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Den här studien berör frågor om professionellt kunnande och lärande
med särskilt intresse för kärnkraftsindustrin, i en situation där man är
tvungen att upprätthålla hög kompetens och säkerhet inom respekti-
ve organisationer samtidigt som man står inför ett generationsskifte.
Av den orsaken har det uppstått ett förhöjt intresse för branschens
utbildningsverksamhet och för den kunskap som erfaren drift- och
underhållspersonal besitter. Jag har studerat denna verksamhet som
del av en vidare diskussion om relationen mellan formalisering och
yrkeskunnande. Att denna relation har en idéhistorisk och kunskaps-
teoretisk grund har varit något av ett huvudspår inom den yrkeskun-
nandeforskning som växt fram under de senaste decennierna. Inom
detta forskningsfält har det bland annat förts en diskussion om läran-
de inom professionella verksamheter som ett resultat av ansvarstagan-
de och reflektion i mötet med konkreta situationer. Som statsvetare
har det varit naturligt att även närma mig dessa frågor ur ett samhälls-
perspektiv. 

Mina handledare har haft avgörande betydelse för utgången av det-
ta avhandlingsarbete; Lars Mouwitz, som med skärpa och humor har
pekat ut riktningar genom snårskogen, samtal som har varit förlösan-
de i olika skeden av arbetet; Maria Hammarén, som envist hävdat att
allt hela tiden kan bli bättre och tydligare, vilket jag är tacksam för
idag. 

Professor emeritus Bo Göranzon har lett forskningen inom yrkes-
kunnande och teknologi vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm
och har med övertygelse och en förmåga att inspirera andra människor
skapat den miljö och de förutsättningar som har gjort den här studien
möjlig. 

Den här studien har huvudsakligen finansierats av Kärnkraft säker -
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het och Utbildning AB (KSU), som har varit en på många sätt oum-
bärlig samarbetspartner. Jag vill särskilt framhålla vd Åke Karlsson
och Bo Mogerud, som jag även haft många idéutbyten med. Hans
Ehdwall har med sitt kontaktnät möjliggjort mitt deltagande i WANO
3rd Knowledge Management Workshop, vilket har gett mig en inblick i
intresseorganisationens arbete med att utveckla utbildningen och
informationshanteringen inom kärnkraftsbranschen. Jag vill även pas-
sa på att tacka de personer som har deltagit i de dialogseminarieserier,
som ingår i den fallstudie om kärnkraftsutbildning som ligger till grund
för den här avhandlingen. 

Institutionen för Industriell ekonomi och organisation vid KTH
(Indek) har varit min bas och en viktig knutpunkt de senaste åren. I
ett senare skede vill jag särskilt framhålla professor Thomas Sandberg,
för genomläsning och konstruktiva kommentarer, samt Titti Swartling
som har ansvarat för layout och redigering. 

Tackas bör även professor Richard Ennals vid Kingston Business
School, där jag tillbringade sex månader som gästforskare 2007.
Richard har varit en centralfigur inom den europeiska arbetslivsforsk-
ning med inriktning mot dialogbaserade förändringsförsök, som har
växt fram under de senaste decennierna. Jag vill också rikta stort tack
till Nils Friberg, Adrian Ratkic och Bengt Kristensson Uggla för vär-
defulla synpunkter och kommentarer. Slutligen vill jag även tacka mina
föräldrar. 

Johan E. Berglund 
Stockholm, juni 2011

Förord johan berglund
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När jag för några år sedan började studera utbildningsverksamheten
inom kärnkraftsbranschen i Sverige stod det klart att man står inför
stora pensionsavgångar. Medelåldern var hög och ett stort antal med-
arbetare, som i många fall anställts under kärnkraftens uppbyggnads-
period i Sverige, är nu på väg att lämna verksamheten. Inför farhågorna
att en stor mängd kompetens är på väg att försvinna ur organisatio-
nerna har dilemman gällande kunskapsöverföring börjat uppmärk-
sammas. Vid sidan av den formaliserade kunskapen har har en annan
och mer svårfångad kunskapsaspekt aktualiserats, en förståelse och
förtrogenhet som har visat sig svår att artikulera i regler och instruk-
tioner, en tyst kunskap om man så vill. Detta är en av de utmaningar
som kärnkraftsbranschen står inför. Händelsen på Forsmark den 25
juli 2006 aktualiserade frågan om kärnkraftens säkerhet. I en intern
rapport beskrivs olyckan som ”kulmen på en längre tids degradering
av företagets säkerhetskultur”.1) Under senare år har anläggningarna
även genomgått omfattande effekthöjningar, för att möta nya produk-
tionskrav, kompensera för stängningen av Barsebäck och för att för-
länga livslängden på anläggningar som har passerat den tid de en gång
konstruerades för att vara i drift. 

Branschens svar på detta har bland annat varit de utbildningspro-
gram, genom vilka erfarenheter från tidigare olyckor och incidenter
återförs in i organisationerna. Oavsett vad som inträffar, i händelse av

1. Inledning

1. ”Livsviktig överföring av kunskap”, Personal & Ledarskap nr 5, 2010; Se även Hur står det
egentligen till med säkerheten på Forsmark? Presentation, SSG Säkerhetskonferens 2007-09-28.
Här får man bland annat reda på att driftpersonalens genomsnittsålder på Forsmark har
ökat från ca 36 till 46 år mellan 1984 och 2007. 
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larm eller indikationer på avvikelser från normala mätvärden, ska per-
sonalen kunna leta sig fram till de instruktioner och manualer man
anses behöva för att klara den situation som uppstår. Kärnkraftsdrift
är en av de verksamheter där formaliseringen av kunskap och arbets-
sätt har drivits längst. Icke desto mindre finns det en komplexitet som
yrkesutövarna dagligen konfronteras med, som går den utomstående
betraktaren, till och med den egna ledningen, förbi. Min avsikt är att
undersöka den situation som kärnkraftsindustrin står inför ur ett
yrkeskunnandeperspektiv. 

Under upplysningstiden sökte man frigörelse i förhållande till den
enväldiga monarkin och gentemot kyrkan och dess tolkningsföre -
träden. Encyklopediprojektet gick ut på att samla ihop människans
kunskaper och göra dem tillgängliga för en bredare allmänhet. I
Inledning till Encyklopedien från 1751 försvarar d’Alembert de praktiska
kunskapernas och de sköna konsternas plats jämte vetenskaperna. I
texten diskuteras även relationen och, inte minst, distinktionen mel-
lan direkta och reflexiva kunskaper. De direkta ”kliver in utan mot-
stånd”, medan de reflexiva kunskaperna är något som ”anden förvärvar
genom att bearbeta de direkta och sammanföra och kombinera dem”.2)

Under uppslagsordet instinkt diskuteras detta såsom grundat i erfa-
renhet, en förmåga kopplad till minnet som ”successivt förvärvats av
förnimmelsen och reflexionen”; ett kunnande som sitter i kroppen.3) I
Skådespelarens och hans roll – utgiven 1830, efter författarens död – lyfter
Diderot, huvudredaktör för encyklopediprojektet, fram det analogiska
tänkandet som en kontrast till det deduktiva och induktiva tänkandet;
yrkesutövaren utvecklar sitt kunnande genom rikligt med praktiseran-
de, genom mötet med konkreta situationer och exempel, och anskaf-
far med detta ett ”förråd av iakttagelser” och erfarenheter.4) Först när
yrkesutövaren har förvärvat en känsla, eller rytm, för det han eller hon
ägnar sig åt har utövaren möjlighet att närma sig mästerskap. En

10

Inledning johan berglund

2. d’Alembert (1981): Inledning till Encyklopedien, s 28-29.
3. Diderot, ”Instinkt”, i Florin & Göranzon red. (1996): Den inre teatern – Filosofiska dialoger

1986-1996, s 33.
4. Diderot (1963): Skådespelaren och hans roll, s 21.
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 skådespelare som låter känslorna styra lyckas kanske för en kväll, men
i längden kommer ojämnheten i framförandet att lysa igenom:

Att vara känslig är en sak och att känna är en annan. Det ena gäller
själen, och det andra är en fråga om omdöme.5)

I Människosläktets andliga förkovran ger Marquis de Condorcet, mate-
matiker, filosof och mot slutet av 1700-talet sekreterare i Franska
vetenskapsakademin, uttryck för en rationalistisk kunskapssyn, där
den moderna vetenskapen representerar höjden av mänskligt kunnan-
de. Det var från detta håll lösningarna skulle komma. Detta gällde även
arbetslivet; tanken var att resultaten av ”observationer, experiment
och eftertanke” ska kunna förmedlas på ett sätt som gör kunskapen
begriplig och användbar för vem som än behöver den, var helst den
kan tänkas göra nytta. Genom avancerade kalkyler skulle även de mest
”extraordinära händelser” vara möjliga att förutsäga.6) Upplysnings -
projektet byggde vidare på de landvinningar som banat väg för fram-
växten av den moderna naturvetenskapen och närde i detta en vision
om den goda makten. Genom kunskapen tar människan kontroll över
naturen och kunskapen gör i så måtto människan fri. Vad händer då
när detta överförs på samhället och det är människan som på motsva-
rande sätt ska kontrolleras? 

Condorcet gav uttryck för något tidlöst, att genom tillväxten av
vetenskaplig kunskap göra tillvaron enklare och mer ändamålsenlig
och var i det avseendet en föregångare till den amerikanske ingenjören
Frederick W. Taylor, som i början av 1900-talet introducerade ett sys-
tem inom vilket ledningen förfogar över all tillämplig kunskap, medan
yrkesutövarna koncentrerar sig på att följa noga utmejslade regler och

11

johan berglund Inledning

5. A.a. s 67.
6. Condorcet (2001): Människosläktets andliga förkovran, 162f. Condorcet skriver på s 173: ”Den

enda fasta trossatsen för naturvetenskapen är just idén att de allmänna lagarna – antingen
de är kända eller okända – som styr universums skeenden är nödvändiga och konstanta.
Och av vilka skäl skulle denna princip vara mindre sann, när det gäller människans intellek-
tuella och moraliska utveckling än för andra processer i naturen?” Condorcet var även med-
arbetare i Encyklopediprojektet. Skriften är daterad till 1794. 
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instruktioner. På liknande sätt försöker man inom säkerhetskritiska
verksamheter kontrollera mänskligt beteende. Detta illustreras bland
annat av att den mänskliga faktorn utpekas som felkälla i tekniska sys-
tem och att yrkesutövarens beteende uppfattas som olycksbringande;
många incidenter och olyckor kamoufleras bakom idén om den otill-
räckliga människan. Samtidigt är det många gånger människan, det
vill säga den mänskliga faktorn, som räddar situationen i händelse av
att något oförutsett inträffar. Yrkeskunnande väger upp risk i den
meningen att den kvalificerade yrkesutövaren har lärt sig att hantera
en mångfald av situationer och händelser som kan uppstå. Att enbart
följa instruktioner och manualer är inte ett risktagande men kan däre-
mot vara riskabelt, eftersom allt inte går att förutsäga eller kodifiera.7) 

Kärnkraften representerade tidigare en framtidstro. Som en av den
teoretiska kunskapens triumfer uppfattades den av många i början som
något övervägande positivt. Detta ändrades radikalt i samband med
olyckorna i Harrisburg och Tjernobyl och kärnkraftens vara eller icke
vara har sedan dess varit en het politisk fråga, senast aktualiserad av
katastrofen i Fukushima. Den goda makten kan ha som mål att mins-
ka risken för olyckor och katastrofer. Det som driver formaliseringen
av kunskap kan även vara ett behov av kontroll. Av de kunskapssyner,
med rötterna i Upplysningen, som Diderot och Condorcet represente-
rar är det den senares som har kommit att dominera. Inom kärn-
kraftsdrift, som är det kanske yttersta exemplet på en säkerhetskritisk
verksamhet, blir detta extra tydligt. 

12

Inledning johan berglund

7. Jfr Perrow (1999): Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies, s 6-10; 23-24. Perrow
menar att olyckor och incidenter i högteknologiska system ofta har sin upprinnelse i mind-
re brister och fel som interagerar med varandra på ett sätt som inte har gått att förutsäga (an
unanticipated interaction of multiple failures). Mellan 60 till 80 procent av de olyckor som
inträffar i den här typen av verksamheter brukar tillskrivas den mänskliga faktorn, dvs.
misstag som begås av operatörerna. Men i många fall ställs operatörerna inför dunkla, ”mys-
tiska” händelseförlopp, som inte sällan indirekt har orsakats av smärre konstruktionsfel, där
dessa har tvingats till självständiga och inte sällan kreativa åtgärder. Den statliga kommis-
sion som utredde olyckan på kärnkraftverket Three Mile Island utanför Harrisburg 1979
kom t ex fram till en i dessa sammanhang vanlig men enligt Perrow många gånger felaktig
slutsats: ”The Commission blamed everyone, but primarily the operators. The builders of
the equipment, Babcock and Wilcox, blamed only the operators.” (s 7)
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Yrkeskunnandeperspektivet
I början av 1970-talet fanns det en stark vision om att datorns inträde
i arbetslivet var på väg att revolutionera synen på kunskap som vi kän-
ner den. Många bedömare förutspådde att så kallad Artificiell Intelligens
(AI) vid tiden för millennieskiftet skulle ha ersatt mänskligt kunnan-
de inom en uppsjö av verksamheter, en idé som hade formulerats av
den framstående brittiske matematikern Alan Turing några decennier
tidigare. Det som kallades Informationssamhället stod på så sätt för
dörren. Med tiden började man bli varse avigsidorna av denna utveck-
ling: I Japan, som gått i bräschen för utvecklingen, myntades uttryck-
et funktionell autism för att belysa den tillbakagång i kompetens man
blivit varse i mitten av 1980-talet. Det vill säga, att personer som hade
arbetat länge i teknikintensiva och datatekniska miljöer, där man fått
lov att anpassa sig till ”en uppdelning av verkligheten i svart/vitt- eller
rätt/felkategorier”, tappat viktiga aspekter av fackmannamässigt kun-
nande i mötet med verkligheten. Även i Sverige pekade olika studier
vid den här tiden på att yrkesverksamma personer hade tappat något
av sin förmåga att göra kvalificerade bedömningar.8)

Man kallade detta ”något” för yrkeskunnande, en tillämpning av
begreppet som ligger nära de engelska begreppen skill eller ability.
Forskningen, som växte fram i efterdyningarna av detta, inriktades
mot närstudier av professionella verksamheter. I detta aktualiserades
distinktionen mellan att veta hur och att kunna göra – mellan betrakta-
rens förståelse och deltagarens förståelse. Där betraktaren för in verk-
ligheten i teorier och kategorier, agerar deltagaren utifrån en kropps-
lig förståelse som står i relation till en sinneserfarenhet.9)

13

johan berglund Inledning

8, Göranzon (1990): Det praktiska intellektet, s 158f. Göranzon hänvisar till två japanska studi-
er: Japan Computer Usage Development Institute: The Plan for Information Society – a National
Goal Toward Year 2000, Computerization Committee, Final Report, Maj 1972, samt National
Institute for Research Advancement (NIRA): Comprehensive study of microelectronics, 1985. Se
vidare Appendix II. 

9. Bergendal (2006): Ansvarig handling, s 64. Stöd för detta ges i Dreyfus & Dreyfus (1986)
modell över hur yrkeskunskap förvärvas och utvecklas, från novis till mästare; ”from rule-
guided ”knowing that” to experience-based know-how”. Det är framförallt de senare stadi-
erna av ett professionellt kunnande: skicklighet och expertis, som forskare inom yrkeskun-
nande och teknologi (YoT) har riktat sitt intresse mot.
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An immense library of distinguishable situations is built up on the
basis of experience. […] We doubtless store many more typical
situations in our memories than words in our vocabularies.
Consequently, such situations of reference bear no names and, in
fact, seem to defy complete verbal description.10)

Genom att ta ett helhetsgrepp om fenomenet yrkeskunnande har den
framväxande yrkeskunnandeforskningen även kastat nytt ljus på frå-
gan om vilka metoder som är tillåtna för att artikulera kunskap i vårt
samhälle.11) En central del av forskningen har handlat om att föra en
kvalificerad diskussion kring det av Michael Polanyi myntade begrep-
pet tyst kunskap (tacit knowing), det faktum att vi vet, eller kan, mer än
vi kan tala om.12) Att det finns tysta inslag i professionella verksamhe-
ter handlar på så sätt om svårigheten i att artikulera erfarenhetsbase-
rad kunskap och om ”individens oundgängliga roll som kunskapsbä-
rare och kunskapsförmedlare”.13) 

Enligt filosofen Allan Janik är målet för tyst kunskap ”handling sna-
rare än formulering”. Att lyfta fram den tysta kunskapens roll i mänsk-
liga angelägenheter innebär ofrånkomligen ett ifrågasättande av kli-
chéer och visioner kring ”vår kapacitet att ersätta praktik med teori
(t ex i form av s.k. ”expertsystem”, eller formalisering av kunskap
genom teoribyggen av praktiska färdigheter)”.14) Av Aristoteles klas-
siska kunskapsformer står epistheme för den generella, vetenskapliga
kunskapen, techne för förmågan att tillverka eller skapa något, medan
fronesis representerar den praktiska klokheten, förmågan att ta ett
omdömesgillt (synesis) beslut i en föreliggande situation.15) I moder-
nare tappning har en uppdelning mellan påståendekunskap, den del
av en yrkestradition som artikulerats i språkliga utsagor, omdöme, fär-

14

Inledning johan berglund

10. Dreyfus & Dreyfus (1986): Mind over Machine – The Power of Intuition in the Era of the Computer,
s 32.

11. För en mer utförlig beskrivning av forskningsområdets framväxt, se Appendix II. 
12. Polanyi (1983): The Tacit Dimension, s 4. 
13. Johannessen (1999): Praxis och tyst kunnande, s 44.
14. Janik (1991): Cordelias tystnad, s 9.
15. Dessa kunskapssyner upprättas av Aristoteles (1993) i Den Nichomachiska etiken. Hit kan även

det grekiska uttrycket mêtis läggas, som står för en lokal praktisk kunskap. Se t.ex. Scott
(1998) som behandlas längre fram. 
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dighetskunskap och förtrogenhetskunskap varit vanligare förekom-
mande. De sistnämnda betraktas då som erfarenhetsgrundade, för vil-
ka förmedlingsvillkoren skiljer sig från påståendekunskapens.16)

Beroende på situation och fall kan man också fråga sig om vi här har
att göra med olika slag av kunskap, eller snarare olika sidor av en yrkes-
kunskap eller yrkestradition: 

Snarare är de att uppfatta som olika sidor av eller aspekter på en
och samma kunskap. Dessa aspekter går in i varandra – så förutsät-
ter t.ex. färdighet viss förtrogenhet, och omvänt, förtrogenhet för-
utsätter viss färdighet. Att entydigt bestämma vad färdighet är, är
knappast meningsfullt. […] Att (engelskans motsvarighet) skill
fordrar gott omdöme, något utöver mekanisk färdighet, ligger väl i
uttrycket skilled worker. […] Till förtrogenheten hör att kunna skil-
ja väsentligt från oväsentligt och att kunna se sammanhang. […]
Förtrogenheten är partikulär och inte universell, den måste vinnas
i ansvarig handling av var och en och kan inte förmedlas. Den kan
däremot hjälpas på traven av insiktsfull handledning.17)

Att tala om kunskap i termer av formulerbar respektive tyst kunskap
som två åtskilda kategorier kan med andra ord vara vilseledande. Ett
annat sätt att närma sig detta är, att det är ”den kunskap, eller snarare
de aspekter på kunskapen som inte kan formuleras, som är tyst”.18) Att
det finns tysta inslag i de flesta kunskaper, som inte fullt ut kan arti-
kuleras, exemplifieras av Polanyi med förmågan att identifiera ett
bekant ansikte bland hundratals andra: 

Utan minsta tvekan hävdar jag att jag mycket väl känner min vän
Allans ansikte. Jag känner det i bemärkelsen att jag skulle vara i
stånd att skilja ut honom från en stor mängd människor som pas-
serar förbi där jag står och väntar på flygplatsen. […] Men jag kan
inte ge en beskrivning i ord som är tillräckligt precis för att en annan

15

johan berglund Inledning

16. Johannessen (1999): s 16f.
17. Bergendal (2006): s 108-109. 
18. A.a. s 110. Bergendal menar att: ”Den artikulerade och den oartikulerade kunskapen kvalifi-

cerar varandra ömsesidigt” samt att ”den grå gränszonen dem emellan är i ständigt rörelse.” 
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person kan nyttja den som grund för att känna igen min vän på
flygplatsen. Jag kan självklart artikulera vissa generella drag i hans
utseende, men de kommer aldrig att kunna bli tillräckligt precisa
för att identifiera honom på ett säkert sätt.19)

Ludvig Wittgenstein tvivlade på våra möjligheter att avbilda verklig-
heten med hjälp av språket och på så sätt ge en uttömmande beskriv-
ning av världen.20) Ett centralt tema inom yrkeskunnandeforskningen
har i dennes efterföljd varit skillnaden mellan regler och regelföljande.
Därför ansågs det nödvändigt att design av datatekniska lösningar och
studiet av bruketanvändningen av teknologi – till exempel datoran-
vändning – och yrkeskunnande var tvunget att vara olika forsknings-
områden. Regelföljande inom yrkesutövning handlar till stor del om
erfarenhet och omdöme. Det är genom att följa, eller tillämpa regler i
en given situation som yrkeskunnandet kommer till uttryck. Regler
och instruktioner kan tvärtom bli meningslösa om de inte grundats i
en praxis, med utgångspunkt i konkreta exempel.21)

det vi gör måste tas mera på allvar än det vi säger därför att vad vi
blir beror på vad vi faktiskt gör, inte på vad vi råkar säga att vi tror
på.22)

Det engelska uttrycket ”tacit” betyder i egentlig mening inte tyst utan
snarare outtalad eller oformulerad. Ifall motsatsen till explicit kunskap
är okunskap, så är motsatsen till tyst kunskap helt enkelt oförmåga,
eller misslyckande. Om man bemödade sig att försöka kodifiera tyst
kunskap skulle man troligtvis få en textmassa så omfattande och med
en sådan komplexitet att den blir ogenomtränglig.23) Påstående -
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19. Johannessen, ”Det analogiska tänkandet”, i Tillberg red. (2002): s 292.
20. Nordenstam, ”Två oförenliga traditioner”, i Göranzon red. (1983): Datautvecklingens filosofi –

Tyst kunskap och ny teknik, s 56-57. 
21. Backlund (2006): Om ungefärligheten i ingenjörsarbete, s 29f. 
22. Janik (1996): Kunskapsbegreppet i praktisk filosofi, s 28.
23. Antagandena om tyst kunskap inom YoT skiljer sig därmed från Knowledge Managment-tra-

ditionen, där man tänker sig att tyst/implicit kunskap kan göras explicit, t.ex. genom olika
berättelser, s.k. story telling, after action reviews eller best practice. Jfr Ratkic (2006): Dialog -
seminariets forskningsmiljö, s 23-25.
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kunskapen inom en verksamhet vilar på sådan tyst eller oformulerad
kunskap och påståendekunskap måste tolkas för att bli meningsfull
och användbar. Det finns två sidor av detta: Den eller de personer som
skriver regler och instruktioner grundar sin skrivelse i tyst kunskap
och den eller de personer som tolkar dessa utgår på motsvarande sätt
från sina egna kunskaper. Nyutexaminerade ingenjörer, exempelvis,
kan ha svårt att tyda de instruktioner man får, eftersom man inte har
någon förtrogenhet med verksamheten, inget yrkeskunnande.24)

Olika studier inom yrkeskunnande och teknologi har således pekat
på att om formalisering av arbetet drivs för långt, kan detta föra med
sig negativa konsekvenser för kvalitén inom en verksamhet, i synner-
het långsiktigt .25) De risker man kan tala om i samband med detta är
att det sker någon form av förluster av yrkeskunnande. Forsknings  fäl-
tet kan därmed sägas ha uppkommit som en motreaktion mot diverse
mer eller mindre orealistiska försök att efterbilda och ersätta mänsklig
intelligens och förståelse; hävdandet av teknikens överlägsenhet över
människan ”i alla avseenden”.26) Avsikten har även varit att visa på de
många dimensionerna i den mänskliga dialogen, för att på det sättet
låta begreppet få den genomlysning man vid den här tidpunkten ansåg
nödvändig: 

I ett samhälle där kunskap förväxlas med information banaliseras
uppfattningen av språket, den mänskliga kommunikationen. Och
ordet dialog kopplas på ett auktoritärt sätt ihop med samförstånd,
gemenskap, harmoni.27)

Dialog som metod för kunskapssökande, som går tillbaka till Platons
Akademeia och återfinns hos filosofer som Montaigne och Diderot, är
central inom studiet av yrkeskunnande.28) Dialogformen kan använ-
das för att undersöka och reflektera över ett visst tema på ett sätt som
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24. Jfr Sjunnesson (2007): Erfarenhet och processer, s 55-56.
25. Adrian Ratkic landar sin studie om Dialogseminariets forskningsmiljö (2006) i detta antagande.
26. Janik (1991): s 87.
27. Göranzon, ”Jag vet inte”, Dialoger nr 64/2002, s 4.
28. Se Janik, ”Montaigne: Dialog som inre teater”, i Florin & Göranzon red. (1996).
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tillåter avvikelser och kringgåenden av olika för-givet-taganden, men
även analogier mellan olika kunskaps- och verksamhetsområden. Det
är bland annat utifrån dessa utgångspunkter som dialogseminariemeto-
den har vuxit fram.29) 

Processer och instruktioner bygger i mångt och mycket på fråge -
ställningen: Hur hanterar vi det kända och förväntade? Inom yrkes-
kunnandeforskningen har frågan istället varit: Hur förbereder vi oss
på det oförutsedda?  

Syfte
Inom kärnkraftsindustrin har man, för att föregripa misstag och för
att visa för myndigheter och allmänhet att allt är under kontroll,  satsat
stora resurser på att samla in ”erfarenheter” från konstaterade olyckor
och incidenter, för att sedan inlemma dessa erfarenheter i instruktioner
och, inte minst, i utbildningen. Ändå fungerar det inte på ett tillfreds-
tällande sätt, vilket har visat sig i samband med de incidenter som har
uppdagats på svenska kärnkraftverk under senare år.30) Forsmarks -
händelsen aktualiserade ovissheten kring kärnkraftens säkerhet och
därtill även frågan om säkerhetskultur och vilka innebörder som kan
rymmas i det begreppet. Min avsikt har dock inte varit att uppehålla
mig vid denna incident mer än nödvändigt, utan att  diskutera säker-
hetsfrågan – kvalitén i verksamheten – utifrån den inte sällan spän-
ningsfyllda relationen mellan formalisering och yrkeskunnande. Det
innebär samtidigt ett vidgande av begreppet säkerhets kultur till att
även omfatta driftpersonalens erfarenhetsbaserade kunnande, i posi-
tiv bemärkelse, som ett nödvändigt inslag i en fungerande säkerhets-
kultur. Jag problematiserar också branschens syn på själva erfarenhets-
begreppet.

Syftet med avhandlingen är således att belysa säkerhetskulturen
inom kärnkraftsindustrin ur ett yrkeskunnandeperspektiv, som utgår
från att delar av den erfarenhetsbaserade kunskapen är något som man
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29. För en bredare belysning av Dialogseminariets forskningsmiljö, se Ratkic (2006). 
30. Av dylika incidenter är snabbstoppet av reaktorn i Forsmark 1, 25 juli 2006, den mest upp-

märksammade. 
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”av logiska skäl inte kan formulera fullständigt i språklig form”.31)

Undersökningen har ett explorativt syfte, att lyfta fram några övergri-
pande teman, exempel och analogier som framträder i kärnkraftsbran-
schens reflektion över den egna verksamheten och den situation man
står inför. Ett centralt tema som framträder i denna reflektion är for-
maliseringen inom branschen, standardiseringen av kunskap och
arbetssätt inom olika delar av verksamheten. Vilka motiv ligger bak-
om denna formalisering? På vilket sätt kan formaliseringen vara pro-
blematisk ur ett yrkeskunnandeperspektiv? 

Avhandlingens forskningsangelägenhet är synen på utbildning som
medel för att upprätthålla och stärka säkerhetskulturen inom kärn-
kraftsindustrin. Studien behandlar i första hand utbildningsverksam-
heten inom branschen, med det väsentliga spörsmålet om hur man
inom en starkt formaliserad verksamhet håller liv i en bredare erfaren-
hetsuppbyggnad med bäring på omdöme. Jag kommer bland annat att
påvisa svagheter i ett instruktionsstyrt och beteendeorienterat
angreppssätt, som delvis sker på bekostnad av ett lärande som tar
avstamp i konkreta erfarenheter och i problemlösning i de utbildnings-
situationer som simulatorträningen skapar. 

Ur ett idéhistoriskt perspektiv handlar detta om relationen mellan
det moderna projektets idétradition, som Condorcet representerade –
en övertygelse om vetenskapens välsignande effekter på alla samhälls-
områden samt att verkligheten är möjlig att förutsäga och planera –
och den handlingsfilosofi som utarbetats inom studiet av yrkeskun-
nande32), som har influerats av bland annat Diderot och hur denne har
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31. Johannessen (1999): s 20.
32. Med studiet av yrkeskunnande avser jag här i första hand den skandinaviska forskning om

praktisk kunskap som växt fram under de senaste decennierna. Förutom Yrkeskunnande
och teknologi på KTH bedrivs liknande forskning, med delvis andra metoder och teoretisk
underbyggnad, vid Senter for praktisk kunnskap i Bodö, samt vid Centrum för praktisk
kunskap på Södertörns högskola i Stockholm. Gemensamma drag inom studiet av yrkes-
kunnande har varit avhandlingar med ett inifrånperspektiv, forskare som skriver med utgångs-
punkt i egen erfarenhet inom ett yrke. Andra gemensamma nämnare är vad man kan kalla
tillämpad hermeneutik, dialog- och samtalsbaserade metoder med prägel av språkfilosofi,
vetenskapsfilosofi och litteratur. Jfr Molander (1997): Arbetets kunskapsteori, där tre huvud-
riktningar i synen på människans kunskap inom arbetslivsforskningen i Sverige och inter-
nationellt tas upp: kvalifikationsforskning, forskning genom dialogbaserade ”förändrings-
försök” och fallstudier av yrkeskunnande. 
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ansträngt sig för att förstå och gestalta praktisk kunskap. Detta blir
extra intressant då branschen står inför ett större generationsskifte,
samtidigt som beslutet att avveckla kärnkraften i Sverige har återkal-
lats. Vilken roll har yrkeskunnande i en fungerande säkerhetskultur?
Är det möjligt att lyfta fram och stärka denna kunskap genom utbild-
ning? 

Jag knyter an till en forskningstradition som undersöker den här
typen av dilemman. Jag kommer även att diskutera frågor om makt, i
första hand ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv. Huvudsakligen gäl-
ler detta vilka metoder som är tillåtna för att artikulera kunskap i vårt
samhälle. Det finns många potentiella förbindelser mellan makt och
arbetsliv, som att personer med invandrarbakgrund har svårare att få
de jobb de söker, för att deras utbildning inte anses adekvat på den
svenska arbetsmarknaden, eller att kvinnor kan ha svårare än män att
nå vissa positioner inom olika verksamheter. Maktanalyser ur ett kun-
skapsteoretiskt perspektiv är ovanligare, även om det finns studier som
behandlar närliggande problematiker inom aktionsforskning med
inriktning mot arbetsplatsutveckling och demokratisk dialog33), samt
inom den sociologiskt och antropologiskt inspirerade riskforskningen
eller olycksforskningen, som växt fram under de senaste decennier-
na.34) 

Erfarenhetsbaserad kunskap skiljer sig från teoretiskt orienterad
kunskap, genom att sättet den kommer till uttryck är kopplat till situa-
tioner i vilka kunskapen visar sig i handlingar, gester, reaktioner etc.,
en kunskap som tar tid att förmedla till dem som kommer nya in i en
verksamhet. Från ledningens sida ser man kanske gärna att vissa delar
av kunskapen förs vidare, medan andra sidor – exempelvis kulturer
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33. Molander (1997): s16, framhåller att den dialogbaserade och förändringsinriktade aktions-
forskningen om arbete och arbetsliv i Skandinavien vanligtvis inte går närmare in på yrkes-
kunnandets natur; kunskapen blir en ”icke närmare diskuterad resurs och utgångspunkt”. 

34. Se t.ex. Perin (2007): Shouldering risks: The Culture of Control in the Nuclear Power Industry, som
behandlar kulturella dimensioner av säkerhet, effektivitet och produktivitet inom kärn-
kraftsindustrin i USA. 

35. Organisatorisk glömska är ett tema som dök upp i dialogseminarieseren Makt och yrkeskun-
nande.
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och beteenden inom olika arbetsplatser och skiftlag – i det närmaste
betraktas som olägenheter. En ny syn på utbildning rymmer en poten-
tial för förändring, för att lyfta fram och stärka andra delar av säker-
hetskulturen än, till exempel, standardiserade regler och rutiner. 

Genom att öka förståelsen för den här typen av dilemman kan en
verksamhet i bästa fall undvika att drabbas av en form av glömska, som
innebär att tidigare förutsättningar för framgång i metaforisk mening
”glöms bort”.35) Även de misslyckanden som kan kopplas till formali-
sering inom professionella verksamheter tenderar att, i verklig mening,
glömmas bort. Istället blir det mer av samma, nya regler för att lösa
vad de gamla reglerna inte klarade av. Man driver på det sättet sin kun-
skapssyn längre, istället för att leta andra förklaringar.
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Att studera en verksamhet ur ett yrkeskunnandeperspektiv innebär
ett tolkande arbete, där forskaren undan för undan skaffar sig en hel-
hetsbild av yrkesutövandet och dess speciella förutsättningar.
Utgångspunkten är praktiken och yrkesutövandets praxis: 

Detta betyder givetvis inte att forskningen på dessa fält blir enkla-
re, bara att vetenskapliga frågeställningar hämtar sin substans från
mänsklig praxis, dvs. från det kunnande som ligger i handlande,
snarare än från teorier om vad det innebär att kunna eller att hand-
la.36)

Dialogseminariemetoden är en hermeneutisk metod för reflektion och
gestaltning av yrkesrelaterad erfarenhet. Det kan till exempel handla
om att ”identifiera enskilda moment i yrkeskunnandet där den erfa-
renhetsbaserade kunskapen kommer till uttryck […] moment som
inte finns beskrivna i traditionella regelverk eller processbeskrivning-
ar och därför i någon mån varit osynliga eller betraktats som ovidkom-
mande eller rentav självklara, trots eller kanske just på grund av sin
komplexitet”.37) Ett antal dialogseminarieserier som genomfördes
under 2008-2010, med deltagare från Vattenfall, Kärnkraftsäkerhet
och Utbildning AB (KSU), samt kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals
och Oskarshamn, ligger till grund för den här studien. Seminarie -
serierna är del av ett mer omfattande samarbetsprojekt på temat
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36. Janik (1991): s 120. Janik använder beteckningen arbetslivsperspektivet, något som av allt att
döma hänger ihop med att detta forskningsfält växte fram på f.d. Arbetslivscentrum i
Stockholm. Idag känns begreppet missriktat och för allmänt, under det att arbetslivsforsk-
ningen utvecklats i olika riktningar. 

37. Fock (2004): Eventyrlyst och risker, s 40.
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Kvalificerad erfarenhetsutveckling.38) Ambitionen med dessa dialogse-
minarieserier har varit att bygga upp en förståelse kring det kunnande
som utvecklas över tid inom den här typen av verksamhet. De som har
deltagit har i första hand varit personer som arbetar med säkerhet,
utbildning, kunskapsöverföring och ledarskapsfrågor inom kärn-
kraftsbranschen, en bransch som i hög grad präglas av en tayloristisk
kunskapssyn inom ramarna för en ingenjörskultur, där man strävar
efter att ta fram detaljerade beskrivningar av arbetet inom olika befatt-
ningar. Några av dessa personer har även erfarenhet av arbete i kon-
trollrumsmiljö. Dialogseminarieserierna har varit ett sätt att (i) pröva
och problematisera denna kunskapssyn och har därigenom fungerat
som ett slags motor i forskningsprocessen, vilken (ii) fortlöpande gene-
rerat nya uppslag och analogier, erfarenhetsrelaterade exempel och
reflektioner. 

Inför varje seminarium väljs en eller flera texter ut, som deltagarna
uppmanas att läsa med pennan i hand och skriva ner de associationer
och reflektioner som läsningen ger upphov till, en instruktion som vid
första tillfället brukar se ut enligt följande: 

Ett dialogseminariums uppläggning bygger på att var och en gör
ett förberedelsearbete – det gäller läsande och det gäller skrivande.
Sättet att läsa är viktigt att uppmärksamma. Vi brukar kalla det för
att läsa med pennan i hand; ett långsamt läsande som hela tiden
avbryts av ett antecknande i marginalen. Det är reaktionerna under
läsning vi är ute efter – personliga tankar och associationer som
läsandet föder. Dra därför ned på tempot när du läser och var rädd
om dina anteckningar; de är det första utkastet till en mer sam-
manhållen text! Försök att fånga egna exempel och associationer
som texten ger upphov till. Skriv en personligt hållen text som
utvecklar någon eller några av de tankar som texten väcker.
Sammanställ anteckningarna till en kortare reflektion, ca 1-2 A4
sidor, dubbelt radavstånd. Svara gärna på texten genom egna exem-
pel. 
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38. Mellan 2006 och 2011 har sammanlagt sju dialogseminarieserier genomförts inom ramar-
na för detta projekt. Dessa seminarieserier har dokumenterats i olika nummer av tidskriften
Spelplats, se Appendix I. 
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Deltagarna får alltså i uppgift att skriva en personligt hållen text, som
utvecklar något eller några av de exempel eller reflektioner som upp-
kommit i samband med läsningen enligt följande tankegång: ”De läs-
och skrivuppgifter som delas ut i förväg ska vara väl genomtänkta, så
att de belyser det tema man vill ta upp och stöder syftet med semina-
riet. Centralt är att texterna måste vara skrivna på ett sätt som inbju-
der till reflektion”.39)

Deltagarna läser upp sina texter under seminariet, varpå övriga med-
verkande ges möjlighet att ge en återkoppling och fördjupa de tanke-
gångar och exempel som texten återspeglar. Min roll som forskare har
varit att skriva ner, tolka och sammanställa de exempel, tankar och
idéer som seminarierna gett upphov till, i form av så kallade idéproto-
koll, en tolkning och tematisering av det samtal som seminariet gett
upphov till. Dessa protokoll har varit mina bidrag till reflektionen och
kan som sådana även betraktas som intervention; som forskare påver-
kar jag materialet via mina protokoll och odlar på så sätt den reflexiva
processen. Enkelt uttryckt kan man säga att jag skriver det jag förstår
och för varje tillfälle förstår jag mer och bättre. Detta är emellertid inte
entydigt. Ibland har tolkningar eller analogier som gjorts av mig som
forskare inneburit ett genombrott i den hermeneutiska processen;
ibland har det tvärtom varit ett missförstånd – eller något man väljer
att ta med i ett protokoll som man fångat upp men inte riktigt förstått
– som banar väg för en intressant diskussion och på det sättet för reflek-
tionen vidare. Jag har även deltagit i två andra seminarieserier inom
samma projekt. I dessa har jag varit mer av en bisittare; jag har försökt
att begränsa mitt deltagande till att ställa frågor samt att redogöra för
mina intryck från tidigare forskning. Jag har dokumenterat det jag har
funnit av särskilt intresse, som har fördjupat eller förtydligat något av
de exempel eller resonemang som tidigare seminarieserier gett upp-
hov till. 

Aktiv är emellertid den som leder seminarierna, vars uppgift kan
sägas vara att ”lotsa fram den framväxande tanken i dialogen”.40)
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39. Fock (2004): s 44.
40. A.a. s 38. Se även Appendix I. 
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Utöver att se till att alla ges möjlighet att komma till tals, så är semi-
narieledarens uppgift att peka ut förbindelser till andra verksamheter,
till kunskapsteori, idéhistoria, konst och litteratur. Urvalet av deltaga-
re till seminarieserierna har gjorts utifrån olika kriterier och paramet-
rar: Heterogena grupper med avseende på ålder, kön, utbildning och
befattning har eftersträvats. Ambitionen har även varit att få deltaga-
re från olika avdelningar och geografiska orter inom KSU och därtill
även från kärnkraftverken samt de olika huvudkontoren (Vattenfall
och Eon). Dessutom har man så långt det har gått försökt att skapa
profilerade grupper: erfarenhetsåterföring (personer med så kallad erf-
bakgrund), utbildningsprofil, koncernperspektiv, säkerhetsfrågor.41)

Dialogseminarieserierna är del av en fallstudie om kärnkraftsutbild-
ning och säkerhet, inom vilken jag har använt mig av olika källor och
angreppssätt. Fallstudiens användning inom det kunskapsteoretiska
studiet av yrkeskunnande syftar i första hand till att undersöka den
praktiska kunskapen som finns inneboende i olika yrkesverksamheter
och yrkestraditioner. Denna kunskap förmedlas i huvudsak i form av
berättelser, ”anekdoter med poäng”; vardagliga exempel eller situa-
tioner där yrkeskunnandet ställts på sin spets.42)

Om seminarieserierna har varit en motor i forskningsprocessen, så
har de uppslag och exempel som genererats utifrån dessa följts upp i en
kompletterande workshop, en intervju, med litteraturstudier, läsning
av rapporter, utbildningsmaterial och policytexter. Mitt val av metod
har syftat till att få fram ett antal övergripande teman som, med exem-
pel och analogier, beskriver situationen inom kärnkraftsbranschen.
Undersökningen omfattar även de studiebesök jag har haft möjlighet
att göra vid de periodiska återträningar i fullskalesimulatorer som samt-
liga operatörer vid landets kärnkraftverk genomgår. Avsikten med det-
ta har varit att observera utbildningens form och innehåll, att under-
söka vilka attityder och synsätt som förmedlas från instruktörernas
sida, i synnerhet vad gäller synen på kunskap och lärande. Jag har sut-
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41. Urvalen har i första hand gjorts av företagen. Samordnare för dessa urval har varit Hans
Ehdwall och Bo Mogerud, seniorkonsulter inom KSU. 

42. Janik (1996): s 29-33.
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tit med i kontrollrummet i simulatorn och försökt att skaffa mig en
bild av denna utbildningsform och har efter passen även haft möjlig-
het att ställa frågor till instruktörerna.43)

Kärnkraft är alltjämt en känslig fråga. En förutsättning för mina besök
på dessa återträningstillfällen har varit att låta de instruktörer och ope-
ratörer som deltagit vara anonyma. Det gäller dock inte de personer som
medverkat i seminarieserier och workshops, vilka företrädesvis är verk-
samma inom andra funktioner, högre upp i organisationerna. Fördelen,
som jag ser det, med att studera återträningen, jämfört med driften ute
på verken, är möjligheten att få en inblick i driftpersonalens agerande
vid så kallad störd drift, något som sällan uppstår ute på verken. Jag har
på det här sättet även kunnat studera interaktionen mellan instruktörer
och operatörer, i situationer där kunskapssyner och prioriteringar av
vad som är viktigt inom en verksamhet manifesteras. Det hade varit
önskvärt att kunna ge exempel på innehållet i någon av de processer och
föreskrifter som styr verksamheten inom denna säkerhetskritiska
bransch, men liksom mycket annat skyddas dessa av sekretess.  

Berättandets bryderier

(Innan) jag tog itu med att skriva […] hade fakta, eller som du kal-
lar det: verkligheten, vilat tyst i mig […] Problematisk blir denna
verklighet bara när du tolkar den, det vill säga när du försöker lyf-
ta den ur dunklet: i det ögonblicket genomskådar du dess absurdi-
tet.44)

Imre Kertész

Att få fatt i erfarenheten och klä den i ord är i grund och botten en
gestaltningsproblematik. Till detta kan läggas svårigheten att förmed-

27

johan berglund Metod | 2

43. Den här delen av fallstudien påminner till viss del om en etnografisk studie. Alvesson &
Sköldberg (2008): Tolkning och reflektion, s 454, skriver att: ”Poängen med etnografier är att
man inte begränsar empirin till intervjusituationer utan får en bredare och rikare empiri.
Perspektivrikedomen blir större och basen för intressanta tolkningar bättre.” Se vidare kapi-
tel 3. 

44. Kertész (2007): Dossier K., s 81.
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la sina erfarenheter till andra, att gestaltningen slår an hos andra per-
soner. Detta är ett huvudtema i Imre Kertész författarskap och mer än
något annat är det misstolkningarna av hans berättelser som tycks
utgöra den största olägenheten: De händelser och upplevelser han vill
skildra – tillvaron i nazismens arbetsläger, eller att vara intellektuell
fritänkare i det kommunistiska Ungern – är av så prekär och absurd
karaktär att de ’slinker undan’, om de hanteras ovarsamt. Efter att ha
djupintervjuats av en journalist och god vän och efteråt sett resultatet,
börjar författaren omedelbart skriva på ett slags självbiografi. 

För Kertész blir dialogen en väg ut ur detta. Inom denna genre, eller
form, finns möjligheten att hela tiden invända mot och korrigera Jaget
på ett sätt som även tillåter utvikningar från ämnet. I dialog med sig
själv frågar sig författaren hur mycket som är fiktion och hur mycket
som är verklighet av de upplevelser och händelser han försöker att
beskriva? En fråga som ”som tur är” inte går att svara på. I romanfor-
men har han istället funnit en metod för att tolka och gestalta den
verklighet, som inte lät sig lockas fram genom intervjuer av författa-
ren.45)

Forskare som intresserar sig för erfarenhetsbaserad kunskap ställs
inför en liknande problematik. Något som har påvisats inom yrkes-
kunnandeforskningen är att, när det kommer till att synliggöra profes-
sionellt kunnande är det ett kunskapsteoretiskt misstag att anta att
detta lämpligast görs genom direkt utfrågning, i form av enkäter etc.
Då har dialoginspirerade metoder, där samtal mellan forskare och
informanter pågår över en längre tid, visat sig mer framkomliga.46)

Forskningen om yrkeskunnande har bland annat tagit sin utgångs-
punkt i dilemman i samband med erfarenhetsöverföring, det angrän-
sande behovet av att skapa en reflekterande praxis och att inventera den
lokala och socialt präglade kunskapen inom olika verksamheter.47)

Reflekterande praxis är inte att förväxla med begreppet reflection-in-
action, som använts inom pedagogisk forskning och metodiker för kog-
nitivt lärande och som innebär ett reflekterande under arbetets gång,
genom en konversation kring eller med en uppstådd situation.48)

Dialogseminariemetodiken handlar tvärtom om att skapa ett avstånd
till den egna yrkesmiljön. För detta arrangeras ett slags arena, eller
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spelplats, som uttryckligen utger sig för att vara ett annat rum än det
professionella.49)

Vid enkäter och även intervjuer brukar frågorna på något sätt vara
preparerade i förväg, vilket ger en precision inom den struktur man
håller sig till, men som även innebär ett slags förkategorisering av verk-
ligheten.50) Förtjänsten med dialogbaserade metoder är att de kan ge
ett tema en bredare belysning än vid enskilda samtalsintervjuer. I regel
försöker man undvika ett på förhand uttalat fokus, för att istället utgå
från de reflektioner som i första hand läsningen av en text framkallar
hos informanterna. Man närmar sig snarare en viss problematik indi-
rekt, från sidan, genom olika yttre impulser och analogier.51) I vad mån
”fokus” utkristalliserar sig är det något som tillåts växa fram efter hand,
snarare än att man från början definierat vad det är. Uppmärksamheten
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45. A.a. s 81-82. 
46. Johannessen i Tillberg red. (2002): s 292 skriver: ”Här står vi alltså inför ett kunskapsfält

där det påståendemässiga språket kommer till korta på ganska uppenbara sätt. […]
Följaktligen blomstrar det indirekta språkbruket.” Se även Göranzon & Josefson, red.
(1988). 

47. Metodens framväxt beskrivs i Maria Hammaréns doktorsavhandling Ledtråd i förvandling –
om att skapa en reflekterande praxis (Dialoger, 1999) som beskriver ett utvecklingsprojekt kring
erfarenhetsöverföring inom Combitech Systems (numera Combitech AB) som genom fördes
mellan 1996 till 1999. Hammarén skriver att ett viktigt syfte med denna studie var ”att få till
stånd en insikt om att erfarenhetsöverföring inte kan lösas med hjälp av kalkylerande ratio-
nalitet i form av formaliserade utvecklingsprocesser, ”best practice”-dokument eller infor-
mationsteknologiska verktyg. Det är i stället i det språkliga spelet mellan människor, i djup
situationell inblandning med varandra, som den avgörande kunskapen arbetas upp”. (s 15)

48. Ratkic (2006): s 186.
49. Här finns vissa likhetsdrag med metoder som används inom så kallad aktionsforskning, t ex

dialogkonferensen (Dialogue Conference). En dialogkonferens sammanför en grupp aktörer
(Development Coalition), vanligtvis företrädare och medarbetare från olika företag eller
myndigheter, tillsammans med forskare, med målet att få till stånd något slags förändring till
det bättre (incremental change). Således talas det om Development and Change, utveckling och
förändring genom demokratisk dialog. Fokus är inställt på deltagande och medbestämman-
de, samt hur man kan hjälpa företag och organisationer att bli mer innovativa och konkur-
renskraftiga, till exempel genom etablerandet och stärkandet av olika typer av nätverk. Se
Gustavsen & Hofmeier (1997): Nätverk som utvecklingsstrategi. Några olika perspektiv på
aktionsforskning kring arbetslivsfrågor finns samlade i (eds.) Fricke & Totterdill (2004):
Action Research in Workplace Innovation and Regional Development.

