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Förord 

Inledningsvis vill jag tacka min handledare Rita Kovordanyi som har ställt upp med hjälp till idéer och 

svar på frågor. Jag vill även tacka Yvonne Johansson på Strålsäkerhetsmyndigheten som till stor del 

har hjälpt mig att möjliggöra genomförandet av studien. Tack till instruktörerna från 

Kärnkraftsäkerhet och utbildning som hjälpte mig vid min vistelse på Ringhals och till sist ett stort 

tack till de två skiftlagen som deltog i studien.  



Sammanfattning 

Ett kärnkraftverks kontrollrum är en komplex miljö som ställer stora krav på operatörerna som styr 

och kontrollerar det. En viktig del för att få systemen att fungera är kommunikationen mellan 

operatörerna. För att minimera risken för att missförstånd sker så har det införts instruktioner på att 

trevägskommunikation ska användas av operatörerna i kontrollrummen.  

Studiens syfte var att undersöka i vilken omfattning trevägskommunikation används i kontrollrum 

samt att lägga en grund för vidare forskning för att utreda vad det tredje steget i 

trevägskommunikation ger jämfört med tvåvägskommunikation och om det är nödvändigt att 

använda sig av trevägskommunikation. För att undersöka detta har fyra observationer och två 

fokusgruppsintervjuer genomförts med två skiftlag från Ringhals. Observationerna är genomförda 

under skiftlagens återträningspass i en simulator som är en identisk kopia av ett riktigt kontrollrum. 

För att analysera materialet från datainsamlingen utfördes tematisk analys. Resultaten från studien 

visar att trevägskommunikation används i stor utsträckning, både vid ordergivning och vid 

informationsutbyte. Resultatet visar dock att användningen av trevägskommunikation faller bort vid 

stressade situationer. För att få svar på orsaken till att detta sker krävs det ytterligare studier kring 

hur trevägskommunikation fungerar och används.  
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1. Inledning 

Ett kärnkraftverks kontrollrum är en komplex miljö där operatörerna som styr och övervakar det 

måste fatta många och avgörande beslut. För att hålla en hög säkerhetsnivå är det viktigt att det 

finns väl fungerande rutiner som hjälper operatörerna att behålla kontrollen vid avvikelser och 

haverier.  

Efter kärnkraftverksolyckan vid Three Mile Island 1979 började mänskliga faktorer få uppmärksamhet 

inom arbetet för kärnkraftsäkerheten. Sedan dess har flera kärnkraftolyckor undersökts och det är 

flera som har visat tecken på att det var den mänskliga faktorn som var en av huvudkomponenterna 

till att olyckorna inträffade. Detta har resulterat i att handhavandefel och beteenden nu behandlas 

på samma vis som de tekniska systemen i kontrollrummen. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har en 

systemsyn som innebär att fokus ligger på att tillse att det finns förutsättningar för att personalen ska 

kunna arbeta på ett för säkerheten bra sätt. Det ska finnas system som underlättar arbetet och 

minskar risken för felhandlande. Om en person gör ett handhavandefel så ska det inte medföra stor 

risk för säkerheten. 

Det finns flera företag, organisationer och myndigheter runt om i världen som arbetar för en säkrare 

kärnkraft. De bedriver forskning och ger ut både riktlinjer och krav på hur kärnkraften ska drivas för 

att vara så säker som möjligt. En viktig del för att få systemen att fungera är kommunikationen 

mellan operatörerna. Kommunikationen gör det möjligt att sprida viktig information som är 

nödvändig för att kunna upprätthålla en god kontroll i kontrollrummen och det är därför mycket 

viktigt att kommunikationen fungerar väl. Missförstånd i kommunikationen kan få förödande 

konsekvenser och för att förebygga att det sker har tvåvägskommunikation länge använts inom olika 

branscher. För att ytterligare minimera riskerna för missförstånd har det sedan flera år tillbaka även 

introducerats den så kallade trevägskommunikationen inom svensk kärnkraft. Det har dock inte inom 

ramen för den här studien varit möjligt att hitta tidigare litteraturer eller studier som rör metoden, 

vilket har motiverat till att genomföra den. 

Människor är begränsade när det gäller att behandla information under tidspress i nödsituationer, 

vilket är situationer som operatörer i kärnkraftverkskontrollrum kan utsättas för. Det är därför viktigt 

att studera hur trevägskommunikation fungerar under olika situationer. Studien är därför gjord för 

att få mer kunskap om hur metoden trevägskommunikation används och är genomförd på uppdrag 

av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte var att undersöka i vilken omfattning trevägskommunikation tillämpas i kontrollrum. 

Datamaterialet är insamlat under en återträningsperiod för två skiftlag på Ringhals och för att 

uppfylla studiens syfte har följande frågeställning undersökts: I vilken omfattning används 

trevägskommunikation av operatörer i en simulator av ett kontrollrum på Ringhals? 

Ett vidare syfte är att lägga en grund för vidare forskning för att utreda vad det tredje steget i 

trevägskommunikation ger jämfört med tvåvägskommunikation och om det är nödvändigt att 

använda sig av en trevägskommunikation. 

1.2 Avgränsningar och begränsningar 

Studien är genomförd på operatörer under deras återträningspass som leds av företaget 

Kärnkraftsäkerhet och utbildning (KSU). Observationerna är således inte genomförda i riktiga 

kontrollrum, utan i en simulator som är en identisk kopia av ett riktigt kontrollrum på Ringhals. 

Fokus för studien har varit att studera operatörernas kommunikation mellan varandra och således 

har inga andra aspekter undersökts. Då jag som forskare saknar de kunskaper och färdigheter som 

deltagarna i studien har om hur kärnkraft och kontrollrum fungerar, har det även skett begränsningar 

i bedömningen av innehållet i kommunikationen. Fokus har alltså inte legat på att försöka förstå vad 

innehållet i kommunikationen innebär när det gäller sådant som yrkesspecifika begrepp. 

Deltagare i studien har begränsats till den tillgång (två skiftlag under två återträningsdagar i 

simulator) som fanns genom Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och KSU.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras bakgrundsteorier som påverkar vår kommunikation, teorier om 

kommunikationsproblem och information om hur användningen av trevägskommunikation ser ut på 

Ringhals. Kapitlet ligger som grund för intervjuguiden till fokusgrupperna som har genomförts i 

studien (se Appendix I). 

2.1 Kommunikation 

2.1.1 Gemensam grund 

Det krävs två personer som arbetar tillsammans för att kunna sjunga duett, skaka hand och spela 

schack. Likaså behövs det två personer som samverkar med varandra för att kunna kommunisera. För 

att kunna samverka med varandra behöver vi förutsätta en stor mängd delad information, vilket 

Clark (1996) nämner som gemensam grund (eng. common ground). Gemensam grund är den 

gemensamma kunskap, tro och antaganden vi gör när vi samtalar med varandra och är alltså all den 

information som deltagare i en aktivitet delar om vad de vet eller tror att de vet om sin omvärld. För 

att kunna fortsätta samverka i en kommunikation behöver vi uppdatera vår gemensam grund 

kontinuerligt (Clark, 1996).  

Det finns huvudsakligen två typer av gemensam grund mellan personer. Den ena är kulturell och 

baseras på vilka kulturella grupper en person tillhör, till exempel deras yrke. Om två personer som 

båda arbetar som operatörer inom kärnkraften möts kan de anta saker om vad den andra vet, till 

exempel sådant som hur en reaktor fungerar. Den andra typen av gemensam grund är personlig och 

grundas på den personliga bekantskapen och de gemensamma erfarenheter som finns mellan 

personerna. Den kan ha en perceptuell bas, vilket innebär att två personer upplever samma sak och 

att de även är medvetna om det. Personlig gemensam grund kan också ha en handlingsbas som 

innebär att två personer är medvetna om att en handling sker eller har skett (Clark, 1996). Att ha en 

gemensam grund i båda dessa personliga baser är extra viktigt för personer som arbetar i komplexa 

miljöer då det hjälper till att upprätthålla en god situationsmedvetenhet (situationsmedvetenhet 

förklaras i avsnitt 2.1.2). 

