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Sammanfattning 

Projektet har med kvalitativa metoder och med samhällsvetenskapliga begrepp studerat 

huvudsakligen två säkerhetskritiska system, järnväg och kärnkraft. Olyckor i tekniska system 

är ofta en följd av en ensidig fokusering på en ingenjörsmässig analys av riskerna och en 

ingenjörsmässig utformning av systemen. I kritiska situationer är det drift- och 

underhållspersonal som kompenserar för brister i teknik, instruktioner, resurser och planering 

genom improvisation, regelbrott och risktagande. Personalens kunskaper och 

samhällsvetenskaplig forskning ger en förbättrad förståelse av orsakerna till olyckorna och 

stöd för arbetet med att förutse, förebygga och hantera dem. Men organisationerna förmår 

idag inte att ta till sig dessa kunskaper för att förbättra säkerhetsstyrningen. 

Båda verksamheterna organiseras utifrån konkurrerande logiker: lönsamhet, formell 

riskanalys och yrkesgemenskaper. Järnvägsunderhållet karaktäriseras av en ständig 

kompromiss mellan krav på punktlighet, trafiksäkerhet och arbetarskydd. Järnvägsteknikerna 

kompenserar för brister i systemutformningen, såsom fysisk arbetsmiljö, regelsystem, 

resurstilldelning och planering, genom improvisation, regelbrott och risktagande. Teknikerna 

är oftast framgångsrika. Men tyvärr leder detta arbetssätt ibland till arbetsplatsolyckor. 

Organisationen har inte heller tillräcklig förmåga att lära sig hur systemet kan förbättras.  

Kärnkraften har länge arbetat med att minska riskerna för mänskliga felhandlingar. Men 

tillbudet i Forsmark 2006 visar att systemets utformning kan vara en större felkälla. 

Kärnkraftverket hade inte förutsett den utlösande händelsen och inte konstruerat systemet för 

att kunna hantera den. Inte heller Kärnkraftinspektionen hade insett detta, i likhet med stora 

delar av kärnkraftsindustrin i världen. En alltför snäv analys ledde till att möjliga samband 

mellan olika delar av systemet inte uppmärksammades. Om två istället för fyra 

säkerhetssystem hade fallerat hade personalens skickliga ingripande varit nödvändigt för att 

undvika skador på härden och i förlängningen härdsmälta. Hur kan kärnkraftsindustrin 

förbättra det organisatoriska lärandet även för systemutformning? 

Improvisation är nödvändigt i säkerhetskritiska system men även säkerhetsstyrningen kan 

förbättras. Personalens kunskaper och arbetssätt används idag inte fullt ut för att förbättra 

riskanalys och säkerhetsstyrning. Projektet har bidragit till att utveckla begrepp och teorier för 

dessa kunskaper och arbetssätt: relationen mellan risk, ansvar och identifikation, lärande och 

risk, organisering som bricolage, samt tillbudsrapportering som historieberättande. För att 

förbättra förståelsen av och beredskapen inför framtida olyckor och kriser måste både företag 

och myndigheter förändra sin kunskapsproduktion och säkerhetsstyrning: 

1. Utforma och hantera tillbudsrapporteringssystem så att de upplevs som meningsfulla 

och förändra systemen för att förebygga olyckor istället för att bortförklara dem. 

2. Involvera fler delar i organisationen vid riskanalys, använd kunskaper från olika håll. 

Granska för-givet-tagna utgångspunkter, modeller och arbetssätt samt föreställningar 

om tillräcklig visshet. Använd personalens kompetens vid systemutformning.  

3. Granska hur systemet verkligen fungerar, utgå inte från att planeringen återspeglar 

detta. Granska samband mellan teknik, produktionskrav, regelverk och risker. 

4. Minska behovet av risktagande och regelbrott genom att förändra systemets 

utformning och resurstilldelning. Underlätta improvisation och erkänn dess 

nödvändighet. 
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Prolog: underhåll avslöjar systembrister 

I samband med ett planerat underhållsarbete på Lerums station i oktober 1987, lossnade 

trådarna i en kabel mellan en växel och en plint från sina fästen (Katastrofkommissionen 

1987). Signalteknikerna inledde en omedelbar reparation för att inte orsaka försenad trafik. 

De hämtade en otydlig ritning för att återställa trådarna och fäste dem felaktigt i plinten. För 

trafikledaren i Göteborg såg det ut som om växlarna låg rakt så att två expresståg skulle mötas 

på varsitt spår. Han förstod inte heller från sitt samtal med en av signalteknikerna att växeln 

istället ledde över trafiken från det ena till det andra huvudspåret. Signalteknikerna avsåg att 

kontrollera växelns funktion till efter att tågen passerat. Expresstågen frontalkolliderade med 

hög fart på samma spår: 9 människor omkom och 130 skadades.  