50. Alvesson & Sköldberg (2008): s 446f.
51. Jfr Ratkic (2006): s 68.
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är riktad mot den begreppsvärld som är yrkesutövarens. Berättelsen är
på så sätt ett metodval, där analogier, exempel och metaforer används
som en integrerad del av metoden, för att stimulera associationsför-
mågan; impulser med vars hjälp invanda tankemönster och språkliga
klichéer kan brytas ner.52)

En kanske än viktigare förutsättning i den här typen av metodik är
att man, över en längre tid, har möjlighet att återkomma till sina infor-
manter och fortlöpande få sina intryck bekräftade eller korrigerade.53)

Maja-Lisa Perby, som har varit med och utvecklat studiet av yrkeskun-
nande, pekar på något i sammanhanget viktigt: ”Bekräftelse kommer
ofta i indirekt form, som när informanterna ger ytterligare exempel kring
något som jag lyft fram i deras arbete och yrkeskunnande.”54) Att fortlöpan-
de få sina tolkningar bekräftade eller korrigerade, genom att berikas
med nya exempel och nyanseringar, är också något som jag själv har
upplevt som fruktbart. 

Hur kan man då skapa förutsättningar för erfarna yrkesutövare att
reflektera över vad det i själva verket är som man kan och vet? 

Planerad förutsättningslöshet
Inom europeisk arbetslivsforskning, i synnerhet inom så kallad
aktionsforskning, finns en tradition av att understödja demokratisk
dialog inom en arbetsplats, kommun eller region, genom att föra sam-
man olika aktörer till dialog för förbättring. I slutändan eftersöks
någon form av konsensus kring frågor som hör samman med hur en
arbetsplatsorganisation fungerar.55) Här finns en tydlig politisk inten-
tion, som manifesteras i viljan att åstadkomma någon form av föränd-
ring till det bättre (incremental change), som till exempel att begränsa
olika former av maktutövning. Detta bär prägel av den tyske sociolo-
gen Jürgen Habermas recept för att stärka grunderna för demokrati
och utveckling, genom att frambringa så kallade ideala samtalssitua-
tioner. Habermas beskrivning av det ideala samtalet påminner även
om hur dialogseminariemetoden beskrivs; i båda fallen skulle man
kunna säga att det handlar om att få till stånd små fria öar, arenor för
planerad förutsättningslöshet.56)
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Ett dialogseminarium iscensätts för att tala om och gestalta yrkes-
kunnande. Dessa öar skapas med andra ord för att möjliggöra den här
typen av samtal och gestaltning. Här är det förberedande arbetet,
läsandet och skrivandet, det som antas kvalificera ett samtal. Det star-
ka språkliga intresse och sinne för gestaltning som utvecklats inom
ramarna för dialogseminariemetodiken ignoreras i stort sett av
Habermas. Om bara rätt förutsättningar skapas, tycks denne mena, så
ska man i stort sett kunna formulera allt man vill ha sagt för varandra.
Intresset för språket och vad som kan gestaltas och synliggöras är där-
för av större betydelse inom studiet av yrkeskunnande än universella
bedömningsgrunder för samtalets giltighet. Planerad förutsättnings-
löshet innebär att det ideala samtalet inte låter sig på förhand definie-
ras – det skulle resultera i en ny makt. Impulstexterna styr inte själva
seminariet, men uppmuntrar till en form av analogiskt tänkande, ett
forskande i den egna erfarenheten om man så vill. 

Riktpunkten för ett dialogseminarium ligger i det avseendet mer i
linje med Lyotards paralogibegrepp, att frammana ett flöde av fruktba-
ra idéer som inspirerats av dialog. Även här finns ett intresse för mång-
fald och lokalitet. Inom yrkeskunnandeforskningen är bakgrunden till
detta intresse exempel på när formaliseringen eller rationaliseringen
av en verksamhet ställt till bekymmer för en organisation, eller en
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52. Hammarén (1999): s 193.
53. Perby (1995): Konsten att bemästra en process – om att förvalta yrkeskunnande, s 214. Denna meto-

dik har influerats av Tore Nordenstams studie Sudenaese Ethics från 1975, där forskaren med
hjälp av några få utvalda informanter utforskar det sudanska samhället, dess etik och moral,
genom samtal som pågår över en längre tid, i det här fallet flera år. 

54. A.a. s 215.
55. Se Gustavsen (1997): “Organization as Development Coalition”, i AI & Society 11: 177-

201. Detta sker genom så kallad orkestrering av ett slags temporära nätverk, development coa-
litions. 

56. Jfr Habermas (1990): Kommunikativt handlande: Texter om språk, rationalitet och samhälle, s
307-308; 315-318; 322-323. Man kan föreställa sig att förutsättningen för att frambringa des-
sa ideala samtalssituationer skiljer sig åt olika politiska kulturer och traditioner emellan. I
samhällen med låg tillit, eller en svag samtalsdemokratisk tradition, kanske intresset för dia-
log skulle vara i det närmaste obefintligt. Man kan på så sätt ondgöra sig över det utopiska
i Habermas filosofi lika mycket som man kan imponeras av den insikt och övertygelse med
vilken Habermas gjort sig till förkämpe för den ideala samtalssituationen. Det ideala sam-
talet lär som sådant förbli ett ideal, vilket inte innebär att betydelsen av dess potential ska
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yrkesgrupp. Det som skiljer dialogseminariemetodiken från postmo-
dernismen är att kritiken av det moderna projektet inte leder till en
relativism, där verkligheten försvinner bortom språket, utan till en
förankring i konkret praktik med ett sanningsanspråk som kopplar
ihop språk med praxis.57) Istället försöker man alltså med indirekta
medel lyfta fram yrkeskunnandet. Det som eftersöks är inte något, i
freudiansk mening, undermedvetet; metoden syftar i första hand till
att skapa en arena för att reflektera över praktisk kunskap och därtill
relaterad erfarenhet. 

Praxisbegreppet blir på det sättet ett kunskapsbegrepp och metodi-
ken ett sätt att reflektera över yrkeskunskap, det vill säga erfarenhet
från praxis, genom exempel från andra yrkesområden, eller en litterär
eller filosofisk text. Ett slags mask genom vilken den egna erfarenhe-
ten och kunnigheten reflekteras. Nästa återkommande moment är
skrivandet, med vars hjälp detta kunnande – med lite övning – kan ges
en gestaltning. Läsningen av på förhand utvalda texter är ett sätt att
kvalificera en diskussion genom att samtliga deltagare gör ett förbere-
delsearbete: Dels kan erfarenheter väckas till liv, dels möjliggörs för
gemensamma beröringspunkter. Att söka intersubjektivitet kring olika
teman betyder att svaren kan antas vara välgrundade snarare än välde-
finierade.58) Däremot eftersträvas inte konsensus; respekten för andras
uppfattningar kräver inte att man ger upp sin egen. 

I samband med utvärderingen av en av seminarieserierna med KSU
pekade deltagarna ut ett antal aspekter av metodiken som här kan vara
värt att lyfta fram. Bland annat menade man att förberedelsearbetet
varit mer omfattande än vanligt inför ett seminarium, att fokus i hög-
re grad var på gruppen än på ett visst ämne, samt att utvecklingen av
diskussionerna har varit en synvända för en majoritet av gruppen.
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57. Jfr Lyotard (1979): The Postmodern Condition – A Report on Knowledge, s 53f.
58. Petersson (1987): Metaforernas makt, s 181. Intersubjektivitet har ibland uppfattats som

objektivitet i ”svagare” mening, närmare bestämt ”möjligheten till samtal mellan flera obser-
vatörer”. Olof Petersson menar t.ex. att intersubjektivitet som ”epistemologiskt påstående”
är en möjlig ”tankemodell som kan tjäna som alternativ” till en naiv framstegsoptimism,
med ”det fortgående rationella samtalet” i centrum. 
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Seminarierna gav upphov till många intressanta tankar och frågor,
men inte nödvändigtvis till några givna svar. Man menade även att
dessa ledde fram till insikter som ingen ”tänkt ut i förväg”, att insik-
terna var något som skedde långsamt över en tid och att förekomsten
av så kallade inspelare, inbjudna personer som bidrar med sina per-
spektiv på yrkeskunskap, varit viktigt eftersom man på så sätt und -
viker att diskussionen blir allt för snäv. 

Med andra ord så finns det en kollektiv dimension i metodiken, där
det kollektiva gensvaret fungerar som ett alternativ till, exempelvis, en
mängd experiment som prövar en hypotes. Om de som medverkar i
ett dialogseminarium kommer från samma yrkesgrupp eller verksam-
hetsområde kan ett erfarenhetsrelaterat exempel som någon lyfter fram
väcka starka reaktioner, igenkänning och ge upphov till nya exempel;
om deltagarna har olika professionell bakgrund öppnas möjligheter
till analogier mellan verksamhetsområden. Här kan man tala om
exemplets makt! Det påminner till viss del om ett slags laboratoriesitua-
tion, som på något sätt syftar till att fånga yrkeskunnandets komplex-
itet.59)

Till dialogseminariet flyttar vi en sorts samtal som vanligtvis pågår
mellan mästare och lärling. I dialogseminariet kan vi dock inte helt
återskapa den sortens samtal eftersom en del av sådana samtal
består av en kombination av demonstration och tal.60)

Det faktum att man inom ramarna för dialogseminariemetoden gång
på gång återkommit till problematiken kring formaliseringens tillkor-
takommanden kan även det ses som ett sätt att kvalificera detta tema.
Inom arbetets värld kan makt spela in på många sätt. Det kan därför
vara av betydelse att formen skalat bort en sådan maktpåverkan. Det
intersubjektiva, att man kan finna stöd för sina erfarenheter hos andra,
innebär även att man inte blir offer för sina egna föreställningar, utan
har möjlighet att sätta tankarna – och kunskapen – i rörelse.
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59. Jfr Ratkic (2006): s 214f.
60. A.a. s 186. 
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Vetenskapsfilosofiska utblickar

Med tillägnelse menar jag att tolkningen av en text fullbordas i ett
subjekts tolkning av sig själv, på så sätt att subjektet från och med
nu förstår sig själv bättre, förstår sig själv på ett annat sätt eller först
nu börjar förstå sig själv.61)

Paul Ricoeur

Inom den hermeneutiska traditionen är det tolkningens verksamhet
som står i centrum. Enligt detta betraktelsesätt är det i första hand
textens sak som är det centrala, i motsats till exempelvis dess underlig-
gande strukturer.62) En bärande idé inom hermeneutiken är växelver-
kan mellan del och helhet; att det inte går att förstå en del utan att först
skaffat sig en uppfattning om helheten och vice versa.63) Detta är exem-
pel på en hermeneutisk cirkel, eller spiral som det även brukar kallas.
Tanken är att man börjar i någon ände och sedan strävar efter att,
genom att pendla mellan delar och helhet, låta dessa samspela och
påverka varandra, för att på så sätt skapa fördjupade innebörder. En
annan hermeneutisk spiral är den mellan förförståelse och förståelse.
Då ”för-domen” även kan vara ett hinder för förståelse, så talar Hans-
Georg Gadamer om vikten av så kallad horisontsammansmältning.64) Vi
kan inte frigöra oss från vår förståelsehorisont – det är inte heller önsk-
värt – men den kan jämkas samman med andras; genom att vi ”undan
för undan reviderar och/eller berikar” vår egen horisont öppnas möj-
ligheter att ”successivt förstå det främmande referenssystemet”.65)
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61. Ur essän ”Vad är en text?”, i Ricoeur (1993): Från text till handling, s 54.
62. Ricoeur (2005): Minne, historia, glömska, s 35; Kristensson Uggla (1999): Kommunikation på

bristningsgränsen, s 63-65. Ricoeur har strävat efter att legitimera en syn på vetenskap inom
vilken alla böckerna ligger öppna samtidigt och där kunskapsbildningen betraktas som en stän-
digt pågående dialog mellan text och uttolkare, författare och läsare, en dialog som även
äger rum över disciplingränserna. Det vill säga, en ”fundamental öppenhet mot kommuni-
kationen”, ett perspektiv som har introducerats i Sverige av i första hand Bengt Kristensson
Uggla. 

63. Bergendal (2006): s 11. Ett klassiskt exempel är att man inte kan förstå delar i Bibeln om
man inte först skapat sig en uppfattning om skriften som helhet och omvänt. Vad gäller för-
förståelse eller för-dom så kan det vara avgörande för innebörden vem det är som tolkar tex-
ten, t ex om Gamla Testamentet tolkas av en person av kristen eller judisk tro, etc. 
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Dialogseminariemetoden bygger på att deltagarna gör ett förbere-
delsearbete. Syftet med detta är att lyfta nivån på samtalet, genom läs-
ningen av texter som valts ut med hänsyn till var föregående semina-
rium utmynnat. Det är en metodik som på så sätt strävar mot ett sam-
tal mellan jämlikar, där det är de många rösterna, den ständiga rörelsen
och lyssnandet som håller dialogen levande.66) I detta har idéprotokol-
let en viktig funktion, då protokollföraren genom detta kan hålla fast
ett idé- och meningsutbyte vid ett visst tillfälle. Min egen erfarenhet
av protokollskrivande är att man undersöker samtalet analogiskt. Dess
innebörder framträder genom att olika exempel, reflektioner och
ståndpunkter ömsom förstärker, ömsom nyanserar eller problemati-
serar varandra. Protokollet läses i nästa led av deltagarna, i syfte att
kvalificera detta och därtill även föra reflektionen vidare; nya aspekter
kan upptäckas i vad som har sagts medan annat kan problematiseras
och fördjupas.67) En återkoppling från deltagarna påbörjar nästa semi-
narium och därmed drar man, så att säga, ett varv till på den herme-
neutiska spiralen. I den mån konsensus eftersöks så är det inte i själva
dialogen, utan kring tolkningen och kondensationen och då i syfte att
stärka materialet. Den gestaltning som görs av dialogen ökar i bästa
fall förståelsen både hos forskaren och hos informanterna för det  dessa
inte visste att de visste, alternativt inte förmått artikulera.68) Ett tillväga-
gångssätt som ligger i linje med den hermeneutiska metoden:
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64. Alvesson & Sköldberg (2008): s 194-195. Tanken är att de olika cirklarna ”kan kombineras
relativt fritt, t.ex. genom att alternera mellan dem och låta dem berika varandra” (s 213).
Ricoeur (1993: 39f.) och (2005: 239f.) introducerar ytterligare en hermeneutisk spiral, den
mellan förklaring och förståelse, mellan naturvetenskaplig och humanistisk metodologi, veten-
skap och tolkning om man så vill. Ett förklarande tillvägagångssätt kan även innefatta exem-
pelvis strukturanalys osv. 

65. Alvesson & Sköldberg (2008): s 245. Jfr Gadamer (1997): s 130f.
66. Jfr Josephs (1993): Diderots dialog – språk och gest, s 112f.
67. Hammarén (1999): s 88-89, skriver att idéprotokollet ”fungerar såväl som precisering, prio-

ritering och fasthållande i förhållande till vad som utspelat sig” under ett seminarium eller
en seminarieserie och även fyller funktionen av att ”korrigera individuella föreställningar
till användbara begrepp”.

68. Hammarén (1995): Skriva – en metod för reflektion, s 59.
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Genom att (inlevelsen) kompletteras med uttolkarens vidare, eller
i alla fall annorlunda, kunskapsmängd är det till yttermera visso
möjligt – och detta är en annan av hermeneutikens huvudteser –
för uttolkaren att förstå aktören bättre än vad han/hon själv gjort.69)

Hermeneutisk, kvalitativ forskning bör baseras på ett omfångsrikt
empiriskt material, för att undvika entydighet och förenkling, och kän-
netecknas i allmänhet av att den är poängrik. Det empiriska under -
laget kan möjliggöra och driva fram en viss tolkning, utan att för den
skull stå i entydig relation till denna; utifrån en mångtydig empiri och
en ”breddad tolkningsrepertoar” skapas möjligheter för sådan poäng-
rikedom. Detta är också något som jag har eftersträvat: Läsning,
 skrivande, dialog, protokoll, läsning, skrivande osv. ger i slutändan ett
större material, som omfattar deltagarnas texter såväl som idéproto-
kollen, där delar och helhet samspelar och påverkar varandra.70) Den
hermeneutiska spiralen bygger i det här fallet på att ett mindre antal
informanter upprepade gånger kvalificerar en problemställning utifrån
egen erfarenhet och utgör på så sätt ett alternativ till ett induktivt till-
vägagångssätt. Man kan även urskilja ett släktskap mellan studiet av
yrkeskunnande och den reflexiva forskning som Alvesson och
Sköldberg (2008) drar upp riktlinjerna för, bland annat i att det finns
ett starkt inslag av ”interaktion med de studerade subjekten”.71)

God kvalitativ forskning är inget tekniskt projekt, utan ett intel-
lektuellt sådant. Reflektion, ej procedurföljande, utmärker enligt
vår mening vetenskaplighet i samhällsvetenskap. Skillnaden mot
annan genomtänkt aktivitet, t.ex. utredningsverksamhet och
undersökande journalistik, blir därmed påtaglig (även om gränsen
inte alltid är helt skarp då det kan finnas gråzoner och överlapp-
ningar i gränsområdet till dessa).72)
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69. Alvesson & Sköldberg (2008): s 195. Kleberg (1996): ”Processoperatörna och språkets två
poler”, Dialoger nr 36, s 70, skriver med hänvisning till Michail Bachtin, att ”utanförståendet
inte är en belastning utan i själva verket en förutsättning för förståelse. Det är i friktionen
mellan din egen bild och den andres bild, mellan dina ord och den andres ord som förståel-
se uppstår – eller kan uppstå”. 

70. Underlaget till denna studie uppgår till sammanlagt tretton idéprotokoll och ca 160 texter.
Se vidare Appendix I. 

71. Alvesson & Sköldberg (2008): s 538-539; 545
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Det analogiska tänkandet har alltid funnits inom vetenskapen när nya
synsätt brutit fram. Darwins arbete är ett exempel på detta. Hans evolu -
tionsteori bygger på en stor mängd exempel och på dennes förmåga
att upprätta förbindelser mellan exempel. Det är i förmågan till anal-
ogiskt tänkande som nyckeln till dennes epokgörande upptäckter lig-
ger, vid sidan av uppfinnandet och bruket av metaforer till stöd för
tänkandet, som av naturen utvald: att en individ som avviker från andra
individer av samma art och som på något sätt kan dra nytta av denna
avvikelse ökar sina möjligheter att överleva, att bli ”utvald”.73) Även
kampen för tillvaron kan, enligt Darwin, betraktas som en liknelse eller
bildligt talesätt, vilka är ”för korthetens skull nödvändiga”.74)

Pendlingen mellan olika nivåer – mellan enskilda individer, arter och
varieteter, fram till hela evolutionsberättelsen – var en rörelse
”between reach and correction”.75) Nyckeln för Darwin var att erövra
ett språk: Över tid hade han samlat på sig ett stort antal observationer,
men i avsaknad av ett verkningsfullt ”språk” och en terminologi att
analysera dessa med, så hade han inte åstadkommit någon tolkning.
Analogiskt tänkande innebär med andra ord att se likheter mellan något
som på ytan ter sig ganska olikt. Detta förutsätter goda exempel och
upprättandet av analogier kan göra att exemplen förstärker varandra.76)
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72. A.a. s 554. 
73. Darwin (1871): Om arternas uppkomst, s 3f.
74. A.a. s 67. För detta fick han värja sig från vetenskapsmän som inte ansåg det rimligt, eller

ens möjligt, att ett djur eller ännu mindre en insekt eller växt har förmågan till att göra med-
vetna val, att välja. 

75. Beer (2000): Darwin s Plots, s xxvii. Enligt Gillian Beer, professor i engelsk litteratur i
Cambridge, tog Darwin stort intryck av författare och poeter, som John Milton och George
Eliot, vilka han kom att dela litterär stil med, något som innefattade såväl idéer som ”meta-
forer, myter och narrativa mönster”. Och utbytet var ömsesidigt; ”trafiken gick åt båda hål-
len” (A.a. s 5). Att det finns inslag av sådan ömsesidig befruktan gäller förmodligen för hur
olika (vetenskapliga) sanningar växt fram i alla tider. Här, menar Beer, har det emellertid
haft en avgörande betydelse, eftersom vetenskaplig argumentation och litterärt berättande
i stor utsträckning ”delat metod”.

76. Darwin (1871): s 98. För att leda i bevis människans utveckling gör Darwin läsaren upp-
märksammad på fenomenet biologisk återgång. Detta begrepp betecknar vad som händer
när ett organ eller en kroppsdel ”hämmas” i utvecklingen, men ändå fortsätter att växa.
Man har utifrån olika exempel på detta sett hur dessa organ kommit att likna motsvarande
organ hos, i ett evolutionärt förlopp kallade, ”lägre stående” variationer. 
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Texten och berättelsen har en framträdande position inom herme-
neutisk forskning, inte minst som modell för tolkning av andra källor.
Utmärkande för studiet av yrkeskunnande är att forskningen tar
avstamp i praktiken snarare än i teorin; föremålet för undersökning är
i första hand mänsklig erfarenhet (experience) och inte den typ av erfa-
renhet som iscensätts för att pröva en hypotes (experiment). En allt för
teoristyrd forskning inom detta område riskerar istället att dölja för
oss ”företeelser som kan vara centrala och uppenbara om de betraktas
från en annan synvinkel”.77) Avsikten är inte att utesluta teoretiska per-
spektiv, tvärtom. Dessa kastar många gånger välbehövligt sidoljus på
ett specifikt tema eller en viss problematik, utan att de för den skull
föregriper praktiken eller erfarenheten. 

Kritisk hermeneutik
Under 1970-talet skedde en övergång från marxistiskt inspirerad
arbetslivsforskning, inriktad mot att påvisa olika former av dolt mot-
stånd inom olika arbetsplatser, till vad som kommit att kallats critical
management studies, där man riktat intresset mot vad som har uppfat-
tats som konstruerade identiteter. Sedermera återtog föreställningen
om internt motstånd förlorad mark i ett slags romantiserande av fri-
tid, där blotta förekomsten av ett så kallat ”Culture Program” kunde
tas som belägg för företagets strävan att ”kolonisera” den anställdes
självuppfattning. Numera har det istället, enligt Fleming och Spicer
(2008), blivit populärt bland forskare att betrakta ”kampen” inom
organisationer som en dynamisk växelverkan mellan ”makt” och
”motstånd”.78)

Habermas begrepp intresse framstår på ytan som något av en antites
till Gadamers för-dom, något som måste avslöjas, eller demaskeras,
snarare än att tillägna sig, så som Gadamer pläderar för att man mås-
te bli en aktiv del av den tradition som föregriper vår förståelse av oss
själva och det sammanhang vi ingår i.79) Demaskeringen består av ett
medvetandegörande, som syftar till att avtäcka det ”falska medvetan-
de”, som enligt Habermas uppstått genom förvrängningar av män -
niskans kommunikativa förmåga. Detta blir ett slags uppvaknandets
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hermeneutik som enligt Ricoeur talar från en annan ”ort”, något som
möjliggör ett mer kritiskt seende; en ”stolt handling” som vägleder
det Habermas kallar de kritiska samhällsvetenskaperna, vilka på så sätt
styrs av ett emancipatoriskt intresse.80)

En grund för att inte betrakta dessa riktningar som oförenliga är att
båda i grund och botten syftar till att bli medveten om sig själv. Tradi -
tions hermeneutiken genom att tillägna sig, samt kritiskt förhålla sig
till, traditioner och auktoriteter och därmed aktivera fördomarna;
ideologikritiken genom att blottlägga de ”oigenkännliga förvräng-
ningarna” av människans kommunikativa förmåga, ”ideologierna i
samtiden”.81) Detta ligger nära den forskning som bedrivs inom stu-
diet av yrkeskunnande, där tolkningen av och medvetandegörandet
kring praktiskt kunnande tar vägen över analogier och metaforer med
kopplingar till språkfilosofi, idéhistoria och litteratur. Jag tror också
att studiet av yrkeskunnande med fördel kan placeras i en sådan kon-
text, där anspråken att bli en aktiv del av en tradition i någon mån
måste balanseras mot behovet av kritisk distans. Även yrkeskunnan-
deforskningen har vad man skulle kunna kalla för ett emancipatoriskt
intresse och då särskilt med avseende på att gestalta och lyfta fram
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77. Toulmin (1994): ”Teorins marginella betydelse för humaniora”, Dialoger nr 30-32, s 86. 
78. Fleming & Spicer (2008): “Beyond Power and Resistance – New approaches to

Organizational Politics”, i Management Communication Quarterly, Vol. 21, No. 3.  
79. Ricoeur (1993): s 119-121;129-133. Det tekniska/instrumentella intresset styr enligt

Habermas de empirisk-analytiska vetenskaperna ”i den meningen att de empiriska utsagor-
nas betydelse ligger i att de kan exploateras tekniskt.” Mot detta ställer han en annan intres-
senivå, det praktiska, kommunikativa handlandet, där ”betydelse hos utsagorna” inte ligger ”i
att de kan förutses eller är möjliga att tekniskt exploatera, utan i förståelse av mening”.

80. A.a. s 138-142.
81. A.a. s 161; Kristensson Uggla (1999): s 322. Kristensson Uggla utvecklar detta på följande

vis: ”Man skulle kunna se Gadamers traditionshermeneutik och Habermas ideologikritik
som två skilda försök att etablera ett kommunikativt projekt. Gadamer å sin sida grundläg-
ger kommunikationen med hjälp av en ödmjuk filosofisk handling som utgår ifrån hur
Zugehörigkeit och de historiska betingelserna för all mänsklig förståelse inlemmar männi-
skan i en redan given tradition. […] Habermas kommunikativa projekt blir istället ”ett kri-
tiskt projekt där människan i termer av Selbständigkeit sträcker sig mot framtiden, styrd av
det regulativa idealet om en fri och obegränsad kommunikation”. […] ”Delaktigheten i en
fungerande och levande kommunikationsgemenskap innefattar också en möjlighet till kri-
tisk distans. Hermeneutiken måste därför bli kritisk och kritiken måste inse sina hermeneu-
tiska förutsättningar.” (s 323) 
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yrkeskunnande, dess lokala och sociala prägel, som annars löper risk
att undertryckas och i värsta fall erodera. 

Medvetandegörandet är med andra ord centralt inom båda herme-
neutik och kritisk teori. Ricoeur menar till exempel att det emancipa-
toriska intresset inte kan vara ett intresse utanför sig självt, de männi-
skor det avser och den erfarenhet dessa bär med sig. I så fall skulle ideo-
logikritiken bli både ”abstrakt och andefattig”, kanske till och med
verkningslös: 

Traditionshermeneutikens uppgift är att påminna ideologikritiken
om att det är mot bakgrund av en kreativ omtolkning av kulturar-
vet som människan kan projicera sin emancipation och föregripa
en kommunikation utan hinder och begränsningar. […] Den som
är oförmögen att omtolka sitt förflutna har kanske inte heller för-
mågan att konkret projicera sitt emancipatoriska intresse.82)

Kritiska angreppssätt83) kan vara fruktbart om en situation exempelvis
uppvisar tendenser till ”ensidig påverkan (från traditionen, domine-
rande ideologier eller resursstarka grupper)”.84) Jag har bland annat
intresserat mig för på vad sätt vissa idéer populariseras, det vill säga
tämligen okritiskt sprids vidare mellan olika verksamheter och sam-
manhang.85) I första hand gäller detta synen på kunskap, utbildning
och andra former av kunskapsöverföring. 

Företagsklimatet eller samhällsklimatet i sin helhet kan under vis-
sa tidsperioder omöjliggöra vissa perspektiv – exempelvis genom
en snäv och förenklad kunskapssyn.86)

Som forskare medverkar jag till att locka fram (det engelska uttrycket
tease out är möjligen mer välfunnet) erfarenhet knuten till yrkesutöv-
ning – i valet av texter, men även i mina skriftliga tolkningar av de
samtal som dialogseminarierna ger upphov till – och tillför på det sät-
tet utvecklingsgången gestaltning och perspektivering. Det stora lyf-
tet – synvändan eller medvetandegörandet om man så vill – är det man
skulle kunna kalla upptäckten av praxis; att man kan se något allmän -
giltigt i de exempel som läggs på bordet. Något man är väl bekant med,
men inte förmått artikulera. Dialogformen är i viss mening en förut-
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sättning för upplysning, om man i ordet lägger såväl ökade insikter
som emancipation. Ett slags självkännedom som tycks tillhöra den mer
förbisedda delen av arvet efter upplysningen. Dialog om yrkeskunnan-
de måste på liknande sätt ”behålla expertkunskapen men filtrera bort
expertrollen”.87)

Man kan, som Gadamer konstaterar, inte ställa sig utanför sin situa-
tion, eller ”horisont”. Alla har vi ett förflutet, en historia och man befin-
ner sig i ett socialt och kulturellt betingat sammanhang. Reflek tionen
gör, som filosofen Hans Skjervheim betonar, inte människan ”situa-
tionslös”. Men i en annan mening är det inte för sent att ”börja på nytt”;
man kan ställa under tvivel ”mängden av vedertagna meningar”:

Jag har oreflekterat övertagit många åsikter, och är såtillvida en
”produkt” av min situation, eller av ”miljön” som det gärna heter.
Men jag är inte tvungen att fortsätta att bara vara detta. Jag kan,
om jag vill, ställa de åsikter jag har övertagit under tvivel, undersö-
ka om det finns goda grunder att betvivla dem.88)

I den mån man kan tala om medvetandegörande så kan detta alltså
syfta till att undersöka och komma underfund med sin situation.
Utmärkande för ett reflekterande angreppssätt och för reflexiv forsk-
ning är att andra människor inte primärt är ”objekt som ska studeras,
utan potentiellt medreflekterande, reskamrater i samma labyrint om
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82. Ricoeur (1993): s 160.
83. Jfr Alvesson & Sköldberg (2008): s 333. Habermas är en förgrundsfigur inom kritisk teori,

men knappast typisk för denna riktning, som företrätts av Horkheimer, Adorno, Marcuse,
m.fl. inom den s.k. Frankfurtskolan: ”Den kritiska forskaren studerar observerade händel-
ser, situationer, sociala praktiker, redogörelser för erfarenheter, sociala förhållanden, uttryck
för idéer, tecken för ekonomiska, strukturella eller tekniska arrangemang, på jakt efter teman
eller innebörder som antyder dominans och fastlåsning.”  

84. A.a. s 335. Detta utvecklas på följande sätt: ”En viktig princip för att möjliggöra intressanta
tolkningar är att tänka dialektiskt. Det är i spänningsfältet mellan olika aktualiserade idéer
och praktiker och alternativa sådana som man kan undvika att fastna i det etablerade.” 

85. A.a. s 348.
86. Hammarén (1995): s 30.
87. Engdahl (1986): ”Dialog och upplysning”, Dialoger nr 3, s 13.
88. Skjervheim (1971): Deltagare och åskådare, s 74.
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man så vill”.89) Det är också denna situation som enligt Skjervheim
gör det möjligt för oss att tolka andra människor. 

Att se gränser 
Är begrepp som kunskap, kompetens och bildning självklara i sin bety-
delse? Förlitar vi oss i yrkessituationer för mycket till teknik och fakta -
kunskap? Varför ska man exempelvis dröja sig kvar vid att läsa klassi-
kerna inom vetenskapen? Är inte detta en omväg till den kunskap som
kan göra oss produktiva och attraktiva på en arbetsmarknad stadd i
förändring? Eller kan detta otidsenliga bestyr vara en potential, en för-
utsättning för att utveckla ett mer självständigt förhållningssätt till
kunskap och lärande.90)

I december 2006 formulerades på EU-nivå ett dokument som var
avsett att fastställa rekommendationer för vilka så kallade nyckelkompe-
tenser – nycklar till ett framgångsrikt liv – man som EU-medborgare
kommer att ha behov av i framtiden. Bland dessa återfinns kommuni-
kation på främmande språk, matematiskt kunnande och grundläggande  tek-
nisk kompetens, digital kompetens, social och medborgerlig kompetens, initia-
tivförmåga och företagaranda. De olika nyckelkompetenserna delas upp
i kategorierna kunskaper, färdigheter och attityder. Idéhistorikern Sven-
Eric Liedman opponerar sig mot en sådan uppdelning – som blivit allt
mer populär – av två skäl. För det första är gränsen mellan kunskaper
och färdigheter svårdragen. Än svårare blir det att avgränsa attityder.
För det andra vittnar nämnda kategorier om en uppfattning att dessa
svårfångade aspekter av mänskligt kunnande och lärande ska kunna
göras mätbara, något som blir allt vanligare i internationella utvärde-
ringar:
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89. A.a. s 75.
90. Det var bland annat detta som i december 2007 föranledde Göteborgs universitet att arran-

gera ett seminarium på temat Att erövra ett språk – kring kunskap, kompetens och bildning. Ett 20-
tal forskare och praktiker från olika verksamheter bjöds in för att få till stånd en idémässig
fördjupning kring dessa frågor. Seminariet finns dokumenterat i Berglund red. (2008) med
samma namn. 
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Visst brukar prov till exempel i matematik kvantifieras. Men hur
kvantifierar man attityder till matematik? Här talas bland annat om
”respekt för sanningen”. Kan man ha en mycket väl godkänd
respekt för sanningen?91)

Dessutom saknas enligt Liedman ett annat perspektiv som skrivits
fram av den så kallade Rychen-gruppen, som i övrigt tycks ha haft stor
inverkan på innehållet i EU-dokumentet, kompetensen ”lära att lära”.
Denna idé, som går tillbaka till Aristoteles, kan preciseras som tänkan-
de om tänkande och innefattar såväl kreativ förmåga som förmågan till
kritiska ställningstaganden. I dokumentet om nyckelkompetenserna
reduceras denna tanke i mångt och mycket till en fråga om studietek-
nik.92)

”Lära att lära” stämmer väl överens med betydelsen av bildning,
som den framställs i de styrdokument som länge varit gällande för den
svenska skolan. Ett skäl att lyfta fram ett ämne som matematik i ett
bildningsperspektiv är tendenserna inom olika områden att inte se
gränserna för dess tillämpning. Det grundstötta bygget av tunneln
under Hallandsåsen är ett exempel på detta. Kostnader som entrepre-
nörerna kalkylerat för var i detta fall inte förankrade i verkligheten,
utan baserade på matematiska modeller som antogs vara allmängilti-
ga och tillämpliga oavsett yttre förhållanden. Man hade med andra ord
inte tagit i beaktande själva platsen, åsens delvis unika geologiska egen-
skaper. De inblandade i projektet litade av allt att döma till de veten-
skapliga modellernas generalitet och undgick därmed att betrakta själva
saken, det vill säga berget som inte var ett berg utan bestod av lera.
Borren fick inget tag i fundamentet och dessutom orsakade projektet
en miljökatastrof, när grundvattnet under åsen förgiftades i samband
med borrningen. Man förmådde uppenbarligen inte att se komplex-
iteten i uppdraget. Hade man med alla sinnen inspekterat platsen och
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91. Se Liedman, ”Nycklar till ett framgångsrikt liv – om EU:s nyckelkompetenser”, i Berglund
red. (2008). Artikeln publicerades i Dagens Nyheter, 24 januari 2008, under rubriken Bildad?
Nej, nyckelkompetent.

92. A.a.
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med egna händer känt hur löst och lerigt berget var hade kanske kata-
strofen kunnat undvikas.93)

Handlingsinriktad kunskap bryter av mot en strävan efter visshet
och generalitet. Det praktiska handlandet kommer ytterst an på ett
ansvarigt ställningstagande: 

I det praktiska arbetet, med dess begränsningar i rum och tid och
dess ofta begränsade resurser – och där det oväntade ofta lurar bak-
om hörnet – är det en given sak att varje ställningstagande har ett
mått av osäkerhet. För den praktiska kunskapen gäller det att måt-
ta rätt, med de risker det kan innebära, inte att söka en statistisk
sanning eller en säker medelmåttighet och hålla ryggen fri.94)

För de flesta människor är det svårt att beskriva vad man egentligen
kan och vet. Hos stora filosofer och författare, från Montaigne till
Wislawa Szymborska, finns till och med föreställningen om en sådan
hållning – ”Jag vet inte” – som det främsta kännetecknet på att vara
professionell, betydelsen av att hålla osäkerheten vid liv. Vad som
uppenbarligen saknas i EU:s nyckelkompetenser är kategorier som
omdöme och ansvar, aspekter av professionellt kunnande som är svå-
rare att precisera.95)

Det finns inte sällan ett underliggande spänningsfält mellan olika
kunskapstyper, som exempelvis kan ta sig uttryck i samband med olyc-
kor eller allvarligare incidenter inom säkerhetskritiska verksamheter.
Med hänsyn till konstaterade olyckor och incidenter blir manualerna
längre och längre och går till slut inte att överblicka. Automatiska
skyddssystem fungerar inte alltid och emellanåt uppstår oförutsedda
händelseförlopp. Utifrån informationen i kontrollrummet kan opera-
törerna på ett kärnkraftverk på kort tid vara tvungna att skapa sig en
bild av en pågående händelseutveckling, för att komma fram till vilka
åtgärder som måste vidtas – åtgärder och ingripanden som i många
fall är irreversibla. I den här typen av komplexa system kan dessutom
teknologiska skyddsbarriärer i sig ge upphov till olyckor och inciden-
ter. Det finns även en koppling mellan makt och skuldbeläggande, det
vill säga vems som felet är när något går fel, och i säkerhetskritiska verk-
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samheter är det som regel människans ingripanden eller icke-ingri-
panden som utpekas som felkälla.96)

Idag tycks vi allmänt sett röra oss bort från toppstyrda, hierarkiska
organisationer, mot mer nätverksbaserade och flexibla arbetsplatser.
Trots det verkar det som om formaliserad kunskap tenderar att domi-
nera inom allt fler verksamhetsområden, till och med i högre grad än
tidigare.97) Måhända har det inom många verksamheter, i linje med
utvecklingen på ett samhällsplan, skett en ökad teoretisering av kun-
skapsbegreppet? Det kan på så sätt finnas anledning, inte minst ur
forskningssynpunkt, att bringa klarhet i vilka metoder som är tillåtna
för att artikulera kunskap i vårt samhälle och vilken typ av kunskap
som ges företräde. 
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93. Mouwitz (2006): Matematik och bildning, s 247-249.
94. Bergendal (2006): s 69.
95. Berglund red. (2008): s 30f. 
96. Jfr Perrow (1999): s 4-5; 19-20; 25-27.
97. Se Ennals red. (2009) The Enlightened Workplace, § Society 23:1, för aktuella exempel från

europeisk aktions- och arbetslivsforskning.

Johans tryckversion_Nya Johan  2011-08-30  16.20  Sida 45



Johans tryckversion_Nya Johan  2011-08-30  16.20  Sida 46



Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) bildades gemensamt av
kärnkraftsföretagen 1972, under det att de första svenska kärnkrafts-
reaktorerna tagits i drift. Sedan år 2000 är företaget ett dotterbolag
inom Vattenfallkoncernen, som först och främst är inriktat mot utbild-
ning av drift- och underhållspersonal, det som brukar kallas kompe-
tenssäkring. KSU har verksamhet i Forsmark, Oskarshamn, Ringhals
och Studsvik, där huvudkontoret ligger, och ägnar sig även åt insam-
ling, analys och återföring av drifterfarenheter från kärnkraftsverk
världen över. Denna erfarenhetsåterföring innefattar kontakter med
internationella organisationer som FN-organet IAEA (International
Atomic Energy Agency) och intresseorganisationen WANO (World
Association of Nuclear Operators). Man bedriver även utbildning av
instruktörer och tar fram läromedel, handböcker etc. KSU är med
andra ord ett serviceföretag, som hjälper de svenska kärnkraftsverken
att nå upp till de kvalitetskrav som tillsynsmyndigheten satt upp. Alltså
har man en indirekt säkerhetspåverkan. En central del i utbildnings-
verksamheten är träningen av operatörer i så kallade fullskalesimula-
torer, konstruerade som kopior av kärnkraftverkens kontrollrum.
”Atmosfären och miljön speglar verkligheten”, som det står i ett av
företagets informationsblad.98) Alla operatörer vid de svenska kärn-
kraftverken tränas i dessa simulatorer i syfte att upprätthålla säker och
tillgänglig drift: ”Övningarna är så realistiska att deltagarna snabbt
glömmer att det hela ”bara” är en simulator.”99)

Ansvaret för säkerheten vilar ytterst på kärnkraftsbolagen, samti-
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98. ”Verklighetsförankrad utbildning för säker drift”, informationsblad, KSU.
99. A.a.
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digt som granskningen och tillsynen sköts av i första hand Strål -
säkerhets myndigheten (SSM), ett resultat av 2008 års sammanslag-
ning av Statens kärnkraftsinspektion (SKI) och   (SSI). SSM har även
möjlighet att införa körförbud för verk som inte uppfyller de krav som
myndigheten satt upp.

I Sverige pratar vi om den Svenska modellen, som innebär att myn-
digheten talar om för oss vilka krav kärnkraftverken skall uppfylla,
men inte hur vi ska uppfylla dem. Det har funnits en övertygelse -
/teori om att kraftverken själva är bäst skickade att analysera och ta
fram metoder för hur de ska uppfylla de krav som myndigheterna
fastslår i sina föreskrifter. Myndigheten kontrollerar att kraftver-
ken har tillräckligt effektiva system och processer för att uppfylla
kraven. Kraftverken får beskriva för myndigheten hur man avser
att göra för att uppfylla kraven, varefter myndigheten kan godkän-
na eller förkasta ansökan.100)

KSU har på så sätt en samordnande funktion för det som inom bran-
schen har kommit att kallas ”den svenska modellen”, den rollfördel-
ning mellan kärnkraftbolagen och Strålsäkerhetsmyndigheten som går
ut på att myndigheten sätter upp mål för säkerhetsarbetet, följer upp
och granskar kraftbolagens organisation och arbetsformer. Detta
 förutsätter likväl att kraftbolagen tar sitt ansvar – inte minst resurs-
mässigt:

Modellen fungerade väl i början av den svenska kärnkraftens histo-
ria. SKIs tillsynsarbete kunde i stort karaktäriseras som reaktivt,
d.v.s. styrt av kraftföretagens nybyggnader och anläggningsänd-
ringar samt av inträffade händelser, både i Sverige och utomlands.
Haveriet vid Three Mile Island 1979 och den efterföljande reaktor-
säkerhetsutredningen inledde en utveckling mot en mer proaktiv
tillsyn från SKIs sida, bl. a. via återkommande säkerhetsgransk-
ningar och en förstärkt egen specialistkompetens.102)

När det i mitten av 1990-talet började stå klart att beslutet om avveck-
lingen av kärnkraften i Sverige 2010 skulle komma att omprövas inne-
bar detta, för branschens vidkommande, att befintliga reaktorer skulle
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vara i behov av omfattande renoveringsarbete och modernisering. I
och med detta skulle dåvarande SKI få en större roll, i utarbetandet av
nya föreskrifter samt i det arbete att harmonisera säkerhetskraven på
befintliga reaktorer inom EU som samarbetsorganet WENRA
(Western European Nuclear Regulators Association) tagit initiativet
till.102)

I kölvattnet av projektet Vattenfalls framtida yrkeskunnande initiera-
des en studie med arbetsnamnet ”Mätning av tyst kunskap”. Under
sex torsdagar vintern 2009 var jag, som en del av denna studie, på plats
för att skapa mig en bild av den återträning, i KSUs regi, som operatö-
rerna på Forsmark 3 genomgår vartannat år i simulatorn i Studsvik
utanför Nyköping. Just den här återträningsperioden pågår i en vecka
för varje skiftlag och leds av sammanlagt fyra instruktörer, varav minst
två är ständigt närvarande. Syftet med återträningen är bland annat
att finjustera operatörernas beteende, individuellt och i grupp, samt
att träna extra på utvalda moment. Detta inkluderar det man kallar
uppstart av reaktor, med även olika typer av ”störningar”. 

På torsdagar kör man vanligtvis så kallad störd drift på förmidda-
garna och normal drift på eftermiddagarna. Efter varje träningspass
har man en återsamling där man går igenom händelseförloppet och
den rapport som skiftvakten avlämnat till instruktörerna. Sedan någ-
ra år tillbaka spelas återträningarna in, trots tidigare motstånd mot
detta. Här följer en redogörelse för mina intryck av denna återträning
i första hand som observatör, utan djupare teknisk kunskap bör tilläg-
gas. Jag har även haft möjlighet att ställa frågor till i första hand instruk-
törerna. Citationstecken används i avsnitten nedan, om inget annat
anges, för att fånga upp och förmedla den speciella terminologi och de
uttryck som förekommer i den här specifika utbildningsmiljön. 
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100. Cecilia Sjövall, säkerhetsingenjör inom Eon Kärnkraft, Spelplats 3.2009, Kvalificerad erfa-
renhetsutveckling – inom säkerhetskultur och utbildning, s 63

101. Larsson & von Bonsdorff (2007): Ledarskap för säkerhet, s 8.
102. A.a. s 9.
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Besök i Studsvik
5 februari 2009

Det går ett larm på ett av otaliga fält på kontrollpanelen. ”Hög aktivi-
tet” konstateras. Någon slår i en pärm, man observerar att ”det kom-
mer rök från skorsten”. Man läser av en kurva, som nu tycks ha stabi-
liserats. Skiftvakten ringer till ”kemi” (kemiavdelningen). Hypotesen
är att någon form av brännskada har uppkommit. En av operatörerna
slår i en av de många instruktionspärmarna: Aktivitetsmätning.
”Kontakta kemi”, står det mycket riktigt där. Man läser av värdena
mot instruktionen och konstaterar hög aktivitetsnivå, dock ej signifi-
kant sådan. 

Ytterligare ett larm går, samtidigt som ett flertal lampor tänds på pane-
len. Pärmen för störningsinstruktioner hämtas. Det småpratas lite. Ett
 större larm utbryter den här gången; det blinkar lite här och var.
Operatörerna rapporterar till skiftvakten om vilka åtgärder man tror
bör vidtas, även om man än så länge inte kunnat hitta något som ”stic -
ker ut”. Det förmodas att reaktorn är ”underkritisk”. Man konstaterar
att härdkyl ningen är intakt och går sedan igenom instruktionen, hittar
fortfarande inget som sticker ut. Skiftvakten rapporterar till en av
instruktörerna (som här spelar rollen som driftledning) ”inga avvikel-
ser”. Instruk tionerna ses över på nytt. Skiftvakten kallar till ”snabbmö-
te” och frågar efter ”uppgiftsförslag” och efter några minuter har man
kommit fram till en strategi. Instruktörerna avbryter övningen för att gå
igenom händelserna med skiftet: Återsamling. Man diskuterar bland
annat varför F1 och F2 har växelspänning medan F3 har likspänning.
Det tycks idag inte vara någon som riktigt vet. Problemet under övning-
en var att man inte upptäckte de härdsvängningar, otillåtna temperatur-
svängningar i reaktorhärden, som instruktörerna simulerade via data-
programmet och som man borde ha upptäckt på dataskärmarna i simu-
latorn. Man konstaterar att dessa är svåra att upptäcka och att det hel-
ler inte finns någon lampa på panelen som kan ge indikation specifikt
på detta. Det är mycket ”fladder” på siffrorna på de digitala mätinstru-
menten, upplever reaktoroperatören, och det är även svårt att upp-
täcka störningar på dataskärmarna.

Kärnkraftsdrift är en i hög grad instruktionsstyrd och formaliserad
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verksamhet och under eftermiddagens återsamling bekräftas dilem-
mat med att tillföra ytterligare larmsystem: Även om alla större stör-
ningar skall signaleras av minst ett larm, så kan det ta tid innan man
har skaffat sig en bild av vad som orsakat vad. 

Instruktörerna håller sig mestadels inne i sitt kontrollrum, där man
kan se och höra i stort sett allt som händer på golvet. Efter passet får
jag tid att prata med den ena av instruktörerna. Han menar att själva
driften, i normala fall, i stort sett går av sig självt ute på verken; 99 %
av tiden är egentligen rena övervakningssysslan. Ändå har vissa för-
ändringar av arbetssättet genomförts. Han uppskattar att de standar-
diserade processbeskrivningarna började dyka upp för ca 15 år sedan, i
mitten av 90-talet. Detta skedde efter att man hade upptäckt att skift-
lagen betedde sig olika, det vill säga att man gjorde olika prioritering-
ar från skiftlag till skiftlag. Olikheter vad gäller beteende sågs då som
nu som ett orosmoln: Vad skulle hända om halva skiftet plötsligt slu-
tade? Var skulle man snabbt kunna hitta ersättare?

Detta var, enligt denne, i första hand en fråga om personalför-
sörjning. Karriärstegen för operatörer går från stationstekniker till tur-
binoperatör till reaktoroperatör och vidare till skiftvakt; det är den
normala gången. Instruktören jag pratar med menar även att man har
haft svårt att värva operatörer till att bli instruktörer, något som upp-
fattats som ett problem inte minst i Forsmark, där operatörserfaren-
het i det närmaste har betraktats som en nödvändighet för att bli
instruktör. 

