handlar om hur någonting ska lösas och det är därför viktigt att de kan lita på 

varandra, vilket gör att de fördelar personalen på ett sådant sätt att den personal som är duktig på 

en viss sak åker på denna typ av arbeten. Vid storstörningar är det mycket viktigt med bra 

kontaktvägar till olika grupper som kan hjälpa till med reparationer.  

  

Jag menar det är någon som drar igång det här då. Det är väl ofta vi som 

kanske liksom initierar det hela på något sätt och sedan är det någon som 

får styra det hela då. [Driftledare 4] 

 

… det finns egentligen skrivet från början vissa personer som är 

nyckelpersoner alltså det är ju cheferna … [Driftledare 4] 
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Ett av de större problemen för driftledarna och övriga inblandade är att mycket stora störningar 

såsom Gudrun och Per inte inträffar speciellt ofta. Gudrun och Per kom dock ganska tätt, men innan 

dem var det relativt lång tid till den som var tidigare. Enligt driftledarna blir de aldrig vana vid 

storstörningar, men att det känns betydligt enklare när störningarna kommer lite tätare. Framförallt 

är det enklare att få rutin på vilken typ av organisation som ska sättas ihop.  

 

 

 

 

 

 

5.3 Arbetssätt vid normaldrift 
Driftledarnas huvuduppgifter är att övervaka elnätet i Linköping och Katrineholm och att förebygga 

störningar. De flesta felen inträffar i landsbygdsnätet och i snitt har de en större händelse per dag. De 

flesta händelserna är så kallade planerade avbrott, då det handlar om utbyggnad eller reparation av 

nätet.  

Åtgärdande av fel 

För att kunna genomföra en utbyggnad eller reparation i högspänningsnätet krävs det att det finns 

ett skriftligt underlag – en driftorder eller en kopplingssedel. Därefter beställer driftledaren arbetet 

av fältarbetarna, skriver avbrottsplaneringar och aviserar avbrottet i god tid till de berörda kunderna. 

För planerade arbeten utgörs underlaget av en driftorder. Denna talar om steg för steg vem som ska 

göra vad och i vilken ordning, för att förhindra att det händer några olyckor. För mer akuta arbeten 

som inte är planerade utgörs underlaget istället av en kopplingssedel. På kopplingssedeln skrivs alla 

ingrepp ner i samband med att de genomförs.  

Det är många steg för att färdigställa en driftorder.  En driftledare ska skriva ordern och den måste 

kontrolleras av ytterligare en driftledare. När en driftorder ska kontrolleras kan driftledaren ta hjälp 

av simuleringsläget som finns i driftstödsystemet. Systemets simuleringsläge används för att testa 

hur nätet ska kopplas om mest effektivt och med minsta möjliga påverkan för kunderna. 

Simuleringsläget är en nödvändighet på grund av nätets komplexitet. När driftordern är kontrollerad 

och godkänd är den färdig att genomföras.  

Det är skillnad på hur driftledarna får vetskap om felen beroende på vilken spänningsnivå felet har 

inträffat på. De större näten ser driftledarna med hjälp av sina tekniska system, men de fel som 

inträffar närmare kunderna måste driftledarna förlita sig på att kunder ringer och felanmäler. När det 

blir fel på ett av de större näten larmar det inne på driftcentralen. De kan då med fjärrkontrollen 

styra vissa objekt och i övrigt måste de skicka ut fältarbetare. Att driftstödsystemet pekar ut var i 

nätet felet har inträffat tycker driftledarna är ett mycket bra hjälpmedel, eftersom det minskar 

mängden patrullerande för dem som är ute på fältet eftersom de åker till rätt ställe nästan på en 

gång.  

Det första driftledarna gör vid felsökningen är att försöka koppla till ledningen, som har löst ut, en 

gång till. Löser då ledningen ut igen försöker driftledarna dela på sträckan med hjälp av de 

frånskiljare som finns. I de fall det är fjärrstyrda frånskiljare kan driftledarna enkelt göra detta inne 

… vi hade ju fått lite praktik från Gudrun men man blir tagen på sängen 

varje gång när det är sådan stor störning [Driftledare 5] 
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från driftcentralen. I annat fall måste driftledarna ha hjälp av fältarbetarna som kan åka ut och 

frånskilja på plats. När detta är gjort får driftledarna göra en provinkoppling och se om det håller. 

Håller det då vet de att felet är längre ut på ledningen och då får de försöka ringa in felet genom att 

upprepa samma procedur.  

I driftledarnas arbetsuppgifter ingår även underhållsarbete både av elnätet och inne på driftcentralen.  

Underhållsarbete av elnät 

Driftledarna ska genomföra all planering av underhållsarbetet, där det ingår att besikta stationer, 

kabelskåp och jordtag. Driftledarna beställer även ärenden gällande gatubelysningen i Linköping. För 

att underlätta för driftledarna har kommunen ingått ett avtal med Tekniska Verken om att enstaka 

lampor i gatubelysningen endast behöver vara lagade innan månadens slut, från det att de har 

felanmälts eller upptäckts på annat sätt. Däremot måste gatubelysningen lagas akut om det finns 

någon risk för personskada. Detta kan till exempel handla om utstickande kablar eller om den trasiga 

lampan sitter vid ett övergångsställe. Driftcentralen berörs av alla arbeten som sker i eller i 

anslutning till ledningsnätet. Dessa arbeten kan till exempel vara röjning av kraftledningsgator, 

besiktningar och flygbesiktningar. 

Underhållsarbete inne på driftcentralen 

Till underhållsarbetet inne på driftcentralen hör att uppdatera de driftinstruktioner som finns. I 

arbetsuppgifterna ingår även att bygga bilder av nätutbyggnader till driftstödsystemet. Varje 

utbyggnad eller andra uppdateringar av elnätet gör att systemets bilder över nätet blir felaktiga och 

därför måste driftstödsystemet uppdateras med nya bilder. Driftledarna gör även beräkningar och 

nya utlösningsvillkor på reläskydden i elnätet. Om förutsättningarna ändras, på grund av utbyggnad 

etcetera, måste de räkna om och sätta nya utlösningsvillkor. Tack vare reläerna kan driftledarna se 

var på ledningen som felet eller avbrottet borde vara. Om då inte dessa är uppdaterade blir detta 

missvisande. Det är inte lika mycket proaktivt arbete inne på driftcentralen även om driftledarna, vid 

normaldrift, är med mycket i de grupper som planerar vad som ska hända med näten i framtiden. 

Detta eftersom de har mycket god kännedom om näten då de arbetar med dem dagligen.  