Olycksutredningen visade på flera bakomliggande faktorer: krav på punktlighet leder till 

risktagande, det saknades rutiner för att kontrollera ingrepp i säkerhetskritisk teknik och det 

saknades fungerande former för kvalitetssäkring av säkerhetskritiska samtal. Som ett resultat 

av järnvägsolyckan i Lerum utvecklade Banverket signalsäkerhetsgranskningar men 

förväntningarna på punktlighet och de bristfälliga säkerhetssamtalen har inte åtgärdats. Vad 

kan detta bero på? Hur och med vilka medel organiseras arbetet?  

 

Inledning: kunskapsproduktion och säkerhetsstyrning 

Utgångspunkten för projektet var att säkerhetskritiska system kännetecknas av två slags 

problem. Eviga problem handlar om komplexa, tätt kopplade system med inneboende risker 

för vilka även normal drift kan leda till olyckor. Tidsbundna problem handlar om 

produktionspress, omorganisationer, nya styrformer, beroende av ny informationsteknik mm. 

Med bristfälliga kunskaper om hur systemet fungerar riskerar båda dessa problem att leda till 

fortsatta överraskningar eftersom systemen blir sårbara för oförutsedda störningar. 

Kunskap om risker skapas i sociala processer, i arbetslag och projekt samt i vetenskapliga 

sammanhang. Men det är den ingenjörsbaserade riskuppfattningen som dominerar både i 

samhället och i de organisationer som ska hantera risker. Samhällsvetenskapliga perspektiv 

och kunskaper och de som skapas bland operatörer marginaliseras. Syftet med projektet var 

att lära mer om de senares kunskaper och perspektiv för att utforma alternativa riskbegrepp 

och riskhanteringsstrategier.  

Ökad kunskap om skilda riskuppfattningar och riskhanteringsmetoder kan förbättra 

förståelsen av risker i kritiska infrastruktursystem och ligga till grund för en förbättrad 

riskhantering. Projektet har fokuserat på design och hantering av kritiska infrastruktursystem. 

Jag har synliggjort riskuppfattningar och kunskaper som finns bland operatörerna för att 

systemen som helhet ska kunna tillägna sig en större beredskap inför framtiden: med 

beredskap menar jag här både kognitivt, det vill säga en större repertoar av tänkbara 

händelser, och praktiskt i termer av strategier för att förutsäga, förebygga och minska 

konsekvenserna av sådana händelser. 

Denna rapport visar hur risker beskrivs och hanteras i säkerhetskritiska verksamheter, med 

fokus på sambandet mellan kunskapsproduktion och säkerhetsstyrning, huvudsakligen belyst 

utifrån järnvägsunderhåll och med mindre omfattande studier av vetenskapliga texter, 

brandmäns arbete samt kärnkraft. Både järnvägsunderhåll och kärnkraft är säkerhetskritiska 
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och samhällsviktiga verksamheter och båda ska formellt hanteras på samma sätt: genom 

riskanalyser och säkerhetsstyrning som granskas av tillsynsmyndigheterna. I båda systemen 

sker en parallell kunskapsproduktion med skilda kännetecken. Experterna 

(säkerhetshandläggare, ingenjörer) lär sig genom intervjuer, statistik, beräkningar och 

simuleringar. Arbetarna lär sig mestadels genom att delta i arbetslagets gemensamma arbete. 

Men systemen skiljer sig åt avsevärt: järnvägen är mycket äldre; järnvägen har disciplinära 

traditioner men också stolta och självständiga grupper av arbetare; kärnkraften är mer politiskt 

laddad och med stora krav på kontroll över verksamheten. 

Data har samlats in genom deltagande observation, intervjuer, fokusgrupper och 

dokumentstudier. Resultaten från projektet har visat hur nödvändig arbetarnas kunskap är för 

en säker drift, samtidigt som den också visar att den kunde användas bättre för att utforma 

säkra system. Men projektet har också visat på sårbarheter både i denna kunskap och i 

expertkunskapen.  

Projektet har resulterat i åtta publikationer som återfinns i referenslistan. Projektet har också 

rapporterats på en rad vetenskapliga konferenser liksom för praktiker på konferenser och 

föreläsningar. Jag inleder rapporten genom att diskutera betydelsen av den dominerande 

ingenjörslogiken. Därefter följer en genomgång av min forskning kring järnvägsunderhåll. 