12  februari 2009

Nytt skiftlag, nytt larm: Man slår i pärmen, tittar på dataskärmen och
konstaterar en hög och fortsatt stigande temperatur. Funderingarna
går huruvida man ”gick upp för fort” i samband med uppstarten av
reaktorn. Kanske kan det ha uppstått någon form av brännskada?103)

Skiftvakten ringer kemi och meddelar ”hög aktivitet”; kemi ger en
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103. Problemet med regionala brännskador har på senare år allt mer börjat uppmärksammats och
tas exempelvis upp under ”särskild rapportering” i rapporten Erfarenheter från driften av de
svenska kärnkraftverken 2007. 
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återkoppling om ”liten brännskada”, något som skiftvakten rapporte-
rar vidare till den fiktiva ledningen (instruktörerna). Även det här skif-
tet konstaterar att ”det här med instabilitet” är svårt att ”se”, i synner-
het ”regional instabilitet”.104) Här är man i stort sett övertygade om
att ett automatiskt effektbränningsskydd redan har installerats på
Forsmark, men att det ännu inte aktiverats på F2 och F3. 

De flesta i skiftet verkar anse att de analoga instrumenten många
gånger är lättare att läsa av; överhuvudtaget efterfrågas bättre indike-
ringar.105) Det konstateras vidare att det är en fördel om man är två
reaktoroperatörer, detta skiftlag har bara en: När en av dem går ige-
nom instruktionerna i händelse av larm, så kan den andre samtidigt
följa upp vad som händer på instrumenten och dataskärmarna. Det tar
förstås ”tid att få fram nya”. Man raljerar samtidigt om att ”vi är ju
redan rationaliserade”, ”de sparar väl en miljon per år på oss!” 

Skiftlaget får kritik för att man inte har utfört så kallad ”första kon-
troll” vid elstörning enligt den standardiserade mallen, utan i en mer
informell variant. Man uttalade exempelvis inte tillräckligt tydligt
”första kontroll”, en standardiserad manual för genomgång av läget,
där man fokuserar på några utvalda parametrar, som ska utföras exem-
pelvis i händelse av larm. Några av operatörerna menar att man tidi-
gare fått lära sig att ”kolla över läget” istället för att ”kasta sig över lap-
pen”. Kanske behövs det här ytterligare kontrollprocesser, menar en
av instruktörerna, såsom allmän ”kontroll av driftläge”. En av opera-
törerna undrar om det spelar någon roll vad en ”första kontroll” hand-
lar om, det vill säga vilken typ av situation som har konstaterats. I så
fall vill man inte ha kritik om man ”håller sig till lappen”. Skiftvakten
menar att alla åtgärder på schemat för första kontroll i det här fallet
inte var tillämpliga och att det därför kändes onödigt att gå igenom
dessa. Likväl ska detta, enligt instruktörerna, ändå göras ”med avseen-
de på de faktorer som är relevanta”.
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104. Härdsvängningar kan vara globala, regionala och/eller lokala. 
105. En av operatörerna yppar dessutom missnöje mot att simulatorn uppvisar olikheter med

verket, man har exempelvis tagit bort ”ASEA-beteckningen”, det så kallade IE-numret. Man
tycker sig ha identifierat ett utbildningsbehov, alternativt ett behov av effektbrännings-
skydd, även om det för närvarande är osäkert om eller när detta ska kopplas in. 
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Vid något tillfälle resonerar instruktörerna kring huruvida model-
len man kör i simulatorn fungerar på ett verklighetsnära sätt – ökar
man flödet går nivån nämligen nedåt och tvärtom, i alla fall vid ett spe-
cifikt läge. Instruktörerna konstaterar vidare att det är stor skillnad
”mellan topp och botten”, vad gäller skiftlagen, i fråga om ”tydlighet”
i hur man arbetar. Det man åsyftar är i första hand hur tydligt och
enligt bokstaven man inom skiftlaget visar att man följer processche-
man och föreskrifter, exempelvis i samband med larm. Något man har
funderat på att införa är så kallad ”peer-checking”, som även detta
hämtats från USA, att två personer gör en parallell egenkontroll och
enligt detta kommer överens om att åtgärden är rätt, samt utförs på
rätt komponent, för att på så sätt undvika att den som utför kontrol-
len begår ”felaktigheter och misstag”. Kollegan är annars skyldig att
stoppa utföraren om arbetet inte stämmer överens med planerat
arbetssätt, alternativt bekräfta att arbetssättet är korrekt. Personen
som kontrollerar bör inte vara någon som redan är engagerad i en
annan aktivitet med liknande risker. I övrigt gäller felsökningsmöte i
grupp, samt beslut med konsultation från relevant expertis.

Under 1990-talet låg fokus inom svensk kärnkraftindustri i första
hand på produktion, snarare än säkerheten, det tycks vara den allmän-
na uppfattningen. Det övergripande målet var att få ökade kassaflö-
den, ökade inkomster och högre bonusar inom organisationerna. Så
kallad ”nominell bemanning” var vanligt förekommande, gärna så lite
personal som möjligt i varje skift. ”Men det är historia nu”, menar
man; på senare år har fokus skiftat över till säkerhet, bland annat som
en konsekvens av händelsen i Forsmark 2006 och den förtroendekris
som följde på detta. Efter passet frågar jag instruktörerna om de ser
någon risk i att automatiken tar hand om problemen, om det kan infin-
na sig en sorts bekvämlighet eller falsk trygghet hos operatörerna.
Detta ser man emellertid inte som ett problem. Däremot kan man se
en fara i – ju fler och noggrannare instruktionerna blir – att man tap-
par i förståelse kring själva processen. Man tror även att det kan smy-
ga sig in en attitydförändring av typen: – Jag följer instruktionen, var-
för ska jag då tänka själv? Det här med eget omdöme, det är man över-
ens om, får inte tappas bort. Även om det är föreskrivet att man ska föl-
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ja och använda sig av instruktionerna så långt som möjligt, så kräver
förfogandet över dem omdöme, för att ”läsa dem” och veta var man
hittar exempelvis olika gränsvärden, något man lägger mycket tid på i
grundutbildningen. Samtidigt kan inte ”alla kunna allt”; en viss
ödmjukhet måste till. 

26 februari 2009

Numera är det alltså säkerheten som är ställd i fokus, men en  normal
dag på skiftet händer i själva verket – ingenting. Det tycks de  flesta
vara överens om. Och det är förstås bra, att ingenting händer, i alla fall
ur säkerhetssynpunkt. En formaliserad verksamhet som kärn-
kraftsdrift är i mångt och mycket avsedd att gå av sig självt; ju mindre
operatörerna behöver ingripa desto bättre verkar vara en allmän
 uppfattning. Samtidigt är det svårt att överblicka vilka långsiktiga
 konsekvenser som följer av detta. Återträningen är ett sätt att mota
sådana i grind, genom att öva moment som det är tunnsått med i
 operatörernas vardag, som uppstart och störd drift.

I vissa avseenden kan man uppleva en jargong bland många opera-
törer där man raljerar över det egna kunnandet: ”Det är väl bara att
visa våra arbetsuppgifter för honom”, var en kommentar i samband
med att jag presenterade mig som forskare från KTH med avsikt att
följa återträningen under sex veckor, med särskilt intresse för synen på
 relationen mellan teori och praktik inom svensk kärnkraftsäkerhet.
De arbetsuppgifter som åsyftas är de ca 20 000 ”kunskaper”, som det
kallas, vilka finns dokumenterade och beskrivna i spaltmeter av  pär-
mar och som har ”pluggats in” av operatörerna. Det vill säga, vilka
åtgärder som ska vidtas och i vilken ordning vid specifika larm, mät-
värden eller händelseförlopp. 

Det skiftlag från Forsmark 3 som återtränar den här dagen utmär-
ker sig genom en betydligt yngre medelålder än övriga skiftlag som jag
har träffat. Man pratar mycket med varandra, verkar sammansvetsade
och uppvisar på det hela taget en positiv inställning till passet i simula-
torn. Skiftlaget ställs inför samma prövning som de andra: simuleringar
av större härdsvängningar i reaktorn. I likhet med tidigare skiftlag und-
gick man att observera de alltför stora härdsvängningarna, men redde
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likväl ut situationen utan att man egentligen var medveten om situa-
tionens allvar. Man gjorde, så att säga, rätt utan att veta att man gjor-
de rätt. Man hade följt de förebyggande åtgärder som fanns inskrivna
i instruktionerna i händelse av larm på reaktorpanelen och lyckades
därmed rädda situationen. 

Man påtalar att ”snabbmöte vid larm” alltid tar längre tid än de tre
minuter som är den standardiserade riktpunkten. Det första tog fem-
ton minuter, det andra sju. Efteråt undrar instruktörerna om det går
att hitta någon ”ingång” för att ”signalera kunskapen om härdsväng-
ningar”. Beteendet hos skiftlaget var det inget fel på, det var nära på
klanderfritt. Problemet var att det var ”omedvetet”. Det instruktörer-
na frågar efter är vad som skulle kunna ”trigga” operatörerna att bör-
ja ”söka i rätt riktning”. Operatörerna i sin tur menar att ett ”data-
larm”, som tydligt syns på skärmarna, är något man uppmärksammar
på ett helt annat sätt än de diffusa markörer som idag kan ge antyd-
ningar om att härdsvängningar förekommer. ”Det var ju bra att vi gjor-
de mycket åtgärder mot dämpkvot, synd bara att vi inte upptäckte dem
(härdsvängningarna)”, menar en av operatörerna. 

I händelse av härdsvängningar är tanken att man ska etablera ett
driftläge med minskade dämpkvoter, det vill säga att ”backa styrsta-
varna”, som innehåller material som absorberar neutroner, och gå ner
i effekt. Det finns föreskrivet att man ska kunna upptäcka otillåtna
härdsvängningar; problemet är att inget larm går. I stört läge, menar
reaktoroperatören i det här skiftlaget, när det är så mycket annat som
”blinkar och far” på panelerna, finns det ingen tid att sitta och läsa av
svängningarna på dataskärmarna ur det flöde av siffror som ständigt
rinner förbi – det såg ut som ett ”normalt fladder” i mängden av infor-
mationsflöden. Faktum är att, inte ens när man ”gör åtgärder mot det”
så ser man härdsvängningarna, trots att man sitter och tittar på instru-
menten. Och detta var ändå det skift som klarat sig bäst hittills. Man
gör åtgärder enligt ”rätt tankebana”, men mot ”fel bild” och utifrån
”fel information”, är ett annat omdöme från instruktörerna. 

Reaktoroperatören menar, angående informationen på dataskär-
men, att det är för ”liten skillnad” mellan färgerna gult och grönt, att
man i stort sett är chanslös om man inte enbart riktar sitt intresse mot
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den markör som, i händelse av otillåtliga härdsvängningar, skiftar färg
från grönt till gult, vilket är ett av sätten man kan lägga märke till sväng-
ningarna på. Instruktörerna anser att man idag trycker extra mycket i
teoriinlärningen på att få operatörerna att kunna ”se och förstå” just
problemet med härdsvängningar. Man menar att detta är att betrakta
som ett så kallat MMI – fel; det är något som inte fungerar i samspe-
let människa-maskin-interaktion: ”Det presenteras helt enkelt inte på ett
sätt som gör att de (operatörerna) blir uppmärksamma på det.” De
moderna instrumenten har en smart design, ibland väl smart, som inte
alltid lämpar sig för prekära situationer. 

Instruktörerna hävdar efteråt att ”det här med härdsvängningar” är
något som ”kommit in i bilden” på senare år. Problemet fanns helt
enkelt inte tidigare. Men nu har man sett ett behov av att lyfta fram
det i utbildningen, för att motverka det. Kanske finns en koppling till
övergången från analog till digital teknik; många gånger kan det vara
lättare att läsa av ett värde på digitala instrument, men svårare att upp-
täcka olika ”tendenser” – operatörerna ”glömmer” numera att titta
på, att extrakolla, de analoga instrument som fortfarande finns till-
gängliga, något som exemplifieras av att inget skiftlag ännu har lyck-
ats upptäcka härdsvängningarna. 

Ur ett yrkeskunnandeperspektiv är detta illavarslande. Det är i själ-
va verket den här typen av tendenser som, i tidigare studier, har pekats
ut som tecken på att det inom en verksamhet har skett någon form av
tillbakagång i fråga om yrkeskunnande. Datorisering eller digitalise-
ring kan till exempel föra med sig att fokus hamnar på olika delar, på
bekostnad av en helhetskänsla som ”ger en överblick som är viktig för
att upprätthålla bedömningsförmågan.”106) Dylika tendenser måste
på så sätt ställas mot förtjänsterna med den nya tekniken. 
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5  mars 2009

Skiftet som återtränar nästföljande vecka upptäcker temperatursväng-
ningarna i reaktorhärden. Däremot har man inte sett datalarmet, det
vill säga färgskiftet som inträffar över ett visst värde, att siffervärdet
som anger dämpkvoten har blivit gult. Detta verkar vara ett garvat
skiftlag, med lång erfarenhet. När man går igenom situationen efteråt
menar operatörerna att svårigheten med att upptäcka härdsvängning-
ar med hjälp av de digitala instrumenten är något som varit känt sedan
tidigare. Detta har också lyfts fram från operatörernas sida, men i regel
avfärdats som ett MMI – fel. 

Inom det här skiftlaget anser man att det tidigare gick snabbare att
skaffa sig en överblick över situationen i kontrollrummet. Man ”såg
över rummet” om exempelvis turbinmätaren stod på rätt nivå. Idag är
man tvungen att ”bläddra” på datorn mellan olika fönster, vilket gör
att samma försäkran, som tidigare gick snabbt att få fram, kan ta upp
till ett par minuter att skaffa sig. I kontrollrummet på verket har man
lärt sig hur exempelvis de olika pumparna ser ut och var de är placera-
de, men inte vad de heter. Man har i regel minnesbilder av själva beteck-
ningen, även om man inte kan återge dess officiella benämning, så som
efterfrågas i återträningen. Förtrogenheten med den lokala mijön har
med andra ord blivit en sammansmält del av själva yrkeskunnandet.

En av reaktoroperatörerna menar att det på F3 tar tid att ta varje
steg i utvecklingen för operatörerna. På F1 och F2 däremot har man
haft svårt att få tag på kompetent personal, varför resan mellan de oli-
ka operatörsgraderna många gånger går allt för fort. Man får därmed
inte tillräckligt med erfarenhet på vägen. Anledningen till att skiftet
klarade situationen var att man, till skillnad från de andra skiftlagen,
även tittade på de analoga instrumenten och på det sättet upptäckte
härdsvängningarna – det som man på Forsmark 3 nu funderar på att
koppla in ett automatiskt system för att åtgärda, i händelse av att
dämpkvoten passerar 1,0. I dagsläget är direktiven sådana att man inte
får ligga över 0,8 och datalarmet, färgskiftet, går redan vid 0,6. Det
nya systemet finns redan på plats, men genomgår fortfarande en test-
period. Om man tidigare krympte marginalerna för dämpkvoten, så
har man nu fått direktiv om att ligga ännu mer på den säkra sidan.
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Fysikerna på härdavdelningen menar nämligen att det kan finnas andra
faktorer som påverkar svängningarna, som inte syns i mätvärdena. 

Operatörerna är likväl oense med instruktörerna angående hur lätt
eller svårt det är att upptäcka svängningarna på de digitala skärmarna,
utifrån den informationen som idag finns tillgänglig. Det råder inga
tvivel om att instrumenten och beräkningarna som görs idag är mer
avancerade. Däremot råder olika uppfattningar om hur lätta de är att
läsa av. På slutet jämför man skiftlagets prestation med föreskrifterna,
för att se om de överensstämde. Skiftet får beröm för sin exemplariska
kommunikation – även om man vid något tillfälle ”slirade på en kvit-
tering” – och det faktum att man upptäckte härdinstabiliteten, tempe-
ratursvängningarna. Korrekta åtgärder vidtogs, man backade stavarna
ur härden. Men precis som tidigare skiftlag så har man inte upptäckt
datalarmet. 

Ute på verken är man van vid att härdsvängningar förekommer, om
än av mindre art. Dock anser man att det inte finns samma kultur läng-
re ifråga om underhåll; idag är det i huvudsak en enda person som skö-
ter underhållet på subarna, anläggningens dieseldrivna, underliggan-
de elmatningssystem – som sätter igång automatiskt vid bortfall av
normal elförsörjning. Det var två av dessa fyra, parallella subar som
inte fungerade i samband med Forsmarkshändelsen 2006. När jag ber
dem att utveckla det man känner till om problemet med härdsväng-
ningarna säger man att fenomenet var känt redan i början av 1970-
talet. Reaktoroperatörerna hade emellertid så pass stora marginaler
till en början, att detta aldrig uppfattades som någon egentlig riskfak-
tor. Sedan genomfördes s.k. bränsleoptimeringar i olika steg. Man för-
ändrade bland annat bränslesammansättningen för att kunna utnyttja
mer av härden och följaktligen få ut mer effekt. Det som ligger inne i
härden torde vara värt i storleksordningen en miljard, så det handlar
med andra ord om stora summor. I samband med dessa bränsleopti-
meringar skedde ett antal mindre incidenter, som indikerade att detta
skulle kunna orsaka problem längre fram. I mitten av 1980-talet för-
sökte man att rätta till detta administrativt, genom utbildning och
uppdaterade störningsinstruktioner; under 1990-talet satsade man på
nya larm och de senaste åtgärderna är de automatiska skyddssystem
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som har installerats på en del anläggningar, integrerad teknologi som
snabbstoppar processen vid för stora härdsvängningar. 

Förändringar av det här slaget medför nya utmaningar, inte minst
för instruktörerna. Å ena sidan eftersträvar man formalisering av ope-
ratörernas arbetssätt, att få dem att följa olika processcheman för
avstämning vid larm, göra allt i rätt ordning och kommunicera tydligt.
Målet är att slipa bort skillnader mellan olika skiftlag, så att alla ska
göra allting på samma sätt. Samtidigt försöker man att, genom olika
”hintar”, uppmuntra till en undersökande attityd i förhållande till even-
tuella oklarheter eller indikationer på att något inte står rätt till.107)

För en utomstående framstår detta onekligen som motstridiga mål.
Finns det då inte risk för att även processchemana påverkar förmågan
till överblick och intuitiv förståelse av läget? Det som kallas ”Första
kontroll”, som används i händelse av larm, kan bli mycket ”gör si, gör
så”, tycker man. Man har av den orsaken skrivit in överst på instruk-
tionen att det är viktigt att man skapar överblick. ”Vi lär dem kunska-
per”, som en av instruktörerna säger. Utbildningen är inriktad på fak-
ta, inte på förståelse och tillämpning. 

Min reflektion är om inte instruktörerna ändå borde kunna göra en
mer prestigelös värdering av erfarna operatörers kunnande, när dessa
kommer in till återträning. Denna utbildningsform blir annars myck-
et ett sätt att visa upp att man inte har tappat grunderna, även om nya
moment tillkommer genom erfarenhetsåterföring. Man skulle kunna
jämföra detta med en erfaren bilförare och att det finns en uppfattning
bland körskolelärare att många bilister tappar de grunder man lärt sig
i utbildningen och med tiden börjar runda hörnen och helt enkelt slar-
va. Man bortser då från att man som bilförare utvecklar sin körvana i
mötet med konkreta situationer och att erfarenheten har en annan struk-
tur än de kunskaper som kan förmedlas genom grundutbildningen.
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Statistik som tagits fram av Statens institut för kommunikations-
analys (SIKA) påvisar hur antalet omkomna eller skadade i vägtrafik-
olyckor, under 1980-2007, legat på en avsevärt högre nivå i ålders-
grupperna 18-19 år och 20-24 år, jämfört med gruppen 25-64. Som
mest har förare mellan 18-19 år haft en olycksfrekvens som överstigit
900 personer per 100000 i medelfolkmängden, jämfört med en mer
konstant siffra på cirka 200 per 100000 i gruppen 25-64. Samtidigt
har kategorin 20-24 år legat stadigt kring 600 personer per 100000.
Tilläggas bör att flertalet av dessa var relaterade till personbilsolyck -
or.108) Om man ska föra analogin vidare så skulle de störningar som
läggs in i simulatorträningen, som mestadels är baserade på verkliga
händelser ute på verken, motsvaras av att erfarna bilförare får träna på
situationer som orsakat tidigare olyckor. Man kan i så fall fråga sig hur
återträning av det här slaget skulle stå sig i förhållande till den erfaren-
het som bilföraren skaffar sig ute i trafiken. 

12  mars 2009

Även sista skiftet ut på F3:s återträningsperiod har problem med sam-
ma fenomen som föregående skiftlag, att upptäcka de härdsvängning-
ar som instruktörerna har simulerat. ”Det fladdrar ju ganska mycket”,
menar en av operatörerna, angående de temperaturanvisningar som
finns på den digitala panelen. Inte heller här uppmärksammade man
färgskiftet på dämpkvotsvärdet, som visas längst ner på den ena av
dataskärmarna vid reaktoroperatörens plats. Rätt åtgärder men utifrån
”fel tanke”, lyder omdömet från instruktörerna. ”Det finns idag inget
lätt sätt att se svängningarna (dämpkvotens mätvärde när den växlar
färg)”, konstaterar man även här. Dessutom är det så, att en lista på en
av skärmbilderna visar om man fått larm, en annan skärmbild om lar-
met kvarstår, ytterligare en annan beskriver själva händelsen och dess
karaktär. Och upptäcker man inte det så kallade 520-larmet (färgskif-
tet) direkt, så hamnar det snabbt långt ner i händelselistan, som stän-
digt uppdateras. Det gör att man många gånger prioriterar det så kal-
lade 517-larmet, det vill säga de siffror som står och ”fladdrar” på
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instrumentpanelen bredvid. Vad man än tycker om de nya larmen så
har likväl samtliga skiftlag undgått att upptäcka härdsvängningarna. 

Efteråt betonar instruktörerna vikten av att noga slå i och följa
instruktionerna, samt tydlighet i kommunikationen utifrån de stan-
dardiserade scheman som finns tillgängliga. Tidigare var utbildningen
inte på samma sätt arbetsuppgiftsorienterad. Istället läste operatörer-
na det som gick att få tag på om verkets system och funktioner; man
skrev instruktioner i lika hög grad som man använde dem. Det som
sedan hände var att verktyget Systematic Approach to Training (SAT),
på IAEAs begäran, infördes som vägledning för operatörsutbildning-
en. I och med detta började personer i andra delar av organisationen
analysera instruktionerna, för att sedan bryta ner innehållet i katego-
rierna kunskap, färdighet och attityd. 

En av instruktörerna som är med idag jobbar i vanliga fall med teo-
riutbildning i Forsmark, men har under några tillfällen ryckt in i simu-
latorträningen i Studsvik. Han anser att målen i dagens utbildning har
blivit allt för ”faktaorienterade”. I slutet av 1980-talet skiftade fokus
över mot preciserade arbetsuppgifter, utifrån de instruktioner som
tagits fram av operatörer som varit med från början; man tittar då i
första hand på (beskrivningarna av) arbetsuppgifterna för att bedöma
vad operatörerna behöver kunna. Rätt attityd i att använda mallar och
instruktioner har sedermera blivit allt mer centralt i utbildningen.
Denne menar vidare att profilen på dem som anställs idag skiljer sig
från tidigare. Framför allt finns det större brister i de grundkunskaper
man får med sig från de tekniska grundutbildningarna, som tidigare
var mer praktiskt inriktade, men som idag blivit mer teoretiska. Det
blir allt färre som kan ”skruva och känna” på verken; man tvingas
ibland leta upp någon på en bilverkstad ”med känsla för skruvandet”
och sedan utbilda den personen på plats, för att kunna upprätthålla
sådan kompetens inom de olika verken. 

Utbildningen handlar idag mindre om ”hur det hela hänger ihop”
och desto mer om beteende. Lite oroväckande är det trots allt, att man
nu har en situation där man driver igenom effekthöjningar och omfat-
tande modifikationer av anläggningarna, samtidigt som en ansenlig
del av den erfarna personalen är på väg att lämna, eller redan har läm-
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nat organisationerna.109) När jag frågar om yrkeskunnandet i verk-
samheten, så säger han att så kallade ”table-topintervjuer” delvis har
genomförts på F1, F3 och O3 – att man exempelvis intervjuar en eller
flera erfarna reaktoroperatörer och ställer frågor som: Vad behöver en
reaktoroperatör kunna? Intentionen har varit att införliva resultaten
av detta i utbildningen, men hittills har man inte kunnat se något resul-
tat av detta – i alla fall inte på F3. 

*

Det finns vissa intressanta likheter mellan det arbetsuppgiftsoriente-
rade angreppssätt som har etablerats inom kärnkraftsbranschen och
den pedagogiskt präglade arbetslivsforskningen som har kallats för
kvalifikationsforskning. Även inom detta fält är det vedertaget bruk att
försöka definiera yrkeskunnande för att knyta det till viss utbildning.
Molander (1997) menar att de antaganden som ligger till grund för
detta är problematiska, även om forskningens resultat kan ha vissa
positiva sidoeffekter. Dessa analyser tenderar likväl att bortse från
skillnaden mellan de krav som verksamheten ställer och de, faktiska
och potentiella, kvalifikationer som de anställda i själva verket besit-
ter. Den opersonliga formen kvalifikationskrav och den mer personli-
ga formen kvalifikation – i betydelsen ”kunnighet” – används med
andra ord i stort sett ”helt synonymt”.110) Begreppen glider på så sätt
ihop och det huvudsakliga målet blir att arbetsuppgifternas krav ”spe-
cificeras på ett sådant sätt att de kan omsättas i en utbildning”.111)

Enligt Erland Frick112), en av dem som har jobbat mest med SAT i
Sverige, är detta just en metod för att ta reda på kraven för utbildning,
ett underlag för systematisk träning av de arbetsuppgifter som uppfat-
tas som mest relevanta inom de respektive befattningarna. Detta har
sin grund i de utredningar som gjordes efter Three Mile Island-olyck-
an utanför Harrisburg. I samband med dessa granskningar observera-
des tre nyckelområden, inom vilka man uppfattade att det fanns svag-
heter i operatörernas kompetens: Komponentkunskap, reaktorteori
och termodynamik. Man tog därför fram mål och utbildningsmateri-
al och började även dela upp kunskapen i olika moment och kompe-
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tenser. Man började också bedöma de olika kompetenserna hos opera-
törerna i skala 1-5. Det var denna utveckling som ledde fram till bil-
dandet av WANO, branschens intresseorganisation för utbyte av erfa-
renheter i samband med drift- och säkerhetsfrågor. 

Enligt Erland Frick är det fortfarande stor skillnad på kraven från de
nationella tillsynsmyndigheterna om man jämför Sverige och USA. I
USA har man höga teoretiska krav för alla befattningar. ”Man ska kän-
na sin station”, som han uttrycker det. I början av 1990-talet tog SKI
fram en egen SAT-modell för Sverige. Detta var väsentligen en översätt-
ning av IAEAs tillämpning av SAT, vilken har modifierats och uppdate-
rats med hänsyn till de utvärderingar som gjorts av IAEAs grupp för
översyn av driftsäkerhet (OSART). Enligt Frick är den största förtjäns-
ten med ett analysverktyg av det här slaget, att man får en fungerande
och styrd arbetsplatsträning av god kvalitet och att man genom analy-
serna bör kunna upptäcka svagheter inom de olika organisationerna.
Detta är viktigt inte minst med tanke på påbörjade generationsskifte. 

Table-top-intervjuerna som ligger till grund för utbildningen – vil-
ka till sin form påminner om fokusgrupper – används för att ta fram
lämpliga kompetenskrav för utförandet av olika arbetsuppgifter. Här
har man i första hand använt sig av olika ämnesexperter. Man ställer
frågor, som sedan besvaras och man träffas regelbundet 1-2 dagar i
veckan under en begränsad period. Attityder är det som visat sig svå-
rast att fånga, eftersom man måhända inte ”tänker i de banorna”. Dock
har det enligt Frick inte funnits någon riktig kontinuitet i detta. Det
finns en frustration över att man byter folk, det vill säga ämnesexper-
ter, för ofta och på grund av detta är det bara ett litet antal ”som har
gått i mål”. Han tillstår att det med ett sådant arbetssätt riskerar att bli
för inriktat mot normal drift, ”men kan man sin station så” är mycket
vunnet. Erland Frick förespråkar även att man borde ha någon form
av cirkulation mellan att vara instruktör och reaktoroperatör, som man
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exempelvis har det i Finland. Idag är det endast ett fåtal instruktörer
som har gedigen drifterfarenhet, vilket kan tyckas anmärkningsvärt:
”En som kan flyga en cessna får knappast utbilda en jumbojetpilot!” 

Operatörerna motsatte sig till en början en allt för detaljerad ned-
brytning av kunskaper, i den form som SAT ursprungligen importera-
des. Med målstyrningsmetoder som SAT definieras de olika stegen i
utbildningen mycket noga innan man tar fram styrdokument för
utbildare och instruktörer. Efter Forsmarkshändelsen började man till
exempel utbilda på just den typen av händelser, istället för att utbilda
på hela elsystemet. Detta är ett dilemma även inom den så kallade erfa-
renhetsåterföringen från omvärlden, men även att man hela tiden lig-
ger steget efter verkligheten. Samma sak var det när man upptäckte
problemet med härdsvängningar, att man inriktade utbildningen spe-
cifikt mot detta, för att det var något som faktiskt hade hänt, som var
känt. Det är lätt hänt att det blir en analys för analysens skull, för att
det är ett myndighetskrav, och att man sedan blir nöjd för att man har
gjort en analys. Det svåra, enligt Erland Frick, är att förankra analysen
i organisationen. Instruktionerna är ett stöd, men man måste kunna
de olika förloppen i dess helhet och simulatorträningen skulle, liksom
i Finland och USA, kunna göras ännu mer omfattande. Ett annat pro-
blem är att sakkunskapen om reaktorerna försvinner om man inte har
byggt något på länge och i Sverige byggdes de befintliga anläggning-
arna under 1970- och början av 80-talet. Även här spökar den så kal-
lade tankeförbudslagen. 

Erland Frick förordar även ett annat utbildningsverktyg, Plateau,
som ”håller reda på kompetensen” hos personalen, som vilka kurser
man har fullgjort: ”Har man gått en kurs så har man fått en viss kom-
petens.” Genom detta program kan man till exempel se om någon har
en ”förfallen utbildning”, om man har missat att gå en viss kurs osv.
Utmaningen är att få fram de svåraste arbetsuppgifterna för att sedan
träna på dessa, moment som anses extra knepiga och som därför blir
återträningsbara. Arbetsplatsträningen innefattar en utvärdering som
görs i simulatorn. Men även här har man, för att som Frick uttrycker
det ”behålla kompetensen inom organisationen”, tagit fram specifika
krav som operatörerna måste uppfylla för att bli godkända. 
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Besök i Ringhals
Att problem uppstår i samband med modifikationer av anläggningarna
är något som även personalen på Ringhals fått erfara. I samband med
provdriften efter effekthöjningen av Ringhals 3 2007 upptäcktes bland
annat mätvärden som inte stämde med de förväntade.113) Den 8 april
2009 besökte jag återträningen på Ringhals 3 och 4. Under dagen för
besöket går simulatorträningen ”utanför det normala temat”, något man
kallar utbildning utifrån önskemål. Man åstadkommer till exempel en situa-
tion som ”såg normal ut” trots att det var ett allvarligt fel. Tanken är att
deltagarna får komma med önskemål om olika övningar och störningar
denna den sista dagen under återträningsveckan. Man talar bland annat
om säkerhet i förhållande till kostnader, att ”överdrivna åtgärder” många
gånger är såväl onödiga som dyra, exempelvis nödstopp av reaktor. Detta
är en ständig avvägning som måste göras.

När jag kommer är det R4 som återtränar. Här strävar man av allt
att döma efter ett större inslag av samspel mellan instruktörer och
 operatörer, så kallad ”gemensam problemlösning”, och man får
 omedelbart en känsla av dialogbetonad lärmiljö, där mindre vikt läggs
på formalisering av arbetssätt. Tonen är resonerande, snarare än att
man trycker på vad som är rätt och fel: ”Det kan vara bra att veta att
så är verkligheten”, som en av instruktörerna uttrycker det. Två lär-
lingar går med skiftlaget denna dag. 

Instruktörerna berättar att man på Ringhals alltid testar ny teknik,
exempelvis ny turbinteknik, i simulatorn. Man kollar om det finns
några problem i programmen och försöker ”bygga bort” dessa innan
tekniken implementeras på verken. Det innebär med andra ord att ver-
ken påverkas av erfarenheter från simulatorn och inte bara tvärtom.
Nyligen upptäckte man till exempel ett reglerande system som inte
visade sig fungera fullt ut. När det gäller utbildningen har man ändrat
så att man numera ”går in under resans gång” och ger lite tips etc.
Detta, menar man, bryter av mot den gamla metoden med fokus på
noggrannhet i kommunikation och arbetssätt, vilket är ”på gott och
ont”. Instruktören som jag talar med inledningsvis tycker ändå att man
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vinner i slutändan på det nya ”tänket”. Man framhåller även vikten av
processkänsla, att man som operatör är tvungen att ha en känsla för
exempelvis olika flöden. Man trycker även på att det måste finnas en
medvetenhet om att ”verkligheten alltid är oslagbar”: Verkligheten
hittar alltid på ”mer störningar än vad vi förmår göra”, som går långt
utanför vad någon hade kunnat tänka ut i förväg. 

Efter passet följer parallellskiftet på R3 med nya instruktörer. Dessa
bekräftar bilden av att operatörerna har fått ett större inflytande på
utbildningen på senare år. Man har på så sätt infört ett nytt upplägg:
”Man ser att de har mycket tankar och idéer de går och värker på”,
menar en av instruktörerna, och detta är något man tror sig kunna
utveckla ytterligare framöver. Man försöker fortfarande likrikta själva
arbetssättet, men accepterar trots det skillnader mellan skiftlagen: ”Så
måste det ju få vara”, menar man. 

Ringhals 2, 3 och 4 skiljer sig från övriga svenska verk eftersom reak-
torerna här inte är kokvattenreaktorer utan tryckvattenreaktorer byggda
enligt amerikansk modell. Bland annat skiljer sig haveriinstruktioner-
na åt mellan de olika reaktortyperna. ”Problemet”, menar man, är att
”anläggningarna går för bra”. Många av operatörerna har till exempel
aldrig upplevt ett snabbstopp annat än i simulatorn – man får följakt-
ligen ingen ”träning i praktiken”, vilket kan ha sina nackdelar. Annat
var det tidigare, då snabbstopp var vardag ute på verken. Idag är det
alltså tvärtom, varför man alltmer har börjat lägga in driftstörningar
och större haverier i simulatorträningen. 

På KSU Ringhals är det problemlösning som står i fokus idag –
”identifieringsbiten” har blivit allt viktigare, att man inte vet i förväg
vad som kommer att hända under passet. Att man ”rundar hörnen”,
inte kör enligt bokstaven, tror man kan bero på att operatörerna vet
att det formaliserade inte räcker – man är tvungen att addera sin egen
processkänsla till arbetet. Precis som på F3 så trimmas sådant som
snabbmöten under passet, att det finns en tydlighet i kommunikatio-
nen mellan operatörerna. Men nu uppmuntras dessa även att komma
med egna förslag till övningar: Tidigare har man från instruktörernas
sida upplevt att man kommer till en viss nivå med återträningen, men
att man sedan kört fast och helt enkelt ”inte kommer längre”. 
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Nuförtiden jobbar man på ett annat sätt, något som har gjort arbe-
tet både roligare och mer intresseväckande – tidigare lade man sig till
med något av en machostil, där instruktörerna förväntades sitta inne på
alla svaren medan operatörerna i mångt och mycket skulle ”matas med
rätt och fel”. Detta utmynnade inte sällan i ett slags kamp, eftersom
skiften då kommer in och ska visa sig på styva linan, det vill säga hur
”duktiga” de är; många var de instruktörer som hade ont i magen inför
utvärderingarna. Numera får man vara instruktör ”på riktigt sätt”.
Det är mer av en coachroll, ett utbyte och samarbete med operatörer-
na; det ska inte längre vara skambelagt att säga till om det är något
man inte förstår. 

Lärandesituationen har därmed ersatt den ”kamp” som blockerade
mycket av inlärningen. Det är något man ser tydligt inte minst nu i
efterhand. Förr upplevde man att operatörerna kunde luta sig tillbaka
och låta sig ”bli matade”, samtidigt som såväl operatörer som instruk-
törer är mer aktiva och engagerade idag. Återsamlingen har mer karak-
tären av gemensam reflektion, där instruktörerna snarare går in och
knuffar lite i rätt riktning. En del operatörer blir lite ”tjuriga” och upp-
lever det som obehagligt om det är något man inte förstår i processen,
något man har blivit mer uppmärksam på från instruktörshåll. Man
vill inte se en kultur där alla tror att de kan allt och där det viktigaste
blir att hålla skenet uppe. 

Man försöker på så sätt flytta över ansvaret för kompetensen till ope-
ratörerna, något som man betonar och försöker få dessa att inse – vil-
ken kunskapsnivå man vill ligga på, vilken attityd man har osv. För
vissa kan detta vara en jobbig insikt, men de flesta verkar överens om
att det här är något som är bra på lång sikt och att det redan börjat visa
sig i form av bättre arbetsklimat. Man får större nytta och glädje av
utbildningen när man blir tvungen att ta mer eget ansvar, det verkar
vara den allmänna uppfattningen. Instruktörerna känner idag en helt
annan respons från skiftlagen – att man är på väg ut ur ”det här död-
läget”. Överhuvudtaget upplever man att det har blivit lättare ”att räta
ut frågetecknen”, eftersom det inte längre ligger samma prestige i
vägen. Det gamla tankesättet hade säkert sina fördelar – några av de
äldre operatörerna tycker till exempel att det var bättre förr – men även
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begränsningar. Likväl tonar andra orosmoln upp sig, till exempel snål
bemanning, samt att man som instruktör idag har sämre med tid att
vara på plats ute på verken. Ibland kommer WANO eller IAEA och
”skrämmer upp oss lite”, något som man upplever som nyttigt och att
dessa faktiskt kommer med många ”vettiga grejer”. 

Hur ser man då på simulatorn, som hjälpmedel för lärande eller som
en spegel av verkligheten? I simulatorn kan man visserligen simulera
haverier och andra missöden. Men detta kan samtidigt ge upphov till
ett slags falsk säkerhet, som inte torde främja säkerheten ute på  ver-
ken. På Ringhals 3 har man i stort sett alltid haft en instruktör som
suttit med ute bland operatörerna i kontrollrummet i simulatorn,
 samtidigt som Ringhals 1 har jobbat mer som de andra kokvattenreak-
torerna. Det skulle kunna vara ett tecken på att man ser på simulatorn
som hjälpmedel snarare än spegel av verkligheten, vilket kan  jämföras
med återträningen för Forsmark 3, där instruktörerna till största delen
av tiden satt inne i övervakningsrummet och observerade vad som uts-
pelade sig i simulatorn, med hjälp av monitorer och mikrofoner. Idag
är utbildningen på R3 och R4 mer dialogbaserad, där instruktörerna i
större utsträckning än tidigare tar steget ut från  kontrollrummet och
samtalar med operatörerna under utbildningens gång. 

Idag är man mer inriktade på lärande än på beteende och korrekt
arbetssätt. Detta är likväl en balansgång: Instruktörerna vill inte ”vara
inne och peta” för mycket och på så sätt ”störa timingen i teamet”.
Man diskuterar även sådant som överblick och processförståelse med
operatörerna: ”Kan ni utifrån ”bilden” i kontrollrummet direkt berät-
ta vad det är som felat – utan att först titta i instruktionerna?” Det man
slås av är att man faktiskt lyckas få till vad som påminner om en dialog-
situation, en levande diskussion kring samspelet mellan människa och
teknik i kontrollrummet. ”Vi sugs in i skärmarna mer än vi sugs in i
pulpeterna”, menar en av instruktörerna. Det är viktigt att ha detta i
medvetandet, att man försöker behålla överblicken i händelse av stör-
ning; får man en störning på en av turbinerna är det lätt att man ”tap-
par” den andra, något man märkt av när man testat de nya bildskär-
marna som har tagits i bruk. Utvecklingen går mot att simulatorn ska
bli än mer ”naturtrogen”. Framöver ska det vara  möjligt att utföra
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åtgärder så som i verkligheten, med ett mer överensstämmande tidsper-
spektiv. Man är dock medveten om risken för falsk säkerhet, speciellt
om man bara fokuserar på beteende/korrekt arbetssätt. Det blir därför
angeläget att fortlöpande försöka understödja en processförståelse hos
operatörerna, utifrån vilken det blir lättare att också tolka instruk -
tionerna. Nuförtiden kan man bli operatör snabbare än tidigare och
det går fortare att avancera i befattning. I vissa fall kanske man bara är
ett drygt år på varje befattningsposition. Enligt instruktörerna på KSU
Ringhals är detta också något som man har börjat märka av, i form av
bristande processförståelse. 

Numera upplever man trots det att det finns ett bättre klimat inom
verken, mindre präglat av prestige och inbördes konkurrens. Icke  desto
mindre finns det även en större variation i teknisk kompetens  mellan
de olika skiften och skiftcheferna vill inte gärna släppa tekniskt skick-
liga operatörer till andra skift. Samspelet inom skiften är av stor bety-
delse, men det är också viktigt att man pratar på samma sätt, använder
samma terminologi etc. mellan de olika skiftlagen. Fortsatt byter man
mycket folk mellan i första hand Ringhals 3 och 4, eftersom dessa verk
anses vara i det närmaste identiska. Instruktörerna jag talar med anser
samtidigt att otydlighet i kommunikationen mellan operatörerna även
kan vara ett sätt att ”skapa tid för sig själv”; det är något som så att
säga ”händer i alla förhållanden”. Många gånger är man ”som i en
bubbla” när man undersöker ett störningslarm – det är därför viktigt
att få den personens uppmärksamhet, så att man vet att man har för-
stått varandra. Samtidigt är det viktigt att man som operatör använ-
der sitt omdöme, att utifrån instruktionerna ”känna av” vad man ska
välja att kontrollera i avvägningssituationer, exempelvis vilket mätin-
strument som man i första hand ska hålla ögonen på. 

Idag anser man att det viktigaste i återträningen är att ”ta hand om
händelsen”, utifrån skiftets egen erfarenhet, och att reflektera kring
detta – den tekniska kompetensen repeteras snarare på egen hand, eller
under teoriveckor. Man tänker också mer i termer av utbildningsår än
utbildningsdagar, att det är viktigt att man betraktar helheten som ett
kontinuerligt lärande. I början av 1980-talet var det inte ovanligt att
man hade 3-4 störningar per skift; inom nuvarande generation finns
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det dem som har arbetat i tjugo år utan att ha haft en enda störning!
Det är viktigt att ta hänsyn till detta i utbildningen. Tryckvatten reak -
torerna i Ringhals krånglade rätt mycket i början, men går nu som en
klocka. ”Det var en rolig period”, konstaterar en av instruktörerna. 

Uppkomsten av en kris 
Enligt Analysgruppen vid KSU, som bildades efter Tjernobylolyckan
1986, hade den störning som inträffade den 25 juli 2006 på Forsmark
1, som då var i drift på full effekt, sitt ursprung i en kortslutning i ett
ställverk – en anläggning för distribution av elkraft – i nära anslutning
till Forsmarksanläggningen. Kortslutningen orsakade i sin tur en kraf-
tigare störning i elsystemen på Forsmark 1 som sedan fortplantade sig
i flera nivåer av anläggningen; året innan hade några elektriska kom-
ponenter, så kallade underfrekvensskydd, bytts ut på ett felaktigt sätt
samtidigt som efterföljande kontroller i efterhand bedömdes som otill-
räckliga.114)

En av de viktigaste säkerhetsaspekterna när det gäller reaktordrift
är att den kärnreaktion som startas skall kunna kontrolleras och om så
blir nödvändigt avbrytas, eller snabbstoppas genom att en stor del av
styrstavarna förs in i reaktorhärden. Systemen vid verken är utforma-
de med stora säkerhetsmarginaler, som ”förlåter fel” både vad gäller
konstruktion och mänskligt handlande. Vissa säkerhetsfunktioner är
dessutom automatiserade. Dessa är uppdelade i olika typer av system,
som sätter igång automatiskt i händelse av störning, barriärer i det
som är reaktorns djupförsvar. Vid det här tillfället slogs en del av det-
ta så kallade djupförsvar ut efter påverkan från en enskild yttre förete-
else, kortslutningen i nämnda ställverk. Vad som därefter händer är
att två av fyra reservdieselmotorer, som sätter igång i händelse av elfel,
inte startar. I Forsmark finns reservsystem för eltillförsel i flera av
varandra oberoende nivåer, men vid det här tillfället slogs alltså delar
av denna reservkraft ut. 115)

Det var detta som i efterhand ansågs vara det mest allvarliga med
händelsen i Forsmark, att delar av skyddet av reaktorns säkra och till-
gängliga drift inte fungerade fullt ut. Situationen kunde emellertid
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klaras ut utan att några inre eller yttre skador uppkom; tack vare att
andra delar av djupförsvaret fungerade som de ska så skedde en avställ-
ning av reaktorn med god säkerhetsmarginal. Enligt Analysgruppen
var driftpersonalens agerande i kontrollrummet klanderfritt, något
som i första hand tillskrivs simulatorträningen och de ”realistiska
övningar av mycket omfattande haverisituationer” man har kunnat
genomföra där, samt även de störningsinstruktioner ”som gör det möj-
ligt för operatörerna att fungera rationellt även i en pressad situa-
tion”.116)

Skiftlaget tog hand om störningen enligt rutiner som tränats i simu-
lator på fall av samma typ som Forsmarksincidenten. Bland annat
användes speciella instruktioner i form av ”Första kontroller” och
”Övergripande StörningsInstruktioner” (ÖSI) på ett korrekt sätt.
Trots en oklar signalbild och släckta dataskärmar utförde persona-
len sitt arbete enligt instruktionerna synnerligen effektivt.117)

Det gäller generellt för Analysgruppens utredning att man lyfter fram
formaliseringens förtjänster. Följaktligen görs inga anmärkningar som
kan hänga samman med personalens erfarenhet och förmåga att han-
tera det oförutsedda. Det ska sägas att detta är en teknisk analys, som
kanske inte kan förväntas täcka andra betraktelsesätt; bedömningen
är att händelsen uppkom till följd av ett konstruktionsfel, men även att
underhållet på verket varit bristfälligt. I Forsmarks och SKIs versioner
beskrivs operatörernas agerande på liknande sätt, närmare bestämt
som ”ett resultat av att de noggrant följde väl utformade instruktioner
och med stöd från en gedigen simulatorträning i en förvirrande och
stressig situation, där information saknades eller var missvisande”.118)

Johan Sanne menar att detta är en för branschen vedertagen fram-
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ställning, som slätar över det faktum att man i den här typen av situa-
tioner är beroende av ”kunskaper som man lär sig genom att delta i
den dagliga driften och genom sina arbetskamrater”:

Utöver en oväntad händelse med fallerande indikationer, larm och
belysning, försvårades kontrollrumspersonalens förståelse av vad
som hänt av brister i konstruktionsarbete, i utbildningen samt bris-
ter i utformningen av elsystemets presentation i kontrollrummet.
Samtliga bedömare är ense om att personalen trots dessa svårighe-
ter agerade förtjänstfullt och att de hade kunnat förhindra skador
på härden och i förlängningen en härdsmälta, om fyra säkerhetssys-
tem slagits ut. […] Personalen utgjorde således inte något riskob-
jekt, tvärtom illustrerar de bristerna i anläggningens konstruktion
med sitt kompetenta agerande. Samtidigt ser det ut som om kärn-
kraftsindustrins beskrivning av orsakerna till deras kompetenta
agerande stärker den kalkylerade logikens uppfattningar av riskob-
jekt och med vilka kunskaper och metoder säkerhet skapas.119)

Eftersom de problem som uppstod inte fanns beskrivna i verkets risk-
analys, så kunde inte driftpersonalen förbereda sig på det som inträf-
fade i Forsmark ”enbart genom instruktioner och simulatorträ-
ning”.120) Man var tvungna att lita till egen och andras erfarenhet.
Sanne menar att konstruktionsfel mestadels hamnar i skymundan när
risker inom kärnkraftsindustrin diskuteras. Men man kan inte uteslu-
ta att det finns fler dolda fel, som ännu inte har upptäckts. 

