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Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att undersöka vilka riskfaktorer det sociotekniska systemet bidrar med vid 

inmatning av producerade data till en specifik databas. Denna undersökning använder STAMP-metoden 

(Systems Theoretic Accidents Models and Processes) för att finna riskfaktorer i systemet. Metoden utgår 

från att samla data om systemet genom intervju, observation samt analys av annan dokumentation kring 

databasen för att sedan applicera STAMP-analys på dessa. Resultaten pekade på ett antal riskfaktorer 

vid inmatningen av producerade data, dessa kretsade primärt kring problem med existerande 

säkerhetsåtgärder, avsaknad av träning samt bristande kommunikation. Resultaten ledde till en slutsats 

om förbättringsåtgärder på dessa punkter. Vidare visade även resultaten att appliceringen av STAMP på 

system som detta har möjlighet att leda till intressanta slutsatser. 
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1 Introduktion 

Studsvik Nuclear AB är ett företag som har sin verksamhet i Nyköping. Här utförs arbete och 

konsulttjänster inom till exempel bearbetning av radioaktivt avfall och bränsle- och materialteknik samt  

utförs tester på bränsle och annat material från kärnkraftverk. En av Studsviks kunder beställer årligen 

ett stort antal tester på bestrålat material av både Studsvik och andra aktörer. Denna kund vill samla alla 

sina testdata på en enda plats. I detta syfte har en databas skapats av en annan leverantör till kunden. 

Denna databas innehåller en enorm mängd data, men har under senaste åren inte hållits uppdaterad. 

Sedan Studsvik Nuclear börjat utföra en större mängd tester åt denna kund önskar kunden att även 

Studsviks data ska matas in i databasen och kunden önskar samtidigt att Studsvik tar över arbetet med 

att hålla databasen uppdaterad. 

Denna databas har en lång historia och de data som finns är för tillfället lagrade i en Microsoft Access 

databas. För att lagra även nya testresultat i databasen utvecklades en automatiserad process för att 

bearbeta resultaten, samt mata in de data som samlats under de senaste åren på Studsvik. När detta var 

klart, omstrukturerades även inmatningssystemet för att kunna hantera framtida data. Detta inkluderade 

en integrering av databasarbetet i produktionen av resultat.  

Det system som konstruerats utgår från ett redan existerande system för att rapportera data till kunden 

där Studsvik mottar beställningar, utför tester och rapporterar data i form av Microsoft Excel filer. Dessa 

filer godkänns sedan av en separat individ vilken har kompetens att avgöra huruvida resultaten har följt 

en i förväg väl definierad kvalitetsplan och uppfyller de kvalitetskrav som ställs. Dessa filer kallas för 

verifierade resultatfiler. Dessa filer skickas sedan till kunden som sedan gärna vill dels kunna behandla 

resultaten statistiskt, men även önskar kunna kontrollera resultaten mot en lång historia av testresultat 

för att på så sätt testa exempelvis rimligheten i resultaten.  

Syftet med den ursprungliga automatiseringen av importen av data var att skapa en process vilken kunde 

användas under många år med en förhållandevis liten grad underhåll som kan skötas av en individ. 

Denna individ skulle helst kunna klara sitt arbete med en förhållandevis lite initial träning. 

Under arbetet med denna importprocess har betoningen huvudsakligen varit att skapa en väl fungerande 

automatiserad inmatningsprocess i Microsoft Access och arbetet har därmed inte fokuserat på de 

organisatoriska faktorer som kan påverka denna process. Denna studie ämnar studera hur ett större 

systemperspektiv på hur hela importprocessen ser ut och ge förslag på organisatoriska faktorer som kan 

förbättras. För att uppnå detta kommer STAMP-metoden (Systems Theoretic Accident Models and 

Proccesses) att tillämpas (Leveson, 2004). STAMP-metoden är en metod för att analysera olyckor i 

komplexa sociotekniska system. Leveson menar att olyckor kan ha sitt ursprung på vilken nivå i 

systemet som helst. För att kunna kartlägga ett systems riskfaktorer behöver en komplett systemanalys 
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genomföras. Analysen tittar på hur en process kan påverkas och i sin tur påverkar lagar, regler, 

förordningar och rutiner i syfte att komma fram till en förklaringsmodell som inte begränsas till en enda 

orsak. 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med studien är att kartlägga och analysera det sociotekniska systemet som arbetar med att 

importera data producerad på Studsvik till en databas utifrån STAMP-metoden (Leveson, 2003). 

Kartläggningen innefattar en undersökning av hur importarbetet har utförts historiskt och innefattar även 

en observation av import till databasen med nya data producerad på Studsvik. 

Målet med studien är att komma fram till både systemövergripande och mer specifika lösningsförslag 

till de potentiella risker som identifieras. 

1.2 Forskningsfråga 

Hur väl lämpar sig STAMP som analysverktyg för system som inte klassiskt utsätts för riskanalys av 

denna typ? Vilka typer av resultat och begränsningar kommer att framkomma med appliceringen av 

denna metod på ett system som inte har en lång historia av olyckor, i ordets klassiska bemärkelse? 

1.3 Avgränsningar och begränsningar 

Studien kommer att avgränsas till att studera vilka riskfaktorer som kan uppkomma ur ett automatiserat 

databasinmatningssystem ur ett perspektiv som innefattar inmatningen som ett sociotekniskt system. 

Detta system innefattar sociala interaktioner mellan medarbetare men även mellan människa och teknik. 

Kartläggningen av detta system kommer att avgränsas sig till omfånget av arbetet som är involverad 

med skapandet av data till databasen samt inmatning av själva data i samklang med kundens krav. 

Studien begränsas till att studera tidigare fall av import samt att observera ett nytt försök till import, 

denna begränsning finns eftersom studien sker under våren och resultat produceras normalt över ett 

längre tidsspann än så.  

2 Bakgrund 

Detta avsnitt inleds med en genomgång av importprocessens historia vilket följs av en teoretisk 

bakgrund för system och avslutas med att gå igenom de koncept som är viktiga för STAMP-metoden. 

2.1 Importprocess 

Studsvik Nuclear AB utför varje år ett antal tester på bränsle och annat bestrålat material åt denna kund. 

Bara under 2013 utfördes ett stort antal tester med resultat som kunden är intresserad av att lagra. De 

producerade resultaten lagras i Microsoft Excel filer. Dessa filer är de resultat vilka redovisas för 

kunden. Filerna är baserade på templates vilka är på förhand definierade Microsoft Excelfiler vilka har 
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genomgått en kvalitetsprocess för att säkerställa att den information som kunden är intresserad av 

rapporteras på ett korrekt sätt. Dessa templates är mallar för de data som produceras. Godkända 

templates fylls sedan i med data från tester som utförs och slutligen godkänns denna data i sin tur för att 

säkerställa att mätningarna var korrekt utförda. Dessa data önskar kunden ska hamna i deras databas så 

att de har möjlighet att jämföra nya och gamla data i syfte att kontrollera utveckling, men även för att 

kontrollera hur något resultat står sig i relation till övriga.  

För att uppnå detta skapades en importprocess för att hantera inmatning av data från Studsvik till den 

redan existerande databasen. De tester som utförs är av olika karaktär och för tillfället har fjorton olika 

typer av verifierade resultatfiler kartlagts för input till databasen. Detta arbete var först konstruerat för 

att hantera all data Studsvik producerade från 2006 fram till 2012 och anpassades sedan om för att 

hantera framtida verifierade resultatfiler, figur 1 visar en förenklad representation av arbetsflödet med 

produktion av resultat samt inmatning av data till databasen. 

 

Figur 1. Förenklad bild över Studsviks arbetsflöde med databasen. 

Studsvik får regelbundna uppdrag att utföra tester på bestrålat material. Ett projekt påbörjas och de tester 

som är intressanta för kunden utförs. När testerna är färdiga produceras resultat i form av en Microsoft 

Excel fil som är skapad utifrån en tidigare godkänd template. När dessa resultat i sin tur är godkända 

kallas de för verifierade resultat. Dessa resultat kan sedan revideras i efterhand om problem hittas, men 

tills fel upptäcks utgås det från att dessa resultat är korrekta. Godkännandeprocessen följer de krav som 

ställts från kunden där varje resultat som produceras genomgår en kvalitetsgranskning för att minimera 

fel och behålla hög kvalitet. Inmatning till databasen sker därför av de redan verifierade resultaten 

eftersom sammanställningar av data måste först godkännas för att säkerställa att de inte är manipulerade. 