Järnvägsolyckan i Lerum har varit en utgångspunkt för de empiriska och teoretiska problem 

som väglett min forskning om järnvägsunderhåll och jag ställer mig frågan om olyckan 

kunnat undvikas med de kunskaper min forskning resulterat i. Sedan redogör jag för min 

förstudie kring tillbudet i Forsmarks kärnkraftverk sommaren 2006. Avslutningsvis diskuterar 

jag hur säkerhetskritiska system kan förbereda sig bättre för olyckor genom att lära sig mer 

om hur systemen fungerar både genom mer kunskaper om dagligt arbete och genom en kritisk 

granskning av riskanalysens antaganden, modeller, beräkningar och kriterier för tillräcklig 

visshet. 

 

Ingenjörslogikens dominerande ställning 

Antropologen Constance Perin (2005) som studerat meningsskapande i kärnkraftsindustrin 

genom dokument och intervjuer om tre tillbud hävdar att kärnkraften styrs genom olika 

kulturella logiker: lönsamhet, kalkylerad logik och realtidslogik (Perin 2005). Den 

kalkylerade logiken bygger på en ingenjörsmässig analys där kvantifiering och 

sannolikhetsberäkningar är nödvändiga för att risker ska uppmärksammas och leda till 

förändringar. Realtidslogiken anpassar handlingar efter brister i systemutformning och efter 

förutsättningar. Anpassningen innebär att organisationen inte styrs såsom ledningen 

föreställer sig det men likväl är den nödvändig för en säker drift. Den kalkylerade logiken, 

eller ingenjörslogiken, är statusmässigt överordnad och det är den som i första hand används 

för att utforma utbildningar, instruktioner och regelverk, inte realtidslogiken. Den senare får 

man lära sig i arbetslaget. Perin argumenterar för att den kalkylerade logiken och 

realtidslogiken bör jämställas för att öka förståelsen för riskerna och hur de kan hanteras. 

Utifrån en modell som väglett hela forskningsprojektet analyserade Martin Hultman åtta olika 

riskperspektiv (Hultman 2005): ingenjörsperspektivet, det kulturella riskperspektivet, risker 

som daglig praktik, det ekologiska riskperspektivet, riskorganisering, det reflexiva 

modernitetsperspektivet, det ekonomiska perspektivet samt governmentality. Modellen har 

fem dimensioner: människosyn, orsakssamband, kunskapssyn, riskvärdering och 

riskhantering. För ingenjörsperspektivet är människor i huvudsak felkällor; olyckor orsakas av 
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bestämda felkällor; risker kan och måste kvantifieras; risker värderas som produkten av 

sannolikhet och konsekvens; och risker kan hanteras med mer teknik.  

Hultman finner att ingenjörsperspektivet, och alltmer det ekonomiska perspektivet, har 

tolkningsföreträde i utbildningssammanhang, i organisationer och i den politiska styrningen 

av riskfyllda verksamheter. De som inte använder ingenjörsperspektivet får svårigheter att få 

inflytande över beslut om riskfyllda verksamheter. Men frånvaron av de rätta siffrorna kan 

också leda till att risker inte får tillräcklig uppmärksamhet. Rymdfärjan Challenger 

exploderade 1987 till följd av nedbrytning av tätande ringar på startraketerna. Nedbrytningen 

ansågs acceptabel för de uppskjutningar som föregick explosionen av de inblandade 

arbetsgrupperna: enligt deras beräkningar skulle nedbrytningen hålla sig inom acceptabla 

gränser (Vaughan 1996). De varningssignaler som förekom normaliserades och de personer 

som kände sig tveksamma till uppskjutningen förmådde inte övertyga de andra eftersom de 

inte kunde presentera övertygande argument enligt de etablerade kraven.  

Både järnvägsunderhåll och kärnkraft karaktäriseras av konkurrens mellan krav på 

produktion, säkerhet och personskydd. Den kalkylerade logiken ligger till grund för 

riskanalyser och för myndighetsbeslut. Tekniker och operatörer använder kunskaper från 

realtidslogiken för att organisera arbetet. De kompenserar för brister i systemutformning och 

efter lokala förutsättningar. Realtidslogiken innebär att organisationen inte styrs såsom 

företagen beskriver den i sin riskanalys som ligger till grund för tillsynsmyndigheternas 

tillståndsbeslut men likväl är den nödvändig för en säker drift.  

De följande avsnitten visar på fyra olika problem med ingenjörslogikens tillräcklighet för att 

analysera och styra järnvägsunderhållet. Projektet har belyst fyra olika problemområden inom 

järnvägsunderhållet med en jämförelse med brandmäns arbete: relationen mellan risk, ansvar 

och identifikation, lärande och risk, organisering som bricolage, samt tillbudsrapportering 

eller historieberättande. 

 

Risk, ansvar och identifikation 

Formellt har Banverket som anläggningsägare ett övergripande ansvar för en säker 

infrastruktur, exempelvis för signalsäkerhet, och entreprenören Banverket Produktion har 

ansvar för en säker arbetsmiljö. De har också en omfattande planerings- och kontrollapparat 

för att säkerställa dessa ansvarsområden. I praktiken har dock järnvägsteknikerna ett starkt 

anspråk på ett yrkesansvar utifrån sina säkerhetskritiska arbetsuppgifter och riskfyllda 

arbetssituation: teknikernas arbete skapar förutsättningar för säker och punktlig trafik (Sanne 

2008a). Teknikerna framställer också arbetsmiljörisker som hanterbara med hänvisning till sin 

kompetens och till ömsesidigt ansvarstagande och tillit inom arbetslaget. Dessutom beskriver 

teknikerna sig själva som engagerade, det vill säga ansvaret för säkerhetskritiska 

arbetsuppgifter skapar ett engagemang för transportsäkerheten 

Risktagande för att hantera transportrisker blir på detta sätt det kombinerade uttrycket för 

ansvar, skicklighet och kontroll: ”Man kan bryta mot regler så länge man vet vad man gör”. 

Teknikerna har lärt sig att det är fördelaktigt att ta vissa risker eftersom de ökar 

produktionsvolymen, minskar ansträngningen och kräver färre resurser. Risktagande blir ett 

vardagligt, ofta omedvetet, beteende utan vilket produktionsmålen inte skulle kunna nås under 

givna förutsättningar: vardaglig tids- och personalplanering är beroende av ett visst 
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risktagande. Teknikerna tar arbetsmiljörisker för att kompensera för otillräcklig planering, tid 

eller andra resurser: de tar således ansvar för vad företaget skulle ha gjort.  

Även brandmäns arbete karaktäriseras med fördel som risktagande för en högre sak. 

Forskning kring brandmäns identitet och arbete visar en fokusering på att släcka bränder och 

annan livräddning såsom det ”riktiga arbetet” (Kruse 2007). Livräddandet gör arbetet 

meningsfullt, det är det som gjort att brandmännen sökt sig till arbetet och det återspeglar 

också allmänhetens förväntningar. Att rädda liv i samband med bränder och olyckor innebär i 

varierande utsträckning att utsätta sig för risker för att rädda andras liv. Risktagandet handlar 

om humanism (att rädda liv), yrkesstolthet, äventyrslust och det ger hjältestatus. Det ger en 

kick och det är en väsentlig del av identitetsskapandet.  

Både brandmän och järnvägstekniker har en hög grad av gruppsammanhållning och starka 

krav på intern likhet, i likhet med andra yrken vars medlemmar både ska hantera andras risker 

och själva är utsatta för risk. Många yrken utvecklar en känsla av intern likhet, gemensamhet 

och unikhet men särskilt gäller detta dem vars medlemmar är utsatta för fara som en 

integrerad del av arbetet. Liksom järnvägstekniker är brandmännen beroende av varandra för 

den egna säkerheten. För att kollegorna ska kunna lita på varandra, har brandmännen ett stort 

intresse av att visa upp för varandra att de är bra (och maskulina) brandmän. Tillit och 

gruppkänsla skapas genom socialisering: en ny medlem visar att han eller hon passar in i 

gruppens formella och informella struktur och kultur, visar respekt för och lyssnar på dem 

som har arbetat länge, visar en vilja att lära sig yrket samt uppvisar lämpliga normer och 

beteenden. Vidare, att ta på sig ett ansvar för andras säkerhet främjar identifiering med och 

engagemang i arbetet, något som även observerats bland lokförare, flygledare, poliser mm. En 

slutsats från denna studie är att brandmännens arbete, i likhet med många andra yrkesgrupper 

där arbetslaget är centralt för lärande och sammanhållning, formas i mycket större 

utsträckning inom arbetslaget än av organisationens formella strukturer och planer. 

Uppfattningen att riskerna är ett yrkesansvar bryter mot samtida normer om ett 

organisatoriskt, systembaserat perspektiv på riskhantering och förklarar varför det är svårt att 

få genomslag för det senare. 

 

Lärande och risk 

Järnvägsteknikerna lär sig teknik och färdigheter vid Banverkets skola i Ängelholm. Men det 

är först i arbetet, särskilt vid felavhjälpning, som man lär sig det ”på riktigt” och det är först 

genom felavhjälpning som man kan bli en skicklig tekniker. Men samtidigt kan 

felavhjälpningens glädje innebära att man utsätter sig för stora risker. 

Det mesta av järnvägsteknikernas arbete är i sig tråkigt: till exempel att kontrollera avståndet 

mellan spår, kontrollera motståndet i elektriska kretsar och byta trasiga glödlampor (Sanne 

2008b). Men engagemang skapas genom teknikernas bidrag till andras säkerhet och genom 

tillfredsställelsen med att lösa praktiska problem. Felavhjälpning är roligt och mycket 

tillfredsställande: felavhjälpning utmanar den egna skickligheten. Det blir en form av 

självförverkligande genom arbetet. Samtidigt är det bråttom när tågen väntar. Det kan vara 

mörkt, kallt och regnigt. Det får två effekter: att det känns ännu mer meningsfullt och att man 

kan glömma bort att skydda sig. 
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Felavhjälpning beskrivs som det bästa sättet att lära sig att bli en bra tekniker. Men glädjen 

skapas samtidigt som riskerna för skador ökar. Vid felavhjälpning finns det risk för att man 

går så upp i arbetet att man glömmer bort riskerna. En ambition att snabbt få tågen att rulla 

igen skapar stress. Vid en händelse jag analyserat är många tåg försenade, signalteknikerna 

för ett oklart samtal med trafikledaren och teknikerna glömmer bort att skydda sig på ett 

tillräckligt sätt. Trafikledaren förstår inte att signalteknikerna är på plats: han väntar på att de 

ska återkomma och konsultera honom för att finna felet samt skydda sig. Plötsligt försvinner 

spårledningsfelet lika plötsligt som det uppkom, som så ofta sker, och tågen släpps 

automatiskt med normal fart mot den plats där teknikerna befinner sig. De överraskas av ett 

tåg på nära håll och slänger sig åt sidan med mycket liten marginal. 

Frågan är varför glädjen vid felavhjälpning måste kombineras med risker? Arbetsgivaren 

måste ta ansvar för att undanröja stressen, kanske genom att minska beredskapstiden så att 

teknikerna kan vara ute i spåret snabbare, inte tvingas arbeta snabbt och ogenomtänkt. 

 

Organisering som bricolage 

Banverket Produktion planerar de stora arbetena minutiöst i samråd med trafikledningen. Men 

ibland uppstår störningar som tvingar teknikerna till anpassningar. Vid mindre arbeten måste 

man ofta improvisera för att få arbeten till stånd.  

Bricolage innebär att använda vad man har till hands, att kombinera olikartade fenomen på 

nya sätt för att lösa ett problem, skriver den franske antropologen Claude Lévi-Strauss (Sanne 

2008c). Bricoleuren framställs ofta som en hjälte, den som verkligen får saker och ting att 

fungera, i motsats till planer och regler som bara fungerar på papperet. Bricoler kan dock 

också betyda att fixa till något, att lappa ihop. Om provisorier och improvisationer är 

nödvändiga för att åstadkomma något inom givna ramar blir bricoleuren en hjälte. Men det 

provisoriska kan stå i vägen för det helgjutna. Bricoler kan också betyda att fuska, eller att 

fiffla.  

Järnvägsteknikerna beskriver bricolage som nödvändigt för att kunna genomföra arbetet men 

det är också en möjlighet för dem visa sig själva som praktiska, händiga män som är ansvariga 

för att få tågen att gå säkert och i tid genom att göra det mesta av tiden i spåret. De formella 

reglerna för tillträde till spåret kompletteras med andra resurser.  

Ett sätt är att idka byteshandel med trafikledarna. För att få avstängt spår på lediga men ej 

planerade tider kan man säga så här: ”Vi ska bara kolla om växlarna fungerar som de ska. Om 

du vill låta ett tåg passera, ring mig och jag kan utrymma spåret på två minuter”. Flexibilitet 

kan vara ömsesidigt fördelaktigt eftersom trafikledarna kan få gentjänster. Men 

säkerhetsreglerna specificerar inte de begrepp som ska användas. Byteshandeln kan därför 

orsaka missförstånd genom oklar terminologi eller genom att delar av samtalet utelämnas när 

det avstängda spåret organiseras. Följden blir att trafik och underhåll inte hålls isär i tid och 

rum och det kan orsaka olyckor när tåg passerar genom arbetsplatser eller orsakar 

spänningspulser i kontaktledningarna som kan skada eller döda eltekniker som arbetar med 

dem.  

Bricolage kan också ske genom situationsanpassad riskbedömning för att organisera arbetet. 

Men i händelse av produktionspress kan finjusteringen av kombinationer av arbetsuppgifter 

och skyddsformer glida iväg så att teknikerna väljer farligare skyddsformer än de borde. Med 
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minskade marginaler blir systemet eller situationen mer sårbar för störningar. Teknikerna 

använder också sin ingående kunskap om tekniken, om tågvägar och om signalering för att 

skydda sig. Teknikerna använder ibland signaler som skydd. Vid en enkelspårssträcka där en 

kurva förhindrade full sikt i en riktning hade tågvarnaren varnat sina arbetskamrater när det 

slog om till grönt. Men teknikerna känner inte till de sårbarheter som de är utsatta för på 

grund av beroendet mellan deras praktik och lokförarnas. Förare får ibland tillstånd av 

trafikledningen att passera en signal i stopp. Innan tåget passerar signalen måste tåget stanna 

helt och farten måste vara låg eller mycket låg vid passage. Ibland stannar dock tågen inte 

framför rött, de sänker bara farten. På grund av systematiska fel i signalsystemet finns det 

signaler vid vilka tågen alltid får rött i vissa situationer och då förväntar sig lokförarna att få 

passera signalen i stopp utan att först stanna.  

Lévi-Strauss hävdade att bricolage endast var lokalt rationellt. Det stämmer också för 

järnvägsunderhåll och brandsläckning: järnvägsteknikerna och brandmännen tillfredsställer 

sin egen självbild och de ser till att produktionen flyter men de utsätter sig för risker för egen 

del. För att minska dessa risker måste arbetsgivaren förbättra sin förståelse av teknikernas och 

brandmännens förutsättningar och undanröja de krav som nödvändiggör bricolage. 

 

Tillbudsrapportering eller historieberättande? 

Alla arbetsgivare har lagenligt ansvar för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Banverket har 

anskaffat ett system för rapportering och analys av tillbud och olyckor (Synergi
TM

)som är 

avsett att förbättra förståelsen av varför tillbuden uppstår och därmed kunna förhindra 

framtida tillbud. Men det sker dock mycket sällan för arbetsplatstillbud. Frågan är varför? 

Tillbudsrapportering och historieberättande kan beskrivas som två konkurrerande former för 

organisatorisk kommunikation och lärande (Sanne 2008d). Istället för att skriva 

tillbudsrapporter berättar teknikerna historier om olika händelser, oftast inom det egna 

arbetslaget. Händelser som rapporteras återberättas också i arbetslaget men de flesta historier 

motsvaras inte av några rapporter. Vidare är det inte ens säkert att vissa händelser betraktas 

som tillbud och därmed återberättas i arbetslaget. De båda formerna är alltså väldigt olika till 

sin karaktär och det har stor betydelse för vad som rapporteras och vad som inte rapporteras. 

Därmed får det också betydelse för om och på vilket sätt som olyckor kan förhindras genom 

ökad kunskap om tillbud.  

En händelse jag studerat uppfattades som riskfylld men det blev för pinsamt att rapportera den 

eftersom den avslöjade teknikernas slarviga riskanalys och felaktiga skydd. Dessutom är 

behovet av att vara ordentlig och noggrann ingen ny lärdom: därför behöver den inte 

rapporteras till kollegor. Pinsamheter styr lärdomarna mot attityder och tumregler som är 

värdefulla när teknikerna är ute på spåret, med en ålagd arbetsuppgift och med vissa, 

begränsade resurser. Det är rationellt att fokusera på normer såsom uppmärksamhet och 

noggrannhet eftersom det är vad teknikerna kan påverka själva.  

En annan händelse som jag själv var med om innebar att tåget kom inpå oss från ett oväntat 

håll men vi hann sätta oss i säkerhet med viss marginal. Eftersom ingen kom till skada 

normaliserades detta som en acceptabel avvikelse. Normaliseringen av händelsen i 

yrkesgemenskapens föreställning om olyckssamband är dock problematisk. Signalteknikerna 

accepterade händelsen som normal praktik eftersom det var en hoppsan-händelse med 

marginal och utan skada, trots att den innebar att vi saknade möjligheter att förbereda oss på 
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tåget. Ett systemperspektiv fokuserar sammanbrottet för den säkerhetsskapande praktiken, 

såsom ofullkomlig riskanalys och ett misslyckande att upprätta ömsesidig förståelse mellan 

signalteknikern och tågklareraren och lämpligt skydd för oss. 

Två signaltekniker var nära att bli påkörda av tåget när de var ute och letade efter ett 

spårledningsfel. De rapporterade tillbudet till sin arbetsgivare eftersom de ansåg att 

omständigheterna innehöll betydande lärdomar. För utredaren är detta ett enkelt fall som 

endast handlar om regelbrott. Regelbrottet var uppenbart och reparationen enkel eftersom den 

inte kräver några strukturella förändringar för vare sig arbetsgivaren, tågtrafikledningen eller 

för beställaren. Men bristande kommunikation mellan tekniker och tågklarerare beskrivs av 

många som en vanlig orsak till tillbud. Om handläggaren hade undersökt den bristande 

kommunikationen och orsakerna till att signalteknikerna glömde bort att skydda sig hade han 

kunnat bidra till att förbättra framtida kommunikation och förhindra likartade händelser.  

Den låga graden av tillbudsrapportering återspeglar en skillnad mellan det systemperspektiv 

som tillbudsrapporteringssystemet representerar och teknikernas syn på vad som orsakar 

olyckor och hur de ska förebyggas. Två parallella kunskapsproduktioner äger rum samtidigt: 

om de integrerades skulle de kunna komplettera varandra.  

 

Hade olyckan i Lerum kunnat undvikas? 

Olycksutredningen från Lerum visade på flera bakomliggande faktorer: krav på punktlighet 

leder till risktagande, det fanns inga rutiner för att kontrollera ingrepp i säkerhetskritisk teknik 

och det fanns inga fungerande former för kvalitetssäkring av säkerhetskritiska samtal. Som ett 

resultat av järnvägsolyckan i Lerum utvecklade Banverket signalsäkerhetsgranskningar men 

kraven på punktlighet och de bristfälliga säkerhetssamtalen har inte åtgärdats. Hade de 

resultat som min forskning kommit fram till kunnat bidra till att undvika olyckan? 

Kraven på punktlighet kan inte förklaras bara utifrån arbetsgivarens produktionskrav. 

Signalteknikerna hade uppenbarligen agerat utifrån föreställningar om ett yrkesansvar för att 

trafiken skulle flyta utan störningar trots den sönderslitna kabeln och föreställningar om ett 

yrkesansvar för att genomföra ett säkerhetskritiskt arbete på ett säkert sätt. Den omedelbara 

felavhjälpningen uppfattades som självklar och därmed tog de också en risk (denna gång inte 

för egen del). Reparationen av den sönderslitna kabeln kan karaktäriseras som bricolage: den 

var oplanerad och de använde sig av de medel (otydlig ritning och obefintlig kvalitets-

granskning av planerat arbete) som stod till buds.  

För att undvika liknande olyckor måste arbetsgivaren förbättra sin förståelse av teknikernas 

förutsättningar och undanröja de krav som nödvändiggör bricolage och som skapar 

föreställningar om att man behöver ta risker för att uppfylla sitt yrkesansvar. Om 

tillbudsrapporteringen kunde fungera bättre genom att teknikerna förstår poängen med den 

skulle arbetsgivaren också kunna lära sig mer om teknikernas förutsättningar och kunna 

förbättra dessa. 
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En misslyckad riskanalys ledde till ett sårbart system 

 

Figur 3. En illustration av tillbudet i Forsmark 1 den 25 juli 2006. Endast en av två turbiner med 

tillhörande generator och endast ett av de fyra säkerhetssystemen syns på bilden. Copyright: Ingemar 

Franzén/Ny Teknik. 

I samband med ett planerat underhållsarbete vid ett ställverk som förbinder Forsmarks 

kärnkraftverk med det yttre elnätet i juli 2006, bröts förbindelsen mellan reaktor 1 och 

ställverket (Sanne 2008e). Reaktorgeneratorerna kompenserade för bortfallet och orsakade en 

kortvarig överspänningspuls som slog ut det så kallade avbrottsfria växelströmsnätet så att 

delar av den säkerhetskritiska utrustningen slogs ut, bland annat belysning, indikatorer och 

larm i kontrollrummet samt styrningen av två av de dieselgeneratorer som skulle försörja 

pumpar för att kyla reaktorn vid bortfall av det yttre nätet. Om två istället för fyra 

säkerhetssystem hade fallerat hade personalens skickliga ingripande varit nödvändigt för att 

undvika skador på härden och i förlängningen härdsmälta.  

Syftet med förstudien var att analysera hur Forsmark och Kärnkraftinspektionen beskriver 

tillbudet och dess betydelse och diskutera alternativa tolkningar, kunskapsluckor och vilka 

övergripande brister i industrins kunskapsproduktion som tillbudet indikerar. Fyra tematiker 

framträder vid analysen av detta tillbud:  

1. Trots att det var brister i konstruktionen som orsakade och försvårade tillbudet och trots 

att kontrollrumspersonalen (genom realtidslogiken) hade kunnat bli den sista barriären 

mot skador på härden betraktas fortfarande drift- och underhållspersonalen i 

kontrollrumsforskningen huvudsakligen som riskobjekt, som dominerande felkälla och 

som en del av en stor maskin som måste styras med teknik.  

2. Två av de bakomliggande felen var fel med gemensam orsak. De är allvarliga eftersom de 

är tecken på brister i kunskapen om och kontrollen över kritiska processer. De måste 

bekämpas med robust design genom redundans och diversifiering. Forsmark hade god 

redundans men bristande diversifiering och beroenden mellan olika komponenter som bör 

vara oberoende. Kanske betraktades diversifiering som onödigt när man hade konstruerat 

ett ”avbrottsfritt nät”. 
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3. De brister i säkerhetskulturen som tillbudet visat på bekymrar SKI för att de underminerar 

förtroendet för en säker drift. Men resonemanget visar på problematiska antaganden om 

säkerhetskulturens funktioner och organisatoriska orsakssamband.  

4. Konstruktionsfelen orsakades av brister i kunskapsproduktionen. Bristerna i 

kunskapsproduktionen av det avbrottsfria nätet kan ha uppstått i tre skilda processer: vid 

byggandet av Forsmark, brister i riskanalys vid ombyggnader eller från brister i lärande 

från andra tillbud.  

Orsakerna till tillbudet var brister i kunskapsproduktionen. Vilka sårbarheter finns det i 

riskanalysen som kunskapsproduktion? Det handlar inte om inkompetens på Forsmark: 

Kärnkraftinspektionen hade granskat ursprungliga säkerhetsredovisningar och förslag till 

konstruktionsförändring av de komponenter som felfungerade och kärnkraftsindustrin i stora 

delar av världen togs på sängen av överspänningspulsen. Ett mer utförligt och preciserat svar 

kräver ett eget forskningsprojekt men problemen ligger uppenbarligen i kärnkraftsindustrins 

kunskapsproduktion och handlar om osäkerheter och om bristande förståelse för interaktioner 

inom systemet. All kunskapsproduktion är osäker: det finns alltid osäkerheter kvar när fakta 

konstrueras. För kärnkraften kompliceras detta av de stora konsekvenserna av olyckor och 

allmänhetens stora motstånd mot tillbud. Allvarliga tillbud har hållits ner på en mycket låg 

nivå. Det innebär också att kunskapen till stora delar baseras på beräkningar och simulering, 

inte på verkliga händelser. Det är svårt, för att inte säga omöjligt att simulera alla slags 

händelser. Samtidigt måste både företag och myndigheter fatta beslut trots återstående 

osäkerheter. 

Men kunskapsproduktionen kan förbättras också utan olyckor. För det första skulle drift- och 

underhållspersonalens kunskaper kunna bidra på ett bättre sätt till att förbättra förståelsen av 

hur kärnkraftverket fungerar. Det skulle kräva en utveckling av begreppsapparat och teorier 

för dessa kunskaper och kring organisatorisk styrning. För det andra borde den 

ingenjörsbaserade riskanalysens metoder, modeller och kriterier för tillräcklig visshet 

granskas.  

 

Slutsatser: improvisation och säkerhetsstyrning 
 

In preparing for battle I have always found that plans are useless, but planning is indispensable 

(tillskrivet Dwight D. Eisenhower, enligt Nixon, R., 1968). 

Planer är värdelösa eftersom förutsättningarna förändras och oväntade händelser uppstår som 

inte omfattas av dessa förändringar. Därför är det nödvändigt att improvisera vid kritiska, 

oväntade händelser. Improvisation lyfts ofta fram inom forskningen kring framgångrika 

säkerhetskritiska system och numera också managementlitteraturen. Den tekniska 

riskanalysens osäkerheter bidrar till sårbarhet lika mycket som felhandlingar i drift och 

underhåll. De tekniska barriärerna och säkerhetsstyrningen utgör planeringen medan 

improvisationen fixar det oväntade. Men Eisenhower hävdade också att planering är 

oumbärligt, det vill säga man måste förbereda sig, hela tiden, på det oväntade, genom att lära 

sig från erfarenheten. 

Realtidslogikens kunskaper skulle kunna bidra på ett avgörande sätt till att förbättra 

förståelsen av hur säkerhetskritiska system fungerar. Projektet har bidragit till att utveckla 

begrepp och teorier för detta: relationen mellan risk, ansvar och identifikation, lärande och 
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risk, organisering som bricolage, samt tillbudsrapportering som historieberättande. Men 

riskanalysens metoder, modeller och kriterier för tillräcklig visshet måste också ifrågasättas. 

Sammantaget leder detta till att de systematiska orsakerna till olyckor fångas upp och kan 

användas för att förbättra systemet. 

För att förbättra förståelsen av och beredskapen inför framtida olyckor och kriser måste både 

företag och myndigheter förändra sin kunskapsproduktion och säkerhetsstyrning: 

1. Utforma och hantera tillbudsrapporteringssystem så att de upplevs som meningsfulla 

och förändra systemen för att förebygga olyckor istället för att bortförklara dem. 

2. Involvera fler delar i organisationen vid riskanalys, använd kunskaper från olika håll. 

Granska för-givet-tagna utgångspunkter, modeller och arbetssätt samt föreställningar 

om tillräcklig visshet. Använd personalens kompetens vid systemutformning.  

3. Granska hur systemet verkligen fungerar, utgå inte från att planeringen återspeglar 

detta. Granska samband mellan teknik, produktionskrav, regelverk och risker. 

4. Minska behovet av risktagande och regelbrott genom att förändra systemets 

utformning och resurstilldelning. Underlätta improvisation och erkänn dess 

nödvändighet.  
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