I samband med Harrisburgolyckan var det inte själva händelsen i sig
som genererade avgörande kunskap inför framtiden. Enligt Lars G
Larsson, som var med och ledde bygget av den första tryckvattenreak-
torn i Sverige, Ringhals 3, var det väsentliga hela den diskussion som
uppstod inom branschen och myndigheterna, med avseende på drift-
säkerhet:

Visst gjorde vår generation våra misstag. Främst var det vår blinda
tro på tekniken och vår oförmåga till dialog med dem som var kri-
tiska till kärnkraft. Dessa misstag har kärnkraftbranschen nu (för-
hoppningsvis) lärt av. Olyckorna vid Three Mile Island (TMI) –
anläggningen och Tjernobyl har också – samtidigt som kärnkrafts-
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tekniken miste förtroendet i breda kretsar – givit synnerligen vik-
tiga och säkerhetshöjande bidrag. TMI initierade den viktiga erfa-
renhetsåterföringen (”små sår och små reaktorincidenter skall man
inte förakta”), Sverige blev första land att kräva filtrerad avlastning
av inneslutningen och Tjernobylolyckan initierade begreppet
”säkerhetskultur”.121)

Hur ser då en jämförelse ut med Forsmarkshändelsen? Den allmänna
uppfattningen tycks vara att Forsmark har haft en sluten kultur, vilket
bidragit till att man delvis har haft ett sämre rykte inom branschen än
övriga svenska verk.122) Under arbetet med studien träffar jag av en
tillfällighet på en elektroingenjör från Forsmark. När jag berättar om
det forskningsprojekt jag är involverad i, som initierades i kölvattnet
av Forsmarkshändelsen, hävdar denne att många anställda var väl med-
vetna om bristerna på underhållssidan. Man kunde rent av se det som
inträffade som något positivt. I och med den uppståndelse som hän-
delsen förde med sig så kunde man från ledningens sida inte längre
”blunda” och köra på med effekthöjningar, kortare underhållsperio-
der etc.123) Även säkerhetskulturen – vilken kan ses som ”en kollektiv
mänsklig faktor” – har i efterhand fått skarp kritik.124) Innan olyckan
hade man som regel på förhand bestämt att verket skulle stå nere i ett
visst antal dygn; även om ytterligare brister upptäcktes så var man ovil-
lig att förlänga underhållsperioden. Men faktum är att om man ändrar
något i systemet så påverkar detta ofrånkomligen helheten, vilket kan
vara riskabelt om man inte hinner göra ordentliga tester – något som
bara är möjligt när reaktorn är avställd. Personen jag talat med hävdar
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119. A.a. s 11.
120. A.a. s 13.
121. Spelplats 3.2009, s 18.
122. I rapporten Ledarskap för säkerhet (2007) anser Larsson & von Bonsdorff, s 28, att hela bran-

schen i Sverige isolerat sig för mycket från omvärlden, sedan början av 90-talet. Bland annat
så har det varit svårt att få svenska deltagare från kärnkraftbolagen till viktiga IAEA-konfe-
renser. 

123. Personen jag talat med har bett att få vara anonym. På grund av det känsliga temat har jag
trots det valt att ta med dessa synpunkter här. 

124. Jfr Sanne (2008): s 6-8.
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att det är ytterst ovanligt att man ringer in ett annat skiftlag att kom-
ma tidigare – men i det här fallet var det bra, då dessa med nya ögon
kunde hjälpa till att reda ut situationen. Med några års distans till det
som hände anser han rent av att händelsen var en nödvändig vänd-
punkt, inte minst för kulturen på Forsmark, där man tidigare haft lätt
för att slå sig på bröstet istället för att utveckla verksamheten. Även
utkontrakteringen av en stor del av underhållsarbetet har av allt att
döma haft en negativ betydelse, vid sidan av det anställningsstopp som
rådde innan 1999 – det var mer en tidsfråga innan konsekvenserna av
de många omläggningarna och effektiviseringarna gjorde sig gällande.
Senare kontaktar jag nämnda person för att få mina intryck bekräfta-
de. Han menar då att man helt enkelt har haft för stor arbetsbörda på
verken. Det har pågått för mycket på samma gång, med effekthöjning-
ar och modifikationer av anläggningen. Många gånger har inhyrda
konsulter och projektledare dessutom inte känt till alla de regler som
finns inom branschen. Risken är överhängande att man bygger in nya
fel om man inte har tillräckligt med tid att testa anläggningen i skarpt
läge och inte enbart i simulatorn. 

Elmarknadens avreglering i Sverige 1996 medförde bland annat att
mer av underhåll och revisionsarbete lades ut på entreprenad; att
många av branschens aktörer följde denna ”outsourcing-trend” har
gjort den ansvarsfördelning som varit karaktäristisk för den svenska
modellen mer otydlig. I och med detta har tillsynsmyndigheten rört
sig bort från de säkerhetstekniska frågorna, mot ärenden av mer admi-
nistrativ och juridisk karaktär. Detta menar i alla fall Lars G Larsson
och Magnus von Bonsdorff (2007), som på Vattenfalls uppdrag gjort
en utredning av företagets styrning och uppföljning av kärnkraftsverk-
samheten: 

Den ökade formalismen inom SKI har också tagit sig uttryck genom
att den väsentliga allmänna anläggningsbevakningen, då man ”kän-
ner av de allmänna stämningarna” vid kärnkraftverken verkar ha
nedtonats till förmån för de i och för sig viktiga större, områdesvi-
sa inspektionerna.125)
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Utredarna till rapporten har utvärderat hur kärnkrafts industrins orga-
nisationer har hanterat säkerhetsfrågorna ur ett ledningsperspektiv.
Man konstaterar bland annat att det inom stora delar av Vattenfall
under senare år har skett en degradering av säkerhetstänkandet. Det
allvarligaste är att företagsledningarna inte tillräckligt beaktat de av
WANO definierade signaler och indikatorer som varnar för en för-
sämring av säkerhetskulturen. Forsmarks kraftgrupp (FKA) och Ring -
hals AB (RAB) har, i likhet med de flesta andra kärnkraftverk, i upp-
drag att producera elkraft till lägsta möjliga kostnad. Det innefattar
bland annat att försöka minimera kärnbränslekostnaderna och övriga
kostnader. Samtidigt måste man ta hänsyn till ”prioriteringen av kärn-
säkerheten framför både kort- och långsiktiga ekonomiska mål och
produktionsmål”; enligt rapporten finns det idag en osäkerhet inom
kärnkraftbolagen angående tolkningen av dessa båda uppdrag, hur de
koncernövergripande, finansiella målen för kärnkraftsproduktion skall
uppfyllas och hur dessa skall prioriteras ”relativt säkerheten”. Ned -
skärningar och besparingar hör de flesta verksamheter till. Värre är att
det i det här fallet har saknats tillräckliga resurser för att genomföra de
senaste årens omfattande effekthöjnings- och moderniseringsprogram.
Olyckligt nog så har dessa anläggningsförändringar sammanfallit med
målsättningen att få ner de årliga underhållskostnaderna under en viss
nivå. Sammantaget har detta föranlett stora påfrestningar, eftersom
”åtgärder till följd av effektiviseringskraven medfört en kraftig deci-
mering av personalresurserna både centralt och vid FKA och RAB”.126)

Rapporten bekräftar även det som verkar vara en allmän uppfatt-
ning inom branschen, att man på Forsmark blev något av ett offer för
sin egen framgång. Verket var det senaste som togs i drift i Sverige och
man hade tidigt en vision om att bli ett av de bästa kärnkraftsverken i
världen; såväl konstruktion som bemanning kännetecknades av den
stora kompetens och erfarenhet som fanns inom Vattenfall på den
tiden. År 1993 fick man den internationella utmärkelsen ”Power Plant
Award”, en framgång som enligt utredarna med tiden övergick i ”själv-
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godhet” – något som dessvärre inte uppmärksammades av vare sig led-
ningen för verket eller av Vattenfall: 

Istället uppfattades Forsmarkverkets goda produktionsresultat vara
helt i linje med det ökade fokus på ekonomi och produktion som
utmärkte Vattenfall i slutet av 1990-talet. Den granskning som
WANO gjorde under 2004 uppmärksammade dock klart bristerna
i Forsmarkverkets säkerhetsarbete, men WANOs rapport ignorera-
des i stort och kom visserligen upp till formell behandling i FKAs
styrelse, men behandlades med en ”ad-acta”-attityd och följdes inte
upp.127)

Branschorganisationen WANOs rapport lades snabbt till handling arna
och kommunicerades inte heller som brukligt till Vattenfalls styrelse.
På det hela taget avspeglades inte kärnkraftens betydelse för Vattenfalls
ekonomiska resultat i årsredovisningen 2005, året innan Forsmarks -
händelsen; detta gällde även säkerhetsfrågorna. Att det hade brustit i
kommunikationen kring säkerhetsarbetet såväl internt som externt är,
enligt Larsson & von Bonsdorff, ett tecken på att det inte har funnits
ett tillräckligt engagemang för säkerhetsfrågorna inom Vattenfalls led-
ning. Under koncernens ”benchmark”-strategi, ”Strategier för euro-
peiskt ledarskap”, där företaget utvärderar sin verksamhet i förhållan-
de till det som kallas best practice, lyste till exempel säkerhetsfrågorna
med sin frånvaro. Intrycket var istället att kärnkraften var något som
man helst ville gömma undan eller kamouflera med mildrande uttryck,
som att man har för avsikt att ”öka kapaciteten i befintliga anlägg-
ningar som inte genererar koldioxid”.128) Ett drygt år innan Forsmarks -
händelsen beskrivs exempelvis inte verksamheten som en affärsrisk,
att säkerheten är en förutsättning för en vinstgivande produktion och
där förhållandevis små incidenter kan få negativa konsekvenser för
såväl lönsamheten som trovärdigheten. Detta trots att WANO, i sin
granskning av Forsmark 2004, hade lämnat en ovanligt kritisk rap-
port. 

Säkerhetskultur har blivit något av ett modeord inom säkerhetskri-
tiska verksamheter. Frågan man kan ställa är om vi blir klokare av,
eller om det rent av är fördummande, att tala om säkerhetskultur? Hur
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spelar yrkeskunnande in, något som rimligtvis är en avgörande aspekt
av en god säkerhetskultur? När det gäller Vattenfall så har företaget
efter avregleringen av elmarknaden inte samma uttalade samhällsans-
var som tidigare. Det som uppfylls idag är, som antyds i rapporten
Ledarskap för säkerhet, snarare den kommersiella biten. Det man likväl
har börjat bli varse är, att vid en allt för ensidig fokus på lönsamheten
så blir säkerhetskulturen så gott som alltid försvagad.
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128. A.a. s 15. Citat ur vattenfallkoncernen: Årsredovisning 2005.
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Formaliserad erfarenhet
Detta kapitel utgår huvudsakligen från tre dialogseminarieserier med
deltagare från Vattenfall, KSU och kärnkraftsverken i Forsmark,
Ringhals och Oskarshamn, det vill säga stora delar av den svenska kärn-
kraftsbranschen. Seminarieserierna är en del av ett mer omfattande
utvecklingsprojekt inom KSU på temat Kvalificerad erfarenhetsutveck-
ling.129) Jag har gjort en tematisering av det material av protokoll och
deltagartexter som dessa seminarieserier gett upphov till. De utlyfta
citaten är hämtade ur de texter som deltagarna har sammanställt inför
varje tillfälle, utifrån läsningen av en gemensam impulstext, en idéhis-
torisk essä eller ett exempel på gestaltning av yrkeskunnande från andra
verksamhetsområden.

Inom kärnkraftsbranschen avses med erfarenhetsåterföring att kun-
skapen inom de respektive organisationerna utvecklas och upprätt-
hålls genom att händelser och incidenter som har uppdagats på andra
verk samlas in, analyseras och byggs in i instruktioner och i utbild-
ningsmoment som simulatorträning. I detta har WANO och IAEA
nyckelroller. Genom att ”erfarenheterna” återförs till driftorganisa-
tionerna är förhoppningen att hålla uppe den för hela branschen så
avgörande säkerheten, där blotta ”misstanken att en kärnkraftanlägg-
ning inte är tillräckligt säker kan vara nog för att stänga anläggningen
över en lång tidsperiod”.130)

Vilka är det då som bestämmer hur säkerhetsperspektivet bör utfor-
mas? Vem ges företräde att definiera och producera ”erfarenheten”
och utifrån vilka föreställningar görs detta? Handlar det i själva verket
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129. För en närmare presentation av respektive seminarieserie, se Appendix I.
130. Larsson & von Bonsdorff (2007): s 44.
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om en formaliserad kunskap som går uppifrån och ner i organisa -
tionen? Finns det andra erfarenheter som man inte uppmärksammar
och därmed håller tillbaka? Vilken uppmärksamhet ägnas den erfaren-
hetsbank som operatörerna själva sitter inne på? 

Vad kan man fylla begrepp som erfarenhetsåterföring och säkerhets-
kultur med på ett sätt som gör dessa företeelser begripliga? Det som
var utmärkande för kärnkraftsbranschen i Sverige under 1970-talet
var att man provade sig fram, gjorde fel och var tvungen att skriva om
manualerna. Verksamheten var på väg att byggas upp; det rådde ett
slags pionjärsanda. I början av 1990-talet skedde av allt att döma ett
trendbrott i det att man slutade att undersöka. Främsta målsättning var
nu att ”inget skulle hända”, något som skulle säkerställas bland annat
med hjälp av just erfarenhetsåterföring.131)

Det man går miste om idag, jämfört med tidigare generationer, är
en helhetsförståelse grundad i reflektion över sådant som tidigare gått
snett. Vad som har skett är även att mycket av den gamla dokumenta-
tionen – som handlade om just helhetssyn, vad som ska vara kärnan i
verksamheten, samt hur vissa konstruktioner gjordes och varför – av
olika anledningar har gått förlorad. På Forsmark har man till exempel
förstört mycket av den gamla systemdokumentationen och ersatt den
med modern säkerhetsdokumentation, som inte fick avfattas hur som
helst, utan varit tvungen att följa utstakade kriterier. Bakom detta kan
man ana ett förhållningssätt som ställer de teoretiska processbeskriv-
ningarna i centrum, vilka upprättas som vägledning för att förstå oli-
ka skeenden i arbetet.132)

På ett kärnkraftverk har man numera inte tid att, som tidigare, ”göra
alla misstag”. Kraven på effektivitet och uttagen effekt är större, sam-
tidigt som man har myndigheternas och allmänhetens ögon på sig att
fungera klanderfritt. Kan man då utifrån dagens dokumentation få till-
räcklig vägledning för handling, utan att ha en djupare förtrogenhet
med en anläggning? Detta dilemma förstärks av att kärnkraftsindust-
rin stuckit iväg i komplexitet, samtidigt som dokumentationskurvan
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alltså har vikit nedåt. Eller så har man ”skrivit sönder” den gamla
dokumentationen, genom att undan för undan göra den mer tekniskt
inriktad.133)

Under de senaste åren har WANO genomlyst KSUs verksamhet fort-
löpande. Man har bland annat konstaterat att utbildningen, enligt den
modell som man i stora drag hållit fast vid sedan slutet av 1970-talet,
inte varit tillräckligt effektiv. Enligt WANO har till exempel de interna
utvärderingar som gjorts misslyckats med att fånga upp de kompetens-
brister man nu blivit varse. KSU har även fått kritik för att man inte
varit ute på verken och gjort tillräckliga uppföljningar, utan bedömt
resultatet med hänsyn till egna utbildningsmål. Ges till exempel
 operatörerna möjlighet att tillämpa de nya kunskaperna i sina verkli-
ga arbetsmiljöer?134)

Arbetsnamnet på den här studien, som växt fram som ett samarbete
mellan KSU och Yrkeskunnande och teknologi vid KTH, ”Mätning av
tyst kunskap” har med andra ord en ironisk klang, eftersom den sor-
tens kunskap tycks motstå precisa beskrivningar. Kanske är det till och
med ett orimligt projekt att ”studera” tyst kunskap i en arbets- eller
utbildningssituation? 

I likhet med Diderots instinkt, menade filosofen Hans Larsson, i en
liten skrift från 1892, att intuition är kopplat till erfarenhet och att
kunskapen ändrar karaktär i takt med att den övergår i intuition.135)

Beteckningen ”återträning” signalerar annars att det snarast är fråga
om att det sker en återgång över tid och att operatörernas kunnande
med jämna mellanrum är i behov av att återväckas. En allmän farhåga
verkar vara att operatörerna, väl tillbaka på verken, ”rundar hör-
nen”136), att man glider över i ett mer informellt beteende, vilket anses
vara av ondo. Enligt instruktörerna på Ringhals beror detta dock tro-
ligtvis på att operatörerna vet med sig att instruktionerna inte ger en
fullständig beskrivning av verkligheten. 
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135. Se Larsson (1997): Intuition – Några ord om diktning och vetenskap.
136. Dialogseminarium, 8 december 2008.
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Att tala om beteende har blivit vedertaget bruk inom många verk-
samheter. Tar man steget till att tala om ansvar så har man, så att säga,
bytt riktning. Istället för att beskriva välbestämda åtgärder talar man
till exempel i termer av att ta ansvar för hela uppgiften. Instruktörerna
jag träffade på Ringhals gav uttryck för en vanmakt, upplevelsen av att
man ”inte kommer längre” inom den etablerade utbildningsmodellen.
Operatörerna får med andra ord inget stöd för att ta steget från kompe-
tens (3) till skicklighet (4) och sedan vidare mot mästerskap (5).137)

Kanske är detta, att försöka påverka och förändra människors bete-
ende, ett i grunden omöjligt projekt, i alla fall när det handlar om erfar-
na yrkesutövares. I den mån man kan förändra människor så gör man
det genom att tilldela dem ansvar. Att tala om olika beteenden blir då
en återvändsgränd. På liknande sätt bör man vara på sin vakt mot ordet
process, som lätt blir ett tomt begrepp. En processbeskrivning formu-
leras vanligtvis inom en viss ”genre”, med outtalade ideal kring hur
man bör skriva, ett såll som siktar bort sådant som kanske hade varit
möjligt att förmedla inom andra genrer. Inom vissa verk finns det till
och med anvisningar för hur man ska läsa och skriva instruktioner och
det är ingen slump att den här typen av formalisering inte sällan for-
ceras i samband med att erfarna personer lämnar en organisation. Man
litar på att man ska lyckas hålla fast det man uppfattar som ”best prac-
tice”, eller mönstergilla beteenden, men gör istället verksamheten en
otjänst eftersom de nya som kommer in inte ges den tid och det utrym-
me och ansvar som krävs för att utveckla sitt yrkeskunnande. Det kan
för den skull vara av intresse att inte bara titta på vad som har sagts,
utan även vad som inte har kunnat sägas. Alternativet till att försöka
rätta folks beteende efter olika processer är att gå in i erfarenhet, något
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137. A.a. Kategorierna kompetens, skicklighet och mästerskap är de tre översta stegen på det
som ibland kallas “Dreyfus stege”, där de två understa är novis och avancerad nybörjare.
Denna modell för hur professionell kunskap förvärvas är ett resultat av ett forskningspro-
jekt om mänskligt kunnande och lärande som genomfördes vid Berkeleyuniversitetet i bör-
jan av 1980-talet under ledning av Hubert Dreyfus. Se Dreyfus & Dreyfus (1986).

138. Dialogseminarium, 27/28 april 2009.
139. Örjan Eklöf, text inför Dialogseminarium på KTH i seminarieserien Kvalificerad erfaren-

hetsutveckling – ”Vattenfall VI”, 9 september 2010, utifrån Bo Göranzons artikel ”Tyst
kunnande och risker”, i Göranzon (2001). 
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som är konkret, till exempel en situation där man känt sig utlämnad
men varit tvungen att ta eget ansvar. Kanske något gick snett, eller så
lyckades man bemästra en situation som man i efterhand insåg vara
allvarligare än man först trott.138)

Den ökade graden av automatisering i kontrollrummen ställer nya
krav på operatörerna och det är inte säkert att det gamla yrkeskunnan-
det alltid kommer till sin rätt i den nya miljön. Det är av stor vikt att
försöka fastlägga vilken grad av automatisering som är lämplig för oli-
ka moment och lägen som anläggningen befinner sig i; att hålla syste-
met så pass transparent att personalen vet vilket stöd man har i en
given situation, samt vet när kontrollen skiftat tillbaka till operatörer-
na. Örjan Eklöf, driftchef på Forsmark 1, ger exempel på när graden av
automatisering hamnar i konflikt med personalens erfarenhet och pro-
cesskänsla. Han menar att fixeringen inom branschen på att minime-
ra riskerna för mänskligt felhandlande är så stor att man glömmer bort
mänskligt ”rätthandlande”, som gör att många incidenter och stör-
ningar klaras ut för att människan gör rätt även ”när systemet leder
honom/henne fel”: 

Vi ser människan som en möjlig felkälla och inte som en resurs att
göra rätt när det gäller att driva kärnkraftverk. Ett exempel på det-
ta är argumenten som förts fram för att automatisera borinpump-
ning i Forsmark. Idag så startas borinpumpning när operatören i
kontrollrummet anser att vissa fastställda kriterier är uppfyllda för
det. Pga. tekniska problem med effektmätningen på Forsmark har
dessa fastställda villkor för att starta borinpumpning varit uppfyll-
da vid ett flertal tillfällen. Operatören har trots detta valt att inte
starta borinpumpning då han har med hjälp av sin kompetens och
sitt yrkeskunnande bedömt, helt riktigt, att det handlar om felvis-
ning i effektmätsystemet. Hur hanterar vi detta?! Vi får svårt att
hantera att en operatör gjort rätt som inte följt en fastställd instruk-
tion. Som belöning till detta yrkesskrå så skall vi nu automatisera
förloppet, där främsta argumentet är att detta görs för att minime-
ra mänskligt felhandlande, då enligt PSA (Probabilistic Safety
Analysis), (trots att) risken för en obefogad borinpumning pga.
mänskligt felhandlande med nuvarande systemutformning är
1ggn/100 år.139)
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Exemplet visar att något, som går stick i stäv med operatörernas erfa-
renhetsbaserade kunskap och lokala förtrogenhet, kan drivas fram av
motiv som inte tycks ändamålsenliga vare sig ur säkerhetsmässig eller
ekonomisk synpunkt. Borinpumpning är en åtgärd som vidtas om alla
övriga åtgärder för att stoppa reaktorn, som att gå ner i effekt genom
att backa styrstavarna, av någon anledning inte fungerar. Detta är med
andra ord en yttersta nödåtgärd, som väldigt sällan utnyttjas och som
tar lång tid att sanera. Det som föranleder kravet på automatisering är
dels den farhåga man har inför att åtgärden i fråga inte vidtas i händel-
se av nödsituation, men även den till synes minimala risk som förelig-
ger att detta sker i onödan, med ekonomiska konsekvenser som följd.
Eklöf vidareutvecklar sitt resonemang på följande sätt:

I den miljö där vi vistas är det ”förbjudet” att göra fel. Hur skall
vårt lärande se ut om vi inte får begå misstag? […] Om vi har noll-
tolerans mot felgrepp så kommer vi att få en personal som är rädd,
rädd för att göra fel och det är ingen bra miljö för lärande och utveck-
ling. I den för branschen traditionella erfarenhetsåterföringen är
själva idén att vi skall lära oss av andras misstag. Tyvärr så är det
inte så lätt att ta till sig av andras misstag då dessa ofta begås i en
annan miljö, kultur och under andra betingelser. Det krävs ganska
mycket av oss om vi skall ta till oss av andras erfarenheter och med
de erfarenhetssystem som byggs upp idag så finns risken att vi
dränks av information.140)

Erfarenhetsåterföring bygger på att det är något, någonstans, som inte
har fungerat och syftar alltså till att lära sig av andras misstag, på andra
kärnkraftsverk. Risken med detta är, som Eklöf antyder, att man för-
söker förstärka ett visst beteende, i en utvald situation, som gäller för
hela industrin, istället för att inventera vad dessa operatörer, detta skift,
faktiskt kan och vet. Kan då erfarenhet även vara någonting dåligt, att
man fastnar i en viss modell eller tankesätt, som så starkt kommer att
prägla ens förhållningssätt att man har ”svårt att kliva ur modellen när
nya erfarenheter erhålls i vår omvärld”, som Magnus Nilsson – instruk-
tör för driftpersonalen på Oskarshamns Kraftgrupp (OKG) som idag
arbetar med utbildningsfrågor inom KSU – uttrycker det. Det finns
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olika sidor och aspekter av erfarenhetsbegreppet och potentiellt en
konflikt mellan egen erfarenhet och de erfarenheter som samlats in
från annat håll. Sedan kan man fråga sig var erfarenhetsbaserad kun-
skap som omdöme och förtrogenhet spelar in, om man föreställer sig
att erfarenheten i en verksamhet i första hand är något som kommer
utifrån.141)

Kärnkraftsdrift är en kraftigt formaliserad verksamhet, där man kan
få intrycket av att man tänker sig att operatörerna huvudsakligen ska
förlita sig på instruktioner framför egen erfarenhet och omdömesför-
måga. I mångt och mycket är detta formaliserad erfarenhet, manualer
och instruktioner som finns att tillgå vid eventuella störningar och
andra oklarheter. Reglerna säger till och med att man är skyldig att
iaktta denna formaliserade erfarenhet. 

Att hantera det oförutsedda
I Maja-Lisa Perbys studie om processoperatörers yrkeskompetens,
Konsten att bemästra en process (1995) – där betydelsen av att förvalta
yrkeskunnande vid teknisk förändring betonas – diskuteras på vad sätt
operatörerna utvecklar en förmåga att handskas med det oförutsedda.
Perby menar att operatörens uppmärksamhet ”ligger inbäddad i hans
närvaro i processen” och att denne inte skiljer på ”vardag och oväntade
händelser som två olika slag av situationer”. En bättre beskrivning är
att operatörerna utvecklar ett slags processkänsla i vilken det finns en
närvaro av det oväntade i vardagen.142) Det går helt enkelt inte att förut-
se allt som kan hända i verkligheten, dessa typer av industrianläggning-
ar lever till viss del sina egna liv. Kanske är det av den orsaken viktiga-
re att öva upp en känsla för hur systemet ”reagerar”, än att förstå de
bakomliggande beräkningarna som styr en fysikalisk process. Annan
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forskning om kontrollrumsarbete i processindustrier visar också på att
arbetet vid normal respektive störd drift ”inte skiljer sig så markant
från varandra som man kan tro”.143)

I Kunskap i resonans framhåller fysikern Johan Svahn att operatörer-
nas erfarenhetsmässiga kunskap sällan tas på allvar när det talas om
säkerhetskultur. Det finns med andra ord inget kunskapsteoretiskt per-
spektiv. Den riktning som återträningen på Ringhals 3 och 4 har tagit
ut antyder ett sådant tänkande, att även yrkeskunnandet beaktas när
driftpersonalens kompetenser inventeras och utvärderas. Frågan är
hur motsvarande förhållningssätt kan systematiseras, så att det inte
står och faller med motivationen hos enskilda instruktörer eller avdel-
ningschefer. Här kan man tänka sig mer indirekta angreppssätt, där
samtalen mellan operatörer och instruktörer inte styrs av allt för snä-
va mål. Att man istället försöker öppna upp för andra sätt att få syn på
operatörernas kunnande; något som bryter mönster.144)

Ett begrepp som säkerhetskultur låter sig inte uttömmande definie-
ras. På något sätt vill det till att man, på ett konstruktivt sätt, ständigt
”oroar sig”, inte minst för att höja medvetenheten om betydelsen av
långsiktighet i den här typen av verksamhet. Detta innebär även att
konfliktmomentet, skiljaktigheterna mellan olika perspektiv, inte får
skylas över. Uppenbarligen är det så att långt ifrån alla organisationer
”orkar med” eller accepterar personer som ställer de besvärliga frågor-
na. Kanske borde man prova att alternera rollen som ”sanningssägare”
inom en organisation? Eller så är detta något som är svårt att interna-
lisera, en fråga om civilkurage etc.145)

Dilemmana kring säkerhetskulturen aktualiserar även en annan pro-
blematik, frågan om makt: Var finns spärrarna, censuren, mot att få till
stånd förändringar inom en verksamhet? Kärnkraftsbranschen i
Sverige har varit väldigt stabil, med realtivt liten omsättning av perso-
nal. Tidigare fanns emellertid ett utvecklat samarbete mellan de olika
verken, men efter avregleringen av elmarknaden har det blivit mer av
konkurrens och, till exempel, på Forsmark har det varit förbjudet att
ta kontakt med exempelvis OKG (som ägs av Eon Kärnkraft) för sam-
arbete i annat än vad som har med säkerhet att göra, men som bekant
kan detta vara svårt att avgränsa.146) Att dra en tydlig linje mellan
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driftfrågor och säkerhetsfrågor, säkerhet och underhåll, låter sig inte
enkelt göras. Dessa områden visar sig många gånger vara mer sam-
manflätade än vad man kanske tror. 

Som chef har man i många fall ett tryck på sig att rationalisera verk-
samheten för att bli mer ”kostnadseffektiv”. Under dessa förhållanden
är det lätt att väsentliga aspekter av en verksamhet blir lidande, inte
minst säkerheten. När tillbud uppdagas blir botemedlet mer instruk-
tioner, regler och riktlinjer. Däremot frågas sällan varför misstaget
begåtts, om det fanns andra faktorer som spelade in. Om personen
som begått misstaget varit ensam, inte hade någon att rådgöra eller
stämma av med etc. Det vill säga, frågeställningar som riskerar att flyt-
ta över fokus från ”slarvig personal” till bristfälligt ledarskap och/eller
bristfälliga resurser.147) Efter den så kallade ”dialysolyckan” i Lin -
köping lyftes en enskild persons beteende fram som olycksorsak.
Däremot utvärderades inte systemet och arbetsmiljön på lasarettet.
Hade detta gjorts hade man kanske kommit fram till att sjuksköters-
kan som orsakade tre människors död var ensam under ett nattskift
och inte hade någon att stämma av med. Jagas ständigt nya rationali-
seringar sker det kanske en liten försämring här, en liten försvagning
där; däremot får man ingen överblick av helheten, med avseende på
vilka kvalitetsförsämringar som sker på lång sikt.148)

Vari ligger då skillnaden mellan en kultur där man talar om ansvar
och en där man fokuserar på beteende? Hur skapar man en miljö där
medarbetarna inte behöver motiveras, utan där ansvaret är en integre-
rad del av själva kunnandet? Är detta ens möjligt inom en verksamhet
som kärnkraftsdrift, där det viktigaste har blivit att följa instruktioner
på rätt sätt, i rätt ordning? Kanske borde det största ansvaret ändå lig-
ga i att man undersöker saker utöver det man blivit tillsagd eller före-
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skriven att göra?149) Thomas Ericson, utbildningschef på KSU
Ringhals, ser en fara i att allt för mycket lägga tonvikten på instruktio-
nerna som grund för drift och utbildning. Risken är att detta i längden
sker på bekostnad av ett mer utvecklingsriktat lärande och därtill även
förmågan att hantera det oförutsedda.

Instruktionen måste kompletteras med en process, en dialog, där
man får utveckla förståelsen för uppgiften och kan skapa gemen-
samma värderingar, ta del av varandras erfarenheter. Alternativet
är alldeles för kostsamt, det är nämligen att var och en måste upp-
leva tillräckligt omskakande händelser för att själva skapa nya vär-
deringar. […] Lika mycket energi som vi idag lägger på att skriva
instruktioner och köra traditionella kurser, behöver vi lägga på den
gemensamma förståelsen för uppgiften och skapandet av gemen-
samma värderingar. Det gör att vi nu står med ena halvan av verk-
tygslådan tom.150)

Med ”ena halvan av verktygslådan tom” har man svårt att hitta andra
ingångar än det formaliserade, för att närma sig operatörernas kompe-
tens och erfarenhet. Det är en sak att lära sig att följa instruktioner,
något som är tämligen lätt att utvärdera. Desto svårare är det att grans-
ka ”en förståelse och en känsla som går utöver instruktionerna”.151)

Förståelsen måste gå hand i hand med en förtrogenhet, eller praxis-
kunskap, vad man nu väljer att kalla det. Förutom detta behövs, som
grogrund för säkerhetskulturen, yrkesstolthet. Men dessa aspekter fång-
as sällan upp i de ”kompetensprövningar” som myndigheten faststäl-
ler i sin föreskrift; ett slags ”skoltester”, som man använder för att vär-
dera operatörernas kompetens, med detaljerade mål och kriterier
utifrån vilka man kan redovisa vad det är man har testat. Det man har
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börjat märka av är att dessa tester dessutom påverkar de erfarna ope-
ratörerna och deras motivation negativt.152) Har då simulatorträning-
en någon relevans när det gäller att utveckla omdömet hos operatörer-
na? Går det överhuvudtaget att, genom utbildning, förbereda sig på
det oförutsedda? 

Det som instruktörerna jag träffade på Ringhals 3 och 4 beskrev, att
operatörerna ibland rundar hörnen eller provar sig fram, kan även vara
ett uttryck för ett sunt ifrågasättande och, i förlängningen, ett ansvars-
tagande. Tomas Andersson, Enhetschef Utbildning på Ringhals 2,
bekräftar den bilden, att de anställda vet med sig, eller känner på sig,
när det formaliserade inte räcker. Det gäller även andra aspekter av
driftpersonalens yrkeskunnande, såsom det regelbundna rondandet
som görs på verken, när man lämnar kontrollrummet för tillsyn av
anläggningen: 

Det är ett verkligt yrkeskunnande att ronda, om man gör det på
rätt sätt använder man alla sina sinnen och man gör det utan att
tänka. När man är ute och rondar kan man helt plötsligt bara stan-
na upp och inse att det är något som är fel. Det är något som jag
själv har upplevt vid ett flertal tillfällen. Det låter annorlunda eller
det droppar en droppe som man ser i ögonvrån. I detta minne som
jag tänker på kommer ansvarstagandet också in, att verkligen iden-
tifiera vad det var som gav den känslan. Var det något onormalt
eller något som skulle vara där? Någon pump kanske startade?
Ansvarstagandet är just det att inte släppa saker utan att man själv
förstått om det man uppfattade var rätt eller fel i den givna situa-
tionen.153)

I den kemiska industrin i Stenungssund rekryterades tidigare fiskare
till de olika skiftlagen. Man tänkte att dessa kunde lära de yngre med-
arbetarna noggrannhet och tålamod, något som ansågs avgörande
inom denna verksamhet. Fiskarna var, som Maja-Lisa Perby beskriver
det, ”vana att lita till sig själva” och synnerligen ”måna om utrustning-
en”.154)

Däremot är det långt ifrån säkert att den bästa operatören även blir
den bästa instruktören. Och omvänt så finns det även en risk att det
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blir för mycket militärmusik av det hela, en utbildning som bara går ut
på att rätta fel. När pedagogiken fick sitt genombrott inom högre
musikutbildning på 1970-talet förde det bland annat med sig att svens-
ka musiker inte längre kunde hävda sig i internationell konkurrens.
Tidigare kunde man som ung musiker åtminstone plocka upp något
av den kompetens som fanns genom att observera sina lärare, vilket
gjorde att det alltid kom fram några riktigt duktiga musiker.155)

Analogin mellan klassisk musik och kärnkraftsdrift handlar även
om vad man gör, hur man agerar, när reglerna inte räcker till. Gör man
inom olika skiftlag samma bedömningar utifrån det som står skrivet?
Vad händer om det visar sig att manualen – källan – inte varit helt rätt
tänkt eller skriven? Den ingenjör som skrivit den kanske helt enkelt
inte hade hunnit tänka färdigt, utan pressats att ta fram en lämplig
instruktion. Det finns också gränser för vad man kan uttrycka med det
skrivna ordet, vad och hur mycket som går att artikulera. Som profes-
sionell musiker måste man exempelvis vara införstådd med att myck-
et är underförstått i en notbild och att det också är detta som är det
väsentliga. Något som försvårar hanteringen av gammal kunskap är
även att språket förändras, på så sätt att språkbruket ”utvecklas” så att
begreppen delvis får nya innebörder. Dilemmat är att ”det icke skriv-
na” inte sällan visar sig vara det viktigaste.156)

Att lagra kunskap i ord
Inom kärnkraftsbranschen hade man tidigare befogenheter som låg i
nivå med det ansvar man hade – idag däremot har man ansvar men
inga befogenheter. Mycket som man på verken tidigare gjort själv sköts
idag av externa firmor, vilket inte banar väg för samma kontinuitet
som tidigare. Risken är dessutom att man blir mindre ansvarstänkan-
de om man kommer utifrån. Man kan till exempel se en tydlig skillnad
i attityd mellan anställda och entreprenörer i hur noga man är med att
stänga dörrar efter sig.157)

Det paradoxala med dokumentation tycks vara, att för den som
behärskar något så behövs den inte, medan de som kommer in nya inte
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förstår den. Istället för att tro att det ska gå att ”mäta” tyst kunskap,
kanske målsättningen inom kärnkraftsbranschens organisationer bor-
de vara att få fram en plan för hur man kan ta vara på eller ”hålla vid
liv” sådan kunskap. Att exempelvis skapa arrangemang som möjliggör
olika former av erfarenhetsutbyte. Vilka fördelar respektive begräns-
ningar finns det till exempel med mästare/lärlingssystem? Vad finns
det för potential i dialoginspirerade metoder, i fråga om att bevara och
utveckla tyst kunskap? 

Generationsväxlingen inom kärnkraftsbranschen har länge skjutits
på framtiden och ännu kvarstår många frågetecken kring hur denna
ska gå till, vad det är som ska traderas vidare etc. De personer som var
med och byggde upp kärnkraften i Sverige har lämnat, eller är på väg
ut från, verksamheten. Efter sig har man lämnat mängder av instruk-
tioner och dokumentation. Och i likhet med många andra verksam-
hetsområden finns det en stark tro på det skrivna ordets lagringsförmå-
ga, att kunna lagra kunskap och förståelse. Men betydelsen sitter inte
per automatik fastklistrad i orden. Manualer och instruktioner måste
tolkas av personer som inte har författat dessa. Nya generationer som
kommer in har förmodligen också andra tekniska kompetenser och för-
ståelsegrunder, varför detta inte nog kan betonas. Det finns även de som
menar att den ursprungliga dokumentationen, som ju också är ett slags
erfarenhetsdokument, inte används tillräckligt i utbildningen. 

Det tycks på det hela taget finnas ett ökat behov av att rekonstruera
”gammal kunskap”, av vilken mycket gått förlorad sedan pionjärtiden.
För att ta ett exempel, så känner man till att ventilrören på Barsebäck
1 var tvungna att skräddarsys för just det verket, men det fick de även
göras till Barsebäck 2 – verken var på så sätt inte identiska. Risken med
att inte gå tillbaka till källorna är att de flesta tar efter något som i sin
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tur är en tolkning och som därtill kan innehålla felaktigheter158) Något
som är centralt ur det perspektivet är balansen mellan instruktioner
och yrkeskunnande. För att ”vara på den säkra sidan” tar man hellre
med för mycket än för lite i exempelvis policydokument. Dessutom är
det sällan någon som rensar i instruktionerna. Vanligare är istället att
de byggs på, med andra ord utvidgas.159) Mats Brändström, Enhetschef
Utbildning på KSU Oskarshamn, ger exempel på detta:

När man fyller på och justerar finns det en uppenbar risk att vissa
instruktioner till sist motsäger varandra. Jag har helt nyligen sett
bevis på detta. I samband med ett simulatorpass körde vi helt enligt
gällande instruktion vilket ledde till att situationen fördes till ett läge
som inte var tillåtet att ligga i enligt en annan instruktion. Det posi-
tiva var att den efterföljande diskussionen gav massor för oss alla.160)

Risken med att lagra kunskap i ord är med andra ord att olika instruk-
tioner börjar motsäga varandra. I strävan att åstadkomma något likt
en uttömmande verklighetsbeskrivning blir massan av information till
slut oöverskådlig och i värsta fall motstridig. Det blir här viktigt att
skilja på olika typer av regler, dels de (i) tydligt uppmanande, regulati-
va reglerna, av karaktären ”åk för grönt”, ”stanna för rött” etc. Dessa
kan beskrivas som positiva exempel eller förebilder, som är tämligen
entydiga, varför det också är lätt att göra konsekvensanalyser utifrån
dem. Men det finns även vad man kan kalla för (ii) intransitiva regler,
som ligger inbäddade i verksamheten, i en praxis. Det som utvecklar de
intransitiva reglarna är snarare negativa exempel, ingripanden och utfö-
randen som oförmodat slagit fel, misslyckats, eller inte räckt till. Dessa
regler har mer gemensamt med juridikens rättspraxis: Det finns ibland
inget enkelt exempel att luta sig mot. När det gäller tillägnandet av
intransitiva regler är ett visst inslag av erfarenhetsutbyte nödvän-
digt.161)

Detta till trots kan det vara intressant med någon form av försöks-
verksamhet kring hur tyst kunskap kan förmedlas. Det viktigaste är
inte att använda beteckningar som säkerhetskultur, utan att fylla dem
med substans och mening. KSUs nuvarande VD, Åke Karlsson, är en
av dem som tagit initiativet till projektet Kvalificerad erfarenhetsut-
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veckling och har även deltagit i en av dialogseminarieserierna: 

Många av impulserna i seminarierna leder tanken till att tänkande
och handling måste ’ske på samma ställe’ för att få en bra effekt i
verksamheten. Descartes pekar till exempel på att utvecklingen av
en metod är en sak och att någons tillämpning av denna, i ett annat
sammanhang, ofta får ett helt annat resultat. Det tayloristiska syn-
sättet, föreställningen om nyttan av en hög grad av specialisering
och centralisering – som tveklöst präglar oss – sätter säkerligen fäl-
leben för en utveckling som vi skulle önska. Staberna tänker och
dränker organisationen i instruktioner, metoder, verktyg etc. Det
som går förlorat är helhetssynen och ett individuellt ansvarstagan-
de som är en förutsättning för lärande.162)

Samtidigt trycker kärnkraftbolagens ledningar, uppdragsställarna, på
KSU att uppvisa mätbara effekter av utbildningen, varför man bland
annat har gett en grupp kvalificerade utredare i uppdrag att ta fram så
kallade effektmätningsmodeller för detta ändamål; helst ska företaget
kunna redovisa nyckeltal och mätbara utbildningsmål, för att få till
stånd en ökad effektivisering av utbildningen. Det har också funnits
ett anspråk inom KSU att man som instruktör måste vara bättre än
eleverna i det man undervisar på. Att instruktörerna ska kunna mer än
den skiftgående personalen – som dagligen befinner sig i verksam -
heten – måste likväl betraktas som orimligt. Detta kan dessutom upp-
levas som påfrestande för läraren, något som bland annat har medfört
att många duktiga instruktörer lämnat sina arbeten inom KSU. Icke
desto mindre pågår ett skifte när det gäller pedagogiken inom företa-
get, som går ut på att elevernas, snarare än lärarens, kunnande är det
som förväntas stå i centrum. Ringhals 3 och 4 har av allt att döma tagit
ut en sådan riktning. Att ställa rätt sorts frågor till eleverna, för att få
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dessa att reflektera och själva anstränga sig i sitt lärande, anses idag
viktigare än att själv sitta inne med alla svaren.163)

Nina Brandting, säkerhetsingenjör på KSU, saknar likväl en liv ligare
diskussion kring vilken roll företagets instruktörer har och vilken roll
de bör ha. Är det till exempel alltid givet att det är instruktören som är
mästare och operatören som är lärling? 

När det gäller de grund- och befattningsutbildningar som KSU hål-
ler så måste instruktören vara mästaren, då lärlingen i detta avseen-
de saknar kompetens inom området. Där är det instruktören som
har kunskapen, som under utbildningen ska komma lärlingen till
del. Men när det gäller återträningar, den typ av utbildning som
hålls för redan yrkesverksamma operatörer, då kan omöjligtvis
instruktören vara mästaren. Där är denne snarare lärlingen som
vägleder mästaren. Detta förhållande har en stor fördel i att lärling-
en ställer frågor som får mästaren att inse att denne redan besitter
kunskapen.164)

Detta blir en synvända, som gör avsteg från ett vedertaget betraktelse-
sätt inom branschen, att erfarenheter är något som företrädesvis över-
förs till driftpersonalen genom den etablerade utbildningsstrukturen,
teoriutbildningen och simulatorträningen. Inom delar av KSU har det-
ta kommit att ifrågasättas, då man upplevt att dessa metoder i viss mån
förringar den erfarenhet som operatörerna själva besitter. Åke
Karlssons förbehåll, att detta blir på bekostnad av ”helhetssynen och
ett individuellt ansvarstagande som är en förutsättning för lärande”,
åskådliggör ett dilemma som branschen länge tycks ha blundat för.
Instruktioner är per definition inte lärande – man går miste om något
när man försöker foga in människan för mycket i metoder och proces-
ser. 

Susanne Hamlin, säkerhetsingenjör på OKG, anser att språket
många gånger inte räcker till för att analysera de erfarenheter man så
gärna vill komma åt inom kärnkraftsdrift. Allt för entydiga arbetsbe-
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skrivningar gör sällan den erfarne operatörens kompetens rättvisa,
samtidigt som dessa beskrivningar är nödvändiga inom en bransch
vars fortsatta existens bygger på att säkerheten kan garanteras – att
man kan visa att man har ”läget under kontroll”. Men allt kan inte
skrivas ner, man måste förlita sig till det kunnande och den erfarenhet
som finns inom gruppen:

Det finns ett talande exempel från min arbetsplats: nyligen upp-
stod en brist vid utförande av provning. Provningsinstruktionen
hade använts många gånger förut utan att bristen uppstod, efter-
som provarna visste hur man skulle göra ”egentligen”. Denna gång
var det en nyanställd som utförde provet och personen följde
instruktionen till punkt och pricka vilket ledde till att bristen upp-
stod. Det är lätt för mig som granskare på en fristående avdelning
att utgå från att någon har varit slarvig när instruktionen skrevs
och att det är dålig säkerhetskultur att inte de som använder instruk-
tionen ser till att uppdatera den så att den fungerar. Men med insik-
terna här ovanför kanske man kan vidga vyerna lite. Instruktionen
kanske saknade viktig information eller innehöll felaktig informa-
tion; det kan även ha varit något där det skrivna ordets begräns-
ning omöjliggjorde en bra beskrivning. Kanske har instruktionen
skrivits av någon erfaren som inte behöver all information och som
har svårt att sätta sig in i hur en oerfaren tolkar instruktionen.
Kanske kan en medvetenhet om att viss information behöver vara
underförstådd leda till en annorlunda utbildning eller hantering av
instruktionen.165)

Formalisering når med andra ord förr eller senare en gräns. Likväl
tycks det inom delar av branschen finnas en tro på att man kommer att
lyckas med att, så att säga, avskaffa människan till förmån för en säk-
rare drift. När det politiska motståndet mot kärnkraften i Sverige tycks
ha vänt, så ökar framtidstron inom branschen – även om det ännu är
svårt att överskåda konsekvenserna av katastrofen i Fukushima. I ett
reportage i Uppsala Nya Tidning, den 20 november 2009, har man
intervjuat personal från bland annat Forsmarks Kraftgrupp. Dessa per-
soner vittnar om den positiva stämning som för närvarande råder.
Efter de motgångar som kärnkraftsindustrin och i synnerhet Forsmark
har varit med om, inte minst opinionsmässigt, ser man fram emot den
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modernisering som nu tycks vara i antågande. En av de intervjuade,
en radiologisk specialist, är övertygad om att utvecklingen på det tek-
niska området kommer att lösa många av de problemen, som man
inom branschen länge har tampats med: 

Många tänker på Tjernobyl och Hiroshima när de hör ordet kärn-
kraft. Men det finns enorma säkerhetsmarginaler i allt vi gör och
med de nya reaktorerna som vi vill bygga kommer många av de
gamla riskerna att helt försvinna. Vi tar bort den mänskliga faktorn
ur ekvationen.166)

I likhet med många andra säkerhetskritiska branscher gör man uppre-
pade försök att rationalisera bort den mänskliga faktorn. Tillkorta -
kommanden betraktas som tillfälliga – med ytterligare formalisering
och nya tekniska lösningar så kommer man till slut att nå ända fram.
Man kan då fråga sig om problemet är att man hittills inte nått ända
fram. Kanske handlar det istället om att man är inne på fel spår? 

Mätningen av kompetens och prestation
Efter katastrofen i Tjernobyl 1986 ansågs det man hade börjat kalla
för säkerhetskultur, framför allt slutenheten och bristen på informa-
tionsdelning, vara ett stort problem. Detta skulle bli ett av samarbets-
organisationen WANOs främsta åtaganden, att förhindra framtida
olyckor genom att ställa samman erfarenheter utifrån konstaterade
tillbud och så kallade near misses, samt att utvärdera vilka organisatio-
ner runt om i världen som gör bäst ifrån sig (best practice, best perfor-
mer) med avseende på säker och tillgänglig drift, så kallad peer review,
och på det sättet ge andra verk möjligheten att jämföra sig med dem
som anses vara de ”bästa” i världen (världsklass). WANO har även, i
likhet med IAEA och svenska SSM, tagit på sig att fortlöpande grans-
ka kärnkraftbolagens verksamheter och tillhandahålla ett utifrånper-
spektiv. 
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Världsklassbeteckningen har på senare år blivit något av en ledstjär-
na inom Vattenfalls kärnkraftsverksamhet och man anser sig ha ”myck-
et bra förutsättningar att uppfylla målet att nå världsklass inom kärn-
kraftsäkerhet och drift senast 2014”.167) Det vill säga, att hamna i
WANOs bästa kvartil, vilket till exempel innebär att inga snabbstopp
får inträffa och att full effekt levereras i mer än 90 % av tiden. Det så
kallade ”Världsklassprogrammet” består av ett antal strategiska initia-
tiv som är på väg att implementeras i verksamheten. Det initiativ som
enligt Vattenfall Kärnkrafts nuvarande ledning kommer att synas mest
i organisationen går under beteckningen Develop the right structures and
behaviours, hur man inom organisationerna arbetar med ledarskap och
beteenden, samt hur man utvecklar sina processer och sitt tänkande
”till en ännu starkare säkerhetskultur”.168) Det handlar bland annat
om att utveckla gemensamma principer och riktlinjer för hela affärs-
enheten, med hänsyn till de standarder som WANO har tagit fram: 

Efter nyår kommer vi också börja med att systematiskt mäta utfal-
let av Världsklassprogrammet. Målet, världsklass, är definierat base-
rat på WANO:s nyckeltal och varje månad kommer vi att rapporte-
ra om hur vår verksamhet utvecklas med hjälp av ett överskådligt
indikatorsystem.169)

Den 15-17 mars 2010 hölls 3rd WANO Knowledge Management Workshop
på WANO Paris Centre. Presentationer, diskussioner och grupparbe-
te stod på dagordningen. Syftet med detta var att få till stånd ett idéut-
byte kring frågor rörande kunskapsöverföring, samt att skapa en platt-
form för personer inom kärnkraftsbranschen inför kommande genera-
tionsskiften. Närmare bestämt, ett utbyte av erfarenheter mellan per-
soner från olika länder som arbetar med Knowledge Management-
relaterade frågor, kunskapsöverföring, utbildning och rekrytering. I

97

johan berglund Att frambringa det önskade… | 4

167. ”Världsklass – grunder för allt vi gör.” Vattenfall BU Nuclear Power Newsletter, November
2010. 

168. A.a.
169. A.a. 

Johans tryckversion_Nya Johan  2011-08-30  16.20  Sida 97



detta ingår även så kallad erfarenhetsöverföring mellan äldre och yng-
re medarbetare. En av föreläsarna var professor emeritus Bo Göranzon
från KTH, som bjudits in för att tala om tyst kunskap och därtill även
demonstrera dialogseminariemetoden som en metod för erfarenhets-
utveckling. Deltagarna uppmanades att läsa dennes artikel, ”Tacit
Knowledge and Risks”170) och skriva en kortare text utifrån egna
reflektioner och erfarenheter. 

Artikeln utgår från en tredelning av kunskapen inom en praxis som
tillsammans bildar en helhet; den kunskap man förvärvar genom att
utöva själva yrket, färdighetskunskap, det man får genom ett erfaren-
hetsutbyte med kollegor och arbetskamrater, förtrogenhetskunskap
samt den kunskap man kan läsa eller lyssna sig till, påståendekunskap.
Inom en praxis hänger dessa kunskapsformer samman på så sätt att vi
tolkar metoder och föreskrifter genom den förtrogenhet och färdighet
som man har tillägnat sig. Dialogen mellan de som ingår i en praxis
innehåller ofta ”ett inslag av friktion mellan olika uppfattningar som
bygger på skilda erfarenheter och exempel i färdighet och förtrogen-
het” och är nödvändig för att fördjupa yrkeskunnandet.171) En konse-
kvens av kunskapernas samband är att, om man, exempelvis i samband
med pensionsavgångar, tömmer verksamheten på färdighet och för-
trogenhet, så urholkas på samma gång påståendekunskapen inom en
organisation. Tyst kunskap är något som förvärvas i praxis, i de kon-
kreta situationer man konfronteras med, när verkligheten sätter kun-
skapen på prov:

Den yrkesman som genom ett ansvarstagande i handling utvecklar
sin tysta kunskap har en god beredskap att hantera det oväntade
och därmed minska riskerna. Att skapa förutsättningar för detta är
en av ledarskapets centrala uppgifter.172)

Kärnkraftbolag är under ständigt tryck att vara såväl lönsamma som
tillförlitliga. För att klara detta är man i behov av tid och resurser för
träning och utbildning, vilket inte alltid finns. Att låta personalen gå
först går inte alltid ihop med kraven på lönsamhet och personalchefen
har inte alltid det inflytande han eller hon kanske skulle ha önskat sig.
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Utkontrakteringen av olika funktioner och sysslor, så kallad outsour-
cing, är ett vanligt förekommande sätt att försöka göra en organisa-
tion mer kostnadseffektiv. Vissa specialister och underhållspersonal
behövs inte dagligdags. Men åtgärder av det här slaget riskerar även
att tömma organisationerna på yrkeskultur och tyst kunskap.173)

Att lägga egna erfarenheter på bordet är lättare sagt än gjort.
Reflektion över det egna arbetssättet kan vara ett sätt att ge sig i kast
med den utmaningen. Marek Cernoch, Training Manager vid
Nordostschweizerische Kraftwerke AG (NOK), menar att den här
typen av reflektion, för att bli verkningsfull, bör inkludera personal
från olika avdelningar inom en organisation:

In my experience as a trainer for operations personnel I know that
it’s usually not very difficult to answer a question about which
effects you can see in the main control room after starting a pump
(electric current, flow, pressure, perhaps temperature changes etc.).
Nevertheless, the inexperienced operator often forgets to check all
these indicators – he must force himself to ask himself the question
and only then he will achieve the goal of checking all diverse indi-
cators. This is practical knowledge – combined with error preven-
tion techniques. The shift group has the great opportunity to train
within the normal group setting in the simulator and develop the-
ir “practical intelligence” from their own errors. Additional to that,
the discussions about events in the own plant or another are very
important. Those discussions should although take place with staff
members of other departments! – In this respect the members of
other departments than operators can learn from the shift!174)
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Marek Cernoch kopplar ihop yrkeskunnande med erfarenhet och ger
på det sättet även uttryck åt en önskan att komma bort från en uppdel-
ning som innebär att vissa tänker medan andra genomför. I vanliga
fall utreds tillbud och incidenter inom branschen med avseende på tek-
nik och konstruktion, analyser som även kan sträcka sig bortom det
rent tekniska. Men att tala i termer av personligt ansvar är många
gångar svårare än att göra tekniska analyser. “The circumstances reve-
al the heroes”, som Serge Powis, Advisor of Nuclear Safety inom det
belgiska energiföretaget Electrabel, uttrycker det. Han har själv reage-
rat på några av de exempel som förekommer i artikeln: 

Yes, risk null does not exist but we can prevent accident in many
different ways. I think of the defence in depth principle. One facet
is good design, robust installation, fail safe equipments. Another
facet is good organization with competent people and adequate
resources learning from its own experience and continuously
improving and a last facet is individual behaviours of good safety
culture (questioning attitude, rigorous and prudent approach, com-
munication).175)

Detta avspeglar av allt att döma ett vedertaget synsätt inom WANO,
att säkerhetskultur innefattar individuella beteenden som en ifrågas-
ättande attityd, ett noggrant tillvägagångssätt och en tydlig kommuni-
kation. Powis godtar dock inte att det, inom säkerhetsarbete, ibland
kan vara nödvändigt att bryta mot reglerna: 

“To break a rule implies courage and personal responsibility”. This
sentence does not fit with my own experience. In nuclear industry,
we promote as much as possible procedure adherence. If you con-
sider a rule as not appropriate, you stop and ask the team for advice.
You must not be brave and courageous, you will be on the contrary
considered as unconscious or dangerous if you break a rule by pur-
pose on your own initiative.176)

Erfarenhetsöverföring är utan tvivel en knäckfråga inom WANO.
Många av deltagarna ställer sig emellertid frågande till huruvida berät-
telser av det här slaget och analogier till andra verksamheter är rätt
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väg att gå, samt vad detta har med Knowledge Management att göra.
Richard Guillaume, vice verksamhetschef på Tricastin utanför
Marseille, menar däremot att illustrativa berättelser och exempel kan
vara ett effektivt sätt att belysa de problem som kan uppstå när perso-
nalen inom en verksamhet inte har tillräckliga erfarenhetskunskaper:

Experience is obtained when you work with experts in the field:
they feel the sense of good practice, they know how to avoid bad
gestures, and they know the way to adapt the theoretical knowled-
ge to the context. To get experienced, you need to be accompanied
by an experienced person who makes you realise what risks you
escaped.177)

Många av deltagarna i work shopen instämmer också, i anslutning till
detta, i att det inom branschen finns en tendens att övervärdera teore-
tisk kunskap. Föregående generation har i stor utsträckning lärt sig
genom eget prövande. Dagens utbildning är istället inriktad mot att
lära sig standardiserade arbetsuppgifter och mot informationssökan-
de; var man hittar rätt information, lämpliga instruktioner etc. i den
allt mer omfattande dokumentation som ligger till grund för driftorga-
nisationernas arbete. 

Som paneldiskussionen på 3rd WANO Knowledge Management
Workshop ger uttryck för, så är Knowledge Management ett område
som kan rymma många definitioner: ”To have the right knowledge in the
right place, to the right people in the right time”, föreslås av John Day, Head
of Knowledge Management vid Sellafield i norra England. Det vill
säga, att försäkra sig om att personalen har den rätta kunskapen till
hands. Julio Benavides, Training Manager vid en av Centrales
Nucleares Almaraz anläggningar utanför Madrid, går steget längre.
Han anser att Knowledge Management handlar om “how to achieve
that the guy, for instance an operator, makes the right decision in the right
manor, at the right time”. Med andra ord, att se till att personalen har
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de rätta instruktionerna och den rätta utbildningen som behövs för att
man ska kunna ta rätt beslut, på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. David
Gilchrist, Head of Nuclear Operations på italienska Enel, menar att i
stort sett allt inom kärnkraftsbranschen blir en fråga om ”kunskaper”
eller ”kompetens” (”basically, everything becomes knowledge”), som
kan fastställas och utvärderas, men att det är betydligt svårare än så.
Det man kan och bör göra är att “systematize as far as possible the things
that can be dealt with”, för att begränsa det man inte har möjlighet att
kontrollera.178)

Som branschorganisation har WANO ett intresse av att säkerheten
hamnar i centrum, i positiv bemärkelse. I detta har erfarenhetsåterfö-
ringen och formaliseringen av kunskap och arbetssätt en framskjuten
roll. Behovet av att sprida erfarenheter och information mellan olika
organisationer hör samman med en förhoppning om att jämföra och
jämna ut skillnaderna mellan verk och mellan olika länder; att skapa
normerande arbetsformer och kategorier som alla har möjlighet att
utgå ifrån. Diskussionen visar också på att det finns en ovisshet kring
hur standardisering och mätbara indikatorer för kvalitet och säkerhet
ska kunna kompletteras med fruktbara perspektiv på kunskap som
utvecklas i arbetets praktik. 

Drömmen om den perfekta människan
Det är inte bara den tekniska utvecklingen som har gått framåt. Även
de utbildningsprogram man som nyanställd genomgår har förändrats
under de senaste årtiondena. Analysverktyget SAT används för att
urskilja och analysera befintlig kunskap inom en organisation.
Kunskapen eller informationen, vad man än väljer att kalla det, syste-
matiseras till något som kan liknas vid ett expertsystem av formalise-
rad kunskap, som ligger till grund för utbildningens form och inne-
håll. För att underlätta utvärderingen av utbildningen söker man sig
mot kategorier och mål som är möjliga att observera och analysera.
SAT kan enligt beskrivningen anpassas till respektive organisations
behov och förutsättningar och har, enligt IAEA, inbyggda egenskaper
för kvalitetssäkring. Verktyget omfattar fem sammanhängande faser:
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analys och identifiering av kompetenser och utbildningsbehov för oli-
ka befattningar, konstruktion av utbildningsprogram, utveckling av
utbildningsmaterial, genomförande av utbildning med syftet att upp-
nå en sådan kompetens, samt utvärdering av utbildningens effektivi-
tet. Återföringen av erfarenheter från drift är integrerad i denna kvali-
tetssäkring, för att identifiera ytterligare kompetensbehov.179)

Enligt Larsson & von Bonsdorffs rapport har IAEAs säkerhetsstan-
darder fått ”en alltmer normerande roll” inom ramen för det interna-
tionella säkerhetssamarbetet.180) Rätt använd ”garanterar” denna
metod enligt IAEA kärnkraftspersonalens kompetens och utan SAT
finns det risk för att utbildningens innehåll inte uppfyller kraven för
respektive befattning:

SAT ger väsentliga fördelar jämfört med konventionell kursplans-
baserad utbildning med avseende på relevant innehåll, effektivitet
och möjligheter till styrning och kontroll. Med denna systematiska
metod för utbildning kan kompetenskraven för alla befattningar i
ett kärnkraftverk identifieras och uppfyllas. Dessutom kan man
med SAT-baserad utbildning visa att nödvändig kompetens har
erhållits.181)

Att utvärdera befattningshavarnas prestationer är en integrerad del av
SAT-processen och återträningen anses vara en av de viktigaste meto-
derna för att upprätthålla personalens kompetens.182) Utbildningen
uppfattas på så sätt som ”ett idealiskt sätt att förbättra säkerhetstän-
kandet”183) och att modifiera utbildningen fortlöpande på basis av kon-
staterade händelser är förstås lovvärt. Men som instruktörerna på
Ringhals 3 och 4 har märkt av, så är risken med detta tänkesätt att man
inte kommer längre än det formaliserade. 
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Att erfarenhetsåterföring och utbildning är en central del av den
strategi med vilken kärnkraftsbranschen adresserar de pensionsav-
gångar som förestår märks i riktlinjerna för SAT.  Man lägger stor vikt
vid att utbildningspolicyn anpassas till personalpolicyn, sådant som
avser rekrytering, befordringsgång, personalutveckling och pensions-
avgångar. Till följd av personalavgångar och andra förändringar note-
rar man att det emellanåt kan uppstå ett kunskapsgap, det vill säga
”ett gap mellan kraven på kompetens för att rätt kunna utföra ett arbe-
te och befattningshavarnas prestationer”.184) Genom SAT är det, enligt
riktlinjerna, möjligt att kartlägga och mäta detta kunskapsgap, för att
kunna ”beräkna framtida personalbehov”.185) På det sättet strävar man
även efter att göra kunskapen inom organisationerna mer transparent
och överskådlig. 

Lars Eriksson, seniorkonsult inom KSU, ser i detta en förskjutning
från praktiskt handlag till teoretisk kunskap, där de skriftliga förebil-
der för arbetet som tagits fram har fått en framskjuten position i för-
hållande till den kunskap som utvecklas i arbetets praktik: 

För att säkerställa att olika yrkeskategorier har ”rätt” kompetens
har det utvecklats utbildningsprogram för skilda kategorier. Vad är
då ”rätt” kompetens för respektive kategori och hur uppnår man
denna kompetens? Kärnkraftsbranschen har i hög grad anammat
en utbildningsteknologisk modell, ”Systematic Approach to
Training, SAT” (IAEA TR 380). Modellen sägs ha sitt ursprung
från utbildning av amerikanska piloter under 2:a världskriget.
Piloterna skulle så snabbt som möjligt lära de nödvändiga kunska-
perna och färdigheterna som behövdes för att klara de arbetsupp-
gifter som var nödvändiga för att kunna flyga. Devisen var: ”Just
learn what you need to know, exclude what is nice to know”. Ett
synsätt som till viss grad även har legat till grund vid analys av kärn-
kraftoperatörernas utbildningsbehov. Vid analys av de kunskaper,
färdigheter och attityder som är nödvändiga för att operatörerna
ska klara sina arbetsuppgifter har man utgått från befintliga drift-
instruktioner. Med detta förfaringssätt har grunden lagts för att på
ett strukturerat sätt ge operatörerna förutsättningar att inhämta
den kunskap man kan läsa sig till, påståendekunskap.186)
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Utbildningen går följaktligen i riktning mot att lära ut standardisera-
de arbetsuppgifter och det är företrädesvis med detta angreppssätt man
avser att kompensera för det kunskapsgap som uppstår i samband med
personalavgångar. Ansträngningarna att förbättra verkens effektivitet
och säkerhet har lett till en ökad betoning på målstyrd utbildning inom
områden som kommunikation, tillförlitlighet och människa/maskin –
men knappast på yrkeskunnande. Istället för att lyfta fram kunskapens
erfarenhetsberoende dimensioner, så när man snarare en dröm om den
perfekta människan, under deviser som varje dag, varje skift, varje jobb,
allihop – felfria.187)

Anspråken på att kartlägga vilka kompetenser som fordras och att
mäta det kunskapsgap som kan uppstå i samband med pensionsav-
gångar är högt ställda. Ur ett myndighetsperspektiv passar detta väl
ihop med det starka behov av kontroll och granskningsmöjligheter
som råder inom kärnkraftsindustrin. Det viktigaste målet har blivit
att driftorganisationerna kan visa för myndigheter och allmänheten
att personalen är kompetent enligt de standarder som fastställts. 

Myndigheter och intresseorganisationer har ett behov av att synas
och märkas, det är deras roll. De har vuxit fram som ett resultat av tidi-
gare katastrofer och får ingen uppmärksamhet genom att rapportera
att verksamheterna fungerar som de ska. För verken har detta innebu-
rit att man har ett stort behov av att kunna påvisa vilka styrmedel man
förfogar över. Detta påverkar i sin tur driftpersonalen, som blir tvung-
na att anpassa sig till ständigt nya inslag av formalisering. 
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184. A.a. s 17, min kursivering. 
185. A.a. s 18.
186. Lars Eriksson, text inför dialogseminarium i serien ”Vattenfall VI”, 15 december 2010,

utifrån läsning av detta kapitel, 4. ”Att frambringa det önskade och förhindra det oönska-
de”. TR står här för Technical Report. 

187. Kärnkraftens personalutbildning och dess utvärdering – en handledning, s 18-19.
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*

Instruktionernas roll är att beskriva komplexiteten i anläggningarna
på ett begripligt sätt. Men ju mer noggrann och omfattande manualer-
na blir, desto vanskligare blir innehållet att ta till sig, över en viss gräns.
För att överbrygga detta tillämpar man inom många kärnkraftverk
”metoder av social karaktär”, mentorskap eller mästare/lärlingssys-
tem där erfaren personal går bredvid och pekar ut riktningar för nyan-
ställda. Problemen med dessa arrangemang är den skillnad på kun-
skapsöverföringens kvalitet man blivit varse, att detta inte alltid fun-
gerar på ett tillfredställande sätt.188)

Vid ett möte på Ringhals 2007 mellan chefer, utbildningspersonal
och företrädare från Vattenfall och KTH, framgick att många av de
äldre i personalen, som kanske bara hade några år kvar till pension,
många gånger inte verkade ha den rätta viljan eller motivationen att
dela med sig av sitt kunnande till yngre kollegor. Den äldre persona-
len kan många gånger alla inbyggda system och varför man byggde
som man gjorde, en kunskap man nu är oroad för ska gå förlorad.189)

Betydelsen av långsiktiga perspektiv i säkerhetsintensiva verksam-
heter kan inte nog understrykas. Den så kallade tankeförbudslagen, Lag
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet, i Sverige har onekligen resulte-
rat i att utvecklingen inom branschen stannat av, i synnerhet när det
gäller tekniska frågor och därtill relaterade säkerhetsaspekter. Men
kanske ändå att lagen, som avskaffades först 2006, i viss mening har
missförståtts? Att man har lagt för stor skuld på den, angående bris-
tande utveckling i branschen som sådan, inte bara vad gäller teknik,
utan av personalens kompetens och den mänskliga aspekten av säker-
het. Är det kanske i högre grad en fråga om bristande motivation hos
de anställda, till följd av att man tappat det långsiktiga perspektivet
inom branschen? Samtidigt kan sägas att fem till sex år framåt nuför-
tiden är ett förhållandevis långt perspektiv, i alla fall om man jämför
med övriga näringslivet. Däremot borde det knappast komma som
någon överraskning för branschen att ett stort skikt av personalen när-
mar sig pensionsålder.190) Likväl satte man under 2010 stopp för nyan-
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ställningar och nyinvesteringar inom Vattenfall, för att möta de nya
vinstkraven.191)

Nina Brandting anser att det, inom en verksamhet som jobbar ”på
bestämd livslängd”, är en större utmaning att motivera medarbetarna
att tänka långsiktigt. Detta är illavarslande eftersom både ”nytänkan-
de och långsiktighet är två fundamentala ingredienser i hög säker-
het”.192)

I och med tankeförbudslagens införande i Sverige omöjliggjordes
också förutsättningarna för landets kärnkraftverk att hamna i
toppskiktet. Inga ägare och inga leverantörer fick forska i det som
kunde härledas till kärnenergiteknik. Och om inte ägarna får fors-
ka kring detta, så försvinner förutsättningarna för kärnkraftverken
att beställa det. Och om, vilket i min värld är ännu värre, inte ens
leverantörerna får göra det – varför ska de då överhuvudtaget inve-
stera personal, pengar och utveckling inom landets gränser. Så i
och med att man satte ett förbud för nytänkandet hos leverantörer-
na så satte man också stopp för utvecklingen av kärnkraftverken.193)

Det finns efter vad det verkar en falsk syn inom många industriföretag
att erfarenhet är något som kan överföras i exakt mening. Innehållet i
en verksamhet är tvärtom något som ständigt måste sättas i rörelse.
Paradoxer är inte ”problem” som enkelt går att lösa, utan något som
helt enkelt finns där att förhålla sig till. Kanske vore det mer framkom-
ligt att tala om ansvar och utveckling, där problem snarare förvandlas
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188. Larsson, Ohlsson & Roos (2006): Kompetensöverföring på svenska kärnkraftverk i samband med
pensionsavgångar, s 6. Rapporten har gjorts på uppdrag av SKI för att kartlägga vilka meto-
der för kunskapsöverföring som används inom svenska kärnkraftverk. Inget av verken
nämns dock vid namn. Utredarna refererar återkommande till IAEA:s (2004) studie The
nuclear power industry s ageing workforce: Transfer of knowledge to the next generation. IAEA-TEC-
DOC-1399. I denna studie visar det sig bl. a. att mentorskap var det mest använda sättet för
att ”överföra tyst kunskap på kärnkraftverken” inom olika länder (s 13). 

189. Protokoll, möte på Ringhals om dialogseminariemetoden, 14 april 2007.
190. Dialogseminarium, 27/28 april 2009.
191. ”Vattenfall rycker i bromsen”, Dagens Nyheter, 20 augusti 2010.
192. Spelplats 3.2009, s 28.
193. A.a. s 27.
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till mindre indicier i ett större sammanhang. Det är heller inte ovan-
ligt att det inom företag eller organisationer finns en konflikt mellan
olika yrkesidentiteter; mellan dem som levererar tekniska lösningar
och dem som ska stå för underhållet, eller mellan dem som ansvarar
för ekonomi och dem som ansvarar för säkerhet. Ändå tycks det finnas
en tendens att man undviker dessa konfrontationer. Vissa uppfattning-
ar har så väl inarbetade metaforer att man bara tänker åt ett håll. Många
gånger kanske det inte är meningen i sig som är det avgörande, som
gör att man lyssnar eller väljer att inte ta till sig det som sägs, utan vem
som säger det.194)

Cecilia Sjövall, som arbetar med säkerhetsfrågor och riskhantering
inom Eon Kärnkraft, gör en analogi mellan Strindbergs drama Påsk,
som deltagarna fick i uppgift att läsa inför avslutningen av en av semi-
narieserierna, och frågan om säkerhetskultur: 

Eleonora berättar för Benjamin om hur hon tog sig in i den stäng-
da affären och tog en påsklilja och lämnade pengar på disken. Hon
insåg sedan att om ägaren trodde att blomman blivit stulen skulle
hon troligen inte bli trodd om hon berättade hur det gått till. Hon
var ju dotter till en bedragare. Det här visar hur viktigt det är med
den historia man har när man skall föra fram ett budskap. Det är
mycket svårt att säga till sina medarbetare att alltid sätta säkerheten
främst om man själv prioriterar budgeten framför säkerheten.195)

Det finns en mängd faktorer som spelar in för att långsiktigt upprätt-
hålla säker och tillgänglig drift. I Sverige har detta delvis försvårats av
beslutet att avveckla kärnkraften 2010. Motivationen hos personer
som arbetar på olika nivåer har av allt att döma påverkats negativt av
att verka inom en bransch som jobbar ”på bestämt livslängd”. Andra
osäkerhetsmoment är besparingskrav, kortare underhållsperioder och
modifieringar av anläggningar som i många fall har passerat den tids-
period för vilken de en gång konstruerades. Utöver detta finns en oro
hos många av deltagarna i dialogseminarieserierna över den tilltagan-
de formalismen inom branschen; tilltron till att olika typer av tekno-
logi, i vidaste mening, kan ta hand om det mesta i verksamheten, på så
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sätt att mänskligt kunnande i förlängningen kan komma att betraktas
som överflödigt. 

Kondensation
Jag har lyft fram några kritiska teman, exempel och analogier
som på olika sätt belyser den situation som kärnkraftsbranschen står
inför. Det man först och främst kan peka på är att erfarenhet är något
annat än beteende, där det senare snarare återspeglar driftpersonalens
agerande i förhållande till regler och instruktioner. Samtidigt som det
instruktionsbaserade synsättet leder till en fokus på beteende, så tycks
den problemlösningsförmåga som erfarna operatörer och skiftlag
besitter ligga erfarenheten närmare. Erfarenhetsbaserad kunskap har
en personlig prägel och en förankring i den lokala och sociala miljö
inom vilken den har förvärvats. Beteenden, däremot, bedöms i mångt
och mycket utifrån en formaliserad norm eller förebild. 

Det finns en medvetenhet bland de personer som har delta-
git i dialogseminarieserierna om betydelsen av erfarenhetsbaserat kun-
nande inom den här typen av verksamhet. Vad som framgår av besö-
ken vid den periodiska återträningen är att det även finns en skillnad
i fråga om kunskapssyn inom KSU, och en skillnad i utbildningskul-
tur, exempelvis mellan instruktörerna på Forsmark 3 respektive
Ringhals 3 och 4. Detta kan ha olika orsaker, men visar sig likväl i den
vikt man lägger vid betydelsen av korrekt beteende, i jämförelse med
det intresse man ägnar yrkesutövarnas erfarenhetsbaserade kunskap
och problemlösningsförmåga. 

Den ökade formaliseringen inom branschen har varit ett
återkommande tema under dessa seminarieserier. Ingen ifrågasätter
behovet av bra dokumentation och tydliga instruktioner, men ju läng-
re man driver formaliseringen desto större är risken att instruktioner-
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194. Dialogseminarium, 27/28 april 2009.
195. Cecilia Sjövall, text inför det avslutande seminariet i serien ”Vattenfall IV”, 27 april 2009. 
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na till slut blir ohanterliga eller till och med motstridiga. Detta visar
om inte annat på det paradoxala i att det formaliserade helt skulle kun-
na ta över den funktion som varit förbehållen driftpersonalens förmå-
ga att göra kvalificerade bedömningar. Verkligheten hittar på stör-
ningar som går långt utanför vad någon hade kunnat tänka ut i förväg. 

Man kan inte räcka över yrkeskunskapen till nästa genera-
tion genom att stoppa in det i instruktioner och manualer. Den ökade
formalismen håller även tillbaka ett mer utvecklingsinriktat lärande.
Intentioner finns på lokal nivå att åstadkomma något sådant, men
myndigheternas och intresseorganisationernas propagerande för stan-
dardisering av utbildning och arbetssätt står delvis i vägen för den
typen av initiativ. Till detta kan läggas ledningarnas krav och förvänt-
ningar på att man ska kunna påvisa mätbara effekter av den utbild-
ning som bedrivs i KSUs regi. 

Man kan tycka att det borde finnas ett utrymme för att göra ”fel”,
eller i alla fall annorlunda, i utbildningssituationer, exempelvis i sam-
band med återträningen i simulator, som borde inbjuda till att lyfta
fram erfarenhetsbaserad kunskap. Allmänt sett verkar det finnas ett
behov av att vidga diskussionen kring säkerhet och säkerhetskultur
inom kärnkraftsbranschen mot att, utöver teknisk utveckling och pro-
cedurföljande rutiner och processer, även tala om yrkeskunnande.
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Framstegstanken
Formaliseringen inom kärnkraftsindustrin är av avgörande betydelse
inte minst utåt sett, när säkerhetsfrågorna kommuniceras till myndig-
heten och allmänheten. I kölvattnet av den ökade formalismen har ett
åsidosättande av erfarenhetsbaserad kunskap uppkommit, där det
moderna projektets kunskapssyn – att verkligheten är möjlig att förut-
säga och planera – har skaffat sig ett företräde gentemot den kunskap
som förvärvats i arbetets praktik. För att fördjupa denna problemställ-
ning har jag för avsikt att redogöra närmare för denna kunskapssyn,
vad man kan kalla formaliseringens idétradition, dess rötter i upplys-
ningsprojektet och förgreningar in i arbetslivet. 

Upplysning handlar bland annat om att, genom tillväxt och sprid-
ning av förnuft och rationellt tänkande, demaskera olika förhärskande
föreställningar. Begreppet har syftat på människans ökade kunskaper
såväl som hennes frigörelse från den självförskyllda omyndighet som Kant
karaktäriserade upplysningens kontrast med. Andra har istället velat
göra gällande att den moderna framstegstanken – med rötterna i upp-
lysningen – har blivit den mest förhärskande föreställningen, eller
myten, av alla. Enligt Condorcet, en av framstegstankens och det
moderna projektets förgrundsfigurer, skulle upplysning inte bara med-
föra ekonomiska vinningar, utan även ökad frihet och jämlikhet.
Förnuftets utbredning antogs inte ha några gränser, utöver dem män-
niskan själv inrättar. Det matematiska språket, med dess precision och
entydighet, uppfattades av Condorcet som överlägsen metod för att
driva denna utveckling framåt. Med matematikens hjälp skulle man
dessutom kunna fastställa vilka effekter en viss teori eller upptäckt får
för majoriteten i varje samhälle, beräkningar som kan och bör ligga till
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grund för såväl stärkande av individuella rättigheter som lösningen av
sociala problem.196)

Naturvetenskapernas framsteg gjorde det möjligt att förklara och
avmystifiera världen. Följaktligen, ansåg Condorcet, borde den natur-
vetenskapliga logiken stå som förebild inte bara för de andra veten-
skapsgrenarna, utan för alla mänskliga aktiviteter, som ”den modell
de borde följa och efter vilken de kunde bedöma sina ansträngningar,
erkänna de felaktiga vägar de slagit in på, skydda sig mot lättrogenhet,
mot pyrrhonismen, mot en alltför stor undfallenhet inför lärda och
berömda auktoriteter”.197) Matematiken och dess tillämpningar
antogs bli en ”outsinlig källa till kunskaper, precis som varit fallet med
probabilitetskalkylen, liksom alla de beräkningar av kombinationer,
relationer och andra fakta som kan komma att få praktisk tillämp-
ning”.198) Allt eftersom denna utveckling fortskrider, så kommer män-
niskan att skaffa sig mer och mer uttömmande beskrivningar av verk-
ligheten. 

i samma mån som fakta ackumuleras, lär sig människan att klassi-
ficera dem och sätta in dem i större sammanhängande komplex.
Eftersom de instrument och metoder som man har för att observe-
ra och exakt mäta dem samtidigt får en högre grad av precision, och
man dessutom ser en mängd olika relationsförhållanden mellan sto-
ra mängder processer och fakta, så lyckas man alltså ge alla dessa
relationstyper en enklare beskrivning.199)

Här avspeglas med all tydlighet idén eller drömmen om det exakta språ-
ket, som fått näring under 1600-talet genom Leibniz monadteori. Inom
denna idéströmning – som skulle få ny fart med de logiska positivis-
terna under början av 1900-talet – har man strävat efter att eliminera
det man uppfattat som en besvärande brist på precision, nämligen inex-
aktheten i språket.200) I och med vetenskapernas framsteg tänkte sig
den tidens intellektuella att människans moralprinciper på motsva-
rande sätt skulle komma att förfinas. De grundläggande begreppen
skulle klarna och få en mer exakt innebörd. Det fullkomliga språket
skulle vara ett instrument, som skulle skärpa förnuftet så som teleskå-
pet vår syn. Ett dunkelt och oprecist språk, med andra ord vardags-
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språket, riskerade däremot att fördärva de teorier, idéer och principer
som skulle föra mänskligheten framåt. Genom att teknikerna för fram-
tagning och tillämpning av kunskap förbättras och förenklas så skulle
de hinder ”som står i vägen för framåtskridandet” undanröjas, såsom
”de olycksbud man måste lära sig att förutse och att förekomma”. Men
även ”ohälsosamma arbeten, dåliga vanor och dåliga klimatbetingel-
ser” skulle med tiden vara ett minne blott.201)

Ett universellt språk är ett språk som genom tecken anger verkliga
föremål eller en sådan väl definierad samling föremål som – beteck-
nade genom enkla och allmänna begrepp – fortfarande anges som
likadana eller som kan representeras på samma sätt i alla männi-
skors intellekt. Ett sådant språk anger också allmänna samband
mellan begrepp liksom det mänskliga förnuftets operationer både
när det gäller vetenskap och tekniska procedurer.202)

Ett sätt att förstå det rationalitetsbegrepp som ligger invävt i dröm-
men om det exakta och uttömmande språket är som motreaktion i en
turbulent historisk tidsperiod. Det stormiga 1600-talet gav upphov
till en stark längtan efter förnyad dialog; tidens intellektuella hade
starka motiv att skaffa sig fastare grunder för sin syn på världen.
Leibniz förslag till lösning var ett språk som lättfattligt kunde uttrycka
alla mänskliga tankar, ett symbolspråk som skulle vara lätt att sprida
och snabbt accepteras av alla parter, där betydelsen var inbyggd i språket:

the three chief Dreams of Rationalism turn out to be aspects of a
single larger Dream. The Dream of a Rational Method, that of an
Exact Language, and that of a Unified Science form a single project
designed to purify the operations of the Human Reason by desitu-
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ating them: that is, divorcing them from the compromising associ-
ation of their cultural contexts.203)

Det moderna vetenskapsbegreppet är präglat av de landvinningar som
gjordes inom naturvetenskapen under 1600-talet, med förgrundsfigu-
rer som Descartes, Galilei och Newton. De nya upptäckterna lade grun-
den till den experimentella vetenskapen, inom vilken kunskapen
utvecklades ”genom isolerande utforskning av kontrollerbara sam-
manhang”.204) Detta innebar ett undersökande av världen genom fast-
läggandet av kausala samband; naturen blir möjlig att förstå genom
att den görs beräkningsbar och således möjlig att förutsäga. Med det-
ta inträdde även ett nytt naturbegrepp, där människan inte längre upp-
fattades som en del av naturen, utan som dess överman: 

Naturen är objekt, människan subjekt. Människan står inför naturen
dels som iakttagare, observatör, dels som ingripare, manipulatör.205)

Den filosofiska inriktning som Auguste Comte i början av 1800-talet
gav namnet positivism var från början en utvecklingsfilosofi med drag
av Condorcets framstegstanke, vilken även hade tagit intryck av Hegel
och historicismen. För Comte var det konkreta i alla händelser under-
ställt den teoretiska analysen, som var tvungen att föregripa det prak-
tiska handlandet. För att mänskligheten skulle kunna nå dess högsta
utvecklingsstadium, ett samhälle präglat av förnuft och rationalitet,
fordrades att samhällsvetenskaperna tog efter de mer utvecklade kun-
skapsområdena, matematik, fysik och logik.206)

Även humanvetenskaperna, studiet av människan som kulturell
varelse, förväntades efterlikna det som uppfattades som de exakta
vetenskaperna. Enligt Comte och dennes efterföljare, de logiska posi-
tivisterna – en tankeriktning även känd som logisk empirism eller
nypositivism, som under tidigt 1900-tal hade stort genomslag – kan vi
bara ha kunskap om observerbara – och helst mätbara – fakta. Det som
kan bevisas med matematiska metoder och empiriska observationer.
De logiska positivisterna ville på så sätt få till stånd ”en intellektuellt
acceptabel gränsdragning” för vad som kan rymmas i kunskapsbegrep-
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pet, det vill säga ”en normativ definition av uttrycket kunskap”.207)

Genom denna tankeriktning hade de empiriska vetenskaperna
”nått medvetande om sig själva” och målet var nu att sprida denna
medvetenhet.208) Enhetsvetenskap (Unity of Science) innebär att man
oberoende av frågeställningen och föremålet för undersökningen efter-
strävar enighet kring metod, något som kan sägas vara en positivis-
mens kvarlåtenskap.209) Comte ville se ”en positiv (i betydelsen ideo-
logifri) vetenskap om samhället som kunde tjäna som medel för att
återskapa social ordning i tiden efter franska revolutionen”.210) I fokus
stod kunskapens instrumentella nytta, att frambringa det önskade och
förhindra det oönskade; att ”veta för att förutse för att kunna”.211)

Den sociala tillvaron blir på det sättet tudelad. På den ena sidan de
som har gjorts till det de är, och på den andra sidan de görande som
använder de förra som material att göra någonting av. Positivistiskt
reformtänkande har därför som princip att man måste försöka räk-
na ut vad som är nödvändigt att göra med andra. Andra blir ett mate-
rial som man vill försöka omforma.212)
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203. Toulmin (2001): s 78.
204. Gadamer (1989): Förnuftet i vetenskapens tidsålder, s 42.
205. von Wright (1986): Vetenskapen och förnuftet, s 45.
206. Nordenstam (2005): s 150.
207. Johannessen (1999): s 17.
208. Habermas (1990): s 381.
209. von Wright (1981): Explanation and understanding, s 4f., tecknar konturerna av två kulturer

inom vetenskapen, den galileiska och den aristoteliska. Där den förstnämnda syftar till att
förklara olika företeelser och orsakssamband i naturen och samhället, har den senare som
mål att belysa och försöka förstå de unika särdragen hos olika studieobjekt, med hjälp av
andra metoder än de som visat sig framgångsrika inom naturvetenskapen. Här handlar det
snarare, enligt Dilthey m.fl., om ett slags empatisk förståelse; att närma sig studieobjektet och
dess referensramar istället för att observera det på avstånd. Den moderna samhällsvetenska-
pen, med förgrundsfigurer som Dilthey, Collingwood, Weber m.fl., har i mångt och myck-
et växt fram som en motreaktion mot positivismens ideal och återverkningar. 

210. Skjervheim (1971): s 18-20.
211. von Wright (1994): Myten om framsteget, s 45.
212. Skjervheim (1971): s 32.
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I vilken utsträckning är det då möjligt för oss människor att förutsäga
olika företeelser, bara vi känner till de bakomliggande lagarna? Och
leder detta i så fall i förlängningen till oavlåtliga framsteg för männi-
skosläktet som sådant? I mångt och mycket är själva begreppet ”fram-
steg” ett värdeord, vars innebörd varken kan eller bör fastställas på
vetenskaplig grund. Man kan således ha invändningar mot framsteg-
stanken som samhällsemancipatorisk idé: Har detta rent av förvandlats
till en ”kliché vi lider under”, som vi har svårt att frigöra oss ifrån? En
kliché som hämtar sin kraft ur föreställningen om vetenskapens oupp-
hörliga tillväxt och framåtskridande.213)

Bakom människans strävan att behärska naturen finns en uppfatt-
ning om naturen som hotfull och oförutsägbar, ett ”motstånd” man är
tvungen att övervinna. Den tekniska, instrumentella rationaliteten
syftar således till att ”förutse förändringar i naturen och vidta åtgärder
i avsikt att antingen förebygga eller utnyttja dem”.214) Positivismen å
sin sida åstundade liknande förutsägelser och ingripanden i samhället.
Genom ingenjörskonst, teknik baserat på vetenskaplig kunskap om
naturlagarna, skulle naturen stämmas till välvilja. Vad innebär det då
när en sådan logik och tankesätt, så som Condorcet förebådade, appli-
ceras på människan och mänskliga förehavanden? 

Taylorismen

Scientific managment does not necessarily involve any great inven-
tion, nor the discovery of new or startling facts. It does, however,
involve a certain combination of elements which have not existed
in the past, namely, old knowledge collected, analyzed, grouped,
and classified into laws and rules that it constitute a science; accom-
panied by a complete change in the mental attitude of the working
men as well as of those on the side of the managment, toward each
other, and toward their respective duties and responsibilities.215)

F R E D E R I C K W. TAY L O R
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Inom konst och arkitektur var modernismen en idéströmning som
växte fram under det sena 1800-talet och som utgår från människans
förmåga att förändra sin tillvaro genom vetenskap, ingenjörskonst och
de ”välsignande effekter” som dessa kan ha på samhället. Riktningen
är förknippad med rena, geometriska former och proportioner och
med sökandet efter nya kunskaper, regler och metoder. För -
grundsfigurer inom denna riktning var arkitekter som Le Corbusier
och tonsättare som Arnold Schönberg m. fl.216) Modernistiska ström-
ningar fanns även hos de politiska rörelser i Europa som under mel-
lankrigstiden strävade efter mer ”meningsfulla former för individuellt
och kollektivt liv”.217)

Enligt Gadamer är det på 1900-talet ”den process påbörjas som
innebär att det tekniska kunnandet överförs från kontroll av natur-
krafterna till det samhälleliga livet”.218) Till exempel så utvecklade den
amerikanske ingenjören Frederick Winslow Taylor, i The Principles of
Scientific Management från 1911, en inflytelserik teori om att arbetets
planering och ledning samt dess praktik bör vara åtskilda aktiviteter
inom en verksamhet. Detta, som gett upphov till begreppet taylorism,
skulle baseras på vetenskapliga principer för arbetsdelning och organi-
sationsutveckling, utifrån en utilitaristisk nyttomaximering. Taylor
betonade särskilt behovet av att ersätta gamla metoder och tumregler,
baserade på ”godtyckliga” antaganden, med allmänna principer som
skulle framstå som självskrivna när man väl hade förstått deras bakom-
liggande logik. Genom tidsstudier, ergonomiska studier och tekniska
lösningar skulle varje syssla effektiveras för allas gemensamma bästa.
Taylors framstegsinriktade utilitarism utgick från att all personal inom
en verksamhet – och i förlängningen hela samhället – skulle gagnas av
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213. von Wright (1993): “Framstegsmyten”, Dialoger nr 26, s 7.
214. von Wright (1986): s 32.
215. Taylor (2007): The Principles of Scientific Managment, s 122. 
216. Se Liedman (1999): I skuggan av framtiden – modernitetens idéhistoria för en bredare diskus-

sion kring modernitetens många uttryck, i synnerhet kapitlet Det sanna och det goda, s
263f.

217. von Wright (1994): s 31. Citerat ur Rudolf Carnaps Der logische Aufbau der Welt (Världens
logiska uppbyggnad) från 1928, en av förgrundsgestalterna inom logisk positivism. 

218. Gadamer (1989): 43.
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en mer rationell arbetsdelning (scientific management eller task manage-
ment). Samtliga yrkesutövare skulle prestera optimalt bara de fick klart
för sig det mest effektiva sättet för att utföra ett visst arbete. Detta, i
sin tur, skulle optimera företagets totala produktion, maximera dess
vinst och därmed även de anställdas löner. I förlängningen skulle det-
ta harmoniera tillvaron och motverka allt från strejker till ohälsa.219)

Taylor och Condorcet var i mångt och mycket samma andas barn,
om än i olika epoker; Taylor var påtagligt influerad av Darwin och evo-
lutionsteorin:

The ingenuity of each generation has developed quicker and better
methods for doing every element of work in every trade. Thus the
methods which are now in use may in a broad sense be said to be an
evolution representing the survival of the fittest and best of the ideas
which have been developed since the starting of each trade. However,
while this is true in a broad sense, only those who are intimately
acquainted with each of these trades are fully aware of the fact that
in hardly any element of any trade is there uniformity in the meth-
ods which are used. Instead of having only one way which is gener-
ally accepted as a standard, there are in daily use, say, fifty or a hun-
dred different ways of doing each element of the work. And a little
thought will make it clear that this must inevitably be the case, since
our methods have been handed down from man to man by word of
mouth, or have, in most cases, been almost unconsiously learned
through personal observation. Practically in no instances have they
been codified or systematically analyzed or described.220)

Analogin är inte utan poäng, eftersom utvecklingen i Darwins mening
leder till en större mångfald, till större heterogenitet, något som Taylor
också framhåller. Poängen hos Taylor är emellertid att arbetsledning-
en, ur denna mångfald, tar på sig att sammanföra de erfarenhetsbase-
rade och av traditionen förmedlade kunskaper, tumregler, färdigheter
etc. som verksamheten lutar sig mot. Dessa analyseras och kodifieras
och därefter väljs de arbetssätt och procedurer ut vilka bedöms vara
mest effektiva. Det vill säga, att man intervenerar med metoder som
leder till formalism, istället för att låta utvecklingen fortskrida. Detta
ger uttryck för en kunskapstradition, med vetenskapen som dess insti-
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tutionaliserade form, inom vilken det är eftersträvansvärt att den kun-
skap som ligger inbäddad i själva görandet, i en arbetskultur, abstrahe-
ras i teorier och tabeller som sedan reduceras till explicita regler och
föreskrifter för arbetets utförande.221) Ur Taylors synvinkel var detta
inte bara önskvärt utan även möjligt och vice versa. Ledningen skulle
i själva verket göra de anställda en välgärning, genom att befria dem
från den ”börda” av ansvar och tankeverksamhet som ledningen ändå
var bättre lämpad att axla.222)

Taylor höjer trots det ett varningens finger för de risker som infö-
randet av principerna för scientific management medför. Övergången
till den här typen av strikt arbetsdelning, systematisering och standar-
disering är något som tar tid och som måste få ta tid. Försöker man
driva igenom dessa förändringar för snabbt kan detta istället få nega-
tiva konsekvenser för verksamheten. Management som ”mekanism”
får inte förväxlas med dess ”essens” och kan följaktligen inte ledsagas
av fel mentalitet (the wrong spirit).223) Ledningen får heller inte tap-
pa underifrånperspektivet eller markkontakten: 

whenever a workman proposes an improvement, it should be the
policy of the management to make careful analysis of the new
method, and if necessary conduct a series of experiements to deter-
mine accurately the relative merit of the new suggestion and of the
old standard. And whenever the new method is found to markedly
superior to the old, it should be adopted as the standard for the
whole establishment. [...] In this way the true initiative of the work-
men is better attained under scientific management than under the
old individual plan.224)
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219. Taylor (2007): s 24-27; 122-126. Jfr Nordenstam (2005): s 170-173. Denne menar att begrep-
pet scientific management, dvs. Taylors organisationslära, har misstolkats som varandes veten-
skaplig enbart i matematisk-naturvetenskaplig mening. Detta har, enligt Nordenstam, fört
med sig allt för ensidiga uppfattningar om vad Taylor propagerade för. 

220. Taylor (2007): s 30-31.
221. A.a. s 34. Med Taylors ord: ”The managers assume, for instance, the burden of gathering

together all of the traditional knowledge which in the past have been possessed by the work-
men and then of classifying, tabulating, and reducing this knowledge to rules, laws and for-
mulae which are immensely helpful to the workmen in doing their daily work.” 

222. A.a. s 34-35.
223. A.a. s 113-115.
224. A.a. s 112.
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När taylorismen förs på tal idag handlar det också om långtgående
åtgärder för att formalisera arbetsuppgifter som utförs av högutbildad
personal. I det moderna samhället är det människan och mänskliga
handlingar som upplevs som olycksbådande och oförutsägbara, något
som till exempel manifesterar sig i uttrycket den mänskliga faktorn och
den negativa klang detta har fått. Inom många verksamheter verkar det
istället ha smugit sig in ett slags osynlig taylorism, vilket kan exemplifie-
ras av de effektiviseringar inom sjukvården i USA där man till exempel
kraftigt har reducerat den genomsnittliga tiden för en läkares möte med
sina patienter, så att varje läkare ska kunna träffa fler patienter under
samma tid. Man har även försökt att detaljstyra vad dessa möten skall
innehålla. Rationaliseringar av de här slagen får många gånger ett stort
administrativt genomslag, som verkar i det tysta.225)

Samtidigt efterfrågas innovationer, från både stat och näringsliv,
och man har på senare år även inriktat sig mot att planera så kallade
”kreativa miljöer” för ökad innovationskraft. I Sverige främjas detta
av Vinnova, en statlig myndighet som inrättades 2001 i syfte att bidra
till att öka tillväxten i landet. Myndigheten har som uppdrag att främ-
ja innovationer kopplade till forskning och utveckling, det vill säga
”nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med
vetenskaplig bas”.226) Under parollen ”hållbar tillväxt” efterlyser man
innovationer för att ”stimulera förnyelse av näringsliv och offentlig
verksamhet”.227)

Enligt Siri Meyer har innovationsbegreppet alltmer trängt undan
deviser som utveckling och modernisering. Samtidigt lockas vi alltså av
föreställningen att innovationer är något som, i kommersiella syften
eller för att effektivisera olika samhällssfärer, kan frammanas genom
planering, där det nya jämställs med en ”bi-association” till det redan
kända. Detta är enligt Meyer att förfuska begreppets ursprungliga bety-
delse, att överskrida länken mellan det redan kända och det okända: 

”Det nya” kan varken föregripas eller programmeras; det kan bara
beskrivas i efterhand; när ”det nya” är inlemmat i det vi redan kän-
ner. ”Det nya” överraskar oss ofta; inte sällan blir det förbisett eller
motarbetat.228)
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Georg Henrik von Wright anser att framstegstanken – allt eftersom
forskningens verksamhet har kommit att betraktas som en nödvän-
dighet för samhällsutvecklingen – övergått till att gälla vetenskapen
som produktivkraft, vilket har inneburit att en stor del av forsknings-
stödet tillfaller den forskning ”som har lättast att legitimera sig inför
sådana förväntningar”.229) Paradoxalt nog verkar detta inte så mycket
leda till genuint nytänkande som ett befästande av rådande ortodoxi-
er inom vetenskapssamhället, något som enligt von Wright inte ligger
i vetenskapens eller kunskapssökandets eget intresse. Resultatet blir
snarare en strömlinjeformning av forskningen, med en konserverande
effekt.230)

I våra dagar propageras framstegstanken företrädesvis av politiska
intressen och därtill även vissa grupper av vetenskapsmän, industri-
folk och ekonomer. Grupper med en överordnad, gemensam överty-
gelse: ”tron på den obegränsade ekonomiska tillväxten”.231) Det von
Wright särskilt vänder sig emot är den kvantifiering av begreppet som
skett i och med att ”framsteg” i hög grad kommit att likställas med
ekonomisk tillväxt, BNP, inkomst per capita etc. Enligt denne finns
även en motsvarande tendens att identifiera framstegsbegreppet med
en rationalisering av samhället genom sociala reformer. Enligt dessa
båda logiker har de huvudsakliga måtten på framsteg blivit ”ökad rike-
dom i det ena fallet, formaliserad demokrati i det andra”.232)

I takt med att den vetenskapliga och teknologiska utvecklingen –
det Habermas har kallat den moderna ideologin – allt mer effektivt har
förmått att rationalisera olika samhällssfärer, så har behovet av något
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225. Jfr Groopman: “Diagnosis: What Doctors Are Missing”, The New York Review of Books, 5-18
November, 2009.

226. http://www.vinnova.se/sv/Om-VINNOVA/, 15 februari, 2010.
227. Innovationer för hållbar tillväxt – Vinnova 2008, s 5.
228. Meyer (2007): ”Innovatörerna kommer”, Dialoger 83-84, s 31-32.
229. von Wright (1986): s 124.
230. A.a. s 128-129. Begreppet, ortodoxi, ligger således nära det Kuhnska paradigmbegreppet.
231. von Wright (1994): s 9. Detta exemplifieras av de ”blå-röda” regeringskonstellationer som

i omgångar styrt Finland sedan 1980-talet – så kallade regnbågsregeringar med ”tillväxttän-
kandet som övergripande politisk ideologi”. 

232. A.a. s 49.
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slags motkraft ökat – som även den måste kunna rationaliseras. En
sådan motkraft är tvungen att verka i anslutning till ett emancipato-
riskt kunskapsintresse, som skiljer sig från den positivism och objekti-
vism som har tagit ett fast grepp om tillvaron.233) Gadamer lyfter å sin
sida fram den handlingsinriktade reflektionen som grundval för det
samhälleliga förnuftet. Det praktiska förnuftet skiljer sig från det tek-
niska förnuftet genom att det allmänna bestäms genom det enskilda
och inte tvärtom. Juridisk praxis ger exempel på detta: 

Rättskipning innebär att tänka samman fallet och lagen så att det
egentligt rätta eller rätten därmed konkretiseras. Ofta är därför
dompraxis, det vill säga de fällda domsluten, viktigare i rättsyste-
men än de allmänna lagarna […] Man ”handlar” inte genom att
efter eget gottfinnande utföra planer utan genom att göra det med
varandra, och man påverkar också de gemensamma angelägenhe-
terna genom sitt handlande.234)

Det Habermas kallar för ”de empirisk-analytiska vetenskapernas fram-
steg och ohämmade tillämpning” beskriver Gadamer som övergången
till ett expertsamhälle, där experten förväntas ersätta den praktiska och
samhälleliga erfarenheten; en övergång till ett samhälle där det blir
”till slut oundvikligt att inte så mycket den enskildes kreativa förmåga
som hans anpassningsförmåga premieras”.235) Med tiden blir ”exper-
ten” mer av en funktionär, med uppdrag att förvalta de tekniska och
ekonomiska system och processer som utarbetats.236)

Man kan tänka sig att detta också blir en av taylorismens konsekven-
ser, att yrkesutövarnas personliga eller informella kunnande med tiden
kommer att betraktas som överflödigt, ineffektivt eller rent av olycks-
bringande. Risken är med andra ord att tilltron till de formella struktu-
rerna går ut över andra kvalitetsaspekter inom en verksamhet. 

Problematisk mångfald och storskalig förenkling
I framstegstanken finns även en demokratisk idé, om att kunskapen
ska kunna göras tillgänglig för alla och inte vara ett fåtal förunnad.
Vem som helst ska kunna förstå, vem som helst skall kunna upprepa
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exempelvis ett experiment. Inom den praktiska kunskapens domäner,
däremot, spelar erfarenheten alltjämt en avgörande roll: 

Båtbyggaren, snickaren och plåtslagaren utvecklar inte teoretiska
modeller så som en fysiker, kemist eller ekonom gör. Det hant-
verksmässiga kunnandet har istället en analogisk karaktär. Ana -
logierna är inte abstrakta utan består av konkreta exempel, ana -
logiskt förbundna med varandra i praktikerns repertoar av minnen.
Kunskapen blir på detta sätt i hög grad personlig och ofta oformu-
lerad. Räckorna av exempel kan behålla sin komplexitet. Vid varje
ny konkret situation jämförs och relateras till tidigare konkreta
situationer och räckorna får därför ett mer eller mindre allmängil-
tigt drag utan att ha modellens anspråk på att vara generella.237)

Detta beskriver ett yrkeskunnandeperspektiv, som bryter av mot ett
tayloristiskt synsätt, att yrkeskunnande står för en kvalitet som är jäm-
bördig de anspråk på allmängiltighet som finns inbyggda i vetenskap-
liga teorier och modeller. Ett intressant bidrag till den diskussionen är
statsvetaren James C. Scotts Seeing like a state (1998). Han urskiljer ett
kunskapsideal, högmodernism (high-modernism), som tillägnat sig
upplysningens framstegstanke, men som övergivit eller vantolkat före-
ställningen om att kunskap bör leda till människans emancipation från
olika former av maktpåverkan. Scott har studerat långsiktiga effekter
av statens, eller rättare sagt olika staters, försök att förändra männi-
skans villkor till det bättre – exempelvis i samband med kollektivise-
ringen av jordbruket i före detta Sovjetunionen, urbaniseringen av
Tanzania, eller planerandet av modernistiska städer som Brasilia och
Chandigarh. En av anledningarna till att den här typen av storskaliga
förändringsförsök ofta misslyckas är det författaren kallar ”den felade
länken”, att man bortser från den platsbundna kunskap (mêtis) som
baseras på nära observationer av – och en interaktion med – lokala
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miljöer, dess unika särdrag och förutsättningar. Inom Sovjetunionen
försökte man till exempel, influerade av Taylors system, med förödan-
de konsekvenser foga in en jordbruksnäring med vitt skilda förutsätt-
ningar längs den väldiga subkontinenten i generella, vetenskapliga
modeller som hade som mål att säkerställa största möjliga effektivi-
tet.238) Även tillverkningsindustrin tillämpade Taylors principer: 

The first All-Russian Congress for Initiatives in Scientific
Managment was convened in 1921 [...] At least twenty institutes
and as many journals were by then devoted to scientific manage-
ment in the Sovjet Union. A command economy at the macrolevel
and Taylorist principles of central coordination at the microlevel of
the factory floor provided an attractive and symbiotic package for
an authoritarian, high-modernist revolutionary like Lenin.239)

Kunskap motsvarande mêtis har ingen plats eller status i den här typen
av system. Taylors principer lämpade sig väl som förebild för det pro-
duktionssystem som de sovjetiska ledarna hade som mål att förverkli-
ga, eftersom de antydde att det kunde finnas ett rätt svar på varje frå-
geställning, ett tillvägagångssätt för varje uppgift, allmängiltiga prin-
ciper för produktion och administration.240) Tilltron till den här sor-
tens ”förenkling” (simplification) bildar ett kunskapsideal med
anhängare inom såväl tayloristisk standardisering som byråkratisk
homogenisering. Dylika schematiseringar, som till exempel lantmäte-
rikartan (cadastral map), kännetecknas av sin fattigdom (thinness),
dess brist på (en mångfald av) detaljer. Detta är förenat med ett selek-
tivt seende, genom vilket en komplex verklighet görs överskådlig och
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”lättläst” (legible).241) Scott pekar ut ett ideal som genom motsvaran-
de förenklingar syftar till styrning och kontroll, schematiska kategori-
er och beräkningar som döljer en riklighet av problematisk variation.242)

Den moderna statens mål har varit att reducera en kaotisk, oordnad
verklighet till något som bättre stämmer överens med dess eget blick-
fång, som ”fastnar” i dess administrativa garn:

Certain forms of knowledge and control require a narrowing of vision.
The great advantage of such tunnel vision is that it brings into sharp
focus certain limited aspects of an otherwise far more complex and
unwieldy reality. This very simplification, in turn, makes the phe-
nomenon at the centre of the field of vision more legible and hence
more susceptible to careful measurement and calculation.
Combined with similar observations, an overall, aggregate, synop-
tic view of a selective reality is achieved, making possible a high
degree of schematic knowledge, control, and manipulation.243)

Diskussionen rör sig utanför det sedvanliga statligt kontra privat, poli-
tik kontra marknad. Den redogör istället för ett angreppssätt och en
kunskap som används för att styra och kontrollera mänskliga aktivite-
ter. Tillbakapressandet av lokala, praktiska kunskaper och deras infly-
tande över en verksamhet är dess olycksbringande följeslagare.

Det ligger i sakens natur att makthavare behöver kunskap om det
som ligger utanför deras erfarenhet och sakkunskap, och det ligger
snubblande nära att överskatta den teoretiska kunskapens räckvidd,
särskilt som den ofta framträder med ett universellt anspråk att vara
den egentliga kunskapen. Medvetet eller omedvetet blir hävdandet
av denna kunskaps överlägsenhet ett sätt att befästa makt.244)

För Frederick W. Taylor var det ett dilemma att yrkesutövarens påhit-
tighet och ”sinnrikhet” (ingenuity), massan av erfarenhetsbetonad
kunskap, inte var i händerna på ledningen, som då i sin tur hade haft
bättre förutsättningar att ta reda på vilket arbetssätt som är det mest
effektiva.245) Även för Taylor var mångfald i den meningen något pro-
blematiskt: 
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Under scientific managment the ”initiative” of the workmen (that
is, their hard work, their good-will, and their ingenuity) is obtained
with absolute uniformity and to a greater extent than is possible
under the old system…246)

Taylor var övertygad om att exakta och detaljerade arbetsbeskrivning-
ar, framtagna av en särskild avdelning av experter och specialister, var
det bästa och mest effektiva sättet att bedriva verksamhet på. Dessa
specialister skulle ägna största delen av sin tid åt planering och reste-
rande tid åt att säkerställa att arbetet utförs på ett sätt som harmonie-
rar med de skrivna instruktionerna. Men samtidigt skulle den teore-
tiska specialisten, om så vore nödvändigt, inte bara kunna ge anvis-
ningar, utan även inför praktikerna vara i stånd att utföra vederböran-
des sysslor på bästa och mest effektiva sätt.247)

En annan paradox hos Taylor är att han placerar den systematisera-
de kunskapen högt över det praktiska kunnandet. Och samtidigt, om
någon i personalen skulle komma fram till ett arbetssätt eller en metod
som – efter att ha testats i en serie av experiment – skulle visa sig ha
fördelar som överträffar det dittills kända, bör istället detta lyftas fram
som standard för hela verksamheten.248) Däremot verkar det inte ha
fallit honom in att det kan finnas något liknande en tyst, erfarenhets-
betonad kunskap, motsvarande mêtis, som omgärdar de formella
strukturerna och ser till att verksamheten fungerar. 

Den allvetande experten

Utopi är inte detsamma som upprättande av mål för handlandet.
Det karakteristiska för utopin är snarare att den just inte leder ända
fram till handlingen, till ”här och nu bör det ske”. Tvärtom. En uto-
pi definieras genom att den är en form av förolämpning från fjärran.
Den är inte i första hand en handlingsplan utan en samtidskritik.249)

Hans-Georg Gadamer

Det platonska kunskapsidealet syftar till att det, för allmänbegrepp
som exempelvis demokrati, finns en ursprunglig idé, en grundform
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som är sannare och renare än den brokiga mångfald av kopior som har
berikats med något av grundformens essens, dess innersta natur. Hos
Platon är det denna inbyggda kvalitet som representerar det verkliga,
inte mångfalden av föränderliga ting och företeelser (the natural things
in flux), som vi med sinnenas hjälp kan uppfatta. Det finns med andra
ord ”ett gap mellan de logiska sanningarnas perfekta värld och den
värld som vi faktiskt lever i”.250)

Karl Popper tar i sin kritik av Platon fasta på att denne verkade hysa
en animositet mot all form av individualitet och personlig erfarenhet.
Endast väl fungerande institutioner kan skydda samhället från upplös-
ning, i form av kaos och klassmotsättningar. För att upprätthålla det
för folket bästa styret, Idealstaten, blir även utsorteringen av framtida
ledare en nyckelfråga.251) Popper menar att detta, att medvetet och tål-
modigt sortera ut ”de bästa”, är något som institutioner allmänt sett
är illa lämpade för. I synnerhet gäller detta utbildningsinstitutioner,
som, avhängiga en anda av kritiskt tänkande och prövande, på inga
villkor får hemfalla till en form av ”kapplöpning”, där enskilda kurser
kan liknas vid ett hinderlopp. Hos Platon var det viktiga inte sökandet
efter sanningen, utan förfogandet över den.252)

Only true Philosophers can ‘sketch a ground-plan of the city’, for
they alone can se the original, and can copy it, by ‘letting their eyes
wander to and fro, from the model to the picture, and back from
the picture to the model’.253)

Att lära sig att tänka rätt (the right kind of learning) är det som enligt
Platon gör en person lärd och därmed lämpad för ledarskap. Utbildning
får på så sätt en uttryckligt politisk funktion; Platon är tydlig med att
lärdomen i huvudsak bör förvärvas för att upprätthålla ett visst styre.
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Ledarna måste, för att motverka den instabilitet och det förfall som
hotar längs vägen (the evil of change and decay), kopiera de gudomli-
ga originalen, ”to realize, in the individual as well as in the city, his
heavenly vision”.254) Vetenskapliga metoder blir för detta ändamål
oumbärliga verktyg; noggranna observationer och analyser kontrolle-
rar om verkligheten överensstämmer med den tankemässiga förebil-
den. 

Eftersom utveckling leder till förfall så måste utvecklingen motas i
grind, men utifrån de tillvägagångssätt som Platon förordade blir det-
ta snarare en spegelbild av den högmodernism som Scott (1998) teck-
nar konturerna av. Skillnaden, mellan det utopiska angreppssättet och
det Popper kallar en stegvis social ingenjörskonst (piecemeal enginee-
ring), är att det senare vet med sig att det fulländade, om detta ens går
att uppnå, är något diffust och avlägset som aldrig kan ersätta var gene-
rations rätt till självbestämmande. Den stegvisa ingenjörskonsten byg-
ger vidare på och försöker förbättra det som hittills visat sig framgångs-
rikt, istället för att med varje medel försöka förverkliga det man upp-
fattar som en idealbild av verkligheten, fri från all ”fulhet”.255)

Den oorganiserade mångfald, sprungen ur vitt skilda intentioner
och ansträngningar, som frambringat de flesta av våra samhällen och
urbana miljöer var en utmaning för modernismens ideologer, som Le
Corbusier. Allmänt sett har dessa visionärer fäst stor vikt vid övergri-
pande strukturer – fågelperspektivet – vad gäller synen på organisa-
tion och effektivitet; centraliserade lösningar smög sig naturligt in i
deras språkbruk. Le Corbusier missaktade det kaotiska storstads -
myllret lika mycket som Lenin den oorganiserade arbetarklassen.256)

Dilemmat med det utopiska angreppssättet är även dess esteticism,
att de estetiska idealen så ofta tillåts överskugga sociala och moraliska
hänsyn. Dess visioner ropar strängt taget efter en blank duk, där det
”sköna” har möjlighet att framträda.257)
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*

Drömmen om det automatiska samhället har visat sig i metaforer som
”urverket” och ”det självreglerande systemet”. Förhoppningen har
varit att ta fram den perfekta modellen eller mekanismen för det själv-
gående samhället.258) Man kan ana en liknande tankegång i strävan
efter att skapa den fulländade organisationen, med yrkesmän som före-
bildligt följer de föreskrifter och instruktioner som tagits fram. 

Strävan mot perfektion utifrån en upprättad idealbild är vedertaget
bruk även inom kärnkraftsbranschen. Tanken är då att förebilden hela
tiden uppdateras, under det att nya incidenter och tendenser uppda-
gas och analyseras. Popper å sin sida är angelägen om att problemati-
sera expertsamhället och de antaganden som ligger i dess förverkli-
gande, något som även har bäring på kunskapssynen inom kärn-
kraftsbranschen; tilltron till att det kan finnas personer högre upp i
hierarkin som kan skriva fram innehållet i alla typer av yrkeskunnan-
den. Att det finns experter som vet bäst och av den orsaken bör styra
olika verksamheter, eller samhällsfunktioner, utifrån vetenskapliga
principer, istället för att yrkesutövarna själva ges möjlighet att utveck-
la sina arbetsuppgifter. Vad är det för vits med detta om ledningen
redan vet allt? Dessutom kan det finnas en risk att detta sker på bekost-
nad av ”helhetssynen och ett individuellt ansvarstagande som är en
förutsättning för lärande”.259)

the formal order encoded in social-engineering designs inevitably
leaves out elements that are essential to their actual functioning. If
the factory were forced to operate only within the confines of the
roles and functions specified in the simplified design, it would
quickly grind to a halt. [...] The more schematic, thin, and simpli-
fied the formal order; the less resilient and the more vulnerable it is
to disturbances outside its narrow parameters.260)
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Popper anser dessutom att tilltron till den allvetande experten rym-
mer en missuppfattning om vad vetenskap och inte minst vetenskap-
lighet innebär: Det vetenskapliga förhållningssättet bygger på ett kri-
tiskt prövande och bör innehålla ett lika stort mått av ödmjukhet och
insikt om felbarhet som den handlingsinriktade praktiken. Det Taylor
– som inte var någon hög-modernist utan tvärtom en förespråkare för
stegvisa förändringar som varslade om riskerna med radikala föränd-
ringsförsök – inte förutsåg var att det kan finnas dimensioner av yrkes-
kunskapen som inte går att kodifiera; av allt att döma hade han en vag
uppfattning om det formella systemets beroende av en erfaren arbets-
styrkas oplanerade ingripanden. Uppenbarligen hade han en likaledes
begränsad förståelse för de förutsättningar som yrkesutövarna är i
behov av för att förvärva en säkerhet i arbetet och sedan inte tappa
denna. Taylor verkade inte kunna föreställa sig att yrkesutövaren hade
några andra drivkrafter för att göra ett gott arbete än rent ekonomis-
ka. Följaktligen var han övertygad om att väldefinierade instruktioner
var det som i förlängningen skulle locka fram det bästa hos yrkesut-
övarna, även i fråga om ansvarskänsla.261)

De systematiserade delarna av en verksamhet är lättare att redogö-
ra för, internt och för utomstående, och har av den anledningen möj-
lighet att skaffa sig en framskjuten position efter vilken andra delar av
verksamheten värderas. Detta blir inte minst påtagligt i en säkerhets-
kritisk verksamhet som kärnkraftsdrift, där graden av läslighet och
möjligheten till granskning av det praktiska arbetet har blivit i det när-
maste synonymt med kvalitet. Den kunskap som ligger till grund för
regler och instruktioner riskerar däremot att tas för givet; kommande
generationer kanske tolkar den här typen av föreskrifter efter boksta-
ven. 

Dilemmat för en verksamhet som driver formaliseringen till det
yttersta är att det finns skäl att misstänka att detta i många fall sker på
bekostnad av den sinnrikhet som utmärker det kvalificerade yrkeskun-
nandet och dess ”förfinade tillämpningar”: 
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Knowing how and when to apply the rules of thumb in a concrete sit-
uation is the essence of mêtis. The subtleties of application are
important precisely because mêtis is most valuable in settings that
are mutable, indeterminant (some facts are unknown), and partic-
ular.262)

Taylors framstegsinriktade utilitarism följdes av en reservation inför
alltför snabba och genomgripande förändringar. Dessa måste vägledas
av rätt mentalitet; formaliseringens drivkraft bör vara verksamhetens
och i förlängningen samhällets långsiktiga nytta. Inom kärnkraftsbran-
schen återspeglas framstegstanken genom en tro på en ständigt ökad
lönsamhet och effektivitet. Men även genom strävan att formalisera
mer och mer av den kunskap som organisationerna förlitar sig på. På
det sättet tänker man sig, i linje med en sådan idétradition, att kunska-
pen och erfarenheten skall kunna spridas och göras tillgänglig i en mer
fulländad form. 
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Ett samhälles konkreta erfarenheter av en viss företeelse medverkar
till att förankra det sätt på vilket man diskuterar samma företeelse i
mer generella termer; det finns ett slags ömsesidigt beroendeför -
hållande mellan begrepp och exempel.263) Detta gäller, som W illiam
Connolly har konstaterat, även uppfattningar om demokrati och makt.
Det finns saker som anses typiskt demokratiska, eller uppenbart ode-
mokratiska, men här smyger sig även in ett slags godtycke, eller osä-
kerhet, som kan kopplas samman med faktorer som politisk kultur och
historia. En konsekvens av Connollys resonemang är att, i den stund
vi ger oss in i en diskussion om ett begrepps innebörd och räckvidd –
vad någonting är eller omfattar – så deltar vi också i en politisk diskus-
sion.264) Att tillskriva någon eller några makt är ett påstående som mer
har formen av en anklagelse än en neutral beskrivning av faktiska
omständigheter:265)

Those who are so accused will either deny the accusation or seek to
show that special circumstances intervene to make the exercise of
power permissible in this setting. If they deny the charge, they might
try to convince critics that we are all victims of structural constra-
ints that no collectivity could hope to alter […] or they might emp-
loy forms of power that make identification by recipients and third
parties less easy, or they might adopt a mixture of these strate-
gies.266)
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Den anklagade sidan kommer, om vi ska tro Connolly, att försöka
minimera utsträckningen av vilken maktbegreppet omfattar deras
egen aktivitet eller overksamhet medan kritikerna vill försäkra oss om
att motsvarande kan och bör omfattas av samma begrepp. Perspektivet
är i första hand ”mottagarens” och det närmaste en definition Con -
nolly kommer är att maktutövning leder till reducerad handlingsfrihet
för mottagarna.267) Han föreslår likväl en möjlig väg ut i form av möns-
terexempel, i jämförelse med vilka andra fall av maktpåverkan och
maktrelationer kan bedömas.268)

Idén om mönsterexempel avspeglar sig i Walter B. Gallies kriterier
över vad som kännetecknar i-grunden-omstridda begrepp, att det van-
ligtvis förekommer minst ett exempel på begreppet i fråga som alla
parter godkänner. Även Wittgensteins idé om begreppens familjelik-
hetskaraktär – att det är möjligt att följa regler på olika sätt och, omvänt,
att vi anhopar det vi uppfattar som besläktade exempel under ett och
samma tak – har betydelse för Connollys resonemang. Om likheterna
mellan medlemmar av samma begreppsfamilj upplevs som vaga, så blir
det ibland ”tvivelaktigt om vissa medlemmar hör till familjen eller
ej”.269)

Steven Lukes menar å sin sida att studiet av makt inte kan anses
tillfredsställande om man inte beaktar det han kallar maktbegreppets
”tredje dimension”, det vill säga ”the power to prevent people, to wha-
tever degree, from having grievances (missnöje) by shaping their per-
ceptions, cognitions and preferences in such a way that they accept
their role in the existing order of things”.270) Detta försök att ringa in
makt som kapacitet leder fram till en precisering av maktbegreppet som
möjligheten att åstadkomma en viss förändring, eller att motstå
den.271)

Den kanadensiska filosofen Charles Taylor är en av dem som häfti-
gast har opponerat sig mot de, som han menar ”orimliga”, ansatser
inom human- och samhällsvetenskaperna som har medfört att männi-
skan behandlas ”som ett objekt bland andra objekt, helt och hållet
beskrivbart i termer av egenskaper som är oberoende av hennes egen
erfarenhet”.272) Han vänder sig i första hand mot den behavioristiska
empirism, som har nära släktskap med positivismen och som inte tar
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hänsyn till att individuella egenskaper och upplevelser är i grunden
erfarenhetsberoende. Varför vi exempelvis kan uppleva en känsla av
skam kan enligt Taylor bara expliceras i erfarenhetsberoende termer.
Det blir av den orsaken problematiskt att försöka ge en objektiv bety-
delse av hur människor reagerar i specifika situationer, utan att det
leder till en form av reduktionism som negligerar de enskilda indivi-
dernas historia och erfarenhet.273)

Olika kunskapsområden och undersökningsformer, som strävar
mot att nå vetenskaplig status, konkurrerar om att ge sin bild av verk-
ligheten och det område som får övertaget kan i allmänhet räkna med
ökad prestige, resurser och, till följd av detta, makt och inflytande.274)

De kunskaper och tekniker, ”på samma gång empiriskt registrerande
och generaliserande”, om samhället och människan som har visat
ansatser till objektivering och kontroll, har dessutom gett upphov till
ett särskilt studium av makt.275)
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267. Enligt Oppenheim (1981): Political concepts: a reconstruction, innebär maktutövning en styr-
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Connolly (1993) att maktutövning varken behöver innehålla inslag av konflikt, eller tydli-
ga avsikter att inskränka någon annan parts handlingsmöjligheter. Det väsentliga är inte
heller huruvida någon tjänar på maktutövningen. Det vore snarare missriktat att begränsa
maktanalysen till specifika situationer, där makten råkar ”uppenbara sig”. 

268. Connolly (1993): s 95-103f; 126-127. Jfr Gallie (1956): ”Essentially contested concepts”,
Proceedings of the Aristotelian Society, Vol. 56, s 167-198.

269. Janik (1995): s 49.
270. Lukes (2005): Power: A Radical View, s 11.
271. A.a. s 69; 103; 125. Ett sätt att studera maktens tredje dimension kan vara att undersöka spe-

cifika erfarenhetsområden efter låsningar och beroendesituationer, relativt yttre men även
inre restriktioner; John Stuart Mills studier om kvinnor i 1800-talets England brukar lyftas
fram som ett i detta avseende förebildligt exempel. 

272. Taylor (1995): s 99.
273. A.a. s 104-105; 110-111. Jfr Säljö (2000): Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv, s 50.
274. Liedman (2006): Ett oändligt äventyr – om människans kunskaper, s 270-274; 311-312.
275. A.a. s 264.
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Definitionsmakt 
I Vansinnets historia skildrar den franske idéhistorikern Michel Foucault
hur sättet som vansinne har beskrivits och definierats av olika institu-
tioner i Västeuropa under tiden för förnuftets framväxt (1500-1800) har
varit sammankopplat med ett starkt kontroll- och ordningsbehov. Till
följd av en sådan begreppsbestämning följde att de personer som inte
uppfyllde ordningskraven – eller av någon anledning uppfattades som
oförnuftiga – började spärras in.

”by the end of the Middle Ages, it bulks large: a long series of “fol-
lies” which, stigmatizing vices and faults as in the past, no longer
attribute them all to pride, to lack of charity, to neglect of Christian
virtues, but to a sort of great unreason for which nothing, in fact, is
exactly responsible, but which involves everyone in a kind of secret
complicity. The denunciation of madness (la folie) becomes the
general form of criticism.”276)

Foucault härleder studiet av människan som objekt till samhälleliga
institutioner som mentalsjukhus och korrektionsanstalter och under-
söker på vad sätt den kunskap som styr historiskt och kulturellt bestäm-
da verksamheter, som psykiatri eller kriminalvård, har uppkommit och
förändrats över tid.277) Det är inte vetenskapen i sig som är problema-
tisk, utan den frälsningsinriktade (salvation oriented) makt som är en
produkt av kunskapernas centralisering. Det gäller även den systema-
tiserade kunskapens dominerande ställning visavi en lokal eller icke-
artikulerad kunskap, som inte lämpar sig för att ”vara i omlopp”:278)

a whole set of knowledges that has been disqualified as inadequate
to their task or insufficiently elaborated […] such as that of the
psychiatric patient, of the ill person, of the nurse, of the doctor –
parallel and marginal as they are to the knowledge of medicine [...]
a particular, local, regional knowledge, a differential knowledge
incapable of unanimity.279)

Det är genom ”återuppträdandet” av dessa lokala, osammanhängande
eller undertryckta kunskaper som kritiken enligt Foucault måste ta sin
början. Den typen av lokal kritik, eller invändning, påminner till viss
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del om hur studiet av yrkeskunnande har tagit sig uttryck. Men då har
det inte företrädesvis handlat om makt, utan om olika kvalitetsaspek-
ter inom arbetslivet. Inom yrkeskunnandeforskningen har man inte
enbart försökt att lyfta fram och synliggöra den tysta eller icke-syste-
matiserade kunskapen. Man har även prövat att vidga själva kunskaps-
begreppet. Tomas Andersson, enhetschef på Ringhals 2, beskrev till
exempel hur man, när man rondar ute i verken, plötsligt kan ”stanna
upp och inse att det är något som är fel” och att ansvartagandet i den
konkreta situationen är en integrerad del av själva yrkeskunnandet;
att identifiera vad som ingett känslan av att något är fel och sedan inte
släppa den, innan man har förvissat sig om ”att man själv förstått om
det man uppfattade var rätt eller fel i den givna situationen”.280)

Ett annat exempel, som framkom vid mina besök på återträningen
i simulator, är det kunnande som har byggts upp inom väl samman-
svetsade skiftlag. När instruktörerna för återträningen på Forsmark 3
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276. Foucault (1988): Madness and Civilisation, s 13.
277. Foucaults arkeologiska metod, som brukar förknippas med tidiga verk som Vansinnets histo-

ria, går i riktning mot ett kyligt betraktande av olika historiska förlopp, medan genealogin,
som vanligtvis förknippas med senare studier, har en polemisk udd. Ricoeur (2005): s 264,
konstaterar bl.a. att Foucault i mångt och mycket drar sina slutsatser utifrån ”utsagor utan
sagesmän” och således inte undkommer den tvetydighet som kommer från det outsagda.
Ricoeur menar vidare att mentalitetens historia, i olika tappningar, tenderar att behandla
begreppet socialt tryck som en ”oemotståndlig kraft som verkar i det fördolda”, exempelvis i
behandlingen av sambanden mellan lärd kultur och folklig kultur. I gengäld kan man säga
att Foucaults uppdaganden av olika organiserade former av socialt liv, kommit att förnya
det enligt hans mening underutvecklade tillämpandet av politisk analys, med andra ord stu-
diet av makt. Kritiker har hävdat att Foucault lämnar oss utan någon bedömningsgrund,
utifrån vilken det t.ex. går att skilja ”goda” samhällen från ”onda”. Hans maktanalys har
även beskrivits som för deskriptiv och, inte minst, pessimistisk, i avsaknad av normativa
ställningstaganden eller alternativa ideal till det ”hotfulla” samhälle han tecknar konturer-
na av. För en översikt av kritiken mot Foucault, se t.ex. Patton (1994): Foucaults’ subject of
power; för en fördjupad diskussion, se Dreyfus & Rabinow (1983): Michel Foucault – Beyond
Structuralism and Hermeneutics, s 104-125; 184-204. 

278. Jfr Foucault (1980): Power/Knowledge – Selected interviews and other writings 1972-1977, s 82-
87. Foucault menar t.ex. att olika former av lokal och icke-artikulerad kunskap har kommit
att underkuvats av vetenskapliga, systematiserade teorier (bland dessa nämns tidstypiskt
nog marxism och psykoanalys). Jfr Foucault (1977): “Nietzsche, Genealogy, History”, i
Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews. 

279. Foucualt (1980): s 82.
280. Spelplats 1.2009, s 43-44.
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simulerade otillåtna temperatursvängningar i reaktorhärden, så för-
väntade man sig att skiften skulle upptäcka dessa med hjälp av det data-
larm som växlar från gult till grönt över ett visst gränsvärde. Det skift-
lag som klarade situationen bäst upptäckte härdsvängningarna, men
utan att upptäcka datalarmet. Istället tittade man på de analoga instru-
menten och kunde på det sättet upptäcka härdinstabiliteten. I det fal-
let fick man kritik för att man inte hade löst situationen enligt det
arbetssätt som har lyfts fram som det mest effektiva, eller lämpliga,
tillvägagångssättet för att observera otillåtna härdsvängningar, medan
ett av de andra skiften kritiserades för att man inte i detalj kunde redo-
göra för hur man gått till väga för att bemästra den föregivna situatio-
nen. Följaktligen stärker man den standardiserade kunskapens ställ-
ning,  istället för att understödja den kunskap som visat sig ovärderlig
i konkreta situationer, där det formaliserade inte har räckt till.281)

En central aspekt av relationen mellan kunskap och makt hos
Foucault är spridningen av olika disciplinerande metoder och tekni-
ker. Ett exempel på detta är Benthams Panopticon-projekt, ett ”mak-
tens öga” som tagit vägen från armén, över fängelserna och hospitalen
och vidare in i andra samhällsområden, inte minst arbetslivet. En
panopticon är en cirkelformad konstruktion där allt som pågår är möj-
ligt att registreras från en central observationspunkt, ett slags utkiks-
torn med omkringliggande celler med god insyn. Detta var designens
princip, total genomskådlighet, och i förlängningen tänkte sig
Bentham att det inte ens skulle behöva sitta någon uppe i tornet:
Fångarna, patienterna, arbetarna etc. skulle med tiden börja discipli-
nera sig själva.282)

The exercise of power consists of guiding the possibility of conduct
and putting in order the possible outcome. [...] To govern, in this
sense, is to structure the possible field of action of others.283)

Systemet var tänkt att upprätthållas genom att man gör gängse värde-
ringar till sina och genom det faktum att medborgarna är synliga och
igenkända i ett slags anonymt, kollektivt blickfång, där det inte finns
några mörka fält, inte ens inom människan.284) Maktutövning i det
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moderna samhället utmärker sig genom att den försöker göra sig så
osynlig som möjligt, medan de som på olika sätt utsätts för den görs så
exponerade och iakttagbara som möjligt. Makt genom total transpa-
rens representerar drömmen om ett samhälle möjligt att i detalj över-
blicka och avläsa, ”to prevent even the possibility of wrongdoing, by
immersing people in a field of total visibility where the opinion, obser-
vation and discourse of others would restrain them from harmful
acts”.285)

Till skillnad från Max Weber, eller Frankfurtskolan, är det inte
rationaliseringen av samhället som helhet som är föremål för Michel
Foucaults undersökningar, utan snarare hur rationaliseringen tar sig
uttryck inom specifika områden.286) Han definierar makt som en upp-
sättning tekniker och handlingar, ”a set of actions upon other actions
[…] in which certain actions may structure the field of other possible
actions”.287) Enligt Foucault kommer maktens källa underifrån, genom
att de underordnade förklarar sig skyldiga, på så sätt att de godtar –
och upptar i sin egen självtolkning – den beskrivning som har gjorts av
dem. Därmed ger han det som man bland annat inom studiet av yrkes-
kunnande pekat ut på individnivå – till exempel om det sker någon all-
varlig incident, olycka eller något annat bakslag inom en verksamhet
– en kollektiv dimension. 

Skjervheim menar, i sin kritik av objektivismen, att den grundläg-
gande skillnaden mellan naturvetenskaperna och studiet av männi-
skan är att naturen och dess olika beståndsdelar är ”vad de är” obero-
ende av vad vi tänker om dem eller vilka teorier vi utvecklar om natu-
ren. Förhållandet är med andra ord ”utvändigt”; man kan ”på grund-
val av sådana teorier tekniskt gripa in i naturprocesserna, och alltså
ändra något”, men detta leder inte till att naturen som sådan ändrar
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sig efter dessa teorier.288) Människor däremot, är inte ”det de är” obe-
roende av vilka åsikter eller teorier vi har om människan: 

för en människa är det inte oväsentligt vilka teorier hon får ”inskriv-
na” i medvetandet. Förhållandet mellan teorierna och det som teo-
rierna handlar om är här inte ett utvändigt förhållande utan ett
”invändigt” eller internt förhållande. Teorier om människan är själ-
va ett konstituerande moment i vad människan är.289)

Förhållandet mellan teori och objekt är med andra ord ett annat när
det gäller människan. Till skillnad från människan kan andra natur -
fenomen inte stå i dialog med oss och är följaktligen ”det de är” obe-
roende av vad vi säger och tycker om dem. Människan är i viss mening
sin egen självtolkning, men som människor kan vi inte objektivera oss
själva. Enligt Skjervheim implicerar objektiveringen av andra att vi
inte tar det den andre säger eller gör ”på allvar”. Det vill säga, vi
behandlar deras påståenden och handlingar som faktum, eller ”fall”,
och inte som just påståenden eller handlingar: 

när vi uppfattar den andres påståenden som påståenden, engagerar
vi oss gärna i en diskussion om det som blir påstått medan vi inte
engagerar oss när vi uppfattar dem som fakta. Vi inordnar däremot
i ett eller annat faktiskt sammanhang det faktum att den andre kom-
mer med dessa påståenden. Att ta den andre på allvar är detsamma
som att vara villig att ta upp hans meningar till eftertanke, eventu-
ellt till diskussion.290)

Människor är i någon mening naturfenomen; de ”mer eller mindre
diffusa handlingsimpulser” som ligger till grund för handlandet är icke
desto mindre ett resultat av mänsklig erfarenhet. Handlingar är inte
bara impulsstyrda – en produkt av naturen – utan ett resultat av män-
niskans frihet.291) Studiet av människan kräver följaktligen andra meto-
der och utgångspunkter än dem som har visat sig framgångsrika inom
naturvetenskaperna.292) Kunskaps produktionen inom, eller utvärde-
ringen av, professionella verksamheter kan med andra ord inte enbart
bestå av objektiverande angreppssätt, som syftar till kontroll eller for-
malism. 
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”En barriär mot felhandlande”
Ingenjörsperspektivet är det dominerande angreppssättet inom det
som allmänt brukar kallas för riskhantering. Ur detta perspektiv har
olyckor bestämda orsaker, av vilka människan anses vara den huvud-
sakliga felkällan; risk är något som kan och bör beräknas och hanteras
med företrädesvis mer teknik: 

Det ska tilläggas att teknik inte ska förstås enbart i konventionell
mening. Även regelverk, handböcker, instruktioner och utbildning
och andra former av säkerhetsstyrning är teknik. Produktionen och
användningen av denna kunskap är en reglerande praktik med vil-
ken felkällorna hanteras.293)

Denna redogörelse ligger i linje med innebörden i uttrycket formalise-
ring, som det framträder i kärnkraftsbranschens egna reflektioner över
verksamheten. Faktum är att man efter Forsmarkshändelsen 2006, på
Forsmark och övriga svenska kärnkraftverk, förutom att se över ruti-
ner och instruktioner, har genomfört seminarier för all driftpersonal i
i det man kallar driftmannaskap. I den rapport jag har tagit del av ges
detta dock ett tämligen litet utrymme, inskjutet under rubriken Säker -
hetskultur, jämte faktoranalys av säkerhetskulturenkät, framtagning
av kvalitetsindikatorer och underlag för kvalitetssäkrad beslutsupp-
följning.294) Detta är likväl något som numera ingår i den allmänna
grundutbildning som KSU tillhandahåller, som handlar om att förstå
uppgiften ur ett vidare perspektiv och vara införstådd med riskerna i
verksamheten. Driftmannaskap – som även ges beteckningen yrkes-
mannaskap eller helt enkelt ”professionalism” – beskrivs som ”en kom-
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bination av yrkesskicklighet, kunskap, attityder och beteende”.295)

Benämningen indikerar dessutom att det rör sig om något som går
utanför det formaliserade. 

I lektionsplanen för kursen i driftmannaskap handlar det bland
annat om att ha: Rätt attityd till driftarbetet, Följer givna regler samt
Arbetar efter vedertaget arbetssätt. Målet är kort sagt att motverka fel-
handlande: ”Gott driftmannaskap” handlar om att förebygga felhand-
lingar, enligt devisen ”varje dag, varje skift, varje jobb, allihop – felfria”.
Vägledningen för detta kallas för STARK, ett förhållningssätt och sam-
tidigt en metod för egenkontroll; ”en barriär mot felhandlande” enligt
räckan: Stanna upp – innan du utför arbetsuppgiften; Tänk efter – i
detalj vad som ska göras innan du rör eller manövrerar någon utrust-
ning; Agera – genom att med bibehållen ögonkontakt vidröra kompo-
nenten och samtidigt bekräfta att det är den du ska arbeta på;
Reflektera – att hela tiden verifiera att erhållet processvar är vad du
tänkt dig att det borde vara; Kommunicera med dina arbetsledare och
arbetskamrater när du är färdig med uppgiften.296)

En central del av utbildningen i driftmannaskap är att visa på hur
stor andel av haverier, olyckor och incidenter inom säkerhetskritiska
verksamheter som brukar tillskrivas mänskligt ingripande, eller overk-
samhet – från Titanic till Tjernobyl. Andelen olyckor med mänskliga
misstag som gemensam nämnare som nämns i det elevmaterial för
utbildning i driftmannaskap som jag har tagit del av är 60-90%. Det
handlar även om att förstå vad den mänskliga faktorn är. Sådant som
varseblivning och kommunikation nämns som i sammanhanget kri-
tiska aspekter, men även stress, trötthet och olika typer av ”felgrepp”.
Statistik från olika verksamhetsområden påvisar att tekniska fel har
stått för en minskande andel olyckor under den senaste femtioårspe-
rioden, medan olyckor orsakade av den mänskliga faktorn under sam-
ma period har ökat, på ett sådant sätt att förhållandet idag är det mot-
satta jämfört med tidigare.297) Samtidigt vill man genom utbildning-
en i driftmannaskap betona att faktorer som erfarenhet, ansvar och
färdighet ingår som en viktig del i säkerhetskulturen. Även vikten av
att använda sina sinnen, känsel, lukt och hörsel, framhålls.298)

Är då utbildningen i driftmannaskap att uppfatta som en ledstjär-
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na, som den erfarne yrkesutövaren kan orientera sig mot, eller ytterli-
gare ett sätt att försöka likrikta verksamheten? 

Uppenbarligen har man, så långt det är möjligt, strävat efter att for-
malisera det handlingsinriktade övervägandet. Det är dessutom lätt
att uppfatta egenkontroll som ett i raden av kontrollmedel, utöver
instruktioner och manualer för exempelvis ”Snabbmöte” och ”Första
kontroll” i samband med störning. En hel del i elevmaterialet om drift-
mannaskap har dessutom karaktären av ett ytligt etiketterande, som
strängt taget inte indicerar att man har tillägnat sig något annat utöver
att sätta etiketter. Dialog, till exempel, verkar vara en okänd form av
kommunikation. Man skiljer förutom detta på förståelse och beteen-
de, även om det inte tydligt framgår vad detta har för betydelse, samt
på officiell och faktisk säkerhetskultur; den inställning och handlings-
strategi i säkerhetsfrågor de anställda deklarerar och den man faktiskt
uppvisar.299)

Det beteendeorienterade, behavioristiska perspektivet präglar
synen på kunskap och lärande inom kärnkraftsbranschen. Roger Säljö
har på följande sätt beskrivit grunden för detta synsätt: 

För behaviorismen är – som termen antyder – det yttre beteendet
det som uppfattas som reellt, konkret och verkligt. Inlärning defi-
nieras således i termer av en förändring av det yttre och observer-
bara beteendet.300)

Ett fokuserande på yttre, observerbara beteenden avspeglar sig också
inom utbildningen i driftmannaskap. Det märks till exempel på hur
man framställer skillnaden mellan påståendekunskap och det man kan
kalla för praxis. Arbetets kvalitet antas ha sin grund i gruppens bild-
ningsstadier såväl som i de spelregler och mötesprocedurer som upp-
står över tid inom olika skiftlag. När det gäller spelregler så görs en
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distinktion mellan de officiella regler, instruktioner och föreskrifter
som fastställts av företaget eller myndigheten i skriftlig form, de utta-
lade spelregler som alla i gruppen har ”hört och accepterat” och slutli-
gen de outtalade spelregler som växer fram över tid, ”utan att medlem-
marna riktigt vet hur och ibland till och med knappast varför”. De out-
talade spelreglerna antas ha blivit till under det att olika beteenden
”gått i arv”, på så sätt att nya medlemmar ”iakttar hur de äldre grupp-
medlemmarna gör och kopierar detta eller att någon medlem har tyckt
att ett visst sätt att bete sig på är lämpligt, varefter de andra i tysthet
följt efter”.301) Slutsatserna man drar av detta är att de uttalade spelre-
glerna ”utan jämförelse” är de mest ”effektiva”.

Enligt Charles Perrow tenderar konstruktörer och leverantörer –
men även myndigheter och utredningskommissioner – att lägga skul-
den för olyckor och incidenter på enskilda operatörer eller skiftlag. I
många fall hade dock en rimligare förklaring, som i fallet med
Harrisburgolyckan, varit att olyckan föranletts av den typen av ”mys-
tiska” interaktioner, av mindre konstruktionsfel och andra, oförutsed-
da omständigheter (series of failures) som kan uppstå inom högtekno-
logiska system.302) Systeminteraktioner av det här slaget har för det
mesta ett snabbt förlopp och kan störa larmsystem, mätvärden och
andra indikatorer på så sätt att kontrollrumspersonalen får otillräck-
lig, eller felaktig, information om vad som egentligen händer. Trots
det har det visat sig att personalen, i likhet med händelsen i Forsmark,
i de flesta fall lyckas hantera dessa till synes oförklarliga händelseför-
lopp, samtidigt som analyser av själva systemen har visat sig ha margi-
nell betydelse för förståelsen av den här typen av incidenter.303)

it is clear that its design, construction, and operating problems do
not, in themselves, constitute the cause of system accidents. It is
instead the potential for unexpected interactions of small failures
in that system that makes it prone to the system accident.304)

Anläggningarna, har det visat sig över tid, är så komplexa att de till
viss del lever sina egna liv. Med jämna mellanrum tillförs nya tekniska
säkerhetsanordningar. Men även när detta görs i syfte att motverka
konstaterade fel och brister, så kan dessa ”förbättringar” i sig ge upp-
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hov till nya incidenter. När man adderar ytterligare komplexitet till
den här typen av anläggningar ökar med andra ord risken för oförut-
sedda händelseförlopp: 

(Techological fixes), including safety devices, sometimes create new
accidents, and quite often merely allow those in charge to run the
system faster, or in worse weather, or with bigger explosives. [...]
We have produced designs so complicated that we cannot antici-
pate all the possible interactions of the inevitable failures; we add
safety devices that are decieved or avoided or defeated by hidden
paths in the systems. The systems have become more complicated
because either they are dealing with more deadly substances, or we
demand they function in ever more hostile environments or with
ever greater speed and volume.305)

Enligt Perrow speglar detta på många sätt en i det närmaste utopisk
mentalitet inom kärnkraftsbranschen, att anläggningarna blir bättre
och bättre och dessutom säkrare genom de modifieringar som görs.
Under slutet av 1970-talet pågick det en debatt i USA om detta, att
man genom att tillföra mer teknologi även bygger in fler latenta sys-
temfel. Dessa uppgraderingar kan även vara ett resultat av ökade pro-
duktionsmål (production pressures). Anläggningarnas komplexitet
och ledningens effektiviseringar har dessutom visat sig vara en olycks-
bringande kombination.306) Automatisering för även med sig att opera -
törernas handlingsutrymme minskar:

Attempts are continually made to reduce the number of controls by
automating the subsidiary interactions and leaving only the main
parameters for the operators to worry about. But this decreases the
system’s flexibility; the operator loses the ability to correct a minor
failure in a part rather than shutting down a whole unit or subsys-
tem.307)
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För en oerfaren operatör är det enligt Perrow i stort sett omöjligt att
bemästra den här typen av komplexa förlopp. För en erfaren operatör
ter sig dessa händelseförlopp mer ”linjära” och överblickbara. Kom -
plexa systeminteraktioner har ofta kunnat beskrivas, åtminstone i
efterhand, men knappast förstås eller förklaras. Det är med andra ord
långt ifrån säkert att den kunskap som kan utvinnas ur tekniska ana-
lyser av den ena oförutsedda systeminteraktionen har relevans för före-
gripandet eller uppklarandet av framtida incidenter. Däremot har det
visat sig att drifterfarenhet har varit en viktig faktor i att antalet olyc-
kor och allvarliga incidenter har hållits på en relativt låg nivå inom
kärnkraftsindustrin. Mycket pekar också mot att den typen av helhets-
förståelse som erfarna operatörer besitter har varit av särskild betydel-
se. Strävan mot ökad specialisering, av olika roller och funktioner, kan
i värsta fall medföra att den typen av kunskap och förståelse, som kan
råda bot mot oförutsedda systeminteraktioner, är en resurs på tillba-
kagång inom branschen.308)

Inom kärnkraftssäkerhet strävar man även efter att motverka till-
bud och olyckor med värderingsbaserade principer. Behovet av kon-
troll och säkerhet är alltjämt så stort, att övergripande riktlinjer och
ledstjärnor blir intill förväxling lika ett lovtal till formalisering. Det
som kallas för driftmannaskap beskrivs till exempel i termer av en bar-
riär mot felhandlande och en metod för egenkontroll. I bakgrunden anar
man en stark tilltro till att det går att planera för alla upptänkliga ske-
enden och att det även går att definiera själva yrkeskunnandet.
Instruktörerna på Ringhals 3 och 4 blir på sätt och vis tvungna att läm-
na glashytten för att komma bort från en positivistisk kunskapssyn,
utifrån vilken det är både möjligt och eftersträvansvärt att passivt och
objektivt bedöma operatörernas handlingssätt, och istället engagera
sig i en diskussion kring detta. 

*

Thomas S. Kuhns utgångspunkt är att naturvetenskaplig kunskap all-
tid förstås inom så kallade paradigm, vilka föregås av någon form av
forskningsrelaterad upptäckt eller genombrott, som med tiden över-
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går till skolbildande mönsterexempel. Han försökte på så sätt lyfta
fram förutsättningarna för forskarsamhället, forskningen som aktivi-
tet, snarare än dess resultat. Det Kuhn kallar för normalvetenskap, det
som träder in efter att ett nytt paradigm har etablerats, har ett dogma-
tiskt drag, eftersom normalvetenskapen sällan tar hänsyn till alterna-
tiva teorier, utan tar för givet att alla problem har sin lösning inom det
rådande paradigmet. Historien har också visat att nya teorier och
begrepp vid upprepade tillfällen ersätter de gamla och på det sättet
löser centrala problem inom ett forskningsområde.309)

En av Thomas S. Kuhns poänger är att normalvetenskapen och dess
underliggande premisser i själva verket är en förutsättning för forsk-
ning som aktivitet. Forskaren kan i mångt och mycket bortse från
vetenskapandets tysta förutsättningar. Inom humanvetenskaperna är
detta mer problematiskt. Dreyfus och Rabinow, som har försökt att
bringa klarhet i Foucaults metod och maktbegrepp, ser dessa underlig-
gande epistem, motsvarigheterna till paradigm inom humanvetenska-
perna, som en delvis outtalad men genomgående angelägenhet i den-
nes undersökningar. Även dessa förändras över tid, men bär också i
högre grad med sig relationen mellan kunskap och makt.310) Det är
inte till varje pris vetenskapliga genombrott som ligger bakom dessa
kunskapsområdens utveckling. Istället handlar det många gånger om
växlingar i mentalitet, eller prioriteringar av vad som anses betydelse-
fullt under en viss tidsepok. 

Populariserade föreställningar om kunskap
Historikern Andreas Fejes har i Foucaults anda studerat hur ”det vux-
na lärande subjektet” definierats och ”skapats” i Sverige under 1900-
talet. Vid seklets början eftertraktade staten ansvarsfulla medborgare,
medvetna om ekonomiska och sociala frågor. Genom det som kom att
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kallas folkbildning tänkte man sig alltså att medborgarna skulle anpas-
sas till det nya samhället och i och med det påbörjades ett slags ”kon-
struktion av lärande som norm”.311) Vid seklets mitt hade fokus skiftat
över till att fastställa enskilda medborgares begåvning, deras potenti-
al. Med hjälp av en dispensnämnd skulle det bedömas vilka som var
tillräckligt begåvade för att genomgå högre utbildning. Detta var, i
högre grad än tidigare, del av en framtidsdiskurs:

I texterna från mitten av 1900-talet målas bilder upp av behovet av
en högutbildad befolkning som ett sätt att tillfredställa arbetsmark-
nadens behov. Sverige ansågs behöva höja befolkningens utbild-
ningsnivå för att bibehålla en hög levnadsstandard. […] Genom
att dimensionera vuxenutbildningen i enlighet med antalet begå-
vade personer ansågs framtiden kunna tämjas.312)

Vid seklets slut hade sättet på vilket man diskuterade livslångt lärande
tagit nya former. Även nu definierades lärande som ett sätt för natio-
nen att klara ekonomi och välfärd i tider av förändring, med den skill-
naden att lärandet nu skulle omfatta hela den vuxna befolkningen, inte
bara de med ”potential”.313) Idag är det huvudsakliga målet snarare
”att göra det utbildningsbara subjektet anställningsbart.”314) Den svens-
ka diskursen om livslångt lärande har samtidigt blivit en del av en euro-
peisk diskurs, inom vilken man strävar efter att skapa ”världens mest
konkurrenskraftiga och dynamiska, kunskapsbaserade ekonomi”.315)

Synen på lärande har med andra ord, vid sidan av utbildningens mål,
förändrats i riktning mot ett mer instrumentellt betraktelsesätt. Detta
gäller även synen på kunskap. 

”Vår tids kunskapsideal är teoretiskt och intimt förbundet med
begreppet modell.”316) Det hävdar matematikdidaktikerna Lars
Gustafsson och Lars Mouwitz i rapporten Validering av vuxnas kun-
nande – med rättvisa i fokus. Syftet med modeller är att kunskapen lätt
skall kunna spridas genom utbildning. Författarna menar att det trots
detta finns ett ökat intresse för att synliggöra och beskriva ”det ofta
komplexa kunnande som vuxna visat sig besitta”.317) Ett tillvägagångs-
sätt som används för att analysera vuxnas kunnande är det som brukar
kallas validering, ett verktyg för att göra en helhetsbedömning, som
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till exempel kan användas för att ta fram ett underlag för vuxnas läran-
de, något som kan ha ett värde både för samhället och för individen.
Med utgångspunkt i ett kunskapsbegrepp som präglats av det formel-
la utbildningssystemet riskerar denna validering likväl att bli ett trub-
bigt verktyg, på grund av vilket stora och viktiga delar av kunskapen
åsidosätts. Den förblir/görs med andra ord – beroende på hur man väl-
jer att se det – osynlig för/av utredarna; i vad mån kunskapen förblir
”tyst” handlar om ”vilket artikulationsmodi (uttryckssätt; gestaltning)
som anses legitimt att använda”:

I ett samhälle som i allt högre grad genomsyras av abstrakta forma-
liserade språk tenderar praxiskunskapen att marginaliseras, att inte
bara vara “tyst” utan också “tystad”. (I takt med att) kunskap i allt
högre grad kommit att identifieras med (det formella utbildnings-
systemets) språkliga uttryck (så har) kravet på formulerbarhet bli-
vit ett nödvändigt inslag i all kunskapsredovisning. Att visa att man
”kan” har blivit detsamma som att de påståenden man formulerat
kan verifieras.318)

Författarna menar att man har kunnat se vissa tendenser till en för-
skjutning mot ett perspektiv som sätter individens behov i centrum.
Men dessa tendenser trängs inte sällan undan av andra prioriteringar,
som ekonomisk tillväxt och arbetsmarknadens behov. Validerings -
processen framställs ofta som konfliktfri, men man kan likväl fråga
sig: Vilken kunskapssyn präglar metod och innehåll?319) Eftersom en
stor del av vuxnas kunnande är av förtrogenhetskaraktär efterlyser för-
fattarna ”en demokratisering av kunskapsbegreppet” bortom ”det
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skrivna ordet och formlerna”, för att man ska ha möjlighet att göra
den erfarenhetsbetonade kunskapen rättvisa.320)

Gunnar Bergendal anser att reformeringen av högskolan i Sverige
har genomsyrats av en bristande kunskapsteoretisk insikt, angående
”hur fundamentala skillnaderna är mellan olika kunskapstyper”. Inom
lärarutbildningen har det enligt honom skett en tydlig förskjutning
från praktisk förankring till en ökad akademisering av utbildningen.
Han nämner 1977 års högskolereform som en brytpunkt och pekar
bland annat på omstöpningen av lärarutbildningen, från att ha utgått
från en praktikertradition till att genomsyras av den framväxande bete-
endevetenskapen med dess pedagogiska forskningsmetodik. 

Vill man hävda tyst kunskap och förtrogenhetskunskap har man
att kämpa inte bara mot datoriseringens och högteknologins effek-
ter på arbetslivet eller mot vetenskapens anspråk att överallt före-
träda den högsta – och i egentlig mening sanna – kunskapen, utan
mot den segrande västerländska traditionen från Sokrates och
Platon.321)

Även om det är naturligt att man planerar utbildning för vissa ända-
mål så är det viktigt att problematisera själva kunskapsbegreppet. Att
förstå innebär enligt Bergendal att man har lärt sig att stå för någon-
ting.322) Genom att vända på begreppet vill han göra oss uppmärksam-
ma på att förståelse är något som är sammankopplat med erfarenhet
och ansvarstagande, snarare än mängden av information eller påståen-
dekunskap man har tillägnat sig. Pedro González Arjona, biträdande
chef för erfarenhetsåterföring på det spanska energiföretaget Endesa,
som deltog i workshopen på WANOs huvudkontor i Paris, menar på
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liknande sätt att urskiljandet och betonandet av särskilda kompeten-
ser kan innebära en alltför smal uppfattning om vad som är betydelse-
fullt inom en organisation. Ledningens agerande och förväntningar
har många gånger stor inverkan på detta:

It is true that decision makers tend to consider theoretical knowl-
edge, if not more important, at least the easiest to manage. So, if
you have to establish measurable objectives to accomplish, you may
prefer the approach of using parameters easier to measure and even-
tually susceptible of being controlled. In the end of the 90s, there
was a first generational shift in the nuclear stations owned by my
company. One of the proposed goals was to increase the number of
people holding university degrees at the expense of reducing the
medium level technical workers. The objective was intended to
enhance the quality of Human Capital. Of course, another objec-
tive was to look for synergies by means of staff reduction. And at a
first glace, it all succeeded. 

Probably, an extra credit was given to newcomers because they were
supposedly well prepared, as technical instruction in school and
universities had evolved positively and the young personnel were
also more familiar with the new technologies. So it was expected
they could bring solid theoretical knowledge and also fresh air to
the organization. So, after a while and programming an adequate
overlap in some functions, the organization could get rid of experi-
enced workers without any relevant loss. […] One of the useful
conclusions of our past experience is that the tools for transferring
practical skills, say familiarity with the engine and the ability to
identify and prevent risks, were not defined in the proper way and
young workers came to show the common troubles of “inexperi-
enced drivers” for not being aware of actual risks. So, “they were late
in noticing obstacles and they had an unsystematic way of watching the road
ahead”.323)

Exemplet pekar på ett undervärderande av erfarenhetsbaserat yrkes-
kunnande inom kärnkraftsbranschen och en motsvarande tilltro till
teoretiskt orienterad kunskap, som fundamentet för säker och tillgäng-
lig drift. Att höja den teoretiska kunskapsnivån blir på så sätt viktiga-
re än att understödja och uppehålla erfarenhetsbaserade kunskaper.
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Detta pekar även ut en föreställning, inom delar av kärnkraftsbran-
schen, att generationsskiften inte är av ondo. Tvärtom kan de föra gott
med sig. Jag kunde ana en liknande inställning hos några av de instruk-
törer jag träffade i samband med återträningen i fullskalesimulator:
erfarna skiftlag som gör åtgärder enligt ”rätt tankebana”, men mot
”fel bild” och utifrån ”fel information”. Det är inte tillräckligt att lösa
en uppstådd situation, om man inte kan beskriva i detalj hur man går
till väga för att bemästra situationen i fråga.

Detta kan kanske bäst beskrivas som populariserade föreställning-
ar om kunskap, inte utan ideologiska förtecken. Nobelpristagaren i
ekonomi 2008, Paul Krugman, lyfter fram den inflytelserika ekono-
men Milton Friedman som exempel på detta. Friedman var en på
många sätt banbrytande ekonom; som en ekonomernas ekonom utveck-
lade han epokgörande teorier om inflation och konsumentbeteende.
Samtidigt var han en aktiv lobbyist och den person som kanske mer än
någon annan bidragit till att popularisera teorin om den oreglerade
marknadens förtjänster.324) Friedmans agenda fick ett stort inflytande
mycket tack vare hans höga anseende som vetenskapsman. Men när
han vände sig mot en större allmänhet var budskapet ofta mer ensidigt
och allt för optimistiskt, närmast ortodoxt, ifråga om nyttorna med
marknadsmässiga lösningar för allehanda samhällsproblem: 

Again and again, (Friedman) called for market solutions to prob-
lems – education, health care, the illegal drug trade – that almost
everyone else thought required extensive government intervention.
Some of his ideas have received widespread acceptance, like replac-
ing rigid rules on pollution with a system of pollution permits that
companies are free to buy and sell. […] And even more striking
than his achievement in terms of policy changes has been the trans-
formation of the conventional wisdom: most influential people has
been so converted to the Friedman way of thinking that it is simply
taken for granted that the change in economic policies he promot-
ed has been a force for good.325)

Med tiden verkade Friedman få allt svårare att hålla isär rollen som
vetenskapsman och den mer politiska rollen som förkämpe för fria
marknader, på så sätt att han gick upp i den senare rollen till den grad
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att det inte längre fanns något utrymme för tvivel eller tvetydigheter.
Problemet, menar Krugman, är att aktivisten Milton Friedman använ-
de sina egna forskningsresultat på ett sätt som måste betecknas som
”intellektuellt ohederligt”, exempelvis genom att snedvrida bevisen för
vad som orsakade 1930-talets ekonomiska depression, på ett sätt som
spelade hans egen agenda i händerna under 1970-talets krisår. Det var
vid den tiden som Friedman skaffade sig en ohotad ställning i den eko-
nomiska debatten, blev rådgivare till president Richard Nixon och sena-
re Ronald Reagan. Men hans förkunnelser spred sig även till andra län-
der, vilka många gånger var sämre rustade för ekonomins olika nycker: 

Friedman’s laissez-faire absolutism contributed to an intellectual
climate in which faith in markets and disdain for government often
trumps evidence. Developing countries rushed to open up their cap-
ital markets, despite warnings that this might expose them to finan-
cial crises; then, when the crises duly arrived, many observers
blamed the countries’ governments, not the instability of interna-
tional capital flows.326)

I USA avreglerades energimarknaderna i mitten av 1980-talet. Syftet
med detta var bland annat att pressa prisnivåerna genom att skapa en
tydligare konkurrenssituation. För kärnkraftsindustrin innebar detta
att man plötsligt var en elproducent bland andra. Constance Perin
beskriver detta som en ”chock” för hela branschen. Inom loppet av ett
tiotal år hade antalet ägare mångdubblats och stora delar av verksam-
heterna tagits över av aktörer som specialiserat sig inom drift, under-
håll eller distribution. Parallellt med detta hakade branschen på den
effektiviseringsvåg som hade fått genomslag inom andra industrigre-
nar och som i regel innebar att ett eller flera lager av mellanchefer ratio-
naliserades bort, vid sidan av en allmän nedskärning av personalkost-
nader: 
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to reduce costs while increasing output and revenues, the industry
took its place on the ”re-engineering” bandwagon beginning in the
1980s and continuing today to redesign work and production sys-
tems to maximize efficiency.327)

Vid flera av de amerikanska kärnkraftverken tog det ekonomiska tän-
kandet över, vilket bland annat visade sig i att ledningarna började
välja lågkostnadsalternativ i syfte att minska de samlade kostnader-
na.328) Avregleringen av elmarknaden i Sverige 1996 får ofta skulden
för alltifrån höga elpriser till bristande säkerhet och även inom svens-
ka kärnkraftverk har effektiviseringskraven lett till en decimering av
personalresurserna. Elbolagen har långsiktigt utvecklats från statliga
eller kommunala affärsverk till vanliga företag och det faktum att
elmarknaden har konkurrentutsatts har påskyndat denna utveckling.
Men avregleringen i sig räcker knappast som förklaring till höjda
avkastningskrav, ökade besparingsåtgärder och den degradering av
säkerhetstänkandet som verkar ha skett inom stora delar av Vatten -
fallkoncernen under den tioårsperiod som följde på avregleringen;
under företagets benchmark-strategi året innan Forsmark händelsen
lyste exempelvis säkerhetsfrågorna med sin frånvaro.329)

Att jämföra kärnkraftverk i olika delar av världen och, ur summan
av mätbara faktorer som antalet oplanerade driftstopp, fastställa vilket
eller vilka som har gjort bäst ifrån sig – så kallade performance indica-
tors – kan likafullt vara problematiskt, dess förtjänster till trots.
Forsmark lyftes fram som föredöme i början av 90-talet, för att senare
betraktas som något av ett problembarn. Någon form av tillbakagång,
eller utveckling till det sämre, hade med andra ord skett över en period
på ca tio till femton år. ”Självgodhet”, i kombination med en sluten
kultur, har ansetts vara bidragande orsaker till problemen, som har
beskrivits som en längre tids degradering av företagets säkerhetskul-
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tur. Bristande långsiktighet i underhållsarbetet har i efterhand lyfts
fram som en bidragande faktor till denna tillbakagång. Enligt Larsson
& von Bonsdorff bidrog även ”den ökade formalismen” inom SKI, till-
synsmyndigheten, till att den allmänna tillsynen av anläggningarna,
då man ”känner av de allmänna stämningarna” vid verken, tonades
ner.330)

Det har gjorts åtskilliga försök att definiera begreppet säkerhets-
kultur, samt att ta fram nyckeltal och indikatorer för att fastställa säker-
hetskulturen inom olika kärnkraftverk. Perin menar att detta inte säl-
lan blir missvisande, eftersom väsentliga aspekter faller utanför dessa
mätningar. Målet med att ta fram metoder för att utvärdera prestatio-
nen inom olika verk – och i jämförelse med andra kärnkraftverk värl-
den över – har varit att hitta ”objektiva och transparenta” tillväga-
gångssätt, som kan tillämpas enhetligt inom hela kärnkraftsindustrin.
Problemet är att faktorer som är avgörande för säkerhetskulturen är
”svåra, för att inte säga omöjliga att skilja från ledarskapet inom en orga-
nisation”.331)

Det Perin syftar till är i första hand ledningens långsiktiga och kort-
siktiga prioriteringar. Minskade resurser i form av personal, till följd
av pensionsavgångar eller allmänna neddragningar, eller minskade
underhållskostnader, riskerar att inverka negativt på säkerhetskultu-
ren. Det är även rimligt att anta att det åsidosättande av personalens
yrkeskunnande och de förutsättningar som krävs för att upprätthålla
dessa kompetenser, som äger rum inom det ”vedertagna kastsystem
för trovärdighet” (inherited caste system of credibility) som präglar
branschen i stort, kan ha motsvarande effekter.332) Risken är med andra
ord att det skapas ett för stort avstånd och att ledningen, i likhet med
vad Frederick W. Taylor förebådade, tappar markkontakten, något
som verkar ha skett inom många amerikanska kärnkraftverk. 

*

Det finns en nära koppling mellan makt och skuldbeläggande och att
ta på sig skuld blir inte sällan ett sätt att godkänna makten. Kollektiv
skuld bärs inte upp av enstaka individer. I Vansinnets historia, till exem-
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pel, skildras hur vansinnet institutionaliseras som sjukdom, vilket leder
fram till att en hel grupp i samhället definieras som vansinniga, utifrån
en uppsjö av olika avvikelser. Går man steget längre hamnar man på
en nivå där skuldebeläggandet har byggts in som en del av en modell,
som att den mänskliga faktorn utpekas som felkälla i tekniska system
– tillkortakommanden av olika slag placeras följaktligen där.
Ledningen kanske väljer att driva igenom sina ekonomiska modeller
eller effektiviseringar trots att det riskerar att gå ut över säkerheten
eller den övergripande kvalitén i verksamheten. När något går fel trim-
mar man organisationen än hårdare, genom fler och mer detaljerade
instruktioner och processbeskrivningar. På så sätt driver man sin kun-
skapssyn ännu längre, för att motverka ”felhandlingar” och avvikande
beteenden.

I takt med att den vetenskapliga och teknologiska utvecklingen –
det Habermas kallar den moderna ideologin – allt mer effektivt förmått
att rationalisera olika samhällssfärer, så har behovet av något slags
motkraft ökat, som även den måste kunna ”rationaliseras”.333) I det
moderna samhället har vetenskapen intagit en maktposition bara
genom det faktum att man tagit själva kunskapsbegreppet i besittning.
Vetenskapen fungerar i sin tur som legitimerande kraft för planering-
en av verksamhet inom andra områden. Kampen mellan gamla och
nya tankefigurer, som formar våra identiteter, pågår oupphörligen,
något som likväl kan vara svårt att fånga på ett makroplan. Konst -
historikern Siri Meyer menar istället att detta manifesterar sig i kon-
stens värld. Här är det till exempel möjligt att urskilja hur mentalite-
ten och identiteten inom en viss kultur förändras över tid.334) Idag
tycks nationalstaten ha spelat ut sin gamla roll. Istället har en ny mak-
tordning, som Meyer metaforiskt kallar Imperiet, sakta smugit sig på.
Det visar sig bland annat genom att marknadens språkbruk och logik
övertagits av staten och dess institutioner, till den grad att det nume-
ra sätter villkoren för såväl kulturlivet som forskningssamhället: 

Det er fremdeles staten som godkjenner institusjonernas førmål og
vedtekter. Og de lever framdeles av statens penger. Men förvent-
ningsspråket har endret karakter. No handler det om en ökning av
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kvantitativa størrelser: större publikum, flere aktiviteter, större
egen intekter. Imperiet kaller. Det ser vi også i forskersamfundet.
[...] Når markedsspråket blir kulturforskningens selvförståelse, det
språket vi bruker for å fortelle oss selv og omverden hva vi holder
på med, simulerer vi en virklighet som inte finnes. Det eksisterar
ickke noe marked med aktörer som konkurrerer om få tilgang på
og betale for vår kompetense. Markedspråket spiser seg innpå oss,
og kan komme til å fortrenge språket for vår egen erfaring.335)

Att omforma, utvidga eller reducera språket blir därmed ett potenti-
ellt maktmedel. Det skifte som Meyer urskiljer har inte lett till större
frihet. Fler och fler verksamhetsområden tvingas in i olika teoretiska
kategorier, som enkelriktar vårt användande av språket: ”Vi får fler
kontrollmekanismer: rapporteringar, evalueringar, kvalitetssäkrings-
procedurer.”336)

Detta blir i förlängningen något av ett övergrepp på erfarenhetens
språk, genom vilket vi reflekterar över oss själva och vår omgivning.337)

Upplösandet av distinktioner mellan olika tankefigurer – statens och
marknadens, vetenskapens och förvaltningens – leder enligt Siri Meyer
till att ”verklighetsbilderna i de olika sfärerna smälter samman”.338)

Till följd av detta eroderas också språket, genom att dess nära förbin-
delse till mänsklig erfarenhet reduceras.
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I Diderots dialog Rameaus brorson möts två fiktiva motparter.
Berättarjaget (”jag”) är filosof och beskådar livet från de intellektuel-
las, upplysarnas horisont. Den andre (”han”) är en slarver och bohem,
brorson till den store kompositören Rameau, som har försatt sig själv
i utanförskap. Utanförskapet har skänkt honom ett annat skarpsinne,
förmågan att skärskåda omgivningens konventioner och sanningar: 

Jag var förvirrad av all denna klarsynthet och all denna tarvlighet;
av idéer omväxlande så riktiga och felaktiga; av ett fördärv i käns-
lorna så genomgripande, av en nedrighet så fullkomlig och av en
uppriktighet så ovanlig.339)

I bakgrunden lurar upplysningens kamp för tankefrihet. Men Diderot
har även udden riktad mot en framväxande rationalism, som var på
väg att utvecklas till en ny form av auktoritet, med nya tolkningsföre-
träden. Framväxten av en kultur med fallenhet åt en ”intolerans visa-
vi tvetydigheter och paradoxer så enveten att den förefaller medfödd
hos människan”.340) I den nya anda som växte fram såg Diderot de
individuella tonfallen dämpas till en ”ljudliknande grå massa”.341)

Diderots farhågor besannades i viss mån redan under 1800-talet,
ett avgörande skifte i samband med industrialismen: ”a movement
from hands-on knowledge to the dominant authority of explicit know-
ledge”.342) Detta var början på en ny epok, där den gamla typen av
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arbetsplats, ”the Workshop” – uppbyggd kring olika ritualer och socia-
la band där kunnandet traderades vidare via ett väl utvecklat mentor-
skap – övergick till att bli en anhalt före fabriken. Det var resultatet av
detta skifte som vid mitten av 1900-talet fick den amerikanske socio-
logen och framstående uttolkaren av industrialismen C. Wright Mills
att varsla om att yrkesutövarens personliga kunnande med tiden skul-
le bli överflödigt. Där redskap och material tidigare utvecklats i sym-
bios med kunnandet, pålades yrkesmannen i allt högre grad verktyg
och hjälpmedel, som hade utvecklats av andra än utövarna själva.343)

Arbetslivets byråkratisering, som Max Weber redogjorde för, förde
med sig en stabilitet i såväl ekonomin som det civila samhället.
Individen kunde lättare identifiera sin plats i samhället och det hade
blivit möjligt att planera för framtiden. Den amerikanske sociologen
Richard Sennett menar istället att den sortens kapitalism, som under
mitten av 1800-talet inspirerade Karl Marx teorier om arbetet som
källa till alienation, i viss mening genomgått en renässans. Vår tids
betoning på flexibilitet har skapat en ny form av osäkerhet: ”the stea-
dy, self-disciplined worker has lost his audience”.344)

Ett borttappat ideal
Framstegstanken är central inom näringslivet, annars riskerar många
verksamheter att gå under. Men numera räcker det inte med att ”bara
vara lönsam”. Enligt Richard Sennett hyllar den nya tidens organisa-
tioner den karismatiske ledaren, som ger löften om snabba resultat, en
auktoritet som dock inte skapar något långsiktigt förtroende. Inom
vissa branscher betraktas man som ”slut” när man passerat femtio och
den äldre medarbetarens kompetens och omdöme, som många gånger
utgår från verksamhetens bästa, uppfattas i ökande grad som ovidkom-
mande.345)

I kraft av sin förvärvade kompetens har de pondus nog att göra sin
röst hörd, […] vilket innebär att äldre medarbetare gärna protes-
terar mot sådant som de anser vara dåligt beslutsfattande. Oftare
gör de det av lojalitet mot företaget än mot någon viss chef. Många
yngre finner sig lättare i att verkställa dåliga beslut.346)
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Erfarna medarbetare är vanligtvis mer självständiga och kan lättare
bedöma exempelvis kvalitén på olika vidareutbildningar. En degrade-
ring av erfarenhet kan likväl ha fler och mer långtgående konsekven-
ser, inte minst vad gäller yrkeskunnande. Ett tecken i tiden är att före-
tagsledningar känner sig mer eller mindre tvungna att med jämna mel-
lanrum omforma sina verksamheter och organisationer, eftersom
marknaden förväntar sig detta. Att ständigt omorganisera, banta ner
och tänka nytt har blivit det sätt man visar att företaget är att ”räkna
med”. Många gånger anlitas större konsultfirmor för att driva igenom
och legitimera den här typen av omstruktureringar inom företag och
organisationer. Ändå blir resulterat av detta – så kallad reengineering –
inte sällan kontraproduktivt, eftersom man gör mer eller mindre fun-
gerade institutioner dysfunktionella under den tid som förändringen
pågår: 

verksamhetsmål förkastas och revideras, emotsedda förbättringar
visar sig kortlivade, organisationen tappar orientering.347)

Enligt Sennett är arbete karaktärsbyggande, något som fullbordar en
livsberättelse och som ger löfte om uppskjuten belöning. Istället främjas
allt oftare teamwork, en ytligare form av ”vi-anda” baserad på ”över-
tydliga bedyranden av gemensamma värderingar”.348) Med detta redu-
ceras antalet naturliga konfrontationer kring eventuella oklarheter
eller oegentligheter, något som i förlängningen genererar mer lättma-
nipulerade människor; de långsiktiga engagemangen går förlorade när
arbetsplatser blir till laboratorier för organisationstekniska experi-
ment.349)

Hur man kan upprätta en kultur eller en organisation där konfron-
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tationen, så att säga, finns inbyggd – så kallade adversary processes – är
något som C. West Churchman skrivit mycket om.350) Sennett lyfter å
sin sida fram hantverkskunnandet (craftsmanship), viljan att göra
någonting bra för sakens skull, som en modell för professionalism som
är på väg att gå förlorad. Tiotusen timmar, så lång tid tar det innan
man uppnår något som kan liknas vid mästerskap inom ett område, vil-
ket exempelvis motsvarar tre timmar per dag i tio års tid. Forskare,
inom bland annat psykologi, har uppskattat att det är ungefär den tiden
det tar för en person att förvärva en skicklighet, på så sätt att kunnan-
det blivit så djupt inpräglat att det har övergått till ”readily available,
tacit knowledge”.351)

Det rör sig om ett samspel mellan handlande och reflektion, att
ägna någonting uppmärksamhet över en längre tid. Detta har föga
gemensamt med det statiska, repetitiva arbete som exempelvis Adam
Smith observerade hos brittiska industriarbetare och betecknade som
själsdödande; att förkovra sig i något över tid genererar substans och
fördjupade innebörder i form av en känslomässig belöning (the senti-
ment of competence). Ur det perspektivet får arbetet karaktären av
ritual snarare än rutin, något som måste göras men som lika mycket
präglas av ett förborgat engagemang.352)

The substance of the routine may change, metamorphise, improve,
but the emotional payoff is one’s experience of doing it again. We
all know it; it is rhythm.353)

Kvalificerade yrkesutövare sonderar ideligen sitt verksamhetsområde,
misslyckas och rättar till; att ”skapa oreda” – genom att öppna upp nya
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problem, komma upp med lösningar och se vart detta leder – banar
väg för den typen av skicklighet och säkerhet som gör att man kan rik-
ta uppmärksamheten framåt och förfina det Sennett kallar föregripan-
dets förmåga (the skill of anticipation). Det innebär att regler och ruti-
ner inte är statiska. Yrkesmannen söker ständigt nya frågor och nya
svar; på det sättet förvärvar han också sin skicklighet.354)

Den brittiske författaren John Ruskin, som vid 1800-talets mitt var
radikal kritiker av idén om en teknologisering av samhället, förordade
det nödvändiga i att återskapa det fria utrymme (a lost space of free-
dom), där yrkesmannen har möjligheten att experimentera, reflektera
och tillfälligt ”tappa kontrollen” över arbetet.355)

This learning curve has a formal name: it embodies a passage from
tacit knowledge to explicit knowledge and then back to tacit knowl-
edge. The tacit realm is formed by habits which, when once learned,
become unself-conscious; the explicit realm emerges when habit
encounters resistance and challenge, and so requires conscious
deliberation. The return to the tacit realm is not to the knowledge
with which one started; if now unself-conscious, new habits have
enriched and modified the old.356)

Tyst kunskap betingar vad man kan kalla för en ontologisk säkerhet; för-
rådet av erfarenheter och iakttagelser som man har samlat på sig gör,
för att återknyta till processoperatörerna i Maja-Lisa Perbys studie, att
det finns en närvaro av det oväntade i vardagen. Förvärvandet av yrkes-
kunnande följer inte tvunget en linjär utveckling, utan tar omvägar
och stöter på olika typer av motstånd. Genom erfarenhet lär sig yrkes-
utövaren att se svårigheterna och dess komplexitet ”från problemets
utgångspunkt”, att känna av det motstånd han eller hon stöter på istäl-
let för att ”föra ett aggressivt krig mot det”: 

we need to visualize what is difficult in order to address it. This is
probably the greatest challenge facing any good craftsman: to see
in the mind’s eye where the difficulties lie.357)

Richard Sennetts samtidskritik är – för att parafrasera Gadamer – en
förebråelse från det förgångna, om ett borttappat ideal i fråga om arbe-
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tets kvalitet och hur detta påverkar oss och våra samhällen. Faktum är
att många yrkesgrupper har fått ett försvagat inflytande över sina
respektive verksamhetsfält. En förklaring till detta är statens och mark-
nadens insisterande på överordnade kvalitetsmått. Samtidigt som ock-
så professionerna själva har blivit mer uniforma, har yrkesutövare ofta
färre konstitutiva ritualer som knyter an till ett större sammanhang,
men även till kollegor och medarbetare.358)

Inom allt fler områden har utvecklingen gått mot ökad detaljstyr-
ning. Michael Power hävdar till exempel, i The Audit Society, att anpass-
ningen till de alltmer omfattande och kostsamma granskningsproces-
serna inom många verksamheter har, i likhet med situationen inom
kärnkraftsindustrin, blivit i det närmaste synonymt med kvalitet. Inom
många verksamheter har olika gransknings- och certifieringsprocesser
kommit att bli den huvudsakliga källan till legitimitet, något som del-
vis har skett på bekostnad av den legitimitet som tidigare var förenad
med själva yrkesutövandet.359)

Ett annat dilemma är de ofta begränsade förutsättningarna som
finns för att utvärdera själva granskningsprocessen. Detta fordrar
någon form av fortlöpande reflexivitet och beredskap på att det i vissa
fall kanske inte finns något egentligt behov för den här typen av arran-
gemang:

Reflexivity will require an institutional confidence to dismantle as
well as construct audit arrangements. Regulatory sensitivity about
what makes organizations like schools and hospitals effective is
necessary, a sensitivity which involves decisions about how to lea-
ve individuals alone to get on with their work as much as how to
monitor them. This in turn will require a recognition of the man-
ner in which practices are perpetuaded isomorphically because they
have become legitimate and not necessarily beacuse the have been
even moderately effective in achieving goals.360)

I början av 1990-talet blev det populärt bland amerikanska industrifö-
retag att anamma sina japanska konkurrenters metoder och arbetssätt.
I synnerhet Toyota stod som förebild för en smärre revolution inom
tillverkningsindustrin. Deras inflytelserika modell, lean production,
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utgick från produkter som var enklare att montera, en personalstyrka
som var mindre specialiserad, mer flexibel och en logistik som var lät-
tare att överblicka. Det som tilltalade många ekonomer och konsulter
i det japanska arbetssättet var sambandet mellan höga produktivitets-
mått, per anställd mätt, och ett minskat beroende av specialiserad
arbetskraft; den strömlinjeformning av produktionen som koncerner
som Toyota, Nissan och Honda gick i bräschen för hade minskat beho-
vet av högavlönad personal. Den japanska fordonsindustrin anpassade
medvetet och noggrant design efter tillverkningsprocess, på ett sätt
som förenklade samtliga led av tillverkning och montering. 

In the machine-tool industry, McKinsey found that by streamli-
ning production Japanese companies used one tenth the number of
parts and tools […] required in German craft production.
McKinsey, therefore, repeatedly criticizes German industry and its
arduously trained engineering Meisters and Technikers, since such
reliance on craft labor can foster rigidity […] on the line and so
undermine productivity.361)

Det som det inflytelserika konsultföretaget McKinsey hade tagit fasta
på hos de japanska industriföretagen var i första hand två faktorer:
Förenklade arbetsuppgifter och en högre grad av genomskådlighet.
Verksamheten blir därmed lättare att styra och personalen i högre grad
utbytbar. Varuhusjätten Wal-Mart hade dessutom visat att industrins
principer för effektivisering har kunnat överföras till detaljhandeln.
Med hjälp av avancerade system för ekonomisk styrning (s.k. enterpri-
se systems) har företaget systematiserat varje steg i distributionsked-
jan och lyckats förenkla olika sysslor till serier av processbeskrivning-
ar. Även Wal-Mart har upprepade gånger lyfts fram av globala kon-
sultfirmor som McKinsey och Accenture, som samtidigt poängterat
den förhållandevis låga produktivitetsökning som tjänstesektorer som
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banksektorn och vårdsektorn visat upp.362) Konsultfirmor som speciali-
serat sig på så kallad reengineering rekommenderar företag inom andra
verksamhetsområden vilka system som bör införskaffas och implemen-
teras i verksamheten. Detta har även hittat vägar in i sjukvården: 

The goal is to standardize and speed up medical care so that insu-
rance companies can benefit from the efficiencies of mass produc-
tion: faster treatment of patients at reduced cost, with increased
profits earned on increased market share.363)

Utvecklingen i USA, med managementstyrda vårdföretag (MCOs),
exemplifierar en sådan strävan, att standardisera kvalificerat arbete i
riktning mot något som för tankarna till en löpandebandet-aktivitet,
där hög genomströmning och låga kostnader är A och O. Chefer utan
medicinsk utbildning och erfarenhet förlitar sig på databaserad infor-
mation för att avgöra om den behandling som vårdpersonalen föror-
dat en patient anses värd att bekosta eller inte. Detta trots att många
bedömare och utredare har menat att ett sådant angreppssätt inte är
kompatibelt med den ohälsans verklighet som vårdpersonalen dagli-
gen konfronteras med.364)

Erodering av yrkeskunnande
Det finns, som vi har varit inne på, en potentiell konflikt mellan att
göra någonting rätt och att göra någonting bra, mellan korrekthet och
beprövad erfarenhet. De omfattande förändringar som har genom -
drivits inom det brittiska sjukvårdssystemet (NHS) under det senaste
decenniet ger exempel på detta. I syfte att modernisera landets hälso-
och sjukvård lät de ansvariga införa den så kallade Fordmodellen, som
en gång i tiden revolutionerade bilindustrin i USA genom att, i likhet
med Taylor, framhålla arbetsdelningens betydelse: 

Fordism takes the division of labor to an extreme: each worker does
one task, measured as precisely as possible by time-and-motion stu-
dies; output is measured in terms of targets that are, again, entire-

166

7 | Den nya taylorismen johan berglund

Johans tryckversion_Nya Johan  2011-08-30  16.20  Sida 166



ly quantitative. […] A particular wrinkle in British health care is
the number of times the health care has been “reformed” along
Fordist lines in the past decade: four major reorganizations reverse
or depart from previous changes.365)

Fokus flyttas härmed över från helheten till olika delar inom verksam-
heten. Grovt taget betyder detta att läkare och övrig vårdpersonal
bedöms efter hur många skrumplevrar eller cancersvulster man
behandlat och hur lång tid man spenderar med varje patient, snarare
än antalet patienter man framgångsrikt har behandlat. Inom andra
europeiska länder har det dessutom kommit rapporter som pekar på
att det finns ett utbrett missnöje hos vårdpersonalen, som har att göra
med att ”their craft skills in dealing with patients are being frustrated
by the push for institutional standards”.366)

These conflicts, institutionally, as in medical care, when reformers
desire to get things right according to an absolute standard of qual-
ity, cannot be reconciled with standards of quality based on embed-
ded practice. The philosopher finds in this conflict the diverging
claims of tacit and explicit knowledge; the craftsman at work is
pulled in contrary directions.367)

Utvecklingen inom hälso- och sjukvården ger ett intressant bidrag till
diskussionen om formalisering och yrkeskunnande. Även i Sverige har
stora ansträngningar gjorts inom detta område för att säkerställa att
”varje form av behandling som patienter erbjuds bygger på aktuell
vetenskaplig kunskap”, så kallad evidensbaserad praktik: 
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Sedan termen evidensbaserad medicin (EBM) lanserades i början
av 1990-talet har en bred rörelse tagit form. I Sverige ansvarar t ex
en särskild myndighet, Statens beredning för medicinsk utvärde-
ring (SBU), för att resultat från medicinsk forskning sammanställs
i en sådan form att beslut kan baseras på dem, medan Socialstyrelsen
har det övergripande ansvaret för att evidensen implementeras, vil-
ket i första hand sker genom att kliniska direktiv utarbetas. Med
EBM som förebild har motsvarande procedurer införts inom ett
antal andra områden. Initiativ har tagits för att bygga upp en evi-
densbaserad socialtjänst, utbildning, psykoterapi och kriminal-
vård.368)

I rapporten Evidensbaserat beslutsfattande i ett vetenskapsbaserat samhälle
redogör vetenskapshistorikern Ingemar Bohlin för framväxten av evi-
densbaserad medicin och dess ursprung. Bakgrunden till evidensrörel-
sen var en serie studier som gjordes under 1970-talet, där förekomsten
av stora lokala skillnader inom den amerikanska sjukvården konstate-
rades. Med hjälp av s.k. registerstudier (outcomes research) började
man bygga upp databaser på basis av kunskap om medicinska behand-
lingsmetoders effekt på stora populationer; en kunskap som är av ”ett
helt annat slag än den erfarenhet kliniskt arbete med patienter ger”.369)

Men även om det kan finnas en spänning mellan övergripande riktlin-
jer och beprövad erfarenhet, så har lokala och regionala skillnader i
medicinsk praktik icke desto mindre lett till att grunderna för läkarnas
kliniska bedömningar ifrågasatts. 

Registerstudier går ut på att mäta vårdens kvalitet genom att utvär-
dera de prestationer och resultat som enskilda läkare eller avdelningar
uppvisar. Denna variant på evidensbaserad medicin växte sig stark
under 1980-talet och har bland annat använts som underlag för poli-
tiskt beslutsfattande.370) Parallellt med detta växte en annan rörelse
fram, vid McMaster University utanför Toronto, med ambitionen att
”utveckla metoder för att resultaten av kvantitativa studier av popula-
tioner skulle kunna användas som en resurs i klinisk praktik”: 
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De laboratoriebaserade kunskaper om biologiska processer som
medicinsk utbildning traditionellt har byggts på ansågs på många
håll otillräckliga som grund för kliniska beslut, och för att reducera
osäkerheten i bedömningarna krävdes en ny vetenskaplig bas.371)

Det nya angreppssättet kom att kallas klinisk epidemiologi och var för-
enat med en uttalad skepsis gentemot ”hävdvunna lärosatser” och
etablerade rekommendationer. Avsikten var att förse blivande läkare
med ett mer självständigt förhållningssätt i förhållande till vetenskap-
liga studier; att lära ut förmågan att kritiskt granska olika forsknings-
resultat och de metoder som tillämpats. Med tiden ökade dock statu-
sen för extern evidens, i synnerhet randomiserade kliniska prövningar
baserade på slumpmässiga urval av stora populationer. Det är detta
som har kommit att betraktas som ”den studiedesign som ger den mest
tillförlitliga kunskapen om effekterna av olika behandlingsformer”372)

och som har lett fram till den programförklaring för evidensbaserad
medicin, som bidragit till att resultaten från randomiserade studier
har kommit att ”överordnats såväl läkares kliniska erfarenhet som kun-
skap de tillägnat sig under sin utbildning, genom att ta del av erkända
auktoriteters bedömningar eller via informella kontakter med kolle-
gor”.373)

I Sverige har man upprättat nationella kvalitetsregister för olika
behandlingsmetoders effektivitet och delat ut statliga anslag för att
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368. Bohlin (2008): Evidensbaserat beslutsfattande i ett vetenskapsbaserat samhälle: Om evidensrörelsens
ursprung, utbredning och gränser, s 2. Denne nämner också polisiärt arbete, en i mitt tycke
intressant analogi till evidensbaserad medicin. Där det traditionellt sett har funnits ett kva-
lificerat kunnande inom polisutredningar och brottsplatsundersökningar, har dessa områ-
den på senare tid allt mer kommit att styras av den nya tekniken, i synnerhet DNA-teknik.
De risker som kan vara förenade med detta är att insamling och analys av biologiskt mate-
rial kommer att överskugga det gamla yrkeskunnandet i att tyda de spår som brottslingar
lämnar efter sig, en ”kompetens av hantverksmässig karaktär”. 
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garantera att dessa upprätthålls.374) Det går heller inte att bortse från
det inflytande som en miljardindustri som läkemedelsbranschen har.
Det är med andra ord inte självklart vilka de nya ”överexperterna” är,
som utvecklar metoder och tekniker för att i sin tur styra specialister-
na. Har det rent utav skett en deprofessionalisering av läkarkåren, där en
ny kategori experter fattar beslut utifrån de statistiska, vetenskapliga
underlag som tagits fram? 375) Även om evidensrörelsen har växt fram
ur fristående initiativ och delvis spretar i olika riktningar, så är det
alltjämt probabilistisk, sannolikhetsbaserad kunskap som ges högst
prioritet – randomiserade prövningar har blivit den dominerande
metoden för kunskapsproduktion. Och fortfarande framhålls geogra-
fiska skillnader, i fråga om behandling av olika åkommor, som ”ett
tungt vägande argument för evidensbaserad praktik”.376) 

Evidensbaserad praktik har bland annat kritiserats för det företrä-
de som extern evidens lämnas i förhållande till den kunskap som för-
värvas och utvecklas i verksamheten. Dessutom riskerar detta att gå ut
över läkarnas och den övriga personalens förutsättningar att utveckla
ett fungerande omdöme, ”förmågan att pröva sig fram till vilken unik
konstellation av faktorer som varje patient eller klient represente-
rar”.377) Det finns i själva verket goda skäl att befara att detta leder till
ett minskat betonande av ett undersökande förhållningssätt, som i sin
tur bygger upp en säkerhet i att göra kvalificerade bedömningar. I lik-
het med taylorismen och inte olikt vad man inom kärnkraftsbranschen
har velat åstadkomma har evidensbaserad praktik som mål att minska
gapet mellan riktlinjer och praxis.

Problemet är att ett undersökande och ifrågasättande förhållnings-
sätt många gånger går hand i hand med en motivation att göra ett bra
arbete för arbetets egen skull; utmaningen som ligger i att konfronte-
ra en mångtydig verklighet. Läkaren och författaren Jerome Groopman
menar till exempel att läkare och övrig vårdpersonal inte sällan är
tvungna att ställa diagnos utifrån otillräcklig information om patien-
tens tillstånd. Många gånger är patienternas berättelser fragmentaris-
ka och motsägelsefulla. För att skaffa sig en helhetsbild med hänsyn
till olika symptom och till patientens livsstil och sjukdomshistoria
krävs tid, kunskap och erfarenhet: 
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There are usually gaps in the patient’s story: parts of his narrative
are only hazardly recalled and facts are distorted by his memory,
making the data he offers incomplete and uncertain.378)

Expertkommittéer som tar fram riktlinjer för det som uppfattas som
”best practices” har, i likhet med vad Ingemar Bohlin konstaterar, skaf-
fat sig en framskjuten position inom sjukvården. Groopman är orolig
för att detta, tillsammans med de pressade schemana som råder inom
sjukvården idag, i tysthet undergräver den grundläggande process som
långsiktigt bygger upp en omdömesförmåga hos vårdpersonalen.
Dessutom exkluderar dessa statistiskt orienterade studier i regel pati-
enter med så kallade multipla symptom; det är dessa patienter som vård-
personalen dagligen konfronteras med och som kräver kunskap, erfa-
renhet och stor tankemöda att behandla. Det som brukar kallas bästa
bevis, eller ”best evidence”, blir rättare sagt grova uppskattningar av
verkligheten. Groopman jämför hellre en läkare men en detektiv, som
utifrån lösa trådar och inte sällan motsägande bevis har att komma
fram till en lämplig diagnos. En erfaren läkare konsulterar troligtvis
den medicinska evidensen, men lär sig samtidigt hur man skall lyssna
till patienten. Detta kräver tid och utrymme för reflektion, samt möj-
ligheter till erfarenhetsutbyte med kollegor; att besluta om bästa
behandling för en patient – och inte minst tillsammans med patienten
– kan inte reduceras till schematiska sannolikheter med avseende på
större populationer: 

we most need a discerning (omdömesgill) doctor when a diagnosis
is not obvious, when the clues are confusing, when initial tests are
inconclusive. No simple technology can serve as a surrogate for the
probing human mind.379)
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374. A.a. s 17-19.
375. Begreppen megarörelse och deprofessionalisering är hämtade från ett seminarium 3 novem-

ber 2008 på Nobelmuseet i Stockholm, där ovan nämnda rapport presenterades. 
376. Bohlin (2008): s 14.
377. A.a. s 20.
378. Groopman (2009): s 26.
379. A.a. s 26. Artikeln utgår bl. a. från en bok av medicinprofessorn Jonathan A. Edlow, The

Deadly Dinner Party and Other Medical Detective Stories, Yale University Press, 2009. 
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Detta gäller även yrkeskunnandet inom kärnkraftsdrift, inom vilket
det Charles Perrow kallar för ”normalolyckor” orsakas av mer eller
mindre oförklarliga interaktioner mellan olika nivåer och teknologis-
ka barriärer inom komplexa, högteknologiska system. Mindre kon-
struktionsfel eller installationsfel, som i sig själva inte utgör någon
större risk, kan sprida sig och ge upphov till störningar i andra delar av
anläggningen. Vid den typen av oförutsedda händelseförlopp kan kon-
trollrumspersonalen bli tvungen att ta tämligen kreativa initiativ för
att bemästra situationen, något som även kan försvåras av otillräcklig
eller motstridig information: 

In the face of uncertainty, we must, of course, maka a judgement,
even if only a tentative and temporary one. Making a judgement
means we create a “mental model” or an expected universe.380)

Värdet av ackumulerad erfarenhet har delvis ersatts med ett upphöjan-
de av det Sennett kallar för potentiell förmåga, att kunna anpassa sig till
ständigt skiftande yttre förutsättningar: 

New forms of work require people who are good at moving from
task to task, job to job, place to place. In part this is due to shifting
demand in the global marketplace; organizations must change the-
ir functions, business plans, and products on short notice. […] And,
since such an ability (to learn new things quickly) is worth more
than fixed knowledge, the potential for learning is more serviceable
than past achievement. This is the economic premium put on
“potential ability”.381)

”Flexibilitetens tid är en ny maktelits tid. Flexibilitet skapar oreda men
inte frihet från tvång”.382) Trenden med ständiga förändringar av orga-
nisation och arbetssätt har skapat olika ”sociala underskott”: svagare
lojalitetsband, större sociala avstånd mellan kollegor, samt ett urhol-
kande av värdet av ackumulerad erfarenhet.383) I förlängningen sker
även en erodering av yrkeskunnande (hollowing out of ability) inom
många verksamheter, orsakad av den tidspress, höga arbetsbelastning
och minskade utrymme för reflektion som trenden med omfattande

172

7 | Den nya taylorismen johan berglund

Johans tryckversion_Nya Johan  2011-08-30  16.20  Sida 172



re-engineering fört med sig. Parallellt med degraderingen av beprövad
erfarenhet löper ett upphöjande av förmågan att ständigt byta miljö
och arbetsuppgifter utan att för den skull uppbåda något djupare enga-
gemang för någon specifik uppgift.384)

In those firms which do abandon the structures of social capital-
ism, the personal consequence of focusing on young talent is that
as experience increases it has less value. I found in my interviewing
that this slighting of experience was notably strong among consult-
ants, who have a professional interest in thinking so. Their work in
changing institutions requires suspicion of long-entrenched
employers, whose accumulated institutional knowledge appears a
barrier to swift change.385)

De bedömningar och standardiserade tester som utförs av rekryterare
idag värderar inte tidigare prestationer lika högt.386) Det nya sättet att
definiera talang har banat väg för en ny meritokrati inriktade på snab-
ba resultat, något som uppmuntrar till ett ”skummande på ytan” sna-
rare än fördjupning i en viss problematik. Fokus ligger på framtiden
och en marknad av konsumenter som törstar efter idel nya produkter,
med ständigt förbättrad potential – SUV-bilar byggda för att klara sig
i tundra och öken, som mestadels används för att skjutsa barnen till
skolan; musikspelare som kan lagra tusentals låtar; jättelika varuhus,
som Wal-Mart, fyllda med oräkneliga mängder av lågprissatta produk-
ter.387)
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381. Sennett (2004): s 80.
382. Sennett (1999): s 84.
383. Sennett (2006): s 63, min översättning. 
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*

Statsvetaren Robert Putnams teorier gör gällande att socialt kapital är
något som i första hand bygger på frivilliga aktiviteter, att människor
engagerar sig i ideella föreningar, nätverk eller motsvarande. Dessa
åtaganden tros generera en form av tillit som banar väg för en livskraf-
tig demokrati och omvänt – avsaknad av frivilliga engagemang och
samverkan med andra efter arbetstid antas försvaga medborgarnas för-
troende för samhälleliga institutioner.388) Sennett har observerat mot-
svarande tendenser genom att studera arbete och förändrade arbets-
förhållanden under de senaste decennierna.389)

Man kan även tänka sig att det finns ett samband mellan dessa före-
teelser, att mindre fritid innebär att man blir tvungen att avsäga sig
många av sina tidigare engagemang: ”Det flexibla systemet genererar
av allt att döma en personlighetstyp med ständigt behov av att ”åter-
hämta sig”.”390) På grund av en brist på långsiktighet, sammanhang
och, till följd av detta, försvagade sociala band inom olika arbetsplat-
ser hävdar Sennett att individens karaktär inte längre stärks genom
arbete. Det gäller även personer som har gjort karriär inom så kallade
cutting-edge-företag – spjutspetsföretag som ligger i framkant av
utvecklingen inom ett visst område – och tros framför allt bero på en
fragmentering av tiden, avsaknaden av en sammanhängande livsbe-
rättelse. Många söker istället tröst i bakåtsträvande ideal, som beting-
ar en svagare omtanke om dem som befinner sig utanför den närmas-
te sociala sfären.391)

Craftwork certainly does not banish invidious comparison to the
work of others; it does refocus a person’s energies, however, to get-
ting an act right in itself, for oneself. The craftsman can sustain his
or her self-respect in an unequal world.392)

Oberoende av de naturliga ojämlikheter som finns mellan människor
tänkte sig encyklopedisterna att de allra flesta av oss äger de grundläg-
gande och långt ifrån exceptionella egenskaper som krävs för att bli
skickade yrkesmän. De intelligens- och begåvningstester som delar in
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populationer efter en normalfördelad kurva, för att fastställa en indi-
vids kapacitet a priori, har på så sätt föga bäring på förutsättningarna
för att utveckla ett kunnande som ”mognar fram” över en längre tid: 

A good total score on the tests may dictate abandoning just those
problems that really are problems. Craft abilities are applied to
depth of understanding, usually focused on a particular problem,
whereas the IQ score represent a more superficial management of
many problems.393)

De flesta människor har förutsättningar att bli riktigt bra på något, att
utvecklas till skickliga yrkesutövare. Alla har kapacitet att lära, bara
man ger någonting tillräckligt med tid och långvarig uppmärksamhet.
Problemet idag, menar Sennett, är att man från samhällets och närings-
livets sida inte upplyser individen om att han eller hon besitter en lång-
siktig potential till fördjupat lärande. Istället uppmuntras dessa att
skaffa sig en ”portfölj” av kunskaper (s.k. skills): 

the ”skills society” is bulldozing the career path; jobs in the old
sense of random movement now prevail; people are meant to deploy
a portfolio of skills rather than nurture a single ability in the course
of their working histories; this succession of projects or tasks erodes
belief that one is meant to do just one thing well. Craftsmanship
seems particulary vulnerable to this possibility, since craftsmanship
is based on slow learning and on habit.394)

Inom somliga verksamheter lämnas ”mästaren” alltjämt i fred från
kraven på formalism; inom andra områden har man snarare försökt
att göra den personliga dimensionen överflödig. Konsultbranschens
växande inflytande etablerar delvis ett nytt språk för företag och orga-
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nisationer, där effektiviseringar har blivit något av ett huvudmål, rent
av ett självändamål. Ett viktigt åtagande för yrkesutövare idag, på bran-
schnivå eller inom enskilda organisationer, borde därför vara att ifrå-
gasätta de heliga korna, kategorier som best practice, lean production eller
operational excellence, kunskapernas strömlinjeformning i samhället.
Man behöver för den skull inte hänge sig åt ett idealiserande av tidiga-
re epokers arbetsplatser, där mästarens kunnande inte sällan var av ett
mystiskt slag, för den utomstående i det närmaste oåtkomligt: 

Rather than having more of the skills understandable in everyday
life, the master had a different kind of skill, unfathomable – a diffe-
rent in kind rather than in degree of ability. From that difference
came an ever-increasing inequality. Because his skills could not be
understood, those over whom he held sway could only be his spec-
tators, his subjects.395)

Likafullt kvarstår frågan för många yrkesgrupper och organisationer:
Vilka faktorer inom vår verksamhet är reducerbara? Vilka måste man
helt enkelt lämna ifred? Hur kan man lyfta fram och understödja den
kunskap som utvecklas i arbetets praktik? Går det att skapa arrange-
mang för detta, så att det kan bli en legitim och betydande del av verk-
samheten?

176

7 | Den nya taylorismen johan berglund

395. Sennett (2004): s 74.

Johans tryckversion_Nya Johan  2011-08-30  16.20  Sida 176



Kunskapens sociala förankring
Att kunskap kan vara lokalt förankrad rymmer åtminstone två aspek-
ter som det kan finnas anledning att utveckla. Kunskap kan vara lokal
i betydelsen (i) personbunden, det vill säga avhängig enskilda personer
eller arbetslag. Kunskap kan även betraktas som lokal i den meningen
att den är knuten till en interaktion med den lokala miljön. Man måste i
det senare fallet utgå från att det finns en (ii) komplexitet i det lokala
som samspelar med personliga erfarenheter på ett sätt som gör att kun-
skapen i hög grad är att betrakta som just lokal.396)

Kunskap kan även vara socialt betingad, det vill säga avhängig de
sociala sammanhang inom vilken kunskapen får sin legitimitet och
betydelse: Vad som är kännetecknande för yrkeskunskap är i själva
verket att den ”på en gång är individuell och kollektiv”.397) I ingenjö-
ren Gunnar Bergs studie Företagskulturers makt skildras detta med
utgångspunkt i ett utvecklingsprojekt, med syfte att ta fram en mån-
sond för det svenska Rymdbolaget, SSC (Swedish Space Corporation),
som denne hade i uppdrag att leda. Kraven var utförliga angående vil-
ka metoder och verktyg som skulle användas, samt vilka olika steg
utvecklingsgången skulle följa. Kravställare var Europeiska Rymd -
styrelsen (ESC), som i sin tur hade beställt utvecklingen av sonden
från SSC. När kravspecifikationen skulle gås igenom med ESC så visa-
de det sig emellertid att man hade olika tolkningar av de krav som fanns
på rymdstyrelsens lista, och det blev allt tydligare att man tolknings-
mässigt pratade förbi varandra.398)
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Innebörden i den här typen av dokument kan inte ”tas över” av
andra, utan att man gör några förluster av mening; många gånger finns
det en dold undertext. Är man inte medveten om detta – att det som
finns nedskrivet kan tolkas på olika sätt av olika parter – så kan detta
istället förvärra tolkningsproblematiken och ”förstärka icke-förståel-
sen mellan parterna”.399) I de stormöten med avrapportering som hölls
kunde systemutvecklarna inte ge den bild av utvecklingen som förvän-
tades av beställaren, trots att man uppfattade att de prövningar som
gjorts visade att implementeringarna fungerade och överensstämde
med kravbilden. Tolkningssvårigheter kring dessa krav och andra
formsaker stod dock i vägen och gruppen gavs därmed inte något till-
fälle att visa upp vad man hade åstadkommit. Man kände sig till slut
tvingade att släppa uppdraget.400)

Olika divisioner eller avdelningar har inte sällan en stark gemen-
sam uppfattning kring centrala begrepp, samt på vilket sätt olika upp-
gifter bör lösas. Det som uppstår mellan människor över tid utgör
yrkeskunnandets kollektiva dimension. Inom dessa intersubjektiva
rum, som snarare är dynamiska än statiska och som förändras över tid,
kan språkliga klyftor överbryggas och förståelsen/kunnandet trade-
ras.401)

Kunde man inte skapa en design utifrån kraven för att man inte
förstod, så var det aldrig någon diskussion om att det var ett pro-
blem med olika tolkningar, utan det var enbart för dåligt (otydligt)
kravställt.402)

Gunnar Berg anser att det klassiska kravspecificerandet inom program-
mering och systemutveckling bygger på antaganden som har likheter
med den logisk-positivistiska drömmen om det exakta språket.
”Kraven på kraven” är att de ska vara entydiga, testbara och logiskt
sammanhängande. Det vill säga, de ska beskriva allt, vara fria från tolk-
ningsutrymme och ”bara kunna ge ett resultat”.403) Detta avspeglas
bland annat i de ansträngningar som görs att i efterhand jämföra resul-
tatet med de på förhand angivna kraven, för att på detta sätt bedöma
systemets eller programvarans kvalitet. När man ställer upp kraven i

178

8 | Formaliseringens tillkortakommanden johan berglund

Johans tryckversion_Nya Johan  2011-08-30  16.20  Sida 178



en specifikation av det här slaget ger man dem en viss form, eller struk-
tur. Och eftersom det fullkomliga språket inte finns tillgängligt, så
måste kraven tolkas utifrån det intersubjektiva rum man befinner sig
i. För att betraktas som en kompetent yrkesutövare måste man lära sig
att bemästra olika begrepp inom det tankekollektiv man befinner sig i
– det kräver att man arbetat upp en förtrogenhet inom verksamheten.
Inom vissa organisationer kanske man måste ha verkat i flera år för att
ha lärt sig den tankestil, som Berg menar att all domänkunskap i grund
och botten är.404)

Allan Janik gör ett försök att sammanlänka kunskapens lokala och
sociala förankring när han talar om platsbunden rationalitet. Han beskri-
ver detta som ”en viss uppsättning praktiska strategier” som har visat
sig användbara i en viss miljö:

Eftersom den praktiska kunskapen uppstår ur erfarenheten hos
individer som arbetar tillsammans och lär sig olika färdigheter av
varandra, är den därför dessutom i viss mening platsbunden kun-
skap.405)

Det Janik vill göra oss uppmärksamma på är att det platsbundna i en
sådan kunskap är av ett sådant slag, att det inte kan ges en generell
beskrivning, utan att förlora i innebörd. Jean Lave och Etienne Wenger
har introducerat ett perspektiv på lärande med utgångspunkt i de socia-
la sammanhang inom vilket lärandet äger rum. Lärandet betraktas här
som ”an integral and inseparable aspect of social practice”.406)

Lärandeprocessen kännetecknas av det författarna kallar ”legitimt
perifert deltagande” (legitimate peripheral participation) inom så kal-
lade praktikgemenskaper, och som nybörjare rör man sig successivt
mot mitten, från ett utgångsläge i utkanten av en sådan gemenskap.
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Deltagandet är enligt detta perspektiv en förutsättning för att tillägna
sig exempelvis en viss yrkeskunskap, där det perifera deltagandet leder
mot ett i den meningen fullvärdigt deltagande – då man har blivit en
kunnig utövare och gjort kunskapen till sin.407)

Det ska påpekas att detta inte i första hand är en metod för kun-
skapsöverföring, eftersom det ibland har uppfattats som en sådan:
Författarna lyfter, genom ett problematiserande av olika former av
mästare/lärlingssystem, fram de lärandeprocesser som äger rum inom
en yrkeskultur, en kunskapskultur, eller överhuvudtaget en kultur.
Fullvärdigt deltagande i den här bemärkelsen står i kontrast till vad
det perifera deltagandet ännu inte är eller omfattar. Perifer, i det här
sammanhanget, är alltså även ett positivt begrepp, en kontrast till vad
det kan innebära att vara utomstående eller helt enkelt ointresserad –
en förutsättning för att få tillträde till en djupare förståelse, genom ett
stegvist ökande deltagande (an evolving form of membership).408)

learning through legitimate peripheral participation takes place no
matter which educational form provides a context for learning, or
whether there is any intentional educational form at all. Indeed,
this viewpoint makes a fundamental distinction between learning
and intentional instruction.409)

Deltagandet i sig är med andra ord en sammansmält del av lärandet,
en interaktiv process där kunskapen förmedlas via de likheter och skill-
nader i angreppssätt som kommer till uttryck bland övriga deltagare.
Detta utrustar nybörjaren med exempel och förebilder; mönstergilla
handlingssätt, färdiga produkter, men även de olika svårigheter som
längre gångna utövare brottas med. Nybörjaren lär sig genom att ta
del av informella samtal och berättelser såväl som formella beskriv-
ningar av en verksamhet. Häri ligger en grundläggande distinktion,
mellan att tala om och att tala inom en praxis: 

For newcomers then the purpose is not to learn from talk as a sub-
stitute for legitimate peripheral participation; it is to learn to talk
as a key to legitimate peripheral participation.410)
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Risken – det gäller inte minst inom säkerhetskritiska verksamheter
som kärnkraftsdrift, där det finns ett starkt behov av kontroll – är att
kunskapen kommer att betraktas som en vara och att den lärande indi-
viden blir ett objekt som denna kunskap ska ”överföras” på, i exakt
mening. Det kan således, i likhet med utvecklingen inom kärn-
kraftsbranschen, uppstå en konflikt mellan ”learning to know and lear-
ning to display knowledge for evaluation”.411)

De operatörer från Forsmark 3, som tidigare hade fått lära sig att
”kolla över läget” i kontrollrummet, upplever idag att det har blivit
viktigare att ”kasta sig över lappen”. Ett klanderfritt beteende kan
betecknas som ”omedvetet” och därmed otillräckligt, om man inte kan
tala om varför man har agerat på ett visst sätt. Det kryper på det sättet
in en självbild hos driftpersonalen att det är detta, att följa instruktio-
nerna och lära sig de standardiserade arbetsuppgifterna, som är det
viktiga och som är i behov av att uppehållas. Även om det standardise-
rade arbetssättet skulle kunna betraktas som en sammansmält del av
driftoperatörernas kompetens, så indikerar detta likväl en svag med-
vetenhet om det egna yrkeskunnandet. 

”En viss mängd vetande och en viss kultur”
Inom högre musikutbildning är misstron mot formalisering större än
inom många andra verksamheter; här finns en misstänksamhet mot
att tala och skriva om hur man lär sig att spela, hur lärandet ska gå till
etc. Där det inom andra delar av universitetsvärlden kommer nya
metodböcker och riktlinjer för utbildningens form och innehåll, så är
undervisningen inom högre musikutbildning alltjämt avhängig den
tradition man verkar inom. Detta är, enligt Sven Åberg, lärare vid
Kungliga Musikhögskolan, inte i första hand någon skriftlig tradition.
Det språk, eller de uttrycksmedel, som används inom den här typen av
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lärande etableras efter hand, mellan student och lärare – i reflektion
över det som faktiskt händer i undervisningsrummet – i något som
påminner om en traditionell mästare/lärlingsrelation. Utbildningen
är på det hela taget mer individorienterad och styrs i hög grad av per-
sonliga val, talang och erfarenhet.412)

I lärarens kunnande ingår att kunna växla mellan konkreta anvis-
ningar och bilder för att utforska vilken väg som är möjlig att ta
med just den personen. Inte minst viktigt är att lyssna på de för-
ställningar som studenten ger uttryck för och stödja studentens
arbete med att bearbeta sin bild av hur ett stycke ska spelas.413)

Det handlar om att skapa förutsättningar för eleven att hitta sig själv
som musiker, sin egen röst om man så vill. Som lärare måste man ta
ett helhetsgrepp, för att ”få någonting att hända”; att öva upp en käns-
lighet hos eleven för sitt eget musikaliska uttryck.414) Läraren blir på
det sättet tvungen att utforska elevens sätt att associera, för att få till
stånd ”en överenskommelse som avgör vilka ord som är möjliga att
använda och hur de används”.415)

Det finns med andra ord en ”bas av uttryck” inom olika miljöer och
traditioner. Orsaken till att mästare/lärlingssystemet lever kvar är,
enligt Sven Åberg, att dessa uttryck och konventioner hela tiden mås-
te anpassas till den specifika utbildningssituationen. Denna undervis-
ningsform blir följaktligen bräcklig och avhängig en ömsesidig över-
enskommelse mellan elev och lärare, där det många gånger är helhets-
känslan som underlättar lösningen av tekniska detaljer, snarare än det
omvända. Man försöker på det sättet associera sig fram till en helhet
med hjälp av små ord, uttryck och bilder. Betydelsen av orden uppstår
i så specifika sammanhang att de skulle förlora mycket av sin laddning
om man skulle försöka ge dem en mer allmän beskrivning. Uttrycken
och kategorierna hämtar sin betydelse ur sammanhanget och kan
strängt taget bara tolkas av dem som har en liknande erfarenhet:
”Målet är inte en definition utan att se olika sidor av en tolkningspro-
cess och använda språket för att röra sig mellan dem.”416)

Det högre musikundervisning i stor utsträckning handlar om är att
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bli en del av en viss tolkningstradition, som representeras av en speci-
fik lärare eller en viss miljö. Inskolningen kommer på så sätt att färga
seendet hos den enskilda musikern, något som även kan utgöra en
begränsning av det egna musicerandet. Det är därför av stor vikt att
det, inom en viss tradition eller arbetsmiljö, finns ett utrymme för ett
prövande och undersökande förhållningssätt.417) Den erfarne utöva-
ren kan ”tolka signaler som är svårurskiljbara för den oinvigde och
omsätta dem i en meningsfull handling”.418) Även vanan kan betinga
ett selektivt seende, när utövaren väl lärt sig vilka detaljer som är vik-
tiga att göra sig uppmärksam på, och har således ett ”pris”. Om man
lyckas med någonting inlemmas ”framgången” i en handlingsbered-
skap och man tenderar därför att ”göra likadant nästa gång”. Om det
visar sig att det som var ”tillräckligt bra” inte räcker i en senare situa-
tion, blir det införlivade i värsta fall något som hindrar vidare utveck-
ling.419)

Som professionell musiker rör man sig inom olika spänningsfält
mellan ytterligheter, paradoxala fält, exempelvis mellan kompositio-
nen och självet, distans och närhet, enkelhet och komplexitet. För att
nå fram till en fungerande helhet och för att inte bli för statisk, måste
man som musiker kunna röra sig inom dessa fält utan att låta dem för-
lora sin spänning.420) Helheten innehåller flera osäkra moment och
som lärare är det viktigt ”att göra studenten delaktig i sättet att prö-
va”421), istället för att begränsa sig till vissa fasta metoder, som kan
upplevas som manipulativa. Vissa grundläggande tekniska färdigheter
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kommer man helt enkelt inte förbi, samtidigt som det också finns en
tendens inom högre musikutbildning att övervärdera de tekniska
aspekterna av lärprocessen. Tvärtom är det lärarens roll att identifiera
elevens styrkor såväl som svagheter: ”Den stora poängen med att foku-
sera på det som är starkt hos studenten är att studenten blir klar över
att det faktiskt finns något starkt att bygga på.”422)

Verksamheter av det här slaget motstår en läroboksliknande for-
malisering helt enkelt för att de är så pass nyckfulla och mångfacette-
rade, ständigt i behov av att utvecklas och levandegöras. Det samma
gäller själva yrkesutövandet, vilket utgår från överenskommelser inom
en viss genre eller tradition; en gemensam upplevelsevärld med histo-
risk anknytning. Vad som är rätt och fel inom dessa överenskommel-
ser är inte tydligt uttalat och definierat, utan undersöks och utvecklas
fortlöpande i själva spelsituationen: 

Ur den gemensamma erfarenheten av det som kändes rätt byggs
det upp en praxis, en ram av förväntningar på vad som kan hända
och en fysisk beredskap att handla och reagera på vissa sätt.423)

En miljö som betonar regler och instruktioner kan upplevas som en
motsats till allt vad ifrågasättande och kreativt tänkande heter, men
behöver inte vara det. Den mest förlamande instruktion man kan ge
till en elev på Kungl. Musikhögskolan är att helt enkelt be dem att spe-
la ”vad de vill” – något som torde gälla för de flesta verksamheter.424)

Viljan att experimentera och spela fel är grundläggande även vad
gäller teknikinlärning. För att återknyta till Richard Sennett, som
bland annat tar avstamp i sin egen bakgrund som cellist, så utvecklas
de tekniska färdigheterna genom ett dialektiskt samspel mellan ett
korrekt spelsätt och benägenheten att pröva sig fram och inte minst
”göra fel”. Om nybörjaren enbart får utpekat för sig och följer ”den
rätta vägen”, så kommer utvecklingen att bli lidande av en falsk säker-
het.425)

Wittgenstein menade att det krävs överensstämmelse i omdömena
mellan individer, i hur vi hanterar de grundläggande uppfattningar
och antaganden som bildar en praxis. Han kallade detta för språkspel,
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språkbruk som följer ett slags osynligt kontrakt; ett outtalat regelverk
mellan människor i en gemenskap. Enligt Wittgenstein är regler –
diverse verklighetsstyrande inslag – öppna och föränderliga, även om
språket är vare sig privat eller godtyckligt: Våra uppfattningar om sat-
ser och mening är föränderliga på så sätt att vissa regler stelnar för att
sedan bli ”flytande” igen.426) Regelföljande förutsätter att man har
gjort sig förtrogen med en mångfald av exempel, som man sedan kan
utgå ifrån. Det oskarpa ligger i ”gränsen mellan regel och erfarenhets-
sats”.427) Språket har inte uppstått ur något förnuftigt, ändamålsen-
ligt resonemang, utan hänger snarare samman med människans lek-
fullhet och förmåga att se mönster i olika situationer.428)

Det Wittgenstein fäster avseende vid är intransitiva regler, som är
inbyggda i en handling, till skillnad från explicita, regulativa regler.429)

Inom en praxis, ett intersubjektivt rum, följer man regler enligt vissa
mönster, som kan skilja sig avsevärt olika praxisar emellan. En ”regel”
blir då så att säga inbyggd i handlingen, intransitiv. Tyst kunskap hand-
lar ”inte om saker som vi vet men sällan utsäger utan om saker som vi
vet i och genom vårt handlande”.430)

Det finns ett tvingande moment i det regelföljande som ingår i en
praxis. Det tvingande momentet är en nödvändig förutsättning för
att också passera regler och förhålla sig kreativ i nya situationer. Att
överträda givna regler är inte i första hand att opponera sig mot
gamla auktoriteter utan ett förbiväxande. Det kräver inte trots utan
eftertanke.431)
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När man blivit tillräckligt erfaren inträder så fasen av det potentiella
förbiväxandet, då man i konkreta situationer har tillägnat sig olika
begrepp – exempelvis härdsvängningar – uttryck och handlingssätt så
som de används inom en praxis. Yrkesutövaren har på så sätt skaffat
sig en grundläggande förtrogenhet i fråga om begreppens, eller regler-
nas, tillämpning, som är förbunden med konkreta exempel, i första
hand utifrån välkända förhållanden:

Vi har lärt oss att handla på bestämda sätt med ett givet språkligt
uttryck. Vi har alltså arbetat upp en viss omdömesförmåga vad beträf-
far uttryckets användning – kopplad till helt bestämda exempel.
[…] Därför är det inte orimligt att hävda att vi reagerar på den nya
situationen med en viss blick för begreppets normala användnings-
villkor och de analogiska utvidgningsmöjligheter som är inbyggda i
dem […] Vi nagelfar situationen med hänsyn till drag som på oli-
ka vis kan sägas vara besläktade med dem vi redan känner.432)

Att närma sig mästerskap inom ett område handlar med andra ord om
”att behärska en uppsättning regler så att man kan utvidga deras grän-
ser när omständigheterna så medger”.433) Ett sådant förbiväxande
kommer an på regelföljandets öppna karaktär, att vi agerar utifrån de
situationer och exempel som vi är bekanta med sedan tidigare: 

Eftersom denna process äger ett ”öppet slut” innebär ett behärs-
kande av reglerna, expertis, alltså att vara kapabel att handskas med
oförutsedda situationer.434)

Inom arbetsorganisationer och professionella verksamheter finns
många faktorer som betingar förutsättningarna för det yrkesmässiga
lärandet. En förenklad syn på relationen mellan språk och verklighet
kan vara en i det avseendet försvårande omständighet. Den kvalifice-
rade yrkesutövaren kan i stora drag beskriva innehållet i den egna verk-
samheten. Tyst kunskap åsyftar de logiska gränserna som finns för att
systematiskt och uttömmande klä beprövat yrkeskunnande i ord. Det
innebär också att en sådan kunskap, om man vill göra den rättvisa, inte
fullvärdigt kan artikuleras och ”reduceras till en serie effektiva proces-
ser”.435)

186

8 | Formaliseringens tillkortakommanden johan berglund

Johans tryckversion_Nya Johan  2011-08-30  16.20  Sida 186



Det är ett grundläggande element i vad vi brukar kalla erfarenhet
att erfarna människor kan hantera en mångfald oförutsedda situa-
tioner. Precis som det per definition inte är möjligt att beskriva en
oförutsedd situation, borde rimligtvis vår förmåga att hantera situa-
tionen inte leda till uppfattningen att vi måste kunna artikulera den
kunskap som gör detta möjligt.436)

Även den erfarenhet som forskare inom olika områden skaffar sig
genom problemlösning är exempel på något som inte fullt ut kan arti-
kuleras. Kunskap av sådant slag förs vidare genom de förebildliga pro-
blemlösningarna som fördjupas inom en forskningsgemenskap.437)

Ludwik Fleck har lanserat tesen om att olika teorier och begrepp inom
vetenskaperna har växt fram inom så kallade tankekollektiv, där kun-
skapen befästs i olika tankestilar. Tankestilar är historiskt uppkomna
förbindelser mellan tänkandet och ett specifikt socialt sammanhang.
Det finns inte sällan olika aktiva tendenser till tröghet som håller sam-
man en tankestil, som obenägenheten att se eller erkänna nya rön och
upptäckter, som motsäger det redan invanda och etablerade. En tan-
kestil utgör enligt Fleck ”en viss mängd vetande och en viss kultur”,
medan ett tankekollektiv är en gemenskap av människor som ”står i
tankemässig växelverkan med varandra”.438)

Risken med starkt formaliserade verksamheter som kärnkraftsdrift
är att fokus hamnar på beteende istället för på erfarenhet och ansvar;
att slå vakt om olika baskunskaper samt att lärandet inom branschen
likställs med ett tillägnande av formaliserad erfarenhet snarare än erfa-
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renhet från praxis. Att det snarast sker en tillbakagång i kompetens över
tid och att driftpersonalens kunnande med jämna mellanrum är i behov
av att återuppväckas. Men detta, att operatörerna väl tillbaka på ver-
ken glider över i ett mer informellt beteende beror av allt att döma på
att operatörerna vet med sig att instruktionerna inte ger en uttöm-
mande beskrivning av verksamheten. Samtidigt finns det sämre förut-
sättningar för lärande i vardagen, jämfört med när verken togs i drift,
varför simulatorträningen också har blivit viktigare, eftersom man här
även har möjlighet att träna på situationer som numera sällan inträf-
far. 

Vad som inte kan formaliseras
Vissa aspekter av verkligheten kan bara fångas av ett uppövat sinne.
Det går för den skull inte att driva teknologiseringen eller formalise-
ringen fullt ut, något som cancerforskaren Jan Sällström har konstate-
rat. De tekniker och verktyg man som patolog har att tillgå idag, för
att studera cellens minsta beståndsdelar, är av en helt annan kaliber än
tidigare och utvecklingen tar hela tiden nya steg. Men för att ha möj-
lighet att upptäcka eventuella cellförändringar och på ett tidigt stadi-
um urskilja förstadier till cancer, samt skilja mellan ”morfologiskt
mycket lika cancerformer”, måste man träna upp en förmåga till möns-
terigenkänning, mellan normal cellvävnad och dess patologiska mot-
svarigheter. Eftersom de förändringarna man försöker urskilja kan vara
mycket likartade och de skillnader man måste upptäcka mycket små
krävs det, förutom grundliga kunskaper, ”erfarenhet och omdömesgill
tolkningsförmåga”: 

Patologen upplever ofta vad som skulle kunna kallas för ”trattkan-
tarelleffekten”. Den lilla bruna trattkantarellen som älskas för sin
läckerhet kan gäcka svampplockarens försök att finna den ända tills
helt plötsligt, när ett exemplar hittas, ögonen öppnas och den
påträffas överallt, även på platser där den inte hittades ögonblicket
innan. På ett liknande sätt ser den otränade studenten ingenting
egendomligt där patologen momentant igenkänner ett distinkt
mönster av subtila förändringar.439)
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En erfaren läkare kan många gånger utifrån ingående samtal med en
patient avgöra om han eller hon har någon form av ohälsa; även om
patienten friskförklarats med hänsyn till olika mätvärden så är detta
ingen garanti för att personen i fråga är frisk. Det kan även uppstå en
sårbarhet om man i allt för hög grad förlitar sig på en enda källa, till
exempel den skiktröntgenbild som datortomografen, som används
inom medicinsk diagnostik, frambringar; den information som här
registreras om patienten bearbetas av en dator och omvandlas till en
tvådimensionell bild som visas på en bildskärm. Jan Sällströms reso-
nemang ligger i linje med vad Jerome Groopman vill göra oss upp-
märksam på. Det handlar om det nödvändiga i att hitta en balans mel-
lan tekniken och sinnena, mellan de traditionella angreppssätt som
bygger upp en omdömesförmåga hos vårdpersonalen och de tekniska
verktyg, kvantitativa eller kemiska analysmetoder, som utvecklingen
frambringar. 

Oberoende av vilken åsikt man har beträffande värdet av kvantita-
tiva metoder i diagnostiken och medicinen kan man inte förneka
faran av att doktorns helhetssyn går förlorad. Detta blir till nackdel
för patienten som mest av allt efterfrågar en läkare med en helhets-
syn på sättet att nalkas problemen – en läkare som verkligen bryr
sig om patienten. Trots en mycket dyrbar medicinsk vård saknas
mycket av den kvalitet som förväntas av uttrycket ”medicinsk vård”
idag.440)

I Sören Augustinssons avhandling Om organiserad komplexitet (2006)
diskuteras olika problematiker i samband med integrationen av orga-
nisation och lärande. Standardisering inom olika organisationer syftar
enligt denne mestadels till att flytta tyngdpunkten från individnivå i
riktning mot ett mer regelstyrt handlande, med fokus på kända, åter-
kommande uppgifter. Som en av förgrundsfigurerna inom organisa-
tionsteori, Henry Mintzberg, har formulerat det, så gäller detta arbets-
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uppgifter där yrkesutövaren vet ”exactly what to expect of them and
proceed accordingly”. Rollerna ska vara tydliga och förutsägbara, man
fäster ingen större vikt vid någon ”avancerad inbördes kommunika-
tion” och utrymmet ”kring förhandlingar om nyanser och förändring-
ar” är begränsat. På det sättet försöker man minska behovet av kom-
munikation och öka arbetets effektivitet.441)

De tendenser inom arbetslivet som pekar mot en ökad standardise-
ring inom allt fler områden är illavarslande, eftersom detta riskerar att
hålla tillbaka ett mer utvecklingsinriktat lärande. Augustinsson anser
fördenskull att framtida arbetslivsforskning i högre grad borde beröra
”de konsekvenser som standardisering och reglering av framtida hand-
lande kan få för utvecklingsinriktat lärande och kreativitet” .442) Han
föreslår bland annat att man dramatiskt måste öka komplexitetsgra-
den vad gäller lärandeprocesser inom organisationer och reserverar sig
inför ”huruvida (konventionella) ledarskapsutbildningar faktiskt leder
till någon som helst nytta i organisationer”.443) De studier som har
tagits fram i ett samarbete mellan Yrkeskunnande och teknologi vid
KTH och Combitech AB (tidigare Combitech Systems) tar i viss
mening vid där Augustinsson slutar. 

Combitech är ett kunskapsföretag inom SAAB-koncernen, som har
specialiserat sig på att utveckla säkerhetskritiska datasystem till bland
annat flygplan och medicinteknisk utrustning och som även har ori-
enterat sig mot konsultverksamhet inom tekniklösningar och verk-
samhetsutveckling. Under andra halvan av 90-talet expanderade före-
taget kraftigt och drabbades av ”växtvärk”. Man började samtidigt inse
att verksamheten var beroende av ett mindre antal erfarna ingenjörer;
nyckelpersoner som överutnyttjades i varje nytt projekt. I och med att
medvetenheten om kvalitetsfrågor ökade eftersökte man någon sorts
modell som kunde vägleda de yngre ingenjörerna. Men resultaten av
de etablerade modeller för kvalitetssäkring och kunskapsöverföring
som testades var långt ifrån tillfredställande. Ingen av dessa angrepps-
sätt kunde uppväga den kompetens som de mer erfarna systemutveck-
larna verkade besitta.444) Ett exempel är CMM, Capability Maturity
Model, genom vilken man bland annat kvalitetssäkrar olika aktiviteter
eller dokument inom ett företag: 
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det enorma genomslag som CMM fick […] pekar på ett uppdämt
behov av ökad struktur och kontroll, men det räckte inte som enda
lösning. Andra viktiga frågor kom i skymundan. Problemet med
CMM var förutom branschens övertro på dess förmåga att lösa alla
problem, det fokus som lades på ständiga förbättringar baserat på
kvantitativt mätbara artefakter, samt dess starka processoriente-
ring.445)

I kritiska beslutsituationer krävs något som inte modellerna ger stöd
för, en form av säkerhet i bedömningen av den föreliggande situatio-
nen, som bygger på erfarenhet snarare än rent tekniskt kunnande. Man
insåg att det inom branschen saknades former för att utveckla den kun-
skap som en verksamhet av det här slaget, nyutveckling av högtekno-
logiska system, vilar på. Tidigare låg fokus ”på de strukturer som stö-
der den formella kunskapen: dokumenten, reglerna i form av proces-
ser och metoder, instruktioner och algoritmer”. Problemet med den
här typen av granskningsmetodik är att det inte finns ”något som för-
stärker erfarenhetsutbytet, inget fokus på erfarenheten i sig, inte någon
värdering av den och inget som stödjer att den kommer till uttryck”.446)

Inte heller inom Knowledge Management-teorier och -metoder fann
man något fruktbart perspektiv på erfarenhetsbaserad kunskap: 

Ingen av dessa modeller fördjupar kunskapsbegreppet så att någon
tydlig distinktion görs mellan formell, teoretisk kunskap (påståen-
dekunskap) och tyst, erfarenhetsbaserad kunskap. Flera modeller
berör begreppet tyst kunskap, men tar sin utgångspunkt i den for-
mella kunskapen, dvs bygger inte i praktiken på synsätt där man
betraktar kunskap utifrån handling och lärande.447)
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Combitech etablerade därför det man kallade för erfarenhetsutveck-
ling, en intern programförklaring för vidareutbildning med utgångs-
punkt i reflektion över egen och andras erfarenhet. Detta gjordes allt-
så inne i en högteknologisk verksamhet, som man kommit till insikt
om inte går att formalisera. Göran Backlund, systemutvecklare inom
Combitech, uppmärksammar i Om ungefärligheten i ingenjörsarbete de
dimensionerna av en systemutvecklares kompetens som ”undanglider
alla försök till formalisering och modellering”,448) det erfarenhetsba-
serade omdöme som är tvunget att ”mogna” fram över en längre tid.
Inom systemutveckling finns alltjämt en tro på att det, i samband med
framtagandet av en ny produkt, går att med precisa medel definiera
och kommunicera den ännu inte utvecklade produkten mellan system-
utvecklare/projektledare och kund. Med dessa modeller försöker man
även testa produkten innan själva konstruktionen av den påbörjats,
för att på ett tidigt stadium kunna upptäcka eventuella brister:

Under 1990-talet har processparadigmet vuxit sig allt starkare –
även inom industriellt utvecklingsarbete – trots att processtänkan-
det är sprunget ur tillverkningsindustrin. Produktutveckling ska
styras av allt mer detaljerade processer för arbetets utförande. Det
kan ge en föreställning om att det är möjligt att i förväg fastställa
hur utvecklingsarbetet ska bedrivas – oavsett vad som händer. Men
utvecklingsarbete kommer definitionsmässigt alltid innehålla det
okända och oväntade: man utvecklar ju produkter som ännu inte
finns.449)

Processparadigmet är med andra ord ett ingenjörsmässigt angrepps-
sätt, att det ska gå att på förhand redogöra för de olika stegen och detal-
jerna för varje nytt projekt. Den kompetente men oerfarna projektle-
daren tyr sig gärna till modeller och processer, den mer erfarne vet
med sig att omvärderingar ”hör till verklighetens vardag”. Novisen
förivrar sig ofta i sina beslut, medan den kvalificerade ingenjören har
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beredskap för det oväntade. Icke desto mindre är det de i förväg defi-
nierade processerna och modellerna som inom branschen allmänt sett
antas borga för kvalitet.450) Vad är det då som gör att den erfarenhets-
grundade kunskapen många gånger är avgörande för att exempelvis
framtagandet av ett nytt säkerhetssystem ska falla väl ut? 

Vad som utmärker skicklighet, eller mästerskap, inom ingenjörsar-
bete handlar om långt mer än att behärska det ”naturvetenskapliga
förhållningssättet till arbetet”.451) Under arbetets gång tvingas man
till många kritiska beslut och avvägningar och de svårigheter som upp-
står måste hanteras med den förtrogenhet som förvärvas genom lång
praktik. Kunskapsteoretiskt innebär detta en förskjutning i perspektiv
mot ett erkännande inte bara av den formaliserade kunskapen, utan
även av det ”ungefärliga”; dessa måste samverka för att resultatet ska
bli framgångsrikt: 

Ingenjörsarbete handlar inte så mycket om teknik som man kan
förledas att tro. Naturligtvis bygger vi tekniska produkter och
utvecklar teknologin. Men vi får inte falla för frestelsen att tro att
detta är kärnan i ingenjörsarbetet. Då riskerar vi att översvämmas
av produkter som blir en överraskning för beställaren och som
användaren förbannar. Då vi samlar ingenjörer för att reflektera
över svårigheter och dilemman i arbetet, har det visat sig att de
verkligt svåra övervägandena inte är av teknisk natur. Det handlar
mer om att förstå sin uppgift, inse sitt sammanhang, underlätta
varandras arbete, lyssna till sin egen och andras erfarenheter, reflek-
tera och formulera, göra val. Kort sagt – att ta ansvar för sin prak-
tik.452)

Jan Sjunnesson, utvecklingschef inom Combitech, utvecklar detta reso-
nemang i avhandlingen Erfarenhet och processer: 

Processbeskrivningar är till för att strukturera upp arbetet och göra
det synligt och kontrollerbart för ledningen. Men det har också den
effekten att det likriktar arbetet. Alla ska in i samma fålla oavsett
om den passar en person eller inte. […] En process visar de olika
steg som ett utvecklingsprojekt ska gå igenom. […] Men den kan
inte tala om för mig hur en viss lösning ska se ut i utvecklingscy-
keln. Den kan inte tala om för mig hur jag ska ta ett tekniskt beslut.
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Den kan inte tala om för mig hur jag som projektledare ska lösa en
krissituation i mitt projekt. […] Allt det som handlar om tyst kun-
skap, isbergets fot, går processen spårlöst förbi. Ändå är det där den
stora kraften finns.453)

Fördelen med processbeskrivningar är att verksamheten kan organise-
ras med tydliga ansvarsområden och uppgifter; nackdelen blir en över-
tro på den kodifierade kunskapen.454) Genom dessa omfattande ”för-
sök att bevara kunskap i skrift för att på så sätt bättre kunna effektivi-
sera och leda en utvecklingsverksamhet” strävar många verksamheter
efter att ordna tillvaron ”så att den blir kontrollerbar och förutsäg-
bar”.455)  Processbeskrivningarna blir en trygghet, inte minst för che-
ferna, som får tydligare rollbeskrivningar och därför har ryggen fri om
något går fel. Enligt Sjunnesson har processer emellertid ”en högst
begränsad effekt på verksamheten”: 

Att alla har sina tydliga roller och att arbetsflödet är väl definierat
i skrift betyder inte att verksamheten är ”effektiv”. [...] Informa -
tionen är inte kunskap, den är bara ett uttryck för den kunskap som
författaren har. När den person som ska använda specifikationen
har lärt sig den och förstår den på samma sätt som författaren ämnat
– först då har kunskapen om kraven förmedlats.456)

En stark tilltro till processbeskrivningar kan även medföra att man
från ledningens sida börjar betrakta de anställda som informationshan-
terare, som arbetar med utgångspunkt i processen istället för i den egna
erfarenheten. Men denna tvivelaktiga analogi mellan människa och
dator riskerar snarare att skapa missförstånd än att bringa ordning och
kan dessutom överskugga det faktum att den här typen av verksamhet
nästan alltid har, och måste ha, inslag av ovisshet.457) Dessa metoder
införs för att slå vakt om förvärvad kunskap, men åsidosätter i allmän-
het den viktiga distinktionen mellan kunskap och information.458) En
fara med detta är att man luras av att dessa beskrivningar får en verk-
samhet att framstå som bättre fungerande än vad den, vid närmare
anblick, kanske är. Dessutom riskerar det individuella ansvaret att
urholkas: 
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De beskrivna rutinerna blir så omfattande att de tynger organisa-
tionen så till den grad att de som arbetar i den inte får utrymme att
använda sitt eget omdöme. Men när alla handlingsalternativ är fast-
lagda i (explicita) regler, behöver personalen inte tänka själv, de
kan alltid gå och hämta lösningarna och så länge som de följer ruti-
nerna så har de ryggen fri.459)

Beskrivningen ovan påminner om den situation som råder inom kärn-
kraftsbranschen. Även denna kärnkraftsdrift är ”tyngd” av regler och
instruktioner, även här sker incidenter och även här begås misstag.
Lösningen är allt som ofta fler och mer detaljerade instruktioner och
manualer. Men även här inträffar det oväntade och även här är man
utlämnad till människans förmåga att lösa de situationer som uppstår,
varför det också krävs att personalen besitter den nödvändiga kunskap
som Jan Sjunnesson syftar på: Även här ”krävs det erfarenhet för att
hantera det oväntade på ett omdömesgillt och skickligt sätt oavsett om
det är inom modellens regelverk eller inte”.460)

En process är en generisk modell, den kan i mycket begränsad grad
ta hänsyn till den enskilde personens förmåga och det ska den hel-
ler inte göra. Problemet uppstår när någon tror att förenklingen
visar verkligheten och att det räcker med att förändra modellen för
att de som arbetar efter den ska förändra sitt arbetssätt. […] Jag
ser dock en tendens till överskattningar av processbeskrivningars
styrande funktion, det finns en trend som går mot alltmer utvidgad
användning av processer inom svensk industri. Man får inte glöm-
ma att de är modeller och förenklingar av det arbete som verkligen
sker.461)
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Man kan ur detta lyfta ut två huvudproblem med processer, i alla fall
inom utvecklingsinriktat arbete. Dels en tro på att formalisering och
detaljerad målstyrning i slutändan leder till bättre kvalitet eller effek-
tivitet, dels att det skapas en övertro på processen som sådan. När det
gäller kärnkraftsindustrin är kundperspektivet mer diffust och även
om man under senare år har höjt produktiviteten inom kärnkraftsfö-
retagen, så finns det frågetecken angående processernas inverkan på
säkerheten. 

Med olika kunder följer också olika definitioner av kundnytta; någ-
ra efterfrågar enbart (billig och tillförlitlig) el, andra säker och
 miljövänlig el, åter andra enbart säkerhet ”trots” potentiellt farlig
kärnkraftsproduktion (SKI), en del efterfrågar inkomster och
arbetstillfällen medan andra efterfrågar meningsfullt arbete som
ger en möjlighet att utveckla en tillfredställande identitet som säk-
ra arbetare. Ägarna slutligen efterfrågar avkastning. Deras kund-
nytta ökar om avkastningen per insats ökar, genom effektivare
utnyttjande av kapital och anställda. Kärnkraftverken säljer inte sin
el direkt till konsumenterna, de säljer den till en distributör. De
svenska kärnkraftsverken ägs dock av de stora distributörerna som
på detta sätt har ”dubbel” kundnytta.462)

Det hade varit lägligt att redogöra för innehållet i någon av de proces-
ser som styr arbetet vid landets kärnkraftverk, men liksom mycket
annat skyddas dessa av sekretess. I likhet med vad citatet ovan pekar
ut, så kan processtyrning ha olika syften beroende på uppgiften, samt
vilka prioriteringar som görs från ledningens sida. Men oavsett vilka
dessa prioriteringar är, så är det – som exemplet med Combitech visar
på – angeläget att den här typen av styrmedel, eller ”förenklingar av det
arbete som verkligen sker”, kompletteras med ett fruktbart perspektiv på
erfarenhetsbaserad kunskap och lärande. 
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När ansvaret flyttar in i processen
Vattenfall är idag en multinationell koncern med mångsidig verksam-
het, inom vilken man har strävat efter en högre grad av processtyrning
inom allt fler verksamhetsområden. Birgitta Clemensson, chef för
Vattenfalls Kundombudsman (KundO) i Sverige, anser att processtyr-
ningen av den mångfacetterade verksamhet som företaget bedriver
tenderar att gå ut över det personliga ansvarstagandet och den initia-
tivförmåga som krävs för att hantera en verklighet stadd i förändring:

Kreativitet är en möjlighet men kan också vara ett hot av typen – så
har vi aldrig gjort tidigare. I ett så stort företag som Vattenfall för-
står jag att vi måste ha processbeskrivningar. Processerna styr hårt
och ger väldigt lite utrymme för kreativitet. När någon ändå försö-
ker använda kreativiteten finns det alltid många som genast är fram-
me och vill rätta in avfällingen i ledet igen. Jag önskar att varje pro-
cessbeskrivning för kundhantering ger en öppning för den enskil-
da medarbetaren att använda sin kreativitet, t ex genom att skriva:
Har du följt processbeskrivningen utan att problemet är löst –
använd din kreativitet! Vi litar på dig – du har vårt (arbetsledning-
ens) förtroende.463)

Att följa processer och instruktioner förutsätter att man har en förtro-
genhet med en verksamhet. Att följa en instruktion, men vid fel tillfäl-
le, kan bli ödesdigert. För nybörjaren kan det vara svårt att utifrån viss
information, exempelvis ett mätvärde eller en signalbild, avgöra om
det är något som inte står rätt till. Det man skulle kunna beteckna som
”kreativa” inslag inom en verksamhet som kärnkraftsdrift handlar om
ett undersökande förhållningssätt – något man från ledningarnas sida
gärna vill ha och därför försöker styra i en viss riktning. Exemplen från
WANOs workshop i Paris pekar på betydelsen av att skapa möjlighe-
ter för reflektion bland driftpersonalen, utifrån platsbundna erfaren-
heter och incidenter, samt att oerfarna operatörer i likhet med oruti-
nerade bilförare många gånger är sena att upptäcka plötsliga och ovän-
tade företeelser och allmänt sett uppvisar ”an unsystematic way of wat-
ching the road ahead”.464)

Instruktioner räcker till en viss gräns, därefter måste man fylla på
med egna erfarenheter. Detaljerade arbetsbeskrivningar bygger dess -
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utom på att man i förväg kan tänka ut hur verkligheten kommer att 
ha sin gång. En processbeskrivning kan liknas vid ett teoretiskt flöde av
beslut, som gör anspråk på att förmedla en helhetsbild av en verksam-
het. Den har också den effekten att den likriktar arbetet och är kanske
i första hand till för ”att strukturera upp arbetet och göra det synligt
och kontrollerbart för ledningen”.465)

Inför ett av dialogseminarierna med KSU fick deltagare från kärn-
kraftsbranschen i uppgift att läsa delar ur Jan Sjunnessons avhandling.
Flertalet av deltagarna instämmer i bilden som denne ger av att erfaren
personal ofta överbrygger processbeskrivningarna i sitt sätt att arbeta:

Bengt Jansson, sektionschef för det elektriska underhållet på
Forsmark: ”Processer har karaktären av att veta men inte göra.”

Martin Mansfeld, enhetschef inom KSU: ”Processer kanske
inte är till för att arbetet ska gå bra, utan för att man ska känna att
man styr?” Det blir lätt en falsk trygghet, en ledstång istället för en
beskrivning av verkligheten. Risken är att det som skrivs ned ”tas
för mycket på allvar”, för bokstavligt: ”Det finns inte ett sätt som
är det rätta.”

Jan Sjunnesson, utvecklingschef inom Combitech: ”En konse-
kvens av formalisering är att man har låtit ansvaret flytta in i pro-
cessen. Man tickar av det man gör, istället för att ta ansvar för att
det kommer något bra ut av det man gör.” 

Lars Sjulander, gruppchef inom Driftledningsstöd på Forsmark:
”Processen behövs, liksom rutiner och instruktioner. Annars funge-
rar inte verksamheten.” Men samtidigt måste ”processen hela tiden
justeras genom erfarenhet – annars havererar verksamheten”.

Jan Sjunnesson: ”Vad som är det rätta sättet att utföra en arbets-
uppgift är ofta individuellt.”

Bengt Göran Östergaard, enhetschef för Utbildning på
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Oskarshamn 3: ”Man når ofta målet även om man kör fel.” 

Lars Sjulander: ”Säkert underskattar vi människans förmåga
att göra tillämpningar. Det är viktigt att hitta rätt människor – man
kan inte ta in någon från gatan till att köra kraftverk. Det går inte!”

Martin Mansfeld: ”Vi har en hel erf. (erfarenhetsåterföring) -
avdelning som tittar på andras misstag. Jag tror det är viