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Följande referat är tänkt att fungera som ett komplement till föreläsarnas presentation samt 

videoupptagningen, tillgängliga via Säkerhetskulturnätverkets hemsida (www.säkerhetskultur.se) för 

nätverkets medlemmar. 

Kring tio personer deltog på plats i ÅF-huset i Solna samt ca 30 personer digitalt via webbsändningen 

för 2014 års första arrangemang. Johan Berglund, Linnéuniversitet var inbjuden för att berätta om 

sin genomförda och pågående forskning kring yrkeskunnande och formalisering, vilket knyter an till 

hur en organisation ser på kunskap, färdigheter och utbildning. Därmed finns också en tydlig koppling 

och kanske även grundbult till säkerhetskulturen. 

Eftermiddagen inleddes med att Säkerhetskulturnätverkets sekreterare, Niclas Grahn hälsade 

deltagarna välkomna och berättade om nätverkets verksamhet samt att nätverket sedan i början av 

året är en ideell förening med stöd av Ångpanneföreningens forskningsstiftelse. 

Projektet ”Kvalificerad erfarenhetsutveckling” 
Dagens föreläsare var Johan Berglund, forskare inom yrkeskunnande och teknologi vid 

Linnéuniversitetet, tidigare vid institutionen för industriell ekonomi på KTH. 

Johan började föreläsningen genom att berätta om bakgrunden till hans doktorsavhandling. I 

huvudsak två aspekter bidrog till att lägga grunden för doktorsavhandlingens syfte. En aspekt var 

generationsskiftet inom Vattenfalls kärnkraftsverksamhet som berör kunskapsöverföringen i 

organisationen. Den andra aspekten var den så kallade Forsmarks-händelsen som inträffade 2006. 

Kortfattat innebar händelsen att vissa stödfunktioner inte fungerade i ett nödläge och att 

kontrollrumsoperatörerna fick svårt att övervaka och styra processen, men inget allvarligt inträffade. 

Händelsen satte fingret på yrkeskunnandet hos bland annat kontrollrumsoperatörerna som lyckades 

parera och hantera systemets bristfälliga tillgänglighet i ett läge då inte enbart regler och 

instruktioner räckte till. Händelsen aktualiserade på nytt begrepp som säkerhetskultur och hantering 

av det oväntade. 

Johans forskning kom delvis att omfatta projektet ”Kvalificerad erfarenhetsutveckling” som gjordes i 

samråd med Kärnkraftsäkerhet och Utbildning (KSU). Deltagarna i projektet kom från hela 

kärnkraftsbranschen, med särskilt fokus på kontrollrumspersonal och personer som hanterade 

ledarskap, utbildning och riskanalyser. Utförandet skedde i form av en serie dialogseminarier där 

deltagarna samtalade och bland annat fick förbereda texter som berördeolika yrkeskunnande-teman. 

http://www.säkerhetskultur.se/
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Lärande 

Ett centralt begrepp inom projektet var lärande i samband med praktisk verksamhet. Med lärande 

menas en förändring av yttre och observerbara beteenden. I projektet sågs denna förändring, det vill 

säga lärandet, som ett resultat av reflektion utifrån konkreta situationer och erfarenheter. En bland 

många frågor som restes var vilka former av lärande som är mest fruktbara för erfarna yrkesutövare.  

Formalisering 

Det andra centrala begreppet inom Johans forskning är formalisering. Mycket av 

kärnkraftsbranschen, menade Johan, präglas av ett analytiskt förhållningssätt gällande lösnings- och 

problemdefinitioner. Detta medverkar till att kunskap, arbetssätt och utbildning lätt omstöps till 

formaliseringsprocesser där det finns en tilltro till att all kunskap, arbetssätt och utbildning kan 

formuleras i text och begrepp, ibland på bekostnad av personalens kreativa tänkande/reflektion. 

Några exempel på detta är olika kategoriserande begrepp som ”best practice”, ”excellence” och ”no 

surprise culture” som även för in ett jämförandetänk mellan kärnkraftverken, både nationellt såväl 

som internationellt. Ett element i denna typ av formaliseringssynsätt är också att kompetens och 

prestationer kan och ska mätas, vilket ofta innebär att även säkerhetskultur ska mätas. Det skapar 

drivkrafter för att höja de mätbara siffrorna i en organisation. 

En annan del i formaliseringen i organisationer beskrevs vara det fenomen att fler och fler inom en 

organisation får krav på sig att rapportera uppåt i densamma. Detta inkluderar exempelvis 

statusrapporter gällandealla slags avvikelser från ett ”säkert normaltillstånd”. Positiva effekter av 

detta är att information sprids, men en risk är också att den till stor del blir en del av en statistik, som 

analytiskt skall tolkas och göras mätbar. En av de viktigaste funktionerna för en organisation 

(exempelvis ett kärnkraftverk) är att kunna upptäcka den avvikelse som riskerar att leda till en 

(allvarlig) olycka, dvs. ha en beredskap för att kunna hantera det oväntade.  

Den mänskliga faktorn och säkerhetsarbete 

Den mänskliga faktorn, med negativ konnotation, utpekas ofta som en felkälla i tekniska system, ofta 

rapporterad i media. Denna bild har problematiserats starkt i forskningen som istället pratar om 

socio-tekniska system, eller bara Systemet, där människan är en självklar del i det hela, både som 

skapare och användare av tekniken. Människan måste hela tiden tolka instruktioner och manualer 

och anpassa det till gällande situation och förutsättningar och måste hantera det oförutsedda när 

detta inträffar. Det senare också vid en tidpunkt där tekniken kanske inte fungerar, såsom i nämnda 

Forsmark-händelsen 2006. 
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Johan argumenterade för att säkerhetsarbetet därför inte endast kan vara analytiskt, utan bör delas 

upp i två frågeställningar:  

 Den analytiska: Hur hanterar vi det kända och förväntade (instruktioner och processcheman) 

 Den kunskapsteoretiska: Hur förbereder vi oss på det oförutsedda (kreativitet, tyst kunskap, 
problemlösningsförmåga) 

 

Båda frågeställningarna omfattades av forskningsprojektet som Johan ingick i. Deltagarna vid de olika 

seminarierna fick en förberedelseuppgift till ett förbestämt tema. Det kunde exempelvis vara att ge 

ett eget konkret exempel på erfarenhetsbaserad kunskap. Johan menade att mycket av lärandet hos 

personerna i studien skedde i den praktiska tillämpningen av regler och instruktioner. Eftersom det 

inte finns regler och instruktioner för alla fall under alla tänkbara omständigheter, menade Johan att 

yrkeskunnande kan sägas vara att behärska en uppsättning ”regler”, så att man kan utvidga dess 

”gränser” när omständigheterna kräver. Dessa ”regler” behöver inte vara formella regler utan kan 

även vara av typen ”vi brukar göra så i dessa typer av fall”. Denna förmåga menade Johan vara helt 

nödvändig för att exempelvis hantera de komplexa interaktioner som kan uppstå i socio-tekniska 

system. 

Fukushima Daiichi 
I slutet av forskningsprojektet ”Kvalificerad erfarenhetsutveckling” inträffade olyckan i Fukushima 

Daiichi i mars 2011, 25 år efter Tjernobyl-olyckan.  

Johan påpekade att vi fortfarande inte vet vad som hände och att mycket forskning och många 

undersökningar/utredningar pågår. Olyckan berörde mycket av detta arbete i termer av 

yrkeskunnande och synen på kunskap och förmågan att hantera det oförutsedda som Johan 

hanterade i det tidigare projektet. Några lärdomar som framkommit ur redan publicerade 

forskningsartiklar och rapporter som knyter an till detta är bland annat: 

• Brist på kritiskt tänkande på bransch- såväl som organisationsnivå 

• Stark kollektivism och likriktning 

• Inget ifrågasättande av auktoriteter 

• Stark tilltro till formaliserade arbetssätt 

• Utbildningssystem - nationell kultur 
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En särskild punkt som Johan lyfte fram, kanske något av en avgörande faktor, var att Japans 

utbildningssystem genomgått stora förändringar över tid, från ett mer kreativt och ifrågasättande 

synsätt till ett mer formaliserat. Fördelen med att prata om utbildningssystemets utformning är 

också att man då kan förändra något som kan ha påverkan på kulturen, snarare än att tala om en 

”nationell kultur”. En nationell kultur är dels svår att föra i bevis och är dels svår att påverka. Ett 

annat problem med att prata om en nationell kultur är att begreppet är direkt kopplat till ett specifikt 

land, vilket innebär att även om ett annat land kan ha liknande problem så benämns dessa som just 

två olika nationella kulturer. Det utgör en risk för att inte ta till sig av lärdomar från andra länder, 

med resonemanget att problemen var exempelvis ”japanska” eller ”sovjetiska” och inte har någon 

betydelse för att man själv är ”svensk”. 

En annan punkt som Johan tog upp var att Fukushima Daiichi i ett internationellt sammanhang 

ansågs av bland annat WANO (kärnkraftverkens internationella samarbetsorgan) vara ett säkert och 

”bra” kärnkraftverk, utifrån de formaliserade mätningar och undersökningar som gjorts. 

Johan påpekade paradoxen med att Japan inom vissa områden såsom biltillverkning har varit väldigt 

framgångsrika och där metoder och arbetssätt anses fungera bra, medan det inom 

kärnkraftsindustrin inte verkar fungera på likartat sätt. 

Risker inom den svenska kärnkraftsbranschen 

Johan hade sammanfattat flertalet observationer som framkommit både ur hans tidigare forskning 

och från den forskning han nu bedriver. Följande punkter ansåg Johan vara risker inom den svenska 

kärnkraftsbranschen: 

• Minskat lärande i vardagen, jämfört med tidigare, inom svenska kärnkraftverk. 

• Generationsskifte 

• Anläggningsändringar, automatisering, ökad tidspress  

• ”Checklistementalitet” (WANO) 

• Tekniken tilldelas ofta mer ”intelligens” än den har 

• Långsiktiga kulturförändringar  

Johans tes är att den största säkerhetsrisken är de långsiktiga kulturförändringar som han menar har 

skett i branschen där bland annat ekonomi, automatisering och effektivisering benämns som viktiga 
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drivkrafter. Förändringarna har även drivit på att göra yrkeskunnandet mer formaliserat. Johan 

menade vidare att det är viktigt att påpeka att formaliseringen inte får ske på bekostnad av det 

handlings-/reflektionsutrymme som krävs för att bygga upp och utveckla yrkeskunnande. Detta 

handlar bland annat om människans unika förmåga att läsa av mönster och mindre förändringar. 

Johan berättade att då kärnkraftsbranschen har flertalet samarbetsorganisationer såsom WANO som 

genomför granskningar av verken finns risk för att en levande yrkeskultur sakta ersätts av ett 

granskningssystem eller något som kan likställas vid ett uttömmande regelsystem. Detta menade 

Johan påverkar negativt på yrkespersonalens kunskaper på sås sätt att det ”reducerar” tänkandet 

hos individer då man koncentrerar sig mer och mer på detaljer istället för på ett mer holistiskt 

synsätt. 

Yrkeskunnande-forskningens utveckling 
Johan berättade därefter om utvecklingen av forskningen kring yrkeskunnande. 

I forskningens vagga, under 1970-talet, var tanken att en organisations lärande bestod av en kärna av 

formaliserad kunskap (domänskunskap) såsom regler och instruktioner omgärdad av tyst kunskap 

(tacit knowledge). Drivkraften och tron var att den tysta kunskapen gick att formalisera. 

Under 1980-talet blev det mer fokus på att de verksamma inom olika områden i en organisation 

skulle lära sig om tekniken generellt sätt istället för endast om domänkunskapen. Detta innebar att 

den interna utbildningen skiftade fokus från domänkunskapen till själva verktygen såsom exempelvis 

dator och andra tekniska verktyg. 

Den senaste forskningen har opponerat sig mot de två tidigare förklaringsmodellerna och menar 

istället att en professionell organisation vilar på en kärna av tyst kunskap om domänen, exempelvis 

förmågan att läsa av en process i ett kärnkraftverk. Kring kärnan av den tysta kunskapen finns då 

istället instruktioner, regler och manualer. 

En av Johans främsta slutsatser, inom hans forskning riktad mot kärnkraftsbranschen är att all 

kunskap och erfarenhet kan inte formaliseras och att den tysta kunskapen måste överleva för att 

organisationen ska kunna bli motståndskraftig (resilient) och bra på att hantera det oväntade. Vidare 

att det är mycket svårt att försöka definiera eller kontrollera sig fram till kvalitet avseende 

yrkeskunnande. 
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Utbildningens roll och positiva effekter 
En mycket viktig faktor som går att påverka och som i sin tur har stor påverkan på kvalitet och 

säkerhetskulturarbete är utbildning. Det måste självklart finnas olika typer av stöd för personalen, 

men frågan bör även vara hur kan man stärka och utveckla den kunskap och erfarenhet som fås 

genom arbetets praktik. Detta skulle medverka till att inte alla likriktas och att tonvikten kan flyttas 

till problemlösning och reflektion.  

Ett verktyg för organisationer kan vara just den metodik som dialogseminarieserien Spelplats använt 

sig av vilket skapar förutsättningar för reflektion kring erfarenhetsbaserad kunskap.  

Några positiva effekter som Johan nämnde som kan bli konsekvensen av en sådan 

utvecklingsmetodik kan vara att man tar del av andras erfarenhet och vice versa, att man 

medvetandegör personalen om frågor kring både individuell och kollektiv praktisk kunskap i en 

organisation samt att man genom mötet kan fördjupa samarbetet och ge utökat kritiskt tänkande. 

Sammantaget kan dessa positiva effekter på sikt leda till kulturförändringar och därmed utgöra en 

utgångspunkt för säkerhetskulturarbetet. 

 

Johans bok ”Den nya taylorismen” och bidrag i forskningsserien Spelplats finns att beställa på 

www.dialoger.se, där även metodiken bakom seminarieformen presenteras. 

www.dialoger.se

