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Utgångspunkter: 

• Lärande definieras som en förändring av yttre 
och observerbara beteenden 

• Lärande karaktäriseras som ett resultat av 
reflektion utifrån konkreta situationer och 
erfarenheter 

• Vilket är mest fruktbart vad gäller erfarna 
yrkesutövare, som har arbetat i en 
verksamhet över en längre tid? 



Formalisering 

• Kärnkraftsbranschen präglad av ett analytiskt 
tänkande som syftar till formalisering av kunskap, 
arbetssätt och utbildning – utifrån kategorier som 
”best practice”, ”Excellence”, ”no surprise culture”  

• Mätning av kompetens och prestation ofta inbyggt i 
dessa modeller  Säkerhetskultur 

• Man rapporterar uppåt vad man gör, vad som händer 
– alla slags avvikelser från ett normaltillstånd, som 
definierats som säkert. 

• Hur upptäcker vi den avvikelse som riskerar att leda 
till en allvarligare olycka? 



Den mänskliga faktorn 

• ”Den mänskliga faktorn” (The Human 

Factor) utpekas som felkälla i tekniska 

system.  

• Samtidigt är det människan som måste 

tolka instruktioner och manualer - och 

som måste hantera det oförutsedda.  



Säkerhetsarbete 

• Det säkerhetsanalytiska 

arbetet steget efter  

instruktioner och 

processcheman bygger 

på frågeställningen:   

 Hur hanterar vi det 

kända och förväntade?  

• Det kunskapsteoretiska 

perspektivet inriktat mot 

frågan:  

 Hur förbereder vi oss på 

det oförutsedda?  



• Utmärkande för kvalificerat yrkeskunnande – en 
beredskap för det oväntade, vad detta än är 

• Praktisk tillämpning av regler och instruktioner 

• Att behärska en uppsättning ”regler” så att man kan 
utvidga dess ”gränser” när omständigheterna kräver 

• Nödvändigt exempelvis för att hantera de komplexa 
interaktioner som kan uppstå i teknologiska system   
(Forsmarkshändelsen 2006) 



Fukushima Daiichi 

• Lärdomar efter Fukushima mars 2011: 

• 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 



Risker 

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

• Generationsskifte 

• Anläggningsomläggningar, 
automatisering, ökad tidspress  

• ”Checklistementalitet” (WANO) 

• Tekniken tilldelas ofta mer 
”intelligens” än den har 

• Långsiktiga kulturförändringar  

• Formaliseringen får inte ske 
på bekostnad av det utrymme 
för handling och reflektion 
som krävs för att bygga upp 
och utveckla yrkeskunnande. 

• Människans unika förmåga att 
läsa av mönster och mindre 
förändringar 

• Man kan inte ersätta en 
levande yrkeskultur med ett 
granskningssystem, eller 
(något som har anspråk på att 
vara) ett uttömmande 
regelsystem 

• ’Reducering’ av tänkandet 
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F= Formalisering; T= Tyst kunskap; D= Domän; V= Verktyg 



• All kunskap och erfarenhet kan inte 
formaliseras - mindre och mindre utrymme för 
reflektion och (utövande av) eget omdöme 

• Den tysta kunskapen (T) måste överleva, får 
inte ”gå mot noll” 

• En erfaren personalstyrkas oplanerade 
ingripanden viktigt för säkerheten 

• Svårt att definiera sig, eller kontrollera sig, 
fram till kvalitet 



• Från Tjernobyl till Fukushima – har vi gått 
varvet runt där formaliseringen blivit i det 
närmaste kontraproduktiv? 

• Erodering av yrkeskunnande – viktigt tema i 
dagens arbetsliv – förmågan att hantera en 
komplex verklighet, hantera det oförutsedda 
osv.  

• Är detta irreversibla processer?  

• Går det att vända / motverka? 



Utbildningens roll? 

• Operatörerna kan inte 
klara allt – det måste 
finnas olika typer av 
stöd 

• Kan man genom 
vidareutbildning 
utveckla och rent av 
stärka den kunskap 
som utvecklas i arbetets 
praktik? 

• Var lägger man 
tonvikten? 

• Problemlösning 

• Att jobba med exempel 

• Stöd för reflektion 



Vägar framåt? 

• Dialogseminariemetodiken - har använts i forskning 
för att belysa tyst kunskap inom olika yrkesgrupper 

• Skapar förutsättningar för reflektion kring 
erfarenhetsbaserad kunskap 

• Erfarenhetsutveckling vs kunskapsöverföring 

• Kan användas för utvecklingsarbete inom 
organisationer 

• Jfr Quality Circles / ”Ständiga förbättringar” / Starkare 
medarbetarskap 



• Har redan genomförts tio dialogseminarieserier med 
personer som jobbar med utbildning, säkerhet och 
erfarenhetsåterföring med ett genomgående positivt 
resultat 

• Vilka grupper inom en verksamhet behöver liknande 
typ av stöd, reflektion, förbättringsaktiviteter? 

• Vidgade möjligheter för kunskapsutveckling och 
lärande angeläget inom många verksamheter 



Positiva effekter 

 

• Man kan utveckla sin egen erfarenhet genom att ta 
del av andras erfarenhet och vice versa   m a o 
ingen överföring i exakt mening 

• Kan bidra till ett medvetandegörande kring praktisk 
kunskap, individuell och kollektiv, inom en org. 

• Kan även få andra, ibland oväntade sidoeffekter: 
fördjupat samarbete, kritiskt tänkande etc. 

•  Kulturförändringar 