Clark (1991) förklarar även begreppet grundning (eng. grounding), vilket innebär att vi måste göra 

mer än att bara säga det vi har planerat att säga när vi samtalar med varandra. För att försäkra oss 

om att de samtal vi deltar i kommer att fortsätta på rätt spår, behöver vi även försäkra oss själva om 

att det vi säger har förståtts på rätt sätt av mottagaren. Målet i samtalet är att vi gemensamt med 

mottagaren skapar en övertygelse om att vi har förstått det vi menat väl nog för det aktuella 

ändamålet (Clark, 1991), vilket påminner mycket om trevägskommunikationen (se avsnitt 2.1.4). 
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2.1.2 Situationsmedvetenhet 

Situationsmedvetenhet kan kort förklaras med att vi vet vad som sker runt om oss och det har därför 

en stor inverkan på vår kommunikation. Endsley (1995) definierar situationsmedvetenhet som 

perceptionen av element i miljön inom en viss tid och rum, och förståelsen av dess innebörd samt 

projektion av deras status inom en snar framtid.  För att behålla sin situationsmedvetenhet krävs det 

en kontinuerlig övervakning av miljön, så att det ges möjlighet till att upptäcka eventuella 

förändringar i omgivningen. 

Termen situationsmedvetenhet kommer ursprungligen från militären, men har på senaste tiden blivit 

mer etablerad och kan till exempel ses i forskning inom kärnkraft och nödsituationer (Flin et al, 

2008). Intresset för att öka förmågan att vara uppmärksam har blivit större och kanske även 

viktigare. I och med att system och tekniker har blivit mer automatiserade har det uppstått nya 

problem så som att operatörerna passiviseras, vilket kan resultera i att de förlorar uppmärksamhet. 

De kan också bli mindre medvetna om vilket tillstånd processen befinner sig i och med tiden även 

förlora kunskap om hur systemet eller tekniken fungerar. Ett exempel på där 

situationsmedvetenheten har brustit är kärnkraftverksolyckorna som skedde i Chernobyl 1996 och i 

Three Mile Island 1979, vilka skedde på grund av att operatörerna hade fel bild av verkligheten (Flin 

et al, 2008).  

Huvudsakligen handlar situationsmedvetenhet om att dels få och dels kunna uppfatta rätt 

information i olika situationer. Detta görs genom att behålla koncentrationen och 

uppmärksamheten, och det finns flera faktorer som kan påverka detta. Först och främst är det 

individuellt hur mycket ny information en person kan ta till sig och hur länge uppmärksamhet kan 

bibehållas. Andra faktorer som kan påverka situationsmedvetenheten är trötthet och stress. När vi är 

trötta och stressade minskas oftast vår kognitiva kapacitet och vår förmåga att processa ny 

information. Situationsmedvetenhet är även starkt förknippat med arbetsminnet, vilket leder till att 

distraktioner, störningar och överbelastningar kan påverka den negativt (Flin et al, 2008). 

2.1.3 Mental arbetsbelastning 

Arbetsbelastning har länge setts som en viktig bidragande faktor till hur människor presterar i 

komplexa system och det delas ofta in i antingen fysisk arbetsbelastning eller mental 

arbetsbelastning (Hwang et al., 2008). Det finns ingen allmän vedertagen definition av mental 

arbetsbelastning, men en vanlig definition som brukar användas beskriver det som den kapacitet som 

krävs av en individ för att utföra en uppgift (Xie & Salvendy, 2000). Mental arbetsbelastning skiljer sig 

mellan människor, vilket innebär att två personer som utför samma uppgift på identiska sätt och får 

samma resultat ändå kan ha olika mycket kapacitet över till att kunna fortsätta fördela sin 
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uppmärksamhet. En person kan ha väldigt mycket uppmärksamhet kvar att fördela medan en annan 

inte klarar av att vara fortsatt uppmärksam (Parasuraman, Sheridan & Wickens, 2008). 

Komplexa system i dagens samhälle, så som kärnkraftverk och flygledningskontrollrum, kräver ofta 

kraftig mental arbetsbelastning för de som arbetar inom området. De stora informationsflödena med 

komplex information och de många svåra och avgörande besluten som dessutom ofta sker under 

tidspress kan leda till att den mentala arbetsbelastningen blir för hög. Samtidigt kan för låg 

arbetsbelastning leda till ouppmärksamhet (Hwang et al., 2008). Hwang et al. (2008) undersökte 

operatörers mentala arbetsbelastning och arbetsprestationer i ett kärnkraftverk. Resultat visade att 

både för hög och för låg mental arbetsbelastning försämrar operatörers prestationer, vilket i sin tur 

kan påverka ett systems säkerhet. 

2.1.4 Kommunikationsmodeller 

Modeller av kommunikation beskrivs ofta som antingen envägs eller tvåvägs och vi använder oss 

dagligen av de båda modellerna i olika situationer. Envägskommunikation är en enkelriktad modell 

där en avsändare skickar över den information som denne vill förmedla till en eller flera mottagare. 

Informationen som skickas är ord eller andra signaler som mottagaren sedan identifierar och avkodar 

till betydelse. En stor nackdel är att eftersom processen endast är enkelriktad så kan inte avsändaren 

få respons om huruvida informationen har gått fram och uppfattas rätt av mottagaren eller inte. En 

fördel med denna typ av kommunikation är dock att den är snabb och enkel. Exempel på situationer 

där envägskommunikation uppstår är när vi läser mail och tittar på TV. (Flin et al, 2008) 

 

Tvåvägskommunikation bygger på samma modell som envägskommunikation, men här har 

mottagaren möjlighet till att ge respons och återkoppling på det avsändaren har skickat. Mottagaren 

blir då istället den nya avsändaren och en feedbackloop skapas. Vardagliga situationer då 

tvåvägskommunikation uppstår är när vi till exempel konverserar och pratar i telefon. Till skillnad 

mot envägskommunikation så är tvåvägskommunikation oftast mer tillförlitlig då den tillåter 

återkoppling. Nackdelar är dock att det tar längre tid och att det krävs att mottagaren kommunicerar 

tillbaka (Flin et al, 2008). Tvåvägskommunikation har länge använts inom radio- och 

flygkommunikation och i dessa fall är återkopplingens syfte att upprepa det meddelande som 

avsändaren sände för att framförallt minska riskerna för missförstånd. 

 

Någon tidigare forskning kring begreppet trevägskommunikation har inte hittats. Dock förklaras dess 

innebörd i ett par dokument från Internationella atomenergiorganet (IAEA), vilket är en 

internationell organisation som syftar till att främja en fredlig och säker användning av kärnkraft. 

Precis som många andra av FN:s medlemsländer är Sverige medlem av IAEA och följer därför deras 
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forskning och riktlinjer om hur användning och arbete inom kärnkraft bör gå till. I deras 

säkerhetsguide för skift- och driftrutiner nämns det att trevägskommunikation bör tränas och 

användas så ofta som möjligt för att reducera sannolikheten för att det uppstår fel eller missförstånd 

i verbal kommunikation.  

IAEA:s beskrivning av trevägskommunikation innefattar följande tre steg (IAEA Safety Standards 

Series, 2008b): 

1. Klar sändning av meddelande från avsändaren 

2. Bekräftelse av mottagaren att meddelandet tydligt har förståtts 

3. Bekräftelse av bekräftelsen av avsändaren. Detta sista steg är också det slutliga kommandot 

till att fortsätta/starta den åtgärd som angavs i meddelandet. 

IAEA menar att syftet med denna metod är att se till att information via muntlig kommunikation är 

tydlig, omfattande och även att se till att meddelandet har tagits emot och förståtts rätt. För att 

metoden ska fungera korrekt är det viktigt att sändaren av ett meddelande avger sitt budskap på ett 

tydligt, komplett och koncist sätt, så som att namn på mottagaren ska inkluderas i meddelandet. Det 

är även viktigt att mottagaren upprepar meddelandet både identiskt och fullständigt, samt att det 

tredje steget, då sändaren bekräftar upprepningen, sker på ett enkelt sätt med ett fördefinierat ord 

så som okej eller korrekt så att mottagaren vet att meddelandet har mottagits på korrekt sätt (IAEA 

Safety Standards Series, 2008a). 

Trevägskommunikation är alltså en utökning av modellen tvåvägskommunikation. Förutom de två 

tidigare stegen har denna modell ett ytterligare steg där den första avsändaren förväntas ge respons 

och återkoppling på det mottagaren har sänt tillbaka. Detta tredje steg gör det möjligt till ännu större 

tillförlitlighet eftersom den första mottagaren kan ge respons på om den andra har uppfattat 

informationen rätt.  

2.1.5 Kommunikationsfel 

Flin et al (2008) förklarar att kommunikationsfel som bidrar till olyckor i organisationer kan delas upp 

i tre kategorier: 

 Systemfel – att det inte finns nödvändiga kommunikationsvägar eller att de som finns inte 

fungerar eller inte används. 

 Förmedlingsfel – att kommunikationsvägar finns men den nödvändiga kommunikationen 

lyckas inte förmedlas. 

 Mottagningsfel – att den nödvändiga kommunikationen förmedlas men inte uppfattas 

korrekt eller i tid av mottagaren. 
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Var och en av dessa tre kategorier av kommunikationsproblem kan leda till mänskliga felhandlingar 

och därmed påverka säkerheten i en organisation. Att en arbetskamrat missar att uppdatera sina 

övriga arbetskamrater om ett kritiskt läge kan till exempel vara en följd av dessa 

kommunikationsproblem. Bristande kommunikation kan även orsakas av att arbetskamraterna gör 

olika bedömningar av en situation eller att de utgår från antaganden istället för att kontrollera fakta. 

Flin et al poängterar även att det är viktigt att tänka på hur man förmedlar information och inte 

endast vad det är som förmedlas. Barriärer i kommunikation kan uppstå av både interna faktorer, så 

som språkskillnader och röstläge, och externa faktorer, så som ansiktsuttryck, ljud och gester (Flin et 

al, 2008).  

Enligt Min, Chung & Yoom (2004) finns det, precis som enligt Flin et al (2008), tre källor som kan ge 

upphov till att kommunikationsfel uppstår. Dessa är avsändaren, leveransen och mottagaren. 

Kommunikationsfelen kan således klassificeras in i fyra grupper; att det blir fel hos avsändaren, att 

det blir fel i leveransen, att det blir fel hos mottagaren eller att det beror på något annat (Min, Chung 

& Yoom, 2004). 

Det mesta av litteraturen som rör kommunikationsfel kommer från flygdomänen, men det finns även 

några få som tar upp kommunikationsfel inom kärnkraftsbranschen. Hirotsu et al (2001) 

rapporterade att 25 % av de fel som berodde på den mänskliga faktorn i incidenter vid japanska 

kärnkraftverk var till följd av kommunikationsproblem. Chung et al (2002) redogjorde för skillnader i 

kommunikationen mellan de som använder datorbaserade procedurer och de som använder 

pappersbaserade procedurer. Min, Chung & Yoom (2004) visar resultat på att 

kommunikationsmängden i kontrollrum som använder sig av datorbaserade procedurer är mycket 

lägre än vid de som använder sig av papperabaserade procedurer.  

Steven (1994) förklarar att det finns olika typer av repetition och beroende på vad det är för 

repetitionstyp som används kan det medföra kommunikationsfel. Han delar upp de olika 

repetitionerna i 12 kategorier; genuin eller virtuell, korrekt eller fel, hel eller delvis, bokstavlig eller 

konceptuell, spontan eller obligatorisk och effektiv eller ineffektiv. En genuin repetition upprepar ett 

tidigare yttrande och är avsett som en upprepning av det tidigare yttrandet. En virtuell repetition är 

likt ett tidigare yttrande i vissa väsentliga avseenden, men är inte avsett av vara en replikering. En 

korrekt repetition upprepar ett tidigare yttrande med alla relevanta drag. En fel repetition misslyckas 

att upprepa alla viktiga drag av ett tidigare yttrande. En hel repetition upprepar allt som sägs i det 

tidigare yttrandet, medan en delvis repetition endast upprepar en del. En bokstavlig repetition 

upprepar ett tidigare yttrande utan att ta hänsyn till ordens mening. En konceptuell repetition 

upprepar meningen av ett tidigare yttrande oberoende av orden. En spontan repetition sker på 
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talarens eget initiativ och bygger på hans eller hennes bedömning av en situation. En obligatorisk 

repetition är en upprepning som en person är skyldig att göra enligt regelverk eller praxis. En effektiv 

repetition lyckas få den påverkan på mottagaren som talaren avsett, medan en ineffektiv repetition 

inte lyckas med detta (Stevens, 1994). 

En repetition kan vara flera kategorier på samma gång och beroende på vilken eller vilka typer av 

repetitioner ett yttrande är kan det få olika följder. En korrekt och bokstavlig repetition kan resultera 

i att personen som framför repetitionen inte fokuserar på innehållet i yttrandet och heller inte 

förstår innebörden i det, trots att yttrandet är korrekt.  En repetition som är fel, ineffektiv eller delvis 

kan vara ett resultat av att personen har tolkat ett meddelande fel eller inte förstått det alls. 

Som tidigare nämnt så har man länge använt tvåvägskommunikation för att förhindra missförstånd 

och andra kommunikationsfel inom radio- och flygkommunikation. Det sker trots detta olika typer av 

kommunikationsfel och det har genomförts flera olika undersökningar och studier kring detta. I en 

studie av Prinzo, Britton och Hendrix (1995) har man identifierat två huvudkategorier av 

kommunikationsbaserade problem inom flygdomänen, vilka är att felen beror på meddelandets 

innehåll eller på leveranstekniken av meddelandet. Fel i meddelandets innehåll kan till exempel 

innebära att en person, i detta fall en pilot, inte lyckas inkludera all relevant information i en 

repetition av ett meddelande, vilket liknar det Steven (1994) definierar som fel eller delvis repetition. 

Fel i leveranstekniken av ett meddelande kan bland annat innebära att sändaren av ett meddelande 

talar otydligt. Resultat från en studie av Prinzo och Morrow (2002) visar att det finns samband mellan 

ett meddelandes längd och behovet att få meddelandet återläst eller förtydligat. Detta tror de beror 

på att längre meddelanden ställer högre krav på mottagarens minne än vad kortare meddelanden 

gör. Det finns även en del studier som undersöker hur kommunikationen inom vården kan förbättras. 

Flera av dessa föreslår att strategier och tekniker som används inom flygdomänen även kan 

appliceras inom vården för att minimera risken för kommunikationsfel. Brindley och Reynolds (2011) 

har undersökt hur kommunikationen inom intensivvården kan förbättras och föreslår att metoder 

som innebär att meddelanden ska repeteras bör användas. 

2.2 Information om vad som är känt i dagsläget 

Efter mailkontakt och samtal med driftchefen från ett skiftlag på Ringhals och instruktörer från KSU 

har följande information erhållits om hur dagens användning av trevägskommunikation ser ut på 

Ringhals: 

Det finns sammanlagt 28 skiftlag på Ringhals och samtliga av dessa har instruktioner att 

driftpersonalen ska använda sig av trevägskommunikation. För ordergivning har 
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trevägskommunikation använts i flera år, men det var för cirka fem till sex år sedan som instruktioner 

på att det ska användas vid både ordergivning och informationsutbyte kom.  

 Exempel 1 Exempel 2 

1. Order Olle, starta laddningspump 2 Anna, förbandet ska dras med 85 Nm 

2. Repetera Jag startar laddningspump 2 Jag ska dra förbandet med 85 Nm 

3. Kvittera Det är korrekt Det är korrekt 

Tabell 1: Exempel på hur trevägskommunikation kan gå till. 

Det är oklart varför det valdes att införa trevägskommunikation på Ringhals, men efter samtalen med 

instruktörerna framgår det att det förmodligen har etablerats av organisationen Institute of Nuclear 

Power Operations (INPO), vilket är en amerikansk organisation med mål att utveckla säkerheten 

inom kärnkraften. Tidigare var den svenska kärnkraften medlemmar i INPO, men de är nu 

medlemmar i den liknande organisationen World Association of Nuclear Operators (WANO). WANO 

har samma mål som INPO, men riktar sig mot hela världen istället för endast USA. 