Dessa resultat plockas ut från den verifierade resultatfilen som redan i förväg har ett blad med ett 

kondensat av just de data som ska in i databasen.  
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Figur 2. Förenklat flödesdiagram över arbetsprocessen för datainmatning.  

För att importera data från dessa verifierade resultatfiler till en Microsoft Access databas konstruerades 

en importprocess. Processen som konstruerades bestod i huvudsak av tre komponenter, att först lista alla 

filer som ska importeras, att importera data från dessa filer till databasen och sedan manuellt kontrollera 

att processen genomförts korrekt. 

Skapa lista med de filer som ska importeras  

Detta uppnås genom att öppna en Excel fil vilken sedan exekverar ett skript på de filer som önskas matas 

in. Då listas dessa filer i ett datablad vilken Access funktionen kan importera. Målet är dels att kunna 

kontrollera vilka filer som ska importeras, dels att bestämma vilken typ av test de förberedda filerna 

tillhör. Tidigare har denna funktion inkluderat en redigering av existerande resultatfiler i syfte att 

förbereda dem för importfunktionen i access, men sedan 2013 är alla nya resultatfiler förberedda för 

input till Access databasen. 

Importera data till databasen via ett formulär. 

Importfunktionen tar listan med filer och plockar in data från vart och ett av dem till en temporär tabell. 

Denna temporära tabell analyseras sedan automatiskt av systemet att data är korrekt formaterade samt 

kontrollerar för dubbletter i systemet. Vid problem uppmanas operatören att ingripa. Slutligen matas 

data in i måltabellen för testtypen. 

Kontrollera inmatad data 

Ett tredjepartsprogram, DataWeigher, används för att jämföra den modifierade databasen med en 

tidigare version av databasen. Denna jämförelse resulterar i ett Excel dokument vilken innehåller alla 

skillnader i data mellan den gamla och den nya databasen.  
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2.2 Teoretisk bakgrund 

Tidigare utvärdering av databasen har utgått från ett perspektiv som studerar hur själva databasimporten 

går till har utgått från en typisk sekventiell analysmodell. Här undersöktes databasens tillgänglighet i 

vad som kan kallas för ”sharp end” interaktion (Hollnagel, 2002), eller själva operationen av systemet, 

för att undersöka möjliga felkällor.  Hollnagel (2002) skriver att både olyckor och säkerhet är emergenta 

egenskaper av ett helt system och därför bör inte en analys utgå från någon specifik komponent eller del 

av systemet. Detta innebär att människors felaktiga handlingar ofta uppkommer av det faktum att 

kontext och förhållanden förändras över tid. 

För att undersöka importprocessen ur ett större perspektiv användes STAMP-metoden (Systems 

Theoretic Accident Models and Processes) vilken konstruerades av Leveson (2004) som verktyg för att 

tillåta analys av olyckor vilka mer traditionellt har varit dels svåra att analysera och dels benägna att 

fokusera på en sekventiell orsakshandling vilken resulterar i att skulden läggs på någon individ.  

2.2.1 System 

Att ta en system-syn på exempelvis importprocessen innebär att man förstår att ett system är uppbyggt 

av flera kopplade system vilka arbetar tillsammans för att skapa en större process. I detta fall är systemet 

ett sociotekniskt system där sociala och tekniska system interagerar. Ashby (1956) beskriver ”väldigt 

stora” system som system med en observatör med begränsade resurser och tekniska komponenter på ett 

sätt som gör systemet för stort för observatören att kontrollera (Ibid.). För att komma åt problem eller 

orsaker till olyckor i dessa system behöver helheten undersökas. Checkland (1980) menar att system 

underbyggs av två huvudkoncept vilka är: 

 Emergens och hierarki 

 Kommunikation och kontroll 

Checkland menar att för att analysera system behöver dessa termer förstås konkret, där hierarkin leder 

till emergenta fenomen såsom säkerhet och fara, medan system behöver kontrollstrukturer och 

kommunikation mellan kontrollerare och denna interaktion är en källa till både säkerhet och risk. 

2.2.2 Komplexa system 

De system vilka analyserats med STAMP metoden är oftast komplexa, stora system. Dessa system 

kräver en förfinad analys på grund av dess komplexitet vilken leder till vad som kallas för emergenta 

fenomen. Detta innebär att det finns egenskaper hos systemet som inte går att analysera utifrån någon 

enskild punkt, det är först när helheten tas i beaktning som det som eftersöks framträder (Leveson, 2004). 

Det system som analyseras i denna rapport är förhållandevis begränsat men samma principer bör gälla 

även för detta system. De egenskaper vilka sociotekniska system har är ofta sådana som beskrivs som 

typiska för komplexa system, dessa system har emergenta egenskaper och bör inte analyseras ur något 
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individuellt perspektiv. Soares, Jacobs, Righi, Wachs och Saurin (2012) ställer upp en rad egenskaper 

vilka komplexa system bör uppvisa, nedan följer ett urval av dessa: 

1. Komplexa system är öppna, och är mottagliga för input utifrån. 

2. Interaktionen är olinjär, med detta menas att små orsaker kan leda till stora konsekvenser 

3. Det finns ett stort omfång av möjliga alternativ till interaktion 

4. Beteende i komplexa system anpassar sig efter behov för att upprätthålla stabilitet utan att 

systemet som helhet är involverat. 

5. Systemet visar på emergenta fenomen, situationer vilka uppstår som konsekvens av interaktion 

och kan inte förutsägas. 

6. Komplexa system distribuerar information 

7. Komplexa system visar på starka kopplingar mellan enheter i systemet där handlingar i en del 

av systemet snabbt propagerar till andra delar av systemet. 

8. Komplexa system har en historik. 

9. Komplexa system redogör för sina element, men uppvisar inte en uppfattning om systemet som 

helhet. 

10. Komplexa system kan inte förstås genom att studera delarna av systemet. 

Det system jag benämner som importsystemet uppfyller alla krav på denna lista baserat i stor 

utsträckning på interaktionen mellan utvecklandet av verifierade resultatfiler samt inmatning av data till 

en databas. Denna slutsats är en informell slutsats baserad på mitt tidigare arbete med databasen i 

kombination med den analys som utförts för denna rapport. Detta arbete innefattar flera olika individer 

som arbetar över ett långt tidsspann. Det enda möjliga undantaget är punkt 8 vilken stipulerar att 

komplexa system har en historia. Importsystemets historia är ojämn, den automatiserade delen av 

systemet är förhållandevis nytt, likaså perspektivet av att data ska in i databasen, då detta var något nytt 

för projektledare som hade som ansvar att skapa nya templates. Trots detta har projektledarna levererat 

arbete på samma sätt, importprocessen har endast bytt namn och ökat i omfång, men är i grunden lik 

processen som användes före införandet av databaser. 

2.3  STAMP 

Hypotesen som ligger bakom STAMP är att systemteori är ett bra sätt att analysera olyckor i komplexa 

system (Leveson, 2004).  I STAMP ses system som relaterade komponenter vilka upprätthålls och hålls 

i jämvikt genom feedback loopar av information och kontroll. System är alltså inte statiska enligt denna 

syn. Systemet måste därför inte endast sköta systemet så som det såg ut när det designades utan även 

hantera framtida ofrånkomliga förändringar. Säkerhet definieras inte som att förhindra komponentfel 

utan snarare som en kontinuerlig kontrolluppgift (Leveson, 2004). 
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Det mest grundläggande konceptet i STAMP är constraints, begränsningar. Olyckor uppkommer på 

grund av en avsaknad av tillräckliga begränsningar på någon specifik interaktion. I komplexa system 

associeras kontroll med införandet av begränsningar. Olyckor uppkommer som en konsekvens av 

saknade eller icke fullföljda begränsningar, vilka interagerar i ett system. Det är möjligt och även rimligt 

att konstruera ett system utan att veta hur det kan bete sig under alla olika omständigheter (Reason, 

2000). 