Övriga arbetsuppgifter 

Driftledarna ska föra statistik och registerhållning, genom att rapportera avbrott etcetera till 

Energimyndigheten. Utöver statistiken som skickas till Energimyndigheten använder driftledarna 

dokumentationen till att hålla reda på hur nätet ser ut, om det till exempel börjar bli gammalt eller 

om det är dåligt röjt. Eftersom de vill hålla ner all störningstid, både till antalet och till antalet 

minuter för de statistik över vad som händer – hur länge sedan det var de gallrade och hur gammal 

ledningen är, vilket hjälper Utsikt Nät när de ska planera nästa års budget. Driftledarna har även 

ansvar för bland annat nycklar och databas för nyckelregister samt lånar ut bärbara datorer. 
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Vid normaldrift är det den driftledare som är skiftgående som har hand om näten i Linköping och i 

Katrineholm samt felanmälan. Vid normaldrift är det stor skillnad på hur mycket felanmälningar de 

får in varje dag.  

 

 

 

En av dagtidarna tar hand om samtalen från NOVA, medan den andra dagtidaren sitter med 

avbrottsplaneringar, skriver driftordrar, kontrollerar ledningsnätets kondition med hjälp av 

helikopter eller tar fram underlag för underhållsbesiktningar. Driftledarna skriver även 

driftstörningsrapporter över uppkomna fel åt NOVA som används för statistik.  

Under dagtid är det allra mest att göra. Vid normaldrift hinner de med alla fel, men kanske inte på ett 

helt effektivt sätt. Det är mycket avbrott i det dagliga arbetet och det är därför svårt för driftledarna 

att hålla fokus på vad de ska göra.  

5.4 Arbetssätt vid störningsdrift 
När en storstörning precis har dragit igång kan inte driftledarna göra mycket mer än att försöka hinna 

med att notera vad som händer, eftersom alla ledningar rasar ner – ledning för ledning.  

 

 

 

När ledningarna väl har löst befinner sig driftledarna i ett lite lugnare läge.  Viktigt är då att få en 

överblick över vad som har hänt och påbörja nästa steg i processen. Dels ska de få in en driftledare 

till, samtidigt som de ska få ut störningsinformationen, hålla driftläget uppdaterat, se om de kan 

åtgärda någonting direkt och ringa ut fältarbetarna.  

 

På grund av den intensiva arbetssituationen lägger driftledarna vissa arbetsuppgifter åt sidan när det 

blir störning. Allt underhållsarbete, både av elnäten och inne på driftcentralen skjuts framåt i tiden 

och istället handlar driftledarnas arbetsuppgifter om att åtgärda de fel som uppstår.  

 

Åtgärdande av fel 

 

Under en storstörning när driftledarna får in ett mycket stort antal fel på samma gång använder de 

sig av händelselistan i driftstödsystemet för att få information om vilka fel som har inträffat. 

Anledningen till detta är att den inte är lika detaljerad som den händelselista som finns i 

fjärrkontrollsystemet. Den händelselista som finns i fjärrkontrollsystemet är så pass detaljerad att det 

är svårt att sortera ut vad som har hänt. Vid storstörningar har inte driftledarna lika stor nytta av den 

automatiska felutpekningen som de har vid normaldrift, eftersom den bara kan peka ut det första 

trädet som faller på en ledning. De träd som faller på ledningen när den redan är strömlös ser aldrig 

driftledarna.  

 

… vissa dagar är det ingenting och vissa dagar kör de ju av, gräver av kablar 

och allt möjligt så det är ju olika från dag till dag. [Driftledare 3] 

 

… hann ju inte ens skriva de här lapparna medan ledningarna löste ur. 

[Driftledare 3] 
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Vid normaldrift beställs alla arbeten innan de utförs, men vid akuta saker och fel under störningar 

skickar driftledarna fältarbetare till felstället direkt och då görs beställningarna istället i efterhand. 

När fältarbetarna har tagit sig till ett felställe gäller det att börja felsöka, lokalisera och åtgärda felet. 

När driftledarna har kommit så långt att högspänningsfelen är åtgärdade på något sätt kan de börja 

ta sig an de lågspänningsfel som har inträffat. Dessa lågspänningsfel kommer som en andra våg.   

För att störningen ska vara hanterbar delar driftledarna upp de drabbade områdena och 

fältarbetarna mellan sig. Detta kan de inte göra i sina tekniska system, utan denna uppdelning sker 

endast muntligt mellan driftledarna. Driftledarna brukar ha papperslappar med fältarbetarnas namn 

på som de brukar nåla upp på den fysiska kartan på väggen. Driftledarna placerar namnlapparna på 

de platser där fältarbetarna befinner sig för att få en överblick. 

 

 

 

Driftledarna säger själva att de arbetar på samma sätt när det är störning som när det är normaldrift, 

eftersom de arbetar efter ESA (Elsäkerhetsanvisningar, se kapitel 2.5.1.1 Driftledare). Skillnaden vid 

storstörningar är dock att driftledarna inte skriver några driftordrar, utan alla kopplingar som utförs 

skrivs ner på kopplingssedlar samtidigt som de genomförs. Kopplingssedlar skrivs även vid 

normaldrift när det inträffar akuta fel. Att skriva kopplingssedlar ingår i ESA-metoden.  

 

 

 

 

 

 

Den största skillnaden vid störningsdrift är att det är mer koncentrerat enbart på elfrågor. 

Felanmälan åt de externa företagen lämnar driftledarna ifrån sig så snart de får möjlighet. Deras 

åtaganden mot de externa företaget grundar sig på att det är normaldrift. Dock har driftledarna alltid 

hand om felanmälan åt koncernen, vilket de får avlastning med tack vare kundservice. Förutom 

felanmälan och liknande åtaganden sköter driftledarna även driften av elnäten i Katrineholm. Under 

Per lämnade dock driftledarna ifrån sig driften av elnäten i Katrineholm eftersom de hade för mycket 

arbete med elnäten i Linköping.  

 

Driftledarnas arbetssituation under en storstörning är mycket intensiv och de säger själva att de är 

trötta i huvudet när de har arbetat en dag. Telefonerna ringer hela tiden och driftledarna har fullt 

upp med att sköta själva driften, skicka ut fältarbetarna till rätt ställen och spänningssätta nätet i så 

stor utsträckning som möjligt. Driftledarna har många tekniska system som hjälper dem, men de får 

fortfarande göra en hel del manuellt. Dessutom finns det inga direkta manualer för hur de ska göra 

utan det är olika från fall till fall, från störning till störning.  

  

Det är ju lättare att hålla reda på vad som händer då än att man kastar sig 

in mellan olika då. [Driftledare 3] 

 

Man jobbar efter ett visst mönster när det inte är störning och sedan jobbar 

man precis likadant när det är störning … [Driftledare 2] 
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5.5 Beslutsfattande vid normaldrift 
Vid normaldrift är driftledarnas målsättning att elavbrott som inträffar ska vara så korta som möjligt. 

Driftledarna menar själva att det är relativt lätt att ta beslut eftersom det bara finns ett par 

valmöjligheter. Driftledarna tycker själva att det är svårare att fatta beslut när det gäller elnätet i 

Katrineholm, eftersom de bara har haft ansvar för det nätet en kortare tid och därför inte vet hur 

nätet ser ut på samma sätt.  

 

 

 

I många fall är det tiden som är den avgörande faktorn när driftledarna ska ta beslut. Om en ledning 

blir spänningslös har driftledarna i vissa fall 90 sekunder på sig att göra en manuell återinkoppling för 

att de inte ska behöva vidta några vidare åtgärder. I de fall denna återinkoppling misslyckas måste 

driftledarna skicka ut fältarbetare till platsen för inspektion.  

Till sin hjälp när de ska fatta beslut har driftledarna ett antal hjälpmedel i form av tekniska system 

och de har även en drifthandbok som de kan läsa i när olika händelser inträffar. Eftersom driftledarna 

inte kan ha allting i huvudet kan de hämta information i den för att undvika att göra någonting 

överilat. Om driftledarna blir osäkra på vilket beslut som är bäst för situationen kan de i många fall ta 

hjälp av arbetsledare och fältarbetare som är på plats ute på fältet, eftersom de vet hur läget ser ut. 

Många gånger finns det någon annan att fråga och diskutera med på driftcentralen eller på kontoret, 

men det är också många gånger som driftledarna sitter själva.  

 

 

 

Det är mycket att ta hänsyn till vid beslutsfattandet. Dels ska nätet fungera igen men det måste även 

fungera på ett säkert sätt. Där finns det myndigheter som styr och de reglerna får driftledarna aldrig 

gå förbi.  

5.6 Beslutsfattande vid störningsdrift 
Vid storstörningar arbetar driftledarna för att bekämpa elstörningen och deras målsättning är att 

kunderna ska få tillbaka strömmen så fort som möjligt och på ett så rationellt sätt som möjligt. 

Driftledarna strävar efter att skadorna ska repareras helt och hållet för att de inte ska behöva åka 

tillbaka och bryta strömmen igen. Detta är inte alltid möjligt och då får de göra en provisorisk lagning 

och gå vidare till nästa fel.  

När driftledarna väl har hittat felet är det inga större bekymmer hur de ska lösa det utan med hjälp 

av fältarbetarnas erfarenhet och driftledarnas kunskap brukar de lösa problemen. Det finns ingen 

riktig manual för att veta hur de ska göra utan det är sådant de lär sig med tiden. Ofta gäller det bara 

för driftledarna att bestämma sig för hur de ska göra när det är störning. Många av driftledarna har 

arbetat som fältarbetare innan de blev driftledare, vilket de anser vara en fördel. Först och främst 

Nätet här nere hos oss kan man, sitter lite mer i ryggraden hur man ska 

göra eller kan göra … Där uppe måste man titta på kartor och tänka mer på 

ett annat sätt. [Driftledare 5] 

… fixar man det inte själv så får man prata med någon annan helt enkelt så 

det brukar fungera. [Driftledare 4]  
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har de lokalkännedom och apparatkännedom, vilket gör att de kan guida fältarbetarna om det 

behövs.  

 

 

 

 

 

 

När driftledarna har varit med om några större störningar har de hunnit göra en hel del fel, vilka kan 

undvikas vid nästa störning. Deras arbete bygger mycket på erfarenhet och utbildning.  

 

Då det under en storstörning blir ett mycket stort antal fel krävs det att driftledarna prioriterar i 

vilken ordning felen ska åtgärdas. Att prioritera ses som en nödvändighet för att driftledarna ska ha 

en möjlighet att reducera tidsåtgången, för att kunna strukturera arbetet och för att kunna fördela 

tillgängliga resurser. Främst prioriteras de fel som kan orsaka personskador eller då det är fara för 

personlig egendom. Den mobila telekommunikationen är en viktig funktion som tidigt måste 

åtgärdas. Detta betyder att det måste sättas reservkraft på de master och andra viktiga punkter som 

driftledarna själva och räddningstjänsten är i stort behov av.  

Prioritering sker efter tre spår:  

 Tekniska förutsättningar och begränsningar  
 Samhällets krav och behov 
 Miljömässiga förutsättningar och begränsningar 

Dessa spår är ibland svåra att särskilja. Ett exempel på detta är att större fel på högspänningen 

prioriteras. Dels för att möjliggöra att elen tar sig till de mindre näten och dels för att det ger 

strömmen tillbaka till flest kunder.  

På driftcentralen finns det en prioriteringslista, som är framtagen tillsammans med räddningstjänsten. 

Där står det vad som är viktigt att tänka på, var det finns viktiga kunder och annat som de måste 

försöka prioritera. Driftledarna säger dock att de ej ska prioritera enskilda kunder utan framförallt 

arbetar de för att få felen klara så fort som möjligt.  

 

 

 

 

Tekniska förutsättningar och begränsningar  

Då många viktiga funktioner i samhället, såsom vatten och avlopp, påverkas av storstörningar måste 

även detta tas hänsyn till vid prioritering. De områden som är lättast att få i drift prioriteras, men 

även typen av fel styr. Vissa fel är betydligt enklare och tar mindre tid att laga och dessa fel kan även 

vara förutsättningen för att kunna gå vidare med felsökningen. Alla fel resulterar ej heller i att kunder 

blir strömlösa och därför blir dessa nedprioriterade och hanteras ofta först när störningen är över.  

  

… jag har lokalkännedom, jag har apparatkännedom, vet hur det ser ut i 

stationerna, hur apparaterna fungerar, hur det ser ut på plats i regel, man 

kan guida folk. [Driftledare 5]  

… vi ska ju inte prioritera så att säga några enskilda kunder …  

[Driftledare 4] 

 



52 
 

Samhällets krav och behov 

De områden där det finns samhällsnytta såsom affärer, äldreboenden eller pumpstationer prioriteras. 

Efter detta prioriteras de områden där det bor flest människor. När de större felen på högspänningen 

är åtgärdade börjar driftledarna beta av alla lågspänningsfel, som kommer som en andra våg. 

Tätorter ute på landsbygden prioriteras framför större jordbruk, eftersom de oftast har egen 

reservkraft. De som drabbas hårdast är i regel små hushåll på landet eftersom det bor minst antal 

människor där och för att en större insats krävs för att återställa elnätet.  

Miljömässiga förutsättningar och begränsningar 

Vid prioritering försöker driftledarna göra en bedömning av hur många timmars arbete som krävs – 

om de hinner laga felet innan det blir mörkt eller om de ska börja med ett annat fel. Driftledarna tar 

hänsyn till vilket väder och vilka ljusförhållanden det är samt vilka resurser och vilket material de har 

att tillgå.  