Sedan trevägskommunikation infördes har instruktörerna på KSU observerat att arbetet i 

kontrollrummen flyter på bättre och att det förekommer mindre osäkerhet bland driftpersonalen. De 

poängterar att om trevägskommunikationen ska fungera väl är det viktigt att utövarna adresserar 

den de tilltalar innan det första steget i metoden påbörjas. Att adressera innebär att den som ger en 

order eller ett informationsutbyte säger mottagarens namn innan själva ordern eller informationen 

påbörjas. Detta görs för att påkalla mottagarens uppmärksamhet och tydliggöra för övrig 

driftpersonal att ordern eller inforationen inte rör dem. 
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3. Metodteori 

Nedan redogörs metodteorier för de datainsamlingsverktyg som har använts i studien.  

3.1 Kvalitativ ansats 

Studien har en kvalitativ ansats i form av fallstudie, detta eftersom det kan ge djupgående kunskaper 

om det fall som ska undersökas. Genom att göra en fallstudie tillåts även användningen av flera olika 

metoder för att samla in data, vilket gör det lättare att få en tydligare förståelse av fallet (Creswell, 

2007).  

En fallstudie omfattar oftast en avgränsad miljö där man studerar ett specifikt fenomen mycket 

detaljerat. Det specifika fenomenet som undersöks kan till exempel vara en individ, en grupp 

individer eller en organisation. För att få så täckande information som möjligt så utgår man i 

fallstudier från ett helhetsperspektiv för att sedan arbeta sig ner till en mer grundlig och detaljerad 

nivå (Merriam, 1994). Det fall som har undersökts i denna studie är hur operatörer i två skiftlag från 

kärnkraftverket Ringhals använder sig av metoden trevägskommunikation.  

3.2 Strategier för att säkerställa resultaten 

I fallstudier är det viktigt att man ”lär känna” de fall som undersöks för att kunna vara säker på att 

man tolkar och analyserar sina data korrekt (Creswell, 2007). Detta görs enklast genom att tillbringa 

tid i fältet och på så sätt få erfarenhet.  

Då studien använder sig av multipel datainsamling så kan triangulering användas för att säkerställa 

resultatet. Genom att basera dataanalysen på både observationer och intervjuer och utifrån dem 

hitta gemensamma teman kan resultatet ges en högre validitet (Ely et al, 1991). 

3.3 Fokusgrupper 

Millward (2000) förklarar fokusgrupper som diskussionsbaserade intervjuer där verbala data 

genereras genom gruppinteraktioner. Millward menar att målet med fokusgrupper är att bygga 

konversationer mellan deltagarna, snarare än konversationer mellan intervjuaren och enskilda 

deltagare. Genom att intervjua en grupp människor samtidigt kan deras idéer och erfarenheter 

stimulera de andra medlemmarna, vilket kan leda till att nya tankar och ämnen diskuteras (Lindlof & 

Taylor, 2002). 

Fokusgrupper kan användas både som enskild huvudsaklig datainsamlingsmetod eller som ett 

supplement i en studie med multipla datainsamlingsmetoder. Det rekommenderade antalet 

deltagare i en fokusgrupp är mellan 6 till 9 deltagare, medan standardlängden för en session är 

mellan 1 till 2 timmar för vuxna deltagare (Millward, 2000; Lindlof & Taylor, 2002). 
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3.4 Tematisk analys 

Tematisk analys är en metod som används för att identifiera, analysera och rapportera mönster i 

data (Braun & Clark, 2006). Braun och Clark (2006) skriver i sin artikel att det första steget i 

analysmetoden bör vara att läsa igenom materialet för att bekanta sig med det. Om det är verbala 

data som ska analyseras ska den först transkriberas, vilket kan ske på olika detaljerade nivåer 

beroende på vad som studeras i studien. Steg två i analysproceduren är att koda materialet genom 

att skriva ned noteringar och förklaringar till det som kan vara av intresse för studien. När allt 

material är kodat kan steg tre påbörjas och därmed sökandet efter så kallade teman. Ett tema är 

något som fångar det som är intressant och viktigt i datamängden i relation till forskningsfrågan, och 

det representerar även någon form av mönster i det insamlade materialet. Genom att koppla ihop 

olika koder till grupper och analysera dessa kan forskaren finna samband och bilda teman. Nästa steg 

är att granska de funna temana och eventuellt flytta om eller ta bort koder som inte passar in. Det 

sista och femte steget är att namnge temana (Braun & Clark, 2006). 
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4. Metod 

Studien har en kvalitativ ansats och har använt sig av observationer och fokusgruppsintervjuer som 

datainsamlingsmetoder. För att få information om hur dagsläget ser ut på Ringhals gällande 

trevägskommunikation har det även förts mailkonversationer och intervjuer med instruktörer från 

KSU och en driftchef från Ringhals. 

Nedan presenteras studiens deltagare samt de etiska aspekter som har beaktats. Kapitlet fortsätter 

med att beskriva det material som har använts i studien och hur proceduren har gått till. 

4.1 Deltagare 

Tillgången till deltagare i studien har skett genom sammarbete med SSM och KSU. Sammanlagt 

deltog 12 deltagare i studien, varav 10 var män och 2 var kvinnor. Samtliga var operatörer från två 

olika skiftlag med sex stycken i varje på kärnkraftverket Ringhals och har jobbat tillsammans i cirka 

tre år. Det var samma deltagare som observerades vid två tillfällen och intervjuades i fokusgrupper.  

4.2 Etiska aspekter 

Deltagarna i studien blev informerade om studiens syfte och upplägg innan datainsamlingen 

påbörjades. De fick en detaljerad genomgång av vad deras medverkan innebar, såsom att de kommer 

att observeras samt intervjuas. De blev även informerade om att det är frivilligt att delta, att deras 

medverkan är anonym, att de när som helst får avbryta sitt deltagande och att de data och 

information som samlas in endast kommer användas i forskningssyfte. När de godkänt detta fick de 

även fylla i en samtyckesblankett. Då deltagandet är anonymt används inte deltagarnas riktiga namn i 

presentationen av studiens resultat. 

4.3 Material 

För att ljudinspela fokusgruppsintervjuerna användes multimediaspelaren COWOND2. Under 

observationerna användes papper och penna för att anteckna relevanta och intressanta skeenden.  

4.4 Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes på tre personer för att testa studiens intervjufrågor och 

inspelningsutrustning. Pilotstudien resulterade i några omformuleringar i frågorna för att de skulle 

förstås lättare. Inspelningsutrustningen fungerade önskvärt och därför skedde inga fler förändringar 

av studiens upplägg inför fokusgruppsintervjuerna. 
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4.5 Procedur 

I avsnitten nedan beskrivs det hur forskaren genomförde datainsamlingen och hur analysarbetet gick 

till. 

4.5.1 Genomförande 

Inledningsvis började studiens genomförande med att en intervjuguide framställdes (se Appendix I). 

Denna intervjuguide baserades på den bakgrund som presenteras i avsnitt 2 och den information 

gällande användandet av två- respektive trevägskommunikation som gavs utifrån mailkonversationer 

och samtal med operatörer på Ringhals och instruktörer från KSU. Intervjuguiden användes sedan 

som stöd vid fokusgruppsintervjuerna för att säkerställa att inga viktiga frågor glömdes bort samt att 

de båda fokusgruppsintervjuerna skulle vara likartade.  

Innan datainsamlingen påbörjades fick deltagarna ta del av information om studien och dess syfte, 

samt fylla i ett samtyckesformulär. Datainsamlingsproceduren fortsatte sedan med att forskaren 

observerade en övning i en simulator som genomfördes av ett av de två skiftlag som deltog i studien. 

Direkt efter observationen genomfördes den första fokusgruppsintervjun med samma skiftlag som 

hade observerats. Observation och fokusgruppsintervju av det andra skiftlaget genomfördes på 

samma sätt. Efter att de båda fokusgruppsintervjuerna var gjorda genomfördes ytterligare en 

observation av en övning med respektive skiftlag i simulatorn. Varje observation pågick mellan 2 ½ 

till 3 timmar och de båda fokusgruppsintervjuerna varade i 30 minuter vardera. Syftet med 

observationerna var att få en ytterligare förståelse för hur användandet av två- respektive 

trevägskommunikation såg ut i kontrollrummen.  Ingen av observationerna spelades in på grund av 

säkerhetsskäl, utan det fördes anteckningar på papper om när och hur användandet av två- 

respektive trevägskommunikation förekom samt händelser som ansågs relevanta och intressanta för 

studiens syfte. Simulatorrummet där observationerna ägde rum var ett stort rum med en identisk 

kopia av det riktiga kontrollrummet i mitten. Vid sidan fanns ett bord och det var där forskaren 

befann sig under observationerna, dels för att inte störa operatörerna som deltog i studien och dels 

för att få en överblick av hela kontrollrummet. Båda fokusgruppsintervjuerna genomfördes i ett 

avskilt rum i anslutning till Ringhals och ljudinspelades.  

4.5.2 Sammanställning och analys av data 

Sammanställning och analys av observationerna och fokusgruppsintervjuerna gjordes genom att följa 

Braun och Clarks (2006) steg för tematisk analys (se avsnitt 3.4). Först lästes och lyssnades materialet 

igenom, för att sedan transkriberas. När materialet var transkriberat lästes det igenom ytterligare ett 

par gånger för att skapa en tydligare helhet och uppfattning om innehållet. Efter detta kodades 

materialet genom att skriva ned noteringar och kommentarer i marginalen till varje mening som 
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kunde vara av intresse för studiens syfte. Koderna och kommentarerna började sedan kopplas ihop 

om samband hittades mellan dem och på så sätt bildades olika teman. När sökningen efter teman var 

gjord granskades de, vilket resulterade i att några av koderna flyttades till andra teman för att passa 

in bättre. Till sist lästes allt material igenom ännu en gång för att säkerställa att inga viktiga 

noteringar eller mönster hade missats. Denna process genomfördes på både materialet från 

fokusgruppsintervjuerna och observationerna.  
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5. Resultat 

Tematisk analys av observationerna och fokusgruppsintervjuerna gav följande teman:  

 Användningen av trevägskommunikation minskar i stressade situationer 

 Möjlig förbättring av användandet 

 Mindre effektivt vid långa meddelanden 

 Viktigt att vara tydlig 

 Ger bekräftelse 

 

5.1 Användningen av trevägskommunikation minskar i stressade 

situationer 

Det tydligaste temat som framgick genom analysen var att operatörernas användande av 

trevägskommunikation föll bort till stor del och ibland även helt och hållet vid situationer där 

operatörerna blev märkbart stressade och pressade. 

Alla är medvetna om deras instruktioner om hur trevägskommunikation ska gå till och att de ska 

använda det i så stor utsträckning som möjligt. Generellt var deltagarna i de båda 

fokusgruppsintervjuerna även positiva till användandet av trevägskommunikation och de såg tydligt 

vilka fördelar det fanns att använda sig av det. De använder sig därför av trevägskommunikation så 

ofta de kan och kommer ihåg det, även ibland vid informationsutbyten som anses vara mindre 

viktiga. 

Flera av deltagarna tyckte att det framförallt var det tredje steget i trevägskommunikationen som 

tappades när det är mycket som sker på samma gång i kontrollrummet. De glömmer att ge kvittens 

på att ordern eller informationen har uppfattats korrekt och det blir då oftast istället en form av 

tvåvägskommunikation. Några av deltagarna poängterade även att det inte endast är en part som 

bidrar till att det tredje steget inte alltid utförs. Om den som till exempel får en order inte begär en 

kvittens vid ett tillfälle då ordergivaren missar att ge det, så är det båda parternas fel att detta 

missas. 

Inspelning2, 2013-03-21, 07:53-08:04 

”Man märker att så fort man är upptagen med något och andra 

grejer är på gång, så glömmer jag själv eller ser andra glömma 

att begära kvitto.” 
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Om det är riktigt mycket som sker på kort tid kan det även vara endast envägskommunikation som 

används. Deltagarna förklarade att det i dessa fall endast ropas ut information utan att egentligen 

rikta det till någon specifik person, vilket kan bidra till att situationen blir ännu rörigare. Detta fanns 

det även många tydliga exempel på under observationerna. 

Det framgick även att det ibland sker en sådan förvirring när det är stressigt att det uppstår något 

som de kallar för fyrvägskommunikation. Denna fyrvägskommunikation innebär att istället för att 

kvittera i det tredje steget så sker det ytterligare en repetition. Det tappas helt enkelt fokus på det 

som sägs och de glömmer av vem det faktiskt är som gav ordern från första början och därmed vem 

som ska bekräfta repetitionen. I tabellen nedan ses ett exempel på hur fyrvägskommunikationen kan 

gå till. 

 Exempel 

1. Order Olle, starta laddningspump 3 

2. Repetition Jag startar laddningspump 3 

3. Repetition Du startar laddningspump 3 

4. Kvittering Ja det är korrekt 

Tabell 2: Exempel på hur fyrvägskommunikation kan se ut. 

5.2 Möjlig förbättring av användandet 

I analysen framgick även temat att deltagarna tycker det har skett en tydlig förbättring av deras 

användande av trevägskommunikation sedan det infördes instruktioner på att de skulle använda det i 

daglig drift. 

När trevägskommunikation infördes fanns det en viss skepticism inför att använda metoden, de 

flesta tyckte att det kändes lustigt och löjligt att kräva en kvittens av sin kollega. När de dock började 

inse fördelarna med metoden så blev det också mer accepterat att använda det, vilket kunde tillåta 

att de utvecklade och förbättrade deras användande.  

Innan de började inse fördelarna med trevägskommunikation använde de sig bara av det ett par 

veckor innan de skulle ha återträningsperiod i simulatorn. De hade inställningen att det endast var 

något de skulle visa att de kunde använda inför instruktörerna i simulatorn. 

Inspelning1, 2013-03-21, 15:01-15:38 

”Det kändes som att det var något simulatorfolket hittade på och 

det gällde att visa i simulatorn att vi kunde hantera det. Sen 

blev det ju inte bra för att vi inte gjorde det i verkligheten 
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heller (…) det var några år sedan vi tog oss i kragen och på den 

vägen är det (…) det ska ju inte vara någon skillnad på 

simulatorn och i normaldrift.”  

Alla deltagarna i de båda fokusgruppsintervjuerna var eniga om att tack vare den förändrade 

attityden till metoden har de kunnat bli bättre på att använda trevägskommunikation. Idag använder 

de trevägskommunikation inte endast inför återträningspass, utan varje dag i så kallad normaldrift. 

Inspelning2, 2013-03-21, 06:29-06:55 

”Det blev ganska konstlat, man kom hit och skulle köra 

återträning och andra skulle titta på (…) men det var ju förr då 

det var nytt. Då var det bara här (i simulatorn) vi använde det, 

hemma i kontrollrummet glömde vi det lika fort. Det gör vi inte 

längre.” 

En bidragande faktor till att användandet har blivit bättre är också att de operatörer som är relativt 

nyexaminerade är generellt mycket duktiga på att använda trevägskommunikation eftersom 

metoden nu mer ingår i deras utbildning. Detta underlättar för de äldre operatörerna då de kan haka 

på de som har gått nyare operatörutbildningar och på så sätt lättare öva in vanan att alltid använda 

det.  

5.3 Mindre effektivt vid långa meddelanden 

Operatörernas instruktioner säger att trevägskommunikation alltid ska användas, vid såväl 

ordergivning som vid informationsutbyte. Vid fokusgruppsintervjuerna blev det dock tydligt att det 

finns tillfällen då det passar eller fungerar mindre bra att använda sig av metoden. 

Ingen av deltagarna tyckte att det var särskilt tidskrävande att använda trevägskommunikation om 

man jämför med tvåvägskommunikation. Dock påpekades det att om det rör sig om kontroller av 

haverier eller liknande så kan det upplevas som att det tar lite för lång tid och att det är omständigt. 

Inspelning2, 2013-03-21, 12:34-13:00 

”I vissa havreringskontroller så är det ju någon form av rubrik 

och av rubriken förstår man ungefär vad det är vi ska göra. Man 

vet då vad till exempel Olle kommer be mig göra och ändå ska jag 

vänta på att han efter att ha läst rubriken ska ge mig ordern, 

jag ska sedan repetera ordern och han ska kvittera korrekt eller 

liknande (…) ibland vet man att det ska göras så fort som 

möjligt och då kan man uppleva det som lite tidskrävande.” 
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Det framgick även att om det är mycket information eller långa order som ska förmedlas så fungerar 

inte trevägskommunikation särskilt väl. Detta eftersom långa sekvenser av ord ökar risken för att 

repetitionen av ordern eller informationen inte blir korrekt. För att hantera detta problem brukar 

operatörerna istället dela upp ordern eller informationen i kortare sekvenser. Det finns även tillfällen 

då de flesta av deltagarna tyckte att det räcker med att använda tvåvägskommunikation. Dessa 

tillfällen är när det är mycket information som inte har någon specifik adress. Det framgår även att 

trevägskommunikation fungerar mindre väl när det är flera personer som ska ta del av en order eller 

information. Det blir lätt rörigt när flera ska repetera och få kvittens samtidigt. 

Inspelning2, 2013-03-21, 18:15-18:34 

”I teorin ska du ju säga korrekt till alla som repeterar din 

order. Om jag går på toaletten och alla upprepar den 

informationen så ska jag svara korrekt till var och en, det 

känns inte så lämpligt i praktiken.” 

5.4 Viktigt att vara tydlig 

Det fjärde temat som upptäcktes genom analysen var vikten av att sändaren av en order eller 

information är tydlig i sitt meddelande. För att trevägskommunikationen ska kunna fungera är det 

viktigt att mottagaren får en chans att kunna fullborda med korrekt repetition, vilket endast går om 

själva meddelandet är väl formulerat. Att formulera sig väl är framförallt viktigt när det uppstår 

stressade situationer eftersom att det då oftast finns ännu mindre tid till att reda ut missförstånd än 

vad det gör i vanliga fall. 

Deltagarna i fokusgruppsintervjuerna poängterar att det är viktigt att man tänker på att den order 

eller information man ger ut ska kunna repeteras och förstås av mottagaren. För att en order inte ska 

vara svårförstådd bör den därför vara kort, koncist och igenomtänkt. 

Inspelning1, 2013-03-21, 21:53-22:14 

”Det är just i den situationen (vid stress) vi behöver bli 

bättre, att vi definierar klart och tydligt och tänker igenom 

våra order, att vi visar tydligt med vårt kroppsspråk att det 

här är en order och jag vill att du kvitterar. Det är väl lite 

det, att vi i stressade situationer har lite mycket att göra och 

inte tänker igenom vad man säger. Då blir det ju svårt att 

repetera det sen.” 
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I båda fokusgruppsintervjuerna framgår det att om det sker missförstånd även fast de har använt 

trevägskommunikation, så beror det då oftast inte på själva metoden. Det beror istället på att det har 

vart en otydlig order eller repetition, eller att någon helt enkelt gett ut en order som inte var korrekt. 

5.5 Ger bekräftelse 

Att använda trevägskommunikation ökar inte bara säkerheten i kontrollrum, utan det ger även 

operatörerna en bekräftelse och en form av trygghet. I en korrekt genomförd trevägskommunikation 

där de båda parterna har lyssnat och tagit till sig det den andra har sagt eller upprepat, så kan de 

båda så gott som försäkra sig om att både man själv och den andre har uppfattat ordern eller 

informationen rätt. Det tredje steget i trevägskommunikation kan därför ses som en kontroll där det 

kontrolleras att ordern eller informationen har uppfattats rätt av mottagaren. Dels får personen som 

gav orderna eller informationen en försäkran om att mottagaren har uppfattat rätt och dels får 

mottagaren en trygghet i att det är rätt uppfattat och han eller hon kan då utföra den eventuella 

ordern. I och med att ingen utför en order utan att ha fått kvittens så höjs säkerhetsnivån. 

Det tredje steget i trevägskommunikation fångar även upp om någon skulle repetera fel på grund av 

att denne har hört fel. 

Inspelning1, 2013-03-21, 03:12-03:30 

”Man kan ju faktiskt höra fel, som förut idag i simulatorn. Jag 

säger åt dig att spänningssätta VHC och du svarar att du ska 

spänningssätta DHC. V och D är ju fonetiskt farligt nära 

varandra, så då svarar jag nej du ska spänningssätta Viktor 

Harald Cesar.” 

Trevägskommunikation ger även den som ger order eller information möjlighet att tänka igenom det 

som han eller hon har sagt och chans till att ändra på det om det är fel. Metoden ger alltså inte bara 

en trygghet i att alla har förstått rätt, utan även en trygghet i att det finns chans att ändra en order 

innan den utförs av ordertagaren. 

Inspelning1, 2013-03-21, 04:15-04:33 

”Det är också en inbyggd självkontroll för den som är sändare av 

information. Man får en chans att rätta sig själv om man ger ut 

fel order (…) det händer väldigt ofta att man just skickar iväg 

fel order och sen när man får tillbaka kvittensen märker man att 

det där lät ju inte alls bra.”  
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6. Diskussion 

Kapitlet inleds med en resultatdiskussion där resultatet från analysen diskuteras och knyts ihop med 

den teoretiska bakgrunden. Därefter förs en metoddiskussion om den använda metodens fördelar 

och nackdeler. Kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka i vilken omfattning trevägskommunikation används i kontrollrum 

samt att lägga en grund för vidare forskning för att utreda vad det tredje steget i 

trevägskommunikation ger jämfört med tvåvägskommunikation och om det är nödvändigt att 

använda sig av trevägskommunikation. Resultatet i analysen visar att de två skiftlagen som deltog 

försöker använda trevägskommunikation i så stor utsträckning som möjligt. De är medvetna om att 

för att trevägskommunikationen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att de får in en vana att alltid 

använda det. De använder därför metoden vid så väl ordergivning som vid informationsutbyte, även 

då det gäller saker som kan ses som mindre viktiga.  

Analysen visar att användandet av trevägskommunikation faller bort vid stress, men det ges inget 

konkret svar på vad det är som ligger till grund för detta. Dock finns det flera tänkbara orsaker till 

varför det sker. Det är mycket möjligt att det beror på att den mentala arbetsbelastningen blir för 

hög och därmed gör det svårt för operatörerna att kunna fortsätta behålla sin uppmärksamhet och 

koncentration på att upprätthålla trevägskommunikationen. Det framgick även i både 

fokusgruppsintervjuerna och observationerna att det ibland uppstod vad de själva kallar för 

fyrvägskommunikation (se 5.1). Även detta kan vara ett resultat av för hög mental arbetsbelastning, 

då det finns resultat från studier som visar att för hög mental arbetsbelastning kan orsaka 

försämrade prestationer för operatörer (se avsnitt 2.1.3). Fyrvägskommunikation kan uppstå vid 

stress då operatörerna inte fokuserar på det som sägs, utan kanske lägger mer fokus på att försöka 

lösa det som ger upphov till stressen, och därför inte håller reda på vem det var som gav ordern eller 

informationen från första början. För att kunna utveckla och förbättra användandet av 

trevägskommunikation kan det därför vara nödvändigt att försöka finna metoder som minskar den 

mentala arbetsbelastningen för operatörerna vid stress. 

Som följd av att trevägskommunikationen faller bort kan även situationsmedvetenheten hos 

operatörerna försämras. Trevägskommunikationen hjälper till att hålla operatörerna själva och de 

runt omkring dem uppdaterade om en situations status då de hela tiden kontrollerar att order och 

informationer har uppfattats rätt. För att kunna upprätthålla situationsmedvetenhet behövs det dock 

kontinuerlig uppdatering av miljön (se avsnitt 2.1.2), vilket försvåras när trevägskommunikationen 

försvinner. Istället för att vara en följd av bristande trevägskommunikation kan även minskad 
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situationsmedvetenhet själv, precis som för hög mental arbetsbelastning, ge upphov till en 

försämrad trevägskommunikation. Minskad situationsmedvetenhet innebär bristande koncentration 

och uppmärksamhet vilket mycket väl kan uppstå vid stress. Den minskade uppmärksamheten kan 

leda till att det informativa innehållet i det som sägs blir sämre och därmed försämra 

trevägskommunikationen. 

Observationerna av övningarna i simulatorn visade flera fall då det endast blev 

envägskommunikation mellan operatörerna vid påtagligt stressade situationer. Genom att analysera 

detta och att ha Min, Chung & Yooms (2004) olika kommunikationsfel i åtanke (se avsnitt 2.1.5) så 

klargörs det att avsändaren av ett meddelande vid dessa situationer lyckas sända iväg meddelandet 

innehållande en order eller ett informationsutbyte och felet ligger därför antingen i leveransen eller 

hos mottagaren. Den nödvändiga kommunikationen förmedlas men den lyckas inte uppfattas av 

mottagaren. 

Analysen visar att operatörernas användande av trevägskommunikation har förbättrats sedan de 

införde det för cirka 6 år sedan. Efter att ha använt det dagligen i ett flertal år borde det räknas som 

en vana hos operatörerna att använda metoden. En viktig fråga är dock varför denna vana inte lyckas 

fungera även under stress. Är det ett problem som även går att finna hos andra skiftlag? För att få 

svar på frågan behöver det genomföras studier kring hur långt andra som använder 

trevägskommunikation har kommit i sin användning. Om andra lyckas använda sig av metoden även 

under påtaglig stress kan det vara viktigt att undersöka vad de gör annorlunda för att få det att 

fungera. Resultatet i studien är endast baserat på två av Ringhals totalt 28 skiftlag, vilket betyder att 

det kan skilja sig mycket mellan andra skiftlag i hur användningen av trevägskommunikation ser ut 

och går till. Trots att det finns instruktioner som säger hur metoden ska tillämpas är det mycket 

möjligt att många skiftlag skapar sin egen uppfattning utifrån egna erfarenheter om hur det ska gå till 

när den används. Då det endast är två skiftlag från ett kärnkraftverk som har studerats kan heller 

inga generella slutsatser av resultatet dras.  

Att trevägskommunikation inte alltid passar som en metod att använda sig av framgår i temat Mindre 

effektivt vid långa meddelanden. Det blir svårare att både lyckas repetera och komma ihåg ordern 

eller informationen om det är ett långt meddelande, vilket återigen kan hänga ihop med för hög 

mental arbetsbelastning. Om det är nödvändigt att ge ett långt meddelande kan det vara aktuellt att 

dela upp det i mindre sektioner som ger bättre förutsättningar för en väl fungerande 

trevägskommunikation. Men var går gränsen för att ett meddelande blir för långt? Om det är 

förknippat med mentala arbetsbelastning kan gränsen vara både individuell och situationsberoende.  
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Det går att se tydliga kopplingar mellan flera teman då de påverkar varandra på olika sätt. Det går till 

exempel att se starka samband mellan att det är viktigt att vara tydlig i sitt meddelande och att 

trevägskommunikation faller bort vid stress. För att metoden ska fungera väl är det nödvändigt att 

meddelanden är välformulerade, korta och koncisa, vilket det är stor risk för att de inte blir om det 

uppstår en stressig situation. Om det uppstår för stor stress kan operatörerna inte fokusera på att ge 

tydliga meddelanden och då minskar förutsättningarna för god trevägskommunikation. På samma 

sätt kan man se kopplingar mellan att användandet av trevägskommunikation har förbättrats och att 

metoden ger användarna en bekräftelse och en form av trygghet. Om de inte hade sett fördelarna 

med metoden och känna att den ger bekräftelse och trygghet hade förmodligen inte förbättringen 

utvecklats lika snabbt. 

Trevägskommunikation är en metod som oftast verkar ha förutsättning för att fungera väldigt bra. 

Metoden ger operatörerna en trygghet och de ser själva vilka fördelar som finns med att använda 

det. Observationerna visade flera exempel på att de så gott som alltid försäkrar sig om att de till 

exempel öppnar rätt ventil. Ett exempel som ofta observerades var när reaktorassistenten fick en 

order att till exempel stänga eller öppna en ventil. När reaktorassistenten får ordern går han eller 

hon fram och håller fingret på knappen samtidigt som han eller hon repeterar ordern. 

Reaktorassistenten trycker inte på knappen förrän han eller hon får en kvittens på att det är korrekt. 

Genom att hålla fingret på knappen kan ordergivaren inte bara höra att ordern är korrekt uppfattat, 

utan även se att reaktorassistenten håller handen över rätt knapp. Att få både visuell och auditiv 

information kan öka säkerheten ytterligare eftersom risken för att det sker missförstånd minskar. 

Möjligheten att få både visuell och auditiv information har dock minskat för operatörerna sedan 

kontrollrummen blev mer datorbaserade. De flesta av handlingarna kan utföras vid en dator och det 

har därmed blivit svårare för operatörerna att kunna se vad de andra gör i kontrollrummet.  

Studiens resultat väcker många intressanta frågor, men för att kunna komma fram till svar verkar det 

saknas litteraturer och forskning kring metoden trevägskommunikation. Förutom de dokument som 

är utgivna från eller för kärnkraftsäkerhet där det beskrivs vad trevägskommunikation innebär så har 

forskaren i denna studie inte funnit någon annan litteratur som förklarar trevägskommunikation mer 

ingående. Varför det inte finns litteratur som rör metoden kan bero på flera saker. Kanske är det en 

så pass ny metod så att forskning och studier kring det inte har hunnits publiceras ännu. Det kan 

också bero på att det helt enkelt har tagits förgivet att det är en metod som kan öka säkerheten även 

under stress och därför har inte dess fördelar och nackdelar undersökts. Resultatet från denna studie 

kan därför ligga som grund för fortsatta studier som rör ämnet trevägskommunikation. 
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6.2 Metoddiskussion 

Anledningen till att en kvalitativ ansats användes var för att det kan fånga upp deltagarnas personliga 

erfarenheter, åsikter och tankar (Howitt, 2010). Reliabiliteten i att använda kvalitativa metoder, 

framförallt i intervjustudier, beror mycket på forskarens egen förmåga och tidigare erfarenhet (Kvale, 

1997). Det är därför viktigt att ha det i åtanke att forskaren inte är en expert inom metoderna som 

har använts. Forskaren delar heller inte den kulturella gemensamma bakgrunden (se avsnitt 2.1.1) 

inom kärnkraften som operatörerna gör, vilket innebär att händelser under observationerna till viss 

del kan ha missuppfattats av forskaren då det förekommer mycket yrkesspecifika begrepp och 

syftningar. 

I studien användes observationer och fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetoder. 

Observationerna genomfördes först och främst för att skapa en bekantskap med kontexten, vilket i 

detta fall var en av Ringhals simulatorer, och för med hjälp av iakttagelser kunna styrka det som 

diskuteras under fokusgruppsintervjuerna. Att bekanta sig med miljön är en viktig del i fallstudier och 

det hade därför varit bättre om det hade funnits möjlighet till att observera fler återträningspass, 

helst innan själva datainsamlingen började. Att det inte genomfördes fler observationer beror dock 

på att forskaren fick anpassa sig utefter de tillgångar som fanns från SSM och KSU. Sammanlagt 

observerades fyra återträningspass där alla passen skiljde sig från varandra på så sätt att de bestod 

av olika iscensatta händelser som skulle lösas av de två skiftlagen som medverkade i studien. Alla 

passen hade därför olika svårighetsgrader vilket resulterade i att även stressnivån skiljde sig mellan 

passen. För att kunna skapa en starkare uppfattning om användandet av trevägskommunikation 

hade det vart lämpligt att observera fler pass som hade olika svårighetsgrader. 

Under observationstillfällena satt forskaren vid ett bord på sidan om kontrollrummet och förde 

anteckningar på papper. Då det sammanlagt var sex operatörer i ett skiftlag under observationerna 

så hade forskaren svårt att kunna observera alla deltagarna samtidigt. Akustiken i rummet gjorde det 

även svårt att höra när de befann sig längst bort i rummet. Forskaren fick därför fokusera på de som 

befann sig inom tillräckligt tydligt hörhåll, vilket kan ha medfört att alla viktiga händelser inte 

uppfattades. 

Att genomföra fokusgruppsintervjuer valdes därför det uppmuntrar deltagarna till att diskutera med 

varandra och därmed ökar chanserna att fler tankar och idéer framträder. I studien genomfördes två 

fokusgruppsintervjuer, en med vardera skiftlag. Det hade dock vart önskvärt att genomföra fler 

fokusgruppsintervjuer med fler skiftlag eftersom det tydligt har framgått i datamaterialet att det 

skiljer sig mellan skiftlagen på Ringhals i hur pass väl de använder sig av trevägskommunikation. 

Utifrån instruktörerna från KSU är de två skiftlagen som deltog i studien ett par av de som använder 
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trevägskommunikation mest på Ringhals. Det skulle därför vara intressant att inkludera fler skiftlag 

för att se hur och varför användandet av metoden skiljer sig. 

Det hade även vart önskvärt att observera operatörerna i vardaglig drift i deras riktiga kontrollrum 

istället för i simulatormiljö. Att observera deras vardagliga drift hade ökat chanserna att det 

observeras hur trevägskommunikation verkligen används i normala fall. Simulatormiljön kan påverka 

dem på flera sätt, inte minst eftersom de blir studerade av instruktörerna och vet att de bör prestera 

så bra de kan. De är även medvetna om att det är övningar och alltså inte riktiga händelser vilket 

kanske kan göra att de inte blir lika stressade som de skulle blivit i vanlig drift då allt sker i 

verkligheten. Det hade även vart önskvärt att videoinspela observationerna för att göra det möjligt 

att kunna gå tillbaka och återse intressanta händelser som eventuellt uppstod och därmed underlätta 

analysarbetet. Kontrollrum är så pass komplexa miljöer vilket ökar risken för att relevanta händelser 

inte uppmärksammas. 

För att säkerställa resultaten användes så kallad triangulering i form av multipel datainsamling (Ely et 

al, 1991). Genom att basera dataanalysen på material som är insamlat från olika metoder så kan 

tillförlitligheten i resultatet öka. Detta eftersom det är större chans att det man finner i analyserna 

inte beror på slumpen om det påvisas från mer än en datainsamlingsmetod. Det minskar även risken 

för att datamaterialet misstolkas eller missuppfattas. Huvudtemat som framgick i analysarbetet i 

denna studie påträffades tydligt i både observationerna och fokusgruppsintervjuerna.  

6.3 Framtida forskning 

Den här studien har lett till vidare frågeställningar, där den mest väsentliga är frågan varför 

operatörernas användning av trevägskommunikation faller bort vid stressade situationer. Resultatet 

från studiens analysarbete visar att trevägskommunikation används flitigt och så gott som alltid vid 

ordergivning och informationsutbyte, med undantag för vid påtaglig stress. Metoden infördes för 

cirka 6 år sedan och utifrån fokusgruppsintervjuerna använder deltagarna det dagligen och har gjort 

detta i 3 år, vilket borde innebära att det nu har blivit en vana. Hur kommer det sig att användandet 

ändå faller bort vid stressade situationer? Krävs det ännu mer övning för att vanan ska bli så stark så 

att den inte faller bort vi stress, eller är det helt enkelt en metod som inte lämpar sig att använda vid 

stressade situationer? 

Det skulle därför vara intressant att undersöka om det är nödvändigt att använda 

trevägskommunikation i kritiska situationer som innebär hög stress. Kanske täcker 

tvåvägskommunikation de nödvändiga behoven i kommunikationen vid sådana situationer och 
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därmed lämpar sig bättre. Det kanske även visar sig att någon helt annan metod lämpar sig bättre vid 

stress och krissituationer.  

Ett av studiens syften var att lägga en grund för vidare forskning gällande vad det tredje steget i 

trevägskommunikation ger jämfört med tvåvägskommunikation och om det är nödvändigt att 

använda sig av trevägskommunikation. För att undersöka om tvåvägskommunikation eller 

trevägskommunikation lämpar sig bäst att använda skulle en komparativ studie kunna genomföras 

där de två metodernas fördelar och nackdelar jämförs i både normaldrift och i mer stressade 

situationer. En del av trevägskommunikationens fördelar har redan framgått i denna studie, så som 

att det ger användarna en bekräftelse och det skulle därför tillsammans med det tydliga behovet av 

fortsatta studier kunna ligga till grund för vidare forskning.  
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7. Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka i omfattning trevägskommunikation används i kontrollrum 

samt lägga en grund för vidare forskning gällande vad det tredje steget i trevägskommunikation ger 

jämfört med tvåvägskommunikation och om det är nödvändigt att använda trevägskommunikation. 

Resultatet från analysen visar att de använder det i stor utsträckning, vid så väl ordergivning som 

informationsutbyte. Resultatet visar också att deltagarna i studien ser flera fördelar med att använda 

trevägskommunikation, till exempel att det ger dem som användare en bekräftelse av att order och 

informationer har uppfattats korrekt, vilket enligt dem själva ger dem en känsla av trygghet. Det finns 

dock tillfällen då trevägskommunikation verkar lämpa sig mindre bra att använda, vilket framförallt 

är vid långa order eller informationsutbyten. För att få det att fungera bättre kan det därför vara 

viktigt att först undersöka var gränsen går för att ett meddelande är för långt och sedan öva på att 

dela upp meddelanden i mindre sekvenser så att de fortfarande är tydliga och lättförståeliga. 

En genomgående punkt som har följt med under hela studien är att trevägskommunikationen faller 

bort vid stressade situationer. Reflektioner kring möjliga anledningar till varför detta sker diskuteras i 

resultatdiskussionen. Det kan bland annat bero på att den mentala arbetsbelastningen blir för stor 

när det är mycket som händer på samma gång, vilket resulterar i att operatörerna inte kan fokusera 

och vara uppmärksamma på allt som sker. De prioriterar istället att först och främst lösa de kriser 

som har uppstått. Då detta endast är spekulationer blir slutsatsen dock att bortfallet av 

användningen av trevägskommunikation vid stress är något som bör följas upp i framtida studier 

eftersom det kan ha en så pass viktig roll i ett kärnkraftverks säkerhet.  

Studien har även lett fram till frågan om trevägskommunikation är en lämplig metod att använda sig 

av vid stress och krissituationer. Studiens resultat visar tydligt att förbättring i användandet har skett 

sedan metoden infördes, men kan det utvecklas ännu mer när operatörerna redan har använt sig av 

trevägskommunikation dagligen i flera år? Slutsatsen av detta blir att det bör undersökas dels om det 

är en metod som är lämplig att använda sig av vid stress och om det visar sig vara det även 

undersöka hur man kan göra träningen av metoden för sådana tillfällen mer effektiv.   
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Appendix I: Intervjumall 
 Presentera vem jag är och studiens syfte 

 Deltagarna får läsa ett informationsblad och skriva under ett samtyckesformulär 

 Några frågor? 

 Starta inspelningsutrustningen 

 

1. Vad anser ni vara trevägskommunikation? 

o Kan ni ge exempel på hur det kan gå till? 

 Vad krävs för att det ska räknas som ett tredje steg? (Räcker en nick? Ett “ja” 

eller “det är korrekt”, eller måste hela orden/informationen upprepas?) 

o Vad är skillnaden mellan två- och trevägskommunikation? 

 

2. Har ni instruktioner om när ni ska använda er av trevägskommunikation? 

o Vad säger dessa instruktioner? 

o Följs de alltid? 

o Använder ni er av metoden även vid tillfällen då det inte behövs enligt 

instruktionerna? – I så fall när? 

 

3. När började ni använda trevägskommunikation? 

o Använde ni er endast av tvåvägskommunikation innan ni fick instruktioner på att 

använda trevägskommunikation? 

o Har ni märkt någon skillnad sedan trevägskommunikationen infördes? – 

Bättre/sämre? 

 

4. Använder alla i skiftlaget trevägskommunikation, eller skiljer det sig från person till person? 

 

5. Finns det situationer då ni egentligen ska använda er av trevägskommunikation, men inte gör 

det? 

o När uppstår dessa situationer? 

 

6. Om det uppstår en kritisk situation, kan ni fortfarande använda två- eller 

trevägskommunikation? 

 

7. Det tredje steget brukar tillämpas för att undvika missförstånd. Har ni dock någon gång 

upplevt att det uppstått missförstånd trots att ni använt trevägskommunikation? – I så fall 

när? 

o Vilken metod (två- eller trevägs) anser ni fungera bäst? 

 Kan det skilja sig mellan olika situationer vilken metod som är mest lämplig? 

– Exempel? 

o Har ni upplevt några svagheter med tvåvägskommunikation? – Vad? 

 Har det uppstått situationer då ni använt er av tvåvägskommunikation och 

tror resultatet hade blivit bättre om ni istället hade använt 

trevägskommunikation? 
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8. Har ni upplevt att trevägskommunikation är otillräckligt eller för tidskrävande? – Varför? 

 

9. Några kommentarer eller frågor som inte har diskuterats som ni vill ta upp?  

 

Fyll i med frågor som rör övningen 

 - 

 - 

 - 

 - 
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