I systemteori är system hierarkiska strukturer där övre nivåer sätter begränsningar på underliggande 

nivåer, detta innebär exempelvis att krav från kunden på kvalitet översätts till regler från organisationen 

på hur arbetet ska utföras vilka sedan utförs i själva operativa nivån (Leveson, 2004). 

I varje kontrollooop på varje nivå av den sociotekniska kontrollstrukturen resulterar osäkert beteende 

från antingen frånvarande eller otillräckliga begränsningar på processen i de lägre nivåerna eller 

otillräckligt upprätthållande av regler på högre nivåer. Eftersom olyckan kan ha sitt ursprung från var 

som helst i systemet påbörjar analysen från högre nivåer och går ner (Leveson, 2004). 

2.3.1 Kontroll 

Med kontroll menas att hålla ett systems prestanda inom vissa fördefinierade ramar. Detta innebär en 

hantering av den variation av tillstånd som systemet kan ge upphov till. Kontrollproblem uppstår när ett 

system har så pass hög variation i tillstånd att det är svårt att förutsäga hur det ska bete sig. Ashby (1956) 

beskriver för att hålla systemet inom fördefinierade ramar behöver den varians av tillstånd som systemet 

har mötas av minst lika mycket varians hos den som önskar kontrollera systemet. Detta kallas för law 

of requisite variety och syftar till att en kontrollerare måste ha en handling för varje tillstånd hos 

systemet. Problemet försvåras med dynamiska system där en output kan ha flera olika orsaker. System 

där människor interagerar med varandra är oundvikligen både dynamiska och komplexa då vidden av 

mänsklig variation är oändlig (Woods, 2010). Dessa system beskriver Woods och Hollnagel (2006) som 

kognitiva system och menar att alla system i vilka en mänsklig kontrollerare interagerar med något annat 

är kognitiva system. Woods och Hollnagel (2006) beskriver att kontroll är ett fundamentalt koncept för 

analys av kognitiva system för att förr eller senare kommer det att uppstå en situation som en designer 

av ett system inte har tänkt på. Det är tillräckligt svårt att kontrollera ett system som ska arbeta inom 

designade ramar, det blir desto svårare när systemet dessutom ska arbeta över en längre tid. Likaså är 

kontroll ett centralt begrepp för Leveson (2004) och STAMP. Kartläggningen över det hierarkiska 

systemet utgår från enheter av kontrollerare där varje sådan kan vara automatiserad eller mänsklig. 

Leveson (2004) beskriver de egenskaper som behövs för att kunna kontrollera något:  

 Kontrolleraren måste ha ett eller flera mål 

 Måste kunna påverka tillståndet av systemet 
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 Måste vara eller innehålla en modell av systemet (allt som kontrollerar både man och övriga 

system) 

 Kontrolleraren måste kunna få information om systemets tillstånd. 

2.3.2 Mänskliga felhandlingar 

Människans roll i övervakandet och kontrollerandet av system är nödvändigt när dessa system är 

dynamiska och oförutsägbara (Hollnagel & Woods, 2005). Trots denna roll är även människor felbara 

och studiet av dessa fel är human error.  

Reason (2008) menar att det inte finns någon enskild definition av vad ett fel är, men att det måste 

innefatta en avvikelse. ”Human error”, mänskliga felhandlingar, definieras här som ett oönskat utfall 

utifrån en handling vilken utfördes av en individ. Reasons (2000) beskrivning av mänskliga 

felhandlingar framhäver synen på dessa som allt annat än nödvändigtvis dålig eller att det är individens 

fel att den gör fel utgår ändå många lösningar som föreslås ifrån att det är individen som behöver 

förändras, inte systemet. Woods och Hollnagel (2006) föreslår att lösningen istället bör utgå från ett 

systemperspektiv där människans bristfälliga förmågor inte är roten till olyckor. Syftet är att titta på det 

system som människan ingår i och formulera det efter mänskliga faktorer. Här menas det att alla system 

är felbara, därför behöver man kolla på hur väl systemet uppmuntrar att människor gör rätt. Dessa system 

är begränsade eftersom de innefattar interaktioner mellan individer och teknik. Detta gör att alla system 

över tid är felbara beroende på att vetskapen om att alla system är begränsade och därför felbara (Woods, 

2010). 

Det är viktigt att vara medveten om de konsekvenser som automation har på en uppgift. Att skapa ett 

automatiskt system för inmatning av data skulle innebära att uppgiften för den som matar in data ändras 

från att manuellt mata in data till att övervaka ett automatiskt system. Denna andra uppgift har väldigt 

annorlunda krav på användaren än det tidigare. Även om det nya systemet täcker upp många av de 

problem som det tidigare lidit av och minimerar möjligheten för identifierade fel uppstår oundvikligen 

nya riskfaktorer med den nya uppgiften.  

3 Metod 

Nedan följer en genomgång över de metoder som användes vid datainsamlingen. Datainsamlingen 

pågick under en månads tid där denna disponerades mellan att vara på plats på Studsvik, via 

epostkonversationer och telefonmöten. I tillägg till detta användes tidigare producerad dokumentation 

som tillhör databasen som underlag för analys. 

3.1 Övergripande process 

Datainsamlingen är syftad att ge tillräckligt mycket data för att kunna kartlägga det sociotekniska 

systemet som kontrollerar inmatning av data till databasen. STAMP-analysen har i sig inga särskilda 
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krav på typ av data för att utföra analysen. Här har jag utgått från en uppfattning om de krav som finns 

på arbetet med utgångspunkt utifrån inmatningen av data, därifrån har jag studerat de beroenden som 

upptäckts för att beskriva de olika sätt individer och teknik interagerar. 

3.2 Deltagare 

Deltagarna till studien är alla medarbetare på Studsvik Nuclear. Fem informanter deltog i studien där 

alla var projektledare och hade ansvar för olika typer av projekt vilket inkluderar ett ansvar för skapandet 

av data vilken senare ska matas in i databasen. En av dessa informanter har dessutom fått i uppgift att 

vara databasadministratör och har varit involverad i skapandet av den nuvarande versionen av templates 

för verifierade data.  

3.3 Observation 

Vid observationstillfället observerades vad som skulle vara en vanlig inmatning av data. Jag deltog 

aktivt när processen stannade av på grund av problem med filer eller på grund av att informanten inte 

visste hur hen skulle fortskrida.   

Informanten vilken observerades för inmatning var en medarbetare på Studsvik vilken fått i uppgift att 

vara framtida databasansvarig. Informanten har en mängd andra arbetsuppgifter, en av dem är 

projektledare. Den träning hen fått i databasinmatningssystemet är begränsad till att läsa de instruktioner 

som finns samt en övergripande beskrivning av de program som ingår i inmatningen.  

Testet skedde på Studsvik där två försök att mata in data till databasen. Eftersom jag har konstruerat 

databasen har jag väldigt god kännedom om vilka reaktioner databasen kan ha samt vilka fel rimligtvis 

bör uppstå efter en tid av att inte uppdatera databasen. Detta ledde till en förmåga att guida vidare när 

processen stod still. För att inte påverka resultaten i onödan ingrep jag aldrig före ett problem 

uppenbarade sig för informanten. 

3.4 Intervjustudie 

Intervjudelen av studien hade två mål, det första var att reda ut historiken till de upptäckter vilka 

uppdagades under observationsstudien. Det andra målet var att utreda arbetet med de olika momenten 

som ingår i importprocessen. Den inledande kartläggningen av importprocessen utgick från annan 

dokumentation vilket gjorde syftet med intervjuerna att kontrollera de slutsatser som kom fram till här 

och även utreda om någonting missats.  

De intervjuer som utfördes var semistrukturerade och utfördes dels under observationstillfället men även 

sporadiskt därefter för att kontrollera resultat. Det inledande intervjuarbetet gjordes på plats medan 

efterföljande intervjuer genomfördes via telefon eller epost. Att kartlägga arbetet med den nya 

databasansvariga på enheten. Ta reda på den kunskapsnivå som fanns bland de involverade i hela 
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importsystemet. Detta material samlades in genom en intervju efter observationstillfällena men även 

genom epostkonversationer och samtal under analysens gång för att säkerställa resultat. 

3.5 Övrigt datamaterial 

De övriga materialen bestod som tidigare omnämnt huvudsakligen av rapporter och epost 

konversationer. Rapporterna, vilka var fyra till antalet innehöll följande information: 

 Rapport 1 – En beskrivning av det reparationsarbete vilken ursprungligen gjordes på databasen 

2011-2012. 

 Rapport 2 – En beskrivning av arbetet med importprocessen under 2012 vilken beskrev de olika 

funktionerna hos Microsoft Accessdelen av importsystemet och de beslut som togs där. 

 Rapport 3 – Det guidedokument som finns och beskriver accessdelen av importprocessen 

uteslutande. 

 Rapport 4 – En beskrivning av importprocessen som utfördes under sommaren och hösten 2013.  

Utifrån rapporterna kommer Studsviks uppfattning om importprocessen att delvis härledas för att 

underbygga uppfattningen om vilka säkerhetsbeslut som tidigare gjorts. Epostkonversationerna som 

användes för analys var mellan databasansvarig och den personal vilken godkände de data som 

importerats, utifrån detta kommer analys av möjlig problematik delvis utgå från. Skälet till detta var en 

avsaknad av instruktioner i tidigare omnämnda rapporter i kombination med att informanten bara hade 

begränsad uppfattning om hur omfattande godkännandearbetet kunde bli. 

3.6 Sammanställning av datamaterial 

En av informanterna deltog vid observationsstudien, efter denna deltog samma informant i en 

semistrukturerad intervju. Under den efterföljande analysen kontrollerades resultaten med informanten. 

Utifrån dessa insamlade data användes övriga data i form av rapporter producerade sedan tidigare för 

att ytterligare utforska de frågor som togs upp i intervju och observation.  

För att ytterligare fylla ut de funktioner som identifierats kontrollerades ytterligare fynd mot övriga 

informanter på Studsvik. Dessa informanter var alla projektledare involverade i skapandet av data för 

verifierade resultatfiler. 

3.7 STAMP 

STAMP-analysen kräver inte data av någon speciell typ, så länge det finns tillräckligt med information 

att bilda en hierarkisk modell över det sociotekniska systemet kan metoden användas för analys. 

Analysen utgår från det exempel vilken Leveson (2003) demonstrerar genom en analys av en 

vattenkatastrof men tar även inspiration från Ishimatsu, Leveson, Thomas, Katahira, Miyamoto, Nakao 

(2010) STPA metod (STamP based Analysis) för att få mer riktlinjer för hur analysen bör gå till. Detta 
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eftersom den ursprungliga STAMP-artikeln (Leveson, 2004)inkluderar förhållandevis lite instruktioner 

för hur själva analysen bör utföras och andra exempel på STAMP-analys har olika metodik. 

Själva analysen följer fyra steg: 

 Identifiera hazards, risker eller faror. 

 Konstruera en representation av det sociotekniska systemet. 

 Identifiera möjliga och faktiska källor till förlust av kontroll. 

 Klassificering och analys av identifierade felkällor. 

Identifikation av risker utgår från en identifiering av möjliga tillstånd för systemet som inte är acceptabla 

och används som utgångspunkt för analysen. Till exempel är det oacceptabelt för ett Zoo att syrenivån 

i ett akvarium sjunker under nivåer för att upprätthålla liv. 

Konstruktionen av det sociotekniska är en beskrivning av kontrollsystemet i form av en graf. Här är 

varje nod i systemet en mänsklig eller automatiserad kontrollerare, kopplingarna mellan dem visar de 

kontrollhandlingar vilka utförs för att upprätthålla de förutsättningar, begränsningar, vilka finns för 

systemets säkra funktion. I zoo exemplet motsvarar detta en graf över alla vilka påverkar operationen 

av akvariet, ända från de lagar vilka styr djurens rättigheter till de rutiner som finns för mänsklig översikt 

över syrenivåer osv. 

Utifrån denna modell appliceras sedan analys utifrån antingen någon specifik händelse vilken kartlagts 

eller, som i STPA modellen kan även undersöka möjliga framtida felkällor genom att identifiera 

kontrollhandlingar vilka kan gå fel i framtiden. Detta görs genom att ta fram eventuella kontrollproblem. 

Dessa kontrollproblem kommer att tas fram genom att studera vilka felkällor har varit nära att ställa till 

det för importprocessen historiskt och vilka verkar vara i synnerhet sårbara.  

De utvalda kriterierna utvärderas utifrån Levesons (2004) kategorisering av de vanligaste orsakerna till 

kontrollfel. 

3.7.1 Anpassning av STAMP 

Då STAMP-metoden är skapad med analys av olyckor och faror som utgångspunkt har jag valt att utföra 

en observation en testinmatning i hopp om att producera något som liknar en olycka. Denna analys 

kommer då resultera i en rad kontrollhandlingar vilka är riskfaktorer. För att fylla ut denna analys 

kommer även en analys av övriga kontrollhandlingar utföras inspirerat av den metod som redogörs för 

i STPA-metoden (Ishimatsu et al. 2003) 
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3.7.2 Analys av utvalda begränsningar 

Leveson (2004) menar att olyckor är ett resultat av en avsaknad av kontroll, detta yttrar sig i 

begränsningar som bryts. Analysen tar fram bristfälliga begränsningar och dess kontrollhandlingar. 

Dessa kategoriseras sedan enligt Levesons kategorisering av kontrollfel, se figur 3. 

Denna klassificering är en extra hjälp i identifierandet av systemomfattande fel vilka kan vara en produkt 

av återkommande liknande fel. Detta kommer sedan diskuteras och användas för rekommendation av 

åtgärder. 

1. Inadequate enforcement of constraints (control actions) 

1.1. Unidentified hazards 

1.2. Inappropriate, ineffective or missing control actions for identified hazards 

1.2.1.  Design of control algorithm (process) does not enforce constraints 

Flaws in creation process 

Process changes without appropriate change in control algorithm (asynchronous 

evolution) 

Incorrect modification or adaptation 

1.2.2.  Process models inconsistent, incomplete, or incorrect (lack of linkup) 

Flaws in creation process 

Flaws in updating process (asynchronous evolution) 

Tie lags and measurement inaccuracies not accounted for 

1.2.3. Inadequate coordination among controllers and decision makers (boundary and overlap 

areas) 

2. Inadequate execution of control action 

2.1. Communication flaw 

2.2. Inadequate actuator operation 

2.3. Time lag 

3. Inadequate or missing feedback 

3.1. Not provided in system design 

3.2. Communication flaw 

3.3. Time lag 

3.4. Inadequate sensor operation (incorrect or no information provided) 

Figur 3. Levesons klassificering av kontrollfel vilka leder till olyckor. Anpassad från A new accident 

model for engineering safer systems by N. Leveson, 2004, Safety Science, 42(4), p. 21. 

 

3.7.3 Sammanfattning av analys 

Analysprocessen följer alltså fyra steg. Först undersöks den struktur som finns för inmatning av data i 

det sociotekniska systemet. Här studeras de olika nivåerna och hur de påverkar varandra, sedan åtföljs 

en analys av ett föregående exempel där data matades in konstrueras en bild av hur 

datainmatningsprocessen har gått till. Därefter följer en riskanalysprocess där möjliga fel identifieras. 
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Dessa analyseras sedan utifrån ett systemperspektiv med kraven på systemet i åtanke för förslag på 

möjliga ändringar.  

 Identifikation av faror och icke tillåtna resultat av kontrollhandlingar. Dessa översätts till 

begränsningar och förutsättningar för upprätthållandet av säkerhetskriterier. 

 Definiering av säkerhetskontrollstrukturen för det sociokulturella systemet. Här skapas ett 

diagram över den strukturen där varje nod i diagrammet är en kontrollerare, vilken kan vara 

automatiserad eller mänsklig. Linjer mellan visar de kontrollhandlingar som används för att 

upprätthålla begränsningskraven som definieras av de tidigare identifierade begräsningarna i 

kombination med den hierarkiska strukturen. 

 Utvärdering av de kontrollproblem vilka uppstod under datainsamling och som framkom efter 

analys av data. 

 En beskrivning av de tidigare omnämnda problem vilka identifierades utifrån 

kontrollstrukturen. Dessa analyseras och kategoriseras enligt Levesons (2004) klassificering av 

kontrollfel vilken refererades till tidigare. 

3.8 Forskarrollen 

Jag har mycket personlig erfarenhet med denna importprocess då jag designade och konstruerade den 

ursprungliga importprocessen. Creswell (2013) menar att reflexivitet, en reflekterande inställning, kan 

användas för att uppmuntra en nyfiken inställning. Här används en reflekterande förhållningspunkt för 

att redogöra för forskarens historia med arbetet eftersom det har ständig påverkan på tolkningen av data 

för kartläggningen av importprocessen men även för att uppmuntra den nyfikenhet Creswell syftar till. 

Jag har arbetat av och an på Studsvik Nuclear sedan 2007. Under 2011 fick jag i uppdrag av Studsvik 

att reparera en tidigare icke-funktionell databas vilken innehöll resultatdata från alla tidigare tester på 

material från deras kund. Under 2012 arbetade jag med att skapa accessdelen av importsystemet till 

samma databas. Detta arbete var menat att skapa en process för att importera alla data som Studsvik 

producerat åt kunden de senaste åren. Vidare var syftet att denna process skulle fortsätta att användas 

för framtida input. Slutligen utförde jag en input av de data importfunktionen ursprungligen var menad 

att importera under sommaren 2013. Han hänvisar till LeVasseurs (2003) beskrivning av problemet med 

bracketing inom kvalitativa studier där eftersökandet av en verklig beskrivning av någons upplevda 

fenomen hjälps av detta.  

3.9 Etiska aspekter 

De etiska aspekterna som tagits upp har anpassats utifrån de riktlinjer som redogörs för i 

Vetenskapsrådets (2002) rapport med riktlinjer för humanvetenskaplig forskning.  

Före studien påbörjades kontaktades Studsvik och gjorde en förfrågan om att utvärdera importprocessen, 

detta möttes med ett positivt gensvar och studien fortskred.  
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Studiens syfte är inte att peka finger utan att upptäcka riskområden för fortsatt arbete, detta innebär att 

resultaten i stor utsträckning inte påverkas av ett behov av att göra Studsvik till lags. 

Deltagare till studien har alla informerats om studiens syfte och mål, efter insamling av data har deltagare 

även meddelats om hur tilltänkt analys ska gå till. Samtyckte mottogs muntligt. Resultaten analyseras 

med målet att inte ge värdering till deltagares input. 

4 Resultat 

Resultatet är en sammanställning utifrån de insamlings- och analysmetoder vilka beskrivits tidigare. 

Kartläggningen av det sociotekniska systemet är ett resultat av observerade tester med importsystemet 

samt analys av intervjudata i kombination med andra omnämnda datakällor. 

4.1 Datainsamling 

Under datainsamlingen utfördes för observations- och intervjustudier. Observationsstudien utfördes 

först och etablerade en bas för den inledande intervjustudien. Denna del av studien observerade en 

inmatning av data till databasen med en informant. Direkt efter observationen utfördes en rad intervjuer 

med informanten. Efter detta skedde STAMP-analysen med uppföljningsintervjuer för att säkerställa 

resultat. 

4.1.1 Observationsstudie 

En observation av ett försök av input till databasen genomfördes under maj 2014. Under försöket fick 

den informant vilken ska komma att bli den ansvariga för hantering av databasen möjlighet att försöka 

genomföra input under observation för att försöka komma åt dels vilka problem som kan tänkas uppstå 

men även för att samla in data till att kartläggningen av hur den här processen går till. Denna informant 

har tidigare varit involverad i arbetet med skapandet av templates för verifierade resultat. Informantens 

övriga uppgifter relaterad till databasen är i form av kontroll av templates för verifierade resultatfiler 

och har som uppgift att vara projektledare för en rad tester vilka utförs åt kunden.  

Processen som utfördes följer en modifierad variant av den som presenteras i figur 2, avsnitt 2.1. Den 

modifierade processen presenteras i figur 4. Under observationen var det informantens uppgift att 

försöka slutföra dessa steg i processen som illustreras nedan.   

Figur 4. En förkortad inputprocess där informanten skulle samla filer, importera till databasen och sedan 

förbereda de godkännandefiler. 
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Under utförandet stötte informanten på problem vid tre punkter. Var och en av dessa fel är tillräckligt 

för att sätta stop för inputprocessen men dessa arbetades runt för att kunna gå vidare med analysen och 

kartlägga en så stor del av processen som möjligt. Detta uppnåddes genom att jag som observerade testet 

gick in och utförde snabbkorrigeringar på data eller inmatningsprocessen. 

Resultatet av observationen ledde till att följande problem identifierades: 

 En gammal, icke uppdaterad Excel fil användes för att sammanställa en lista av resultatfiler 

vilket ledde till att databasimporten ej kunde genomföras. 

 En template hade uppdaterats till en ny version och därmed ändrat på namnet på den Excel flik 

vilken behövdes för att kunna importera data till databasen. 

Det program som användes för att kontrollera data var ej tillgängligt. Detta program, DataWeigher, är 

ett licensbaserat program och denna fanns inte tillgänglig för informanten vid observationstillfället. Ur 

observationsdata spårades dessa problem till den position i respektive program vilken låg som yttersta 

effekt till att orsaka problemet. I fallet av den icke uppdaterade Excel listfilen löstes problemet genom 

att manuellt mata in värdet för den typ av test som krävdes för att komma framåt.  

När importfunktionen sedan skulle importera data hittade inte databasen rätt bland databladen i den 

verifierade resultatfilen. Detta löstes genom att redigera den kod vilken kontrollerar det datablad som 

ska importeras i databasen. 

Slutligen avslutades observationen av testerna när upprepade försök att ordna en licens till 

kontrollprogrammet inte resulterade i någon möjlighet att utföra den avsedda kontrollen. Istället skedde 

en genomgång av hur resten av godkännandearbetet planerades att ske, se figur 5. Detta visade en 

avsaknad av förberedda kontrollformulär vilket ledde till att informanten utgick från det tidigare 

använda kontrolldokumentet och preparerade om den delen av processen. Slutligen kombinerades detta 

med en genomgång av hur själva kontrolldokumentet till Excel såg ut. 

 

Figur 5. Förenklad representation över godkännandeprocessen utifrån informantens sida. 

Ett andra test påbörjades där testdeltagaren försökte mata in en annan typ av data. Detta test stötte direkt 

på ett likande problem med den verifierade resultatfilen. Det fanns inga data i det datablad vilken ska 

innehålla data för databasen att importera. När detta hände avbröts testet och samtliga templates 

kontrollerades för huruvida de innehöll korrekta data på ett korrekt sätt och de gjorde de. Slutsatsen av 
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testerna var att två av cirka nio templates fått felaktiga data under det halvår sedan sista kontrollen 

skedde. 

4.1.2 Intervjustudie 

Efter observationstillfället påbörjades en intervju med avsikt att kartlägga resten av de begränsningar 

som bör återfinnas i importprocessen för att möta de önskade funktioner som systemet hoppas uppfylla, 

se appendix A1 för intervjumallen som användes. 

Under intervjun framgick det att de templates som skapas utvecklas över tid beroende på de krav och 

intressen kunden har. Templates kan även ändras när Studsvik själva upptäcker nya behov av de resultat 

templates ska återspegla. Exempelvis finns det en uppsättning nya tester som inte har relationen mellan 

databasen och resultatbladen kartlagda. Denna funktion finns tillgänglig, men det finns en önskan om 

att detta arbete ska vara så pass enkelt att en anställd utan träning i det programmeringsspråk som 

används för databasen har möjlighet att utföra detta. Utöver detta finns det en annan leverantör som 

producerar data åt kunden och som har en egen version av samma databas. Dessa har lovat att skicka 

deras data till Studsvik vilken är den som sköter input.  

Kundens krav på Studsvik är i form av generella kvalitets- och kompetenskrav. Dessa har sedan tolkats 

av Studsvik och resulterar i några bestämmelser för hur arbete ska utföras. Alla processer som sköts med 

denna kund måste först genomgå en inledande kvalitetssäkringsprocess i form av att ha en kvalitetsplan 

och en avslutande kvalitetssäkringsprocess i form av godkännande av resultat. I tillägg till detta måste 

alla misstag som upptäcks på godkänt arbete registreras i en avvikelserapport. 

 

4.1.3 Analys av övriga data 

Analysen av övrig data studerade de krav som ställts från kund på importprocessen och de rapporter 

som producerats i relation till databasen.  

Den Access importprocess som studerades är anpassad för att hantera data producerad fram till år 2013, 

därefter har nya templates för verifierade resultatfiler producerats men de har ej testinmatats till 

databasen. Dessa nya templates var behandlade för att hantera import till databasen. 

Under analysen identifierades det att det finns dokumentation vilken beskriver hur data bör tolkas från 

databasen till de resultat som Studsvik producerar. Detta återspeglades dock inte under intervjustudien 

där informanten hade läst materialet, men lyckades inte komma fram till dessa delar av materialet då det 

inte redovisades tillräckligt tydligt. Detta kom fram när deltagaren tillfrågades om denne visste hur data 

bör tolkas. 
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Den korrespondens som skett mellan Studsvik och kunden indikerar att data från övriga producenter av 

testdata ska skickas på en av två sätt:  

 I form av deras egna verifierade datablad (Excel). 

 I form av deras version av databasen vilken de håller uppdaterad med data. 

De rapporter som finns indikerar att data från båda typer har testats med importprocessen men det finns 

inget formellt krav för hur dokumentation för denna process ska utföras. Formellt ska databasen klara 

att hantera dessa olika importtyper men har inte förpliktigat att göra det än. 

Syftet med det ursprungliga arbetet med skapandet av importprocessen för databasen var att skapa en 

process som kan hanteras av i princip vem som helst med en förhållandevis låg mängd träning och med 

goda möjligheter att hantera eventuella nödvändiga vidareutvecklingsbehov som uppkommer över tid. 

Det finns stöd för detta i den kod som skrivits, men dokumentationen beskriver inte hur detta ska ske 

samt att det inte finns något utarbetat sätt att träna denna funktion 

4.2 Identifiering av risker 

Problemet i det specifika fallet var att få inmatningssystemet att fungera alls, ett mer generellt problem 

som identifierats utifrån kundens krav är att dessutom importera korrekt data. De begräsningar vilka 

omfattar hela detta sociotekniska system är följande: 

 Systemet måste tillåta fullständig import och kontroll av de verifierade data vilka kunden är 

intresserade av. 

 Systemet måste importera korrekt data. 

Dessa begränsningar måste sedan följas upp via ytterligare begränsningar igenom hela strukturen för 

systemet. Kunden har i detta satt upp vissa kvalitets- och säkerhetskrav, dessa måste Studsvik, och 

därigenom importprocessen leva upp till. 

4.3 Hierarkiska kontrollsystemet 

Steg två i processen är att konstruera en bild över den hierarkiska kontrollstrukturen för importsystemet. 

Detta görs genom att utgå från de tidigare omnämnda begränsningarna för systemet från kunden. Utifrån 

definitionen av kontrollerande system identifierades följande punkter med vissa specifika 

begränsningar, vilka var nödvändiga för upprätthållandet av ett fungerande system.  

Kund: 

 Studsvik måste upprätthålla de kvalitetskrav som ställs på det arbete som utförs. 

 Uppfylla de kontrakt vilka Studsvik har kommit överens med kunden om. 

Studsvik: 
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 Tolkar de krav som ställs på kvalitet och producerar riktlinjer för projekt att följa. 

 Ser till att projekt fullföljs som det kommit överens om. 

Templateunderhåll: 

 Förmedla nya templates till databasadministratören så att de anpassas efter databasens 

parametrar korrekt. 

 Uppdatera templates vid de nya behov som uppstår. 

Godkännare: 

 Ha tillräckligt god kännedom om de resultat som finns i rapporterna för att kunna upptäcka 

eventuella fel som kan uppstå vid kontroll av data. 

 Veta vilka tester som utförts så att all input av alla relevanta data sker. 

Databasadministration: 

 Behöver vara medveten om de parametrar som är relevanta för input och förmedla dessa till 

templateunderhållsprocessen. 

 Känna till de vanligaste fel importproceduren stöter på och veta hur dessa ska åtgärdas. 

 Leverera korrekta filer, databas, Excel list fil, jämförelsefil. 

 Kunna anpassa templates för databasinmatning. 

 Kunna anpassa Accessimportfunktionen och Excel listfilen för att hantera nya data. 

Dataproduktion: 

 Producera verifierade datablad 

Importsystem (Inputansvarig och importfunktion)  

 Importsystemet ska vara begränsat till den grad att det bör kunna hantera små skillnader i 

möjlighet till variation i importsystemet.  

 Hantera på förhand kartlagda problemsituationer. 

 Leverera kontrolldata så att kontrollerare har möjlighet att se till att allt är rätt. 

 Följa de instruktioner som finns gällande importering av data. 
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Figur 6. Grafisk representation av det sociotekniska systemet för import av data till kundens databas. Hierarkin går från vänster till höger där kunden 

representerar den högsta nivån i hierarkin.
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Studsvik har utfört arbete åt denna kund över lång tid. Under denna tid har kundens krav utvecklats till 

en etablerad arbetsprocess hos de projekt som utförs. Som tidigare beskrivet innebär detta i praktiken 

att de projekt som utförs följer en viss kvalitetssäkringsprocess vilken innefattar kontrollerande och 

godkännande av arbete innan det levereras till kund. 

 Arbetet med importprocessen är en delvis kontinuerlig uppgift eftersom de verifierade resultatfilerna 

(dataproduktion) produceras oberoende av importarbetet till databasen och detta arbete pågår 

fortlöpande. Dataproduktionsarbetet är en mycket omfattande process vilken figur 6 inte representerar.  

I figur 6 representeras den processen med en enkel ruta för enkelhetens skull. Medarbetare som är 

ansvariga för dataproduktion har i regel uppdrag att hantera vissa typer av tester, till exempel finns det 

en anställd som hanterar alla pin-längd mätningar, dessa projektledare är även starkt involverade i att 

skapa nya templates, templateunderhåll. Dessa medarbetare har dock endast fått korta instruktioner i 

relation till vilken data som är relevant för databasen. Instruktionerna begränsar sig till att det ska finnas 

ett dedikerat databasblad i deras resultatfiler vilken Accessprocessen använder för import. Endast en 

medarbetare hade kunskap om att det fanns mer än denna parameter som var nödvändig.  

De templates som produceras är olika stabila beroende på att olika typer av tester som utförs på Studsvik 

är olika stabila i sin resultatproduktion. Till exempel uppdaterades fyra olika templates under hösten 

2013 och av dessa uppdaterades en av dem ytterligare en gång efter detta. Den template som ändrades 

en extra gång ändrade på det namn som databasens datablad hade och därför gick det inte att importera 

data från den. Då templates uppdateras förhållandevis regelbunden är det viktigt att databasansvarig är 

åtminstone medveten om vilka parametrar som är viktiga för att kunna föra detta vidare till and 

medarbetare. Det är dessutom viktigt att databasansvarig är involverad i processen. 

Databasadministratören behöver anpassa resultatfiler efter nya omständigheter som uppkommer. Det 

har blivit uppenbart att de resultatfiler som produceras ändras över tid i takt med att problem med 

mätningar uppdagas och nya intresseområden upptäcks av kunden. Detta behöver 

databasadministratören kunna hantera genom att som tidigare nämnt förmedla till medarbetare vilka 

parametrar som behöver vara med i nya templates. Databasadministratören behöver även göra detta för 

att anpassa importdelen av importprocessen. Här behöver administratören kunna konfigurera om 

importprocessen om det är så pass omvälvande förändringar att den inte längre hanterar input. 

Databasadministratören måste dessutom kunna hantera helt nya typer av datablad då möjligheten att nya 

typer av resultat produceras är förhållandevis hög. Detta åstadkoms genom att kartlägga de data som 

finns i den undersökta verifierade resultatfilens template och genom att anpassa om databasens 

importfunktion för att hantera nya typer av data. 

För att kunna hantera de fel som oundvikligen uppstår i importprocessen måste databasadministratören 

veta vilka de vanligaste felen som kan uppstå är och hur dessa kan åtgärdas. Varje gång databasen 

uppdateras, oavsett om det är för att hantera uppdaterade templates eller om det är på grund av datainput 
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är det den databasansvariges uppgift att se till att rätt filer skickas till kunden, och att dessa filer är 

tillgängliga för framtida arbete av andra medarbetare på Studsvik.  

Själva importen av data till databasen sker när Studsvik mottar en order från kunden om att data ska 

matas in i databasen. Den som utför själva importen antas inte alltid vara databasansvarig, som har en 

mer administrativ roll, även om det ofta är så att detta är samma person. Eftersom det var syftet att en 

individ med förhållandevis lite träning bör kunna utföra input utan större problem innefattas viss 

felhantering i arbetsuppgiften. Denna hanterar de på förhand identifierade vanliga problem som kan 

uppstå. Utöver detta bör databasansvarig vara tillgänglig för den som utför importen vid större problem 

eller frågor. 

Databasimporteraren bör vara tillräckligt bekväm med programmet access för att kunna utföra de 

instruktioner som finns i guiden för input. 

Godkännandet av data importerad till databasen i detta fall går ut på att importansvarig skickar till 

medarbetaren en Excel fil där alla resultat som finns inmatade i accessdatabasen finns i ett enda Excel 

ark. Utifrån detta och ett par instruktioner om vilka parametrar som bör kontrolleras undersöks sedan 

huruvida alla tester är representerade och dessutom representerade korrekt. Denna godkännare måste 

vara tillräckligt kompetent för att kunna avgöra huruvida data är korrekt eller ej. I praktiken innebär 

detta att godkännare är samma medarbetare vilken ursprungligen producerade verifierade databladen. 

4.4 Brutna och bristfälliga begränsningar 

För att spåra ursprunget till de fel som upptäcktes under observationen undersöks alla de relevanta 

ändringar som gjorts med systemet sedan föregående funktionella input, vilket var under sommaren 

2013. 

Hösten 2013 laddades det upp en version av databasen till Studsviks externa webbplatform vilken är till 

för att kunden ska kunna nå de resultat som komma fram till. Detta var avslutet på en längre tids arbete. 

Vid försök att komma åt denna databas för ny input vid observationstillfället upptäcktes att det saknades 

den Excel fil vilken skapar listor för import. Detta ska levereras samtidigt som databasen. Istället 

användes en gammal fil vilken inte var uppdaterad och därmed inte anpassad för nya templates. 

Resultatet av detta är att informanten inte kunde genomföra denna del i processen utan att jag ingrep. 

Nya versioner av resultatfilerna till ett antal tester behövde uppdateras under hösten och under höst och 

vinter korrigerades de uppdaterade templates för att fungera med databasen. Någon gång därefter 

uppdaterades en av filerna igen, denna gång utan att konsultera över påverkan på databasinput eftersom 

inga ändringar som påverkade innehållet i det datablad dedikerad till databasens input. Det som däremot 

ändrades var att ett datablad togs bort, vilket ändrade namn på det datablad som innehöll databasens data 
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eftersom alla blad var numrerade, och fick ett namn som inte skulle kännas igen av databasen när dessa 

datablad importerades till databasen. 

När databasimportfunktionen konstruerades 2012 skapades samtidigt två dokument, det ena var en 

beskrivning av hur importfunktionen var utformad och innehöll en analys av just den och den andra var 

en guide vilken skulle användas för senare användning och input. Guidedokumentet innehöll 

instruktioner för accessdelen av importen och förklarade för användaren hur denne skulle hantera de 

problem som förväntades uppstå under denna del av processen. Designen förutsatte nämligen att vissa 

begränsningar fanns i andra delar av det sociotekniska systemet. Det som guidedokumentet däremot inte 

gick igenom var en funktionell beskrivning av vad Excel listfilen gjorde och förklarade varför den 

behövdes. Utan redogjorde endast kort för att den fanns och att den behövdes. 

Vid avslutningen av arbetet med importfunktionen 2012 konstruerades inte heller någon förklaring för 

de olika projektledarna med ansvar för skapandet av nya templates över de parametrar som var viktiga 

hålla stabila. Den information som levererades var att ett nytt datablad skulle placeras i sina templates 

till resultatfiler och denna skulle innehålla: 

1. Databladet skulle ha ett namn med relation till databasen. 

2. Ett antal länkar till värden på andra positioner i den template vilka innehöll de data som skulle 

importeras till databasen. 

En sammanfattning av de kontrollfel uppdagades under analysen visas nedan, dessa kommer att 

klassificeras utifrån den kategorisering som visas i figur 5, avsnitt 3.7.2: 

 Template uppdaterades så att databasen ej kunde importera. En template ändrades så att 

importfunktionen i Access inte kunde hitta de data som skulle importeras (asynchronous 

evolution). Kontrollstrukturen förutsätter att de ändringar som görs i templates är styrda 

åtminstone delvis av databasansvarig. När en ändring gjordes på något vilken inte ansågs vara 

av vikt saknades kommunikation mellan databasansvarig och projektledare (communication 

flaw). Detta hände som konsekvens av saknad träning och dokumentation för dels 

databasansvarig samt för de medarbetare som arbetade med den template(flaw in creation 

process). 

 Tillhandahålla templates till projektledare med korrekt data för databasen. Förmedlade ej 

korrekta templates till medarbetare ansvariga för dataproduktion, upptäckte att vissa templates 

inte hade någon databasdata i sig (asynchronous evolution). 

 Använde en föråldrad Excel listfil. Undersökningen visade att när slutrapporten skickades in 

tillsammans med databasen hösten 2013 följde inte den tillhörande Excel listfilen med samtidigt 

(inadequate actuator operation). 
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 Ladda ner korrekt fil från nätverket. Den Excel fil som användes var en gammal fil från 2012. 

Detta skedde eftersom det inte fanns tillräckligt med dokumentation om vad Excel listfilen gör 

och varför den är viktig (flaw in the creation process). Därför förstod inte informanten att något 

var fel när det inte fanns någon tillhörande Excel listfil att ladda ner (inadequate feedback, not 

provided in system). 

Kundens krav på de data som rapporteras kan ändras över tid, detta går att åtgärda i 

accessimportfunktionen men är inte tillräckligt beskriven i någon dokumentation för att hjälpa nästa 

databasansvarig i ledet. Det finns ytterligare dokumentation kring databasens tabeller med beskrivningar 

över vilka data som finns i vilken tabell. Den är producerad i samband med databasens uppkomst och 

finns lagrad på Studsviks nätverk, men denna dokumentation finns inte enkelt tillgänglig då den är 

placerad djupt i nätverket och därmed svåråtkomlig för de som inte redan vet var den finns.  

Dokumentationen för tabellerna i databasen är nödvändig även för att anpassa arbetet efter framtida nya 

templates och verifierade resultatfiler. Det är då nödvändigt att databasadministratorn har förmågan att 

jämföra dessa variabler med dem som finns i de verifierade resultatfilernas templates. Detta har tidigare 

varit en interaktion mellan databasadministratör och projektledare för att komma fram till korrekta 

resultat. För tillfället finns inte denna dokumentation på någon plats som är framträdande för 

databasadministratören. Databasadministratören behöver även kunna anpassa databasimportfunktionen 

för att hantera nya typer av data. Detta görs genom att manipulera en rad variabler i formuläret för 

accessimportfunktionen och kräver träning samt dokumentation för att utföras säkert. Detta finns inte 

för tillfället. 

5 Diskussion 

Mina mål var att identifiera risker och komma fram till förbättringsförslag för dessa eventuella fynd. 

Appliceringen av STAMP-metoden på denna situation var inte en perfekt matchning på de 

appliceringsområdet som Leveson beskriver (2003). Det är visserligen så att den sociokulturella 

analysen är väldigt viktig, men det är även så att efter analys kommer resultaten fram till att många 

åtgärder är teknologiska snarare än sociala i sin natur. STAMP-metoden är inte ett analysverktyg med 

stor betoning på åtgärdsanalys vilket hade varit praktiskt i just detta fall. 

Syftet med rapporten var att undersöka vilka riskfaktorer ett sociotekniskt system för datainmatning 

kunde uppvisa. De riskfaktorer som kom ur analysen visar tydliga tecken på att det saknas 

dokumentation, träning och kommunikation i kombination med vissa faror med hur teknologin används 

just nu. Det resultaten huvudsakligen visar på är att det finns en rad olika positioner som 

importprocessen kan generera problem med processen utifrån. Problem kan och har uppstått i 

databasadministrationen, i templateunderhåll samt import- och godkännandeprocess. Resultaten visar 

av de identifierade kontrollhandlingar som utförs för att upprätthålla de begränsningar har ett stort antal 



24 

 

av dem problem med sättet de fungerar. De har sårbara kontrollhandlingar eller icke existerande 

kontrollhandlingar. De problem som upptäcktes kategoriserades utifrån Levesons (2003) klassificering 

av kontrollhandlingar vilka återfinns i figur 5. Kategoriseringen visade följande typer av problem: 

 inadequate feedback, not provided in system 

 inadequate actuator operation 

 asynchronous evolution 

 flaw in the creation process 

 communication flaw 

Vidden av dessa olika problemtyper och det faktum att flera av dessa problem upprepades under olika 

omständigheter indikerar på större organisatoriska problem med importprocessen.  Resultaten visar att 

det är möjligt att spåra uppkomsten av problem med import till andra källor än databasens 

automatiserade importfunktion. Analysen av tidigare producerad dokumentation har däremot visat att 

betoning på felhantering ligger på åtgärder i den automatiserade processen för att försöka hantera all 

möjlig variation som templates kan ta. Dessa åtgärder har visat sig vara otillräckliga. 

Resultatet var förhållandevis väntat givet de resultat som observerades i de inledande observationerna 

men även utifrån det faktum att importprocessen inte konstruerats med dessa faktorer i åtanke. 

Allmänt visar rapporten att appliceringen av STAMP-metoden för analys av system av denna typ på god 

förmåga att komma fram till resultat. Systemet som analyserades har låg relativ komplexitet i relation 

till många andra system som analyserats med samma metod (Ouyang, Hong, Yu, Fei, 2010; Leveson, 

2003) men likväl resulterar analysen i liknande svar. 

Analysen som valdes motiverades delvis av de data som togs fram men även delvis av den begränsade 

historia som finns med systemet. Ishimatsu et al. (2010) redovisar att med STPA metoden bör alla 

begränsningar analyseras utifrån de typer av kontrollfel de kan leda till, men målet med denna rapport 

var att belysa problemområden som oundvikligen kommer fram. Denna importprocess med dess 

förhållandevis korta historia kommer att revideras och förändras över tid. Det är först när den 

stabiliserats något som jag menar att en så pass fullständig analys kommer att ge de specifika resultat 

som eftersöks. Syftet var att få fram generella resultat vilka kunde leda till slutsatser om allmänna 

problem med systemet vilket jag anser att resultaten tillåter. 

Processen från det att data produceras till att dessa matas in i databasen är väldigt lång. Begränsningarna 

på denna studie motiverade metodvalet. Att påbörja en etnografisk studie skulle inte vara praktiskt 

genomförbart för omfattningen av denna rapport. Datainsamlingsmetoden motiverades delvis av detta 

tidsspann men även delvis av mina egna erfarenheter med importsystemet. Jag har tidigare i rapporten 

positionerat min egen grad av involvering i arbetet, jag har gjort detta i förhoppningen om att 
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redogörandet kommer att hjälpa läsaren att förstå vad mina resonemang är grundade i, men även för att 

försöka uppmuntra en nyfiken inställning (Creswell, 2013) för att öka möjligheten att göra observationer 

som är mindre färgade av mina egna uppfattningar. Min uppfattning över min reflektion är att den hjälpte 

mig i mina observationer samt mitt intervjuarbete för att försöka redogöra för den verklighet som 

återfanns hos de jag studerade.  

För att säkerställa studiens trovärdighet användes ett antal strategier anpassade till kvalitativ forskninv. 

Dessa strategier aspirerar till att skapa en ökad trovärdighet för resultat och tillhörande diskussion som 

presenteras i uppsatsen. Strategierna är adapterade utifrån Creswell (2103) och innefattar 

återkopplingstillfällen för att verifiera analysen som gjorts utifrån datamaterialet, utöver detta användes 

även en handledare för att upprätthållandet av en högre akademisk standard. 

Inför framtida studier skulle en mer detaljerad analys kunna utföras som följer alla de punkter vilka 

stipuleras enligt STPA-metoden för analys. Vidare bör en mer gedigen analys utföras på de 

lösningsförslag som tas fram. Att implementera lösningsförslag utan eftertanke på systemet  

Utöver detta bör mer omfattande datainsamling ske över en längre tidsperiod. Förhoppningsvis kan en 

hel importprocess observeras från skapandet av templates för resultatfiler till godkännande av 

importdata.   

6 Slutsats 

Resultaten visar tydligt att många av de problem som uppstod kom uppkom av problem med 

kommunikation och träning, medarbetare har inte en god förståelse för importprocessen i stort och när 

problem uppstår finns det inte möjlighet att lösa dessa. Utöver detta när systemet tittar framöver saknas 

det även vissa möjligheter för adaption för framtida anpassningar systemet kan tänkas göra.  

En tydlig slutsats är att uppdelningen på flera olika system som alla ska följa med databasen är ett 

högriskområde. Min rekommendation på den punkten efter att ha tittat på den funktion som Excel filen 

med listning av filer för import är att den kan integreras till importprocessen i access, detta minskar 

risken för misstag när databasfiler ska laddas upp på nätverket och minskar risken för oberoende 

utveckling, vilket är att system utvecklas i olika takt. Denna risk finns även för relationen mellan 

templates och accessimportfunktionen. Risken finns att dessa templates uppdateras på ett sätt som inte 

är kompatibelt med accessimportfunktionen i framtiden. De data som levereras förändras över tid, vilket 

kan resultera i att importprocessen inte kan fullföljas. Detta kan lösas genom att standardisera ytterligare 

de verifierade resultatfiler som skapas så att databasen kan importera dessa utan problem. Vidare behövs 

dokumentation för att stödja de medarbetare som är involverade i processen. Denna dokumentation bör 

finnas enkelt tillgänglig. Vidare behövs även mer struktur i databasens automatiserade importfunktioner 

för att tillåta användare som ej är experter med programmering att följa enkla instruktioner för att tillåta 
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import av nya verifierade resultatfiler till databasen. Ytterligare träning för alla involverade är även 

nödvändigt för att stärka individuell kompetens i systemet, istället för att införa fler begränsningar i 

systemet. 

Utöver dessa ändringar är det möjligt att en större organisatorisk förändring för att förenkla det 

kontinuerliga arbetet med import av data kan vara nödvändig. Att integrera inmatning av data till en 

databas mer i skapandet av nya data kan leda till minskat underhållsbehov av den automatiserade 

importprocessen. 
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Appendix 

Intervjumall 

 Vilka relevanta begränsningar finns det från kundens sida i detta fall? 

 Vilka är de relevanta sätt som Studsvik styr hur projekt utförs? 

 Hur ser processen ut när nya templates skapas? 

 Hur godkänns arbete? 

 Hur utarbetad är den processen i regel? 

 Efter test av inmatning av data, kände du att dokumentationen tillät dig att enkelt mata in data i 

databasen? 

Observationsmall 

Följande observationspunkter användes för att rikta  

 Sökande efter dokument för inmatning 

 Sökande efter databasprocessfiler (Access databas, Excel listfil, DataWeigher). 

 Inmatning av data  

 Förberedande godkännandearbete. 

 Allmän felhantering av inmatning 

 Vid stopp i arbetsprocessen korrigera eventuella fil så att processen kan arbeta vidare. 
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