5.7 Kommunikation vid normaldrift 
För att få information om hur vädret ser ut och om det finns risk för störningar använder sig 

driftledarna av följande informationskanaler:  

 

 SMHI (Statens Meteorologiska och Hydrologiska Institut): Driftledarna har alltid SMHI:s 
hemsida uppe, där det finns olika typer av klassningar på varningar.  

 SUSIE (Samverkan Under Störning Inom Elförsörjningen): Driftledarna får även information 
från SUSIE som är en tjänst som alla elbolag är inblandade i, där de kan låna ut personal och 
material och där de kan informera varandra.  

 Krisberedskapsmyndigheten: Krisberedskapsmyndigheten gör en bedömning av 
vädersituationen och elnätet och skickar ut rapporter ett par gånger per dygn.  

 Sveriges Radio 
 

Kommunikation med fältarbetare 

 

Vid normaldrift sker kommunikationen mellan driftledarna och fältarbetarna via:  

 

 Fast telefon (Driftledare) 
 Mobiltelefon (Fältarbetare) 
 Kommunikationsradio 

 

Främst används mobiltelefon eftersom driftledarna enkelt kan nå berörda arbetsledare och vilken 

annan person de vill. Problemet med att använda kommunikationsradio är att de endast kan hålla en 

kommunikation mellan sina fel- och linjebilar och vissa radioapparater inne på driftcentralen. Då 

kommunikationsradio används mycket sällan är det inte säkert att de fungerar när de väl behövs. I 

och med detta har kommunikationsradior koncentrerats till de bilar som arbetar med fel och de som 

arbetar på landsbygden. Dessutom testas de av driftledarna i början av varje månad.  
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På driftcentralen finns endast fasta trådbundna telefoner. Driftledarna anser själva att det är svårt att 

arbeta med fasta telefoner, bland annat eftersom de då endast har en ledig hand och de måste även 

lägga ifrån sig telefonen om de till exempel behöver titta på kartor.  

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation 

Vid normaldrift dokumenterar driftledarna inkommande fel i: 

 Driftjournalen 
 Driftstödsystemet 
 Nålar på den fysiska kartan 

När driftledarna tar emot ett kundsamtal antecknar de först på ett papper under tiden som de pratar 

med personen, detta eftersom driftledarna inte riktigt vet vad samtalet kommer gälla eller om det 

verkligen är ett fel eller inte. Efter att samtalet är över filtrerar de ut den viktiga informationen och 

dokumenterar den i driftjournalen. Driftledarna dokumenterar även felen i driftstödsystemet i form 

av anteckningar som de lägger in i den digitala kartan. I driftstödsystemet knyter de oftast kunder till 

felställena och vad som har reparerats. Utöver driftjournalen och driftstödsystemet dokumenterar de, 

för säkerhets skull, felen genom att sätta nålar på den fysiska kartan som de har sittande på väggen.  

Det går att se på de digitala minneslapparna om det är en upplysning eller ett fel, men inte om det är 

åtgärdat om det inte går att tyda ut av vad som står i texten. Eftersom den digitala kartan visar hur 

driftläget ser ut just nu, blir det fel om åtgärdade fel inte är borta från kartan. När upplysningen eller 

felet är inrapporterat av de ute på fältet, skriver driftledarna in det i en händelselista. Efter detta 

skriver även driftledaren in det i driftjournalen. Driftledarna använder sig fortfarande av 

papperskartor för att stödja sitt arbete. På dessa nålar de i princip allt som de gör för att de ska veta 

precis hur nätet såg ut om systemen skulle gå ner. Problemet med de fysiska minneslapparna är att 

de kan ramla ner.  

 

 

 

 

  

… när man sitter vid en dator och en telefon såhär, i sådana fall ska man ha 

headset eller något så att man kan ha båda händerna … För ska du bort och 

titta på kartor då får du lägga luren här. 

[Driftledare 1] 

 

… då satte man lappar på kartan, det var bara det att om en sådan där 

ramlade ner var sjutton satt den där någonstans. [Driftledare 2] 
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Information till kunder 

Vid normaldrift informerar driftledarna berörda kunder på följande sätt vid inkommande fel:  

 SMS 
 Röstbrevlåda 
 Hemsida 

Vid eldriftstörningar sätter driftledarna igång sin röstbrevlåda och informerar om vilka områden som 

är drabbade och de skickar även sms till de kunder som har anmält sig till denna tjänst. Framförallt är 

det företag och lantbrukare som abonnerar på tjänsten. I dagsläget får driftledarna själva kryssa för 

vilka ledningar som är drabbade och skriva en kort text i sms-informationen – antal kunder, vilket 

område det rör och eventuell tid när felet kan vara avhjälpt. Som standard brukar driftledarna sätta 

fyra timmar och denna information får de sedan gå in och uppdatera efter ett tag och välja att skicka 

ett sms igen.  

Efter att de har hittat några fel går driftledarna in och uppdaterar sms-tjänsten och röstbrevlådan 

och talar om att de har hittat felen, att reparation pågår och ungefär när de tror att felen kan vara 

avhjälpta. Utöver detta finns det en hemsida där kunderna kan få information om vilka områden som 

är strömlösa, om repareration eller felsökning pågår och när driftledarna tror att felen kommer vara 

åtgärdade.  

5.8 Kommunikation vid störningsdrift 
I början av en storstörning handlar det mycket om att samla information och det är därför viktigt att 

driftledarna kan informera alla berörda parter om det aktuella driftläget. 

Samla information 

 

Vid storstörningar samlar även kundservice information. För att detta ska fungera på ett bra sätt 

försöker driftledarna hela tiden uppdatera driftläget för att kundservice ska kunna se var avbrotten 

finns. Hos kundservice finns det en avspegling av driftstödsystemet som finns på driftcentralen. I det 

verktyget kan de även söka reda på abonnenten och se var i nätet de befinner sig. I och med detta 

kan kundservice på en gång meddela kunden i de fall det är ett redan känt avbrott. Alla samtal som 

innehåller någonting som är intressant för driftcentralens del skapar kundservice ett så kallat 

kundsamtal av i driftstödsystemet och dessa hamnar direkt nere hos driftledarna.  
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Huvuddelen av all felanmälan går via kundservice till driftcentralen, men en del felanmälningar 

kommer direkt till driftcentralen. Telefonnumren som går direkt till driftcentralen är officiella och 

finns i telefonkatalogen och därför är det alltid felanmälan som kommer in på de numren. De som 

däremot ringer till felanmälan till företaget hamnar hos kundservice. Att vara fler personer som kan 

svara i telefon är en fördel eftersom det då är lättare att samla information som är av värde för 

driften och felsökningen. Kundservice har dock svårare för att översätta nyttan av informationen i 

praktiken.  

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikation med fältarbetare 

 

Även vid störningsdrift sker kommunikationen mellan driftledarna och fältarbetarna via:  

 

 Fast telefon (Driftledare) 
 Mobiltelefon (Driftledare och Fältarbetare) 
 Kommunikationsradio 

 

I den utsträckning det är möjligt använder driftledarna mobiltelefon, men eftersom mobilnätet lätt 

drabbas av störningen är det inte alltid det fungerar. I och med detta används kommunikationsradio i 

mycket större utsträckning när det är störning än vid normaldrift.  

 

 

 

 

 

 

Kommunikation via radio är lite klumpigare men det brukar fungera för det mesta. Driftledarna har 

även ett mindre antal mobila radioapparater som fältarbetarna kan ta med sig ut. I och med detta 

kan fältarbetarna kommunicera med varandra när de är ute och patrullerar eller behöver hjälp.  

 

Vid storstörningar händer det ofta att driftledarna svarar på varandras samtal. För att lösa detta 

brukar driftledarna dela ut sina personliga mobilnummer till sina respektive fältarbetare istället för 

att de ska ringa till driftcentralens telefonnummer. Att dela ut sina personliga mobilnummer tycker 

driftledarna fungerar relativt bra i det läget, men då är de beroende av att mobilnätet fungerar. Den 

stora mängden samtal som kommer in till driftcentralen leder även till att fältarbetarna har svårt att 

komma fram till driftledarna.  

 

 

 

 

Sedan har vi ju radio också i bilarna då. Så den vägen kan de ju 

kommunicera om vi säger att det mobila nätet skulle gå ner … [Driftledare 

2] 

 

Sedan har ju de lite svårt att översätta det i praktiken vad vi har för nytta 

då. Men de … får ju reda på om det ligger träd på eller vad som har hänt 

iallafall. [Driftledare 5] 

 

… det är bara två nummer och det är så mycket upptaget, det är svårt att 

komma fram. [Fältarbetare 1] 
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Dokumentation 

Även vid störningsdrift dokumenterar driftledarna inkommande fel i: 

 Driftjournalen 
 Driftstödsystemet 
 Nålar på den fysiska kartan 

Driftledarna dokumenterar löpande allt som händer. Under själva störningen dokumenterar 

driftledarna i driftjournalen allt som fältarbetarna säger till dem. Det är även genom 

kommunikationen med fältarbetarna som driftledarna får veta att ett fel är åtgärdat. Dock kan de 

aldrig veta att det inte finns fler fel. Driftledarna dokumenterar även vad fältarbetarna har reparerat 

och hur de har gjort det eftersom det är mycket svårare för dem ute på fältet att göra det själva när 

det snöar och blåser.  

 

Driftledarna säger själva att det är svårt att hinna notera varje fel. De stora felen skriver de upp, men 

de mindre felen som de får per e-post hinner de inte alltid notera direkt i journalen men de sätter 

åtminstone en digital minneslapp i driftstödsystemet på dem för att de inte ska glömmas bort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information till berörda parter 

Vid störningsdrift informerar driftledarna berörda parter på följande sätt vid inkommande fel:  

 SMS 
 Röstbrevlåda 
 Hemsida 
 E-post 
 Sveriges Radio 
 TV 

Vid storstörningar skickar driftledarna även ut störningsinformation i form av sms till Sveriges Radio 

och TV. De kan även skicka informationen internt i form av ett e-postmeddelande. Alla som är av 

intresse av denna information inom företaget är med i den grupp som får e-postmeddelandet. Att få 

iväg denna information precis i början av störningen är mycket viktigt eftersom det kan vara många 

andra i organisationen som kan få frågor om vad som händer.  

  

… det är väl lite si och så med att man hinner med precis varenda grej … de 

här stora felen de skriver man ju upp alltså, men de här mindre felen som 

man får per mail då de kanske man inte hinner att notera direkt i journalen 

då men de sätter man ju den här minneslappen eller noten på då. Så den 

finns ju med i kartan digitalt … [Driftledare 2] 
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Hantera störmoment 

 

Vid storstörningar måste driftledarna framförallt hantera följande störmoment:  

 

 Inkommande samtal 
 Information till kunder 
 Larm och visuella signaler 

 

När det blir en stor störning är det ett stort antal kunder som ringer till driftcentralen och för att 

sortera bort dem som bara är oroliga eller nyfikna sätter driftledarna igång sin röstbrevlåda. 

Driftledarna informerar även om att man ska ringa ett annat telefonnummer till driftcentralen om 

man har information om själva felet, om man till exempel har sett att det ligger ett träd på en ledning. 

Denna typ av information är mycket viktig för driftledarna och det är därför viktigt att den personen 

kan komma fram till driftcentralen. Den störningsinformation driftledarna skickar i form av sms skrivs 

manuellt och därför vill driftledarna bara ägna tid till att skicka dessa sms om det är en hel ledning 

som är spänningslös och inte bara enstaka kunder.  

 

Med hjälp av dessa informationskanaler försöker driftledarna minska antalet kundsamtal till 

driftcentralen för att göra det möjligt för de kunder som har någon information att komma med att 

komma fram. Ett stort problem är dock att kunderna inte har samma benämning på var de bor som 

driftledarna säger i sin information och därför måste många kunder ringa och dubbelkolla om de bor 

på den ledning som det informerades om. Att huvudparten av felanmälningarna stannar innan den 

når driftcentralen ses som en förutsättning då det inte skulle fungera om driftledarna skulle vara 

tvungna att förklara för kunderna vad som händer när de är mitt i en storstörning.  

 

Även antalet samtal med fältarbetarna ökar drastiskt vid storstörningar, vilket försvårar driftledarnas 

arbetssituation.  

 

 

 

 

 

Vid dessa tillfällen kan driftledarna därför ta hjälp av en av fältarbetarnas arbetsledare för att sköta 

kommunikationen mellan fältarbetarna och driftledarna. Arbetsledaren befinner sig då på 

driftcentralen, vilket både gör att driftledarna avlastas och att fältarbetarna har ytterligare en 

kontaktväg.  

 

 

 

 

 

 

Under en storstörning är det mycket lätt att det blir rörigt inne på driftcentralen, vilket framförallt 

beror på den stora mängden inkommande samtal. Driftledarna tycker att det kan vara stressigt att 

Det blir så mycket för driftcentralen … de kan ju inte ha kontakt med trettio 

man. [Fältarbetare 2] 

 

… hellre att det är fler personer så vi, vi kan ha fler nummer och att vi har 

någon kontakt som vi ringer till så vi inte ringer de här vanliga DC-numren 

då. [Fältarbetare 1] 
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arbeta när telefonen ringer hela tiden och i vissa lägen när de gör någonting får de helt enkelt 

försöka koppla bort att det ringer och göra det de höll på med först.  

 

 

 

 

 

 

Figur 6 – Informationsflöden till och från driftcentralen   

  

… det blir ju mycket när telefonen ringer mycket och det larmar och det, då 

kan det ju vara svårt men det är bara att försöka ta det lugnt. Det blir oftast 

mycket bättre resultat än om man håller på och flöjtar runt stressar på. 

[Driftledare 3] 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras de resultat som nåtts under studien med kopplingar till den bakomliggande 

teorin. Diskussionen utgår ifrån de frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen.  

6.1 Hur förändras organisationen vid störningsdrift? 
Vid större störningar sätts en störningsorganisation samman som är anpassad till störningens storlek, 

vilket stämmer överens med det Ishida (1993) beskriver som organisatorisk problemlösning. Det som 

kännetecknar organisatorisk problemlösning är att organisationen förändras som ett svar på en 

dynamiskt föränderlig miljö. Ishida (1993) menar att förändringar av organisationsstrukturen 

möjliggör för organisationen att bibehålla sin effektivitet. Hollnagel & Woods (2005) menar att 

oväntade händelser kräver mer tid av operatören eftersom ny information måste behandlas, besluta 

om handling och uppdatera situationsförståelsen. En strategi för att hantera detta problem är att 

tillhandahålla det sammansatta kognitiva systemet oändliga resurser. Denna förmåga är dock 

begränsad när det gäller sammansättningen av störningsorganisationen. Då det under dessa stora 

störningar är mycket fler fel än reparationslag, måste de kunna hushålla med resurserna. Denna 

resursfördelning stämmer överens med organisatorisk problemlösning där ett flertal agenter tilldelas 

ett flertal delmål för att balansera belastningen (Ishida, 1993).  

Vid förväntade störningar arbetar driftledarna proaktivt och initierar störningsorganisationen innan 

själva störningen har inträffat. Detta handlande är en viktig del av Hollnagel & Woods (2005) 

grundläggande cykliska modell, som beskriver hur det sammansatta kognitiva systemet behåller 

kontrollen över vad det gör. Detta proaktiva handlande när det gäller sammansättningen av 

störningsorganisationen tyder på att det sammansatta kognitiva systemet vid detta tillfälle befinner 

sig i ett strategiskt kontrolltillstånd, enligt den kontextuella kontrollmodellen som beskrivs av 

Hollnagel & Woods (2005). Dock har det inte framkommit någonting i denna studie som tyder på att 

detta är tillräckligt. Hur störningsorganisationen ska vara uppbyggd är planerad i förväg, men ingen 

av dessa ytterligare personer finns på plats när störningen inträffar.  

Den organisation som sätts samman vid störningar måste klara av en hög informationsbelastning, att 

ta hand om geografiskt utspridda problem och ett stort antal parallella insatser, vilket beskrivs av 

Artman (1999) som några av anledningarna till ett distribuerat beslutsfattande. Resultatet av denna 

studie tyder dock på att den störningsorganisation som sätts samman inte uppfyller ovan nämnda 

krav vad gäller hantering av en hög informationsbelastning och ett stort antal parallella insatser. 

Detta beror framför allt på brister i hur störningsorganisationen tar hand om inkommande 

felanmälningar. Vid storstörningar inkommer det en mycket stor mängd icke filtrerad information i 

form av samtal från kunder direkt till driftcentralen. Detta leder till att det är svårt för fältarbetarna 

att komma fram, vilket i sin tur leder till att beslut och åtgärdande kontrollhandlingar försenas.  

I studien framgår det inte klart för författaren om den störningsorganisation som ska sättas samman 

är tillräckligt väl beskriven, med avseende på hur den ska vara utformad och vem som ska initiera och 

leda det hela. Dock framgår det inte tydligt om beskrivningen av hur organisationen ska sättas ihop 

även är oklar för de studerade personerna.  

6.2 Hur förändras arbetssättet vid störningsdrift? 
Vid en storstörning uppstår en överbelastning av informationsindata och på grund av detta använder 

sig driftledarna av händelselistan som finns i driftstödsystemet eftersom denna är mindre detaljerad 
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än den händelselista som finns i fjärrkontrollen. Denna strategi stämmer överens med en av 

Hollnagel och Woods (2005) strategier för att hantera komplexitet, nämligen utelämnande av 

information på bekostnad av en viss informationsförlust. Händelselistan i fjärrkontrollsystemet visar 

fel information och visar alltså inte den information som driftledarna behöver ha tillgång till för att 

göra en bedömning av situationen och få en överblick över vad som har inträffat.  

Driftledarna har svårt för att använda det gränssnitt som tillhandahåller informationen gällande vilka 

fel som inträffat, eftersom denna information är för detaljerad. Detta kan leda till att genomförandet 

av en handling blir ofullständig eller felaktig, vilket i sin tur kan leda till oväntade resultat och 

händelser (Hollnagel & Woods, 2005). Detta eftersom det sammansatta kognitiva systemets 

konstruktion av situationens framträdande aspekter blir felaktig och det är denna konstruktion som 

ligger till grund för utvärdering av händelser och val av kontrollhandling. Det sammansatta kognitiva 

systemets konstruktion av situationen är en av de tre huvudbeståndsdelarna i Hollnagel och Woods 

(2005) kontextuella kontrollmodell. Driftledarnas möjlighet att planera och förutse är begränsad då 

de inte har en full förståelse för situationen och på grund av att den tillgängliga tiden är begränsad. 

Det sammansatta kognitiva systemet växlar därför mellan ett opportunistiskt kontrolltillstånd, där 

valet av handling baseras på vanor och samband och ett taktiskt kontrolltillstånd, där valet av 

handling istället baseras på strategier och erfarenheter (Hollnagel & Woods, 2005).  

Driftledarna tillämpar ett kunskapsbaserat beteende då de konfronteras med en okänd situation 

såsom en storstörning. Vid dessa tillfällen använder de sin kunskap på ett mer experimenterande sätt 

för att komma fram till en lämplig lösning. Detta stämmer överens med den tredje nivån i 

Rasmussens beskrivning av mänskliga operatörers beteende (Guiost & Debernard, 2007). Vid 

storstörningar delar driftledarna upp fältarbetarna mellan sig för att balansera den belastning som de 

utsätts för (Ishida, 1993). Detta stämmer även överens med Sternbergs (2003) beskrivning av 

resursfördelning vid problemlösning, vilket är viktigt för att spara tid. Denna typ av resursfördelning 

beskrivs av Hollnagel & Woods (2005) som en strategi för att hantera komplexitet i form av 

överbelastning av informationsindata, nämligen decentralisering. Samarbete i denna form beskrivs av 

Jones & Jacobs (2000) som kooperativ problemlösning. Dock stöds inte denna uppdelning av de 

tekniska systemen, vilket gör att det finns risk för problem med kommunikationen som kan leda till 

att viss information går förlorad. Detta kan i sin tur leda till bristfälligt underbyggda beslut och risk för 

felaktiga kontrollhandlingar.  

Enligt Billings et al. (1980) är sannolikheten stor för att en potentiell kris verkligen blir en kris om det 

inte existerar några planer för hur man ska handskas med problemet. Billings et al. (1980) menar 

vidare att det är troligt att oväntade händelser saknar denna typ av katastrofplaner, vilket stämmer 

överens med att det inte finns några direkta manualer för hur driftledarna ska göra när det inträffar 

en storstörning.  

Skrivandet av kopplingssedlar istället för driftordrar som underlag bör leda till en minskad säkerhet, 

eftersom driftordrarna som tas fram vid normaldrift är så pass mycket mer genomarbetade innan 

något arbete får utföras i elnätet. Dock går det inte genom denna studie att klargöra om och vad den 

minskade säkerheten får för konsekvenser.  

Tidsförloppet beror mycket på fältarbetarna som är ute och arbetar i nätet. Detta eftersom de varken 

kan arbeta eller förflytta sig hur fort som helst. Förutom tiden det tar för fältarbetarna att arbeta och 

förflytta sig tar all extern felanmälan som kommer in direkt till driftcentralen och alla övriga 
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telefonsamtal mycket tid för driftledarna. Om driftledarna istället får sitta och arbeta rationellt med 

felen de har skulle det gå fortare.  

6.3 Hur förändras beslutsfattandet vid störningsdrift? 
På grund av den stora mängd information gällande fel som inkommer måste driftledarna prioritera. 

De strategier som driftledarna använder för att hantera denna komplexitet stämmer överens med 

två av de strategier som beskrivs av Hollnagel & Woods (2005). Den första strategin är att reducera 

precisionen för att få mer tid och ett snabbare handlande. Den andra strategin är att köa de olika 

felen.  

Nackdelen med de strategier som driftledarna använder sig av vid prioritering är att de leder till att 

viss information går förlorad. Däremot är fördelen att driftledarna har en möjlighet att ta hänsyn till 

tillräckligt mycket information för att det sammansatta kognitiva systemet ska kunna fungera som 

planerat. (Hollnagel & Woods, 2005) Att driftledarna inte har tillräckligt med tid och kunskap om 

situationen kan, enligt Hollnagel & Woods (2005), i sin tur leda till problem när de ska välja 

kontrollhandling. Även Vernon (1971) menar att en otillräcklig kunskap om och insikt i situationen 

leder till att det är svårt att korrekt förutsäga vad som kommer att hända och vilket som är det 

effektivaste sättet att reagera på. Driftledarna kan inte själva avgöra när de har inhämtat tillräckligt 

mycket information för att ta ett sådant beslut. Istället krävs det att beslut tas i realtid, vilket beskrivs 

av Brehmer (1990, 1992; i Artman, 1999) som en viktig komponent vid dynamiskt beslutsfattande. 

Anledningen till att driftledarna måste prioritera är att de har en mängd motstridiga mål som de ska 

uppnå. Detta beskrivs av Hollnagel & Woods (2005) som en av tre anledningar till ökad komplexitet i 

processkontroll.  

När driftledarna har insett att ett eller flera problem har uppstått börjar de med att försöka lösa 

problemet på egen hand istället för att kalla in extra förstärkning. Det är endast en liten del av de fel 

som inträffar vid en storstörning som driftledarna kan lösa helt på egen hand och detta sätt att 

försöka angripa problemet på är inte ett optimalt agerande eftersom driftledarna blir för sena med 

att kalla in förstärkning. Konsekvensen av detta blir att driftledarna inte har den typ av personal på 

plats som krävs för att problemen ska kunna lösas och för att de ska få avlastning. Avsaknaden av 

förstärkning i form av en störningsorganisation leder i sin tur till fördröjningar som påverkar 

beslutsfattandet negativt eftersom driftledarna inte har tillräckligt med tid till att revidera 

situationsförståelsen. Det gränssnitt och den träning som driftledarna har tillgång till stödjer dem 

inte när de ska ta beslut, vilket gör att de väljer att försöka identifiera allt som händer istället för att 

från början kalla in en ordentlig störningsorganisation.  

Flertalet av driftledarna har tidigare arbetat som fältarbetare och de erfarenheter och kunskaper de 

inhämtade då stödjer dem i deras driftledningsarbete inom Linköpingsområdet. Driftledarna anser 

att det är svårare att ta beslut när det gäller området kring Katrineholm vilket tyder på att det inte är 

tillräckligt med erfarenhet av fältarbete generellt utan att det krävs erfarenheter från det specifika 

området där driftledningen ska ske. Då de tekniska hjälpmedlen som finns till hands inne på 

driftcentralen inte är tillräckliga för att stödja driftledarna fullt ut avseende detta, är det viktigt att 

driftledarna kan ta hjälp av fältarbetarna när det gäller att ta beslut. Fältarbetarna fördelas även 

utifrån vilken typ av arbeten de är duktiga på för att öka tillförlitligheten i detta beslutsstöd. Detta 

stämmer överens med två av anledningarna till ett distribuerat beslutsfattande, nämligen behovet av 

expertis och stöd (Artman, 1999).  
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6.4 Hur förändras kommunikationen vid störningsdrift? 
Störningsorganisationens utformning stämmer överens med ett drakformat (eng. kite) centraliserat 

kommunikationsnätverk som beskrivs av Shaw (1964; i Forsyth, 2006). Detta innebär att alla 

handlingar och beslut går via driftledarna, medan viss del av informationen går direkt mellan de 

andra grupperna utan att passera driftcentralen. Även vid normaldrift används ett centraliserat 

kommunikationsnätverk men då med formen av ett hjul (eng. wheel), vilket innebär att all 

information, alla handlingar och beslut går via driftledarna (Shaw, 1964; i Forsyth, 2006). I det 

studerade kognitiva systemet fungerar ett centraliserat kommunikationsnätverk bra vid normaldrift 

eftersom mängden information som flödar igenom knutpunkten (driftledarna) är begränsad. Vid en 

storstörning däremot ökar mängden information och antalet beslut drastiskt och en ökning i 

komplexiteten i organisationsstrukturen inträffar, vilket leder till att antalet dirigeringar ökar och en 

mättnadsgrad uppnås. Konsekvensen av detta blir att driftledarna som utgör knutpunkten i nätverket 

inte längre effektivt kan övervaka, granska och slussa vidare antalet inkommande och utgående 

uppgifter, vilket stämmer överens med den mättnadsgrad som beskrivs av Shaw (1964; i Forsyth, 

2006).  

Dokumentationssystemen är inte anpassade för den hektiska arbetssituation som driftledarna 

befinner sig i vid en storstörning. Driftledarna hinner därmed inte att dokumentera allt som händer. 

Trots detta krävs det att driftledarna dokumenterar allting på tre olika ställen.  

Driftledarna arbetar i en mycket stressig arbetsmiljö med auditiva larm, ringande telefoner, visuella 

signaler och mycket rörelse från olika grupper av människor. Framför allt är det kommunikationen via 

telefon som är till stor nackdel för driftledarna. Då fältarbetarna använder samma telefonlinje in till 

driftcentralen som den linje kunderna använder bildas lätt en flaskhals i kommunikationen mellan 

driftledarna och fältarbetarna. Denna flaskhals hindrar informationen gällande fel och åtgärder att nå 

fram i tid, vilket ger fördröjningar i beslutsfattandet. Att fältarbetarna och driftledarna kan hålla 

kontakten med varandra är en nödvändighet för att kunna åtgärda de fel som inträffar eftersom 

fältarbetarna inte får arbeta helt fritt i nätet utan måste få vissa direktiv och godkännanden från 

driftledarna. Ett annat problem med kommunikationen via telefon är att driftledarna svarar på 

varandras samtal och för att komma runt detta problem delar driftledarna ut sina personliga 

mobilnummer, vilket inte kan vara ett acceptabelt sätt att lösa problemet på.  
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7 Slutsats 
Driftcentralen med kringliggande grupper utgör en komplex organisation som ska klara av att hantera 

oförutsägbara händelser. Denna studie visar att detta sammansatta kognitiva system klarar av denna 

uppgift till en acceptabel nivå med hjälp av erfarenheten och kunskapsnivån hos driftledarna och 

fältarbetarna. Det finns dock ett antal kritiska punkter som påverkar beslutsfattandet och förmågan 

att bibehålla kontrollen i det sammansatta kognitiva systemet.  

7.1 Hur förändras organisationen vid störningsdrift? 
 Den stora mängd icke filtrerade felanmälningar som inkommer till driftcentralen leder till en 

informationsreduktion i form av godtyckligt utelämnande. Detta leder i sin tur till bristfälligt 
underbyggda beslut och risk för felaktiga kontrollhandlingar.  
 

 Vid planeringen av hur störningsorganisationen ska utformas befinner sig det kognitiva 
systemet i ett strategiskt kontrolltillstånd, men då denna utökade organisation inte finns på 
plats när själva störningen inträffar tappar det kognitiva systemet kontrollen över situationen 
vid störningens inträffande och befinner sig i ett kaotiskt kontrolltillstånd.  
 

 När störningsorganisationen väl är på plats kan det kognitiva systemet återta kontrollen över 
situationen och befinner sig i gränslandet mellan ett opportunistiskt och taktiskt 
kontrolltillstånd.  

7.2 Hur förändras arbetssättet vid störningsdrift? 
 En kombination av faktorerna felaktigt utformat gränssnitt och tidspress leder till en 

informationsreduktion i form av godtyckligt utelämnande. Detta leder i sin tur till bristfälligt 
underbyggda beslut och risk för felaktiga kontrollhandlingar.  
 

 Skrivandet av kopplingssedlar istället för driftordrar som underlag bör leda till en minskad 
säkerhet, eftersom driftordrarna som tas fram vid normaldrift är så pass mycket mer 
genomarbetade innan något arbete får utföras i elnätet. Dock går det inte genom denna 
studie att klargöra om och vad den minskade säkerheten får för konsekvenser.  

7.3 Hur förändras beslutsfattandet vid störningsdrift? 
 När störningsorganisationen är på plats kan distribuering av driftledarnas övriga 

arbetsuppgifter ske, vilket bidrar till att driftledarna har mer tid för att planera och revidera 
situationsförståelsen.  
 

 Resultaten i denna studie tyder på att det är graden av erfarenhet som avgör hur fort 
driftledarna kan återta kontrollen. I de fall kunskapen från praktiskt fältarbete inom ett 
specifikt geografiskt område saknas måste en analys göras gällande hur detta ska 
kompenseras. Detta kan till exempel ske genom tekniskt stöd, utbildning och 
kompetensöverföring. 

7.4 Hur förändras kommunikationen vid störningsdrift? 
 Det i studien beskrivna sammansatta kognitiva systemet är uppbyggt som ett centraliserat 

kommunikationsnätverk, vilket har visat sig inte vara optimalt vid en storstörning på grund av 
den mättnadsgrad som uppnås.  
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8 Åtgärdsförslag 
Följande förslag måste värderas och utredas vidare i vilken utsträckning de kan minska den mättnad 

som uppstår i det kommunikationsnätverk de olika grupperna utgör samt öka det sammansatta 

kognitiva systemets kontrollförmåga vid störningsdrift.  

 För att driftledarna inte ska bli störda när de arbetar med att åtgärda felen skulle det 
underlätta om en av driftledarna tar hand om alla samtal medan de andra ägnar sig åt 
driftledning.  
 

 För att säkerställa en effektivare kommunikation ska de trådburna telefonerna bytas ut mot 
trådlösa telefoner med headset.  
 

 De digitala dokumentationssystemen bör kopplas samman. Dels för att säkerställa att 
tillgängliga data är konsistent och dels för att driftledarna skulle spara tid och ändå ha större 
chans att dokumentera det som inträffar och undvika att vissa händelser inte dokumenteras. 
Detta skulle i sin tur leda till att informationsspridningen till kundservice blir mer heltäckande 
och direkt. 
 

 För att minska mängden information som kommer in till driftcentralen bör all icke filtrerad 
felanmälan från kunder hindras.  
 

 Störningsorganisationen behöver finnas på plats tidigare i störningens inledningsskede för att 
driftledarna ska få avlastning.  
 

 Säkerställ att störningsorganisationens utformning, roller och ansvarsfördelning är 
otvivelaktig för alla inblandade personer.  
 

 Anpassa vilken information som finns tillgänglig för driftledarna via de tekniska systemen 
samt vilken detaljeringsgrad informationen har för att driftledarna ska få tillgång till rätt 
information vid rätt tillfälle.  
 

 För att stödja driftledarna i deras arbete behöver den uppdelning av fältarbetare som 
driftledarna gör vid störningsdrift även stödjas av de tekniska system de använder.  
 

 För att minska den flaskhals som bildas när fältarbetarna använder samma telefonlinje som 
kunderna, behöver fältarbetarna en egen telefonlinje in till driftcentralen. Då skulle det vara 
möjligt för driftledarna att prioritera bland de inkommande samtalen.   
 

 För att minska den upplevda känslan av en krissituation vid störningsdrift behöver anpassade 
och lättillgängliga manualer för hur driftledarna ska agera i olika situationer tas fram.  
 

 Alla inblandade grupper behöver mer träning av störningsdriftsituationer genom att simulera 
olika former av storstörningar.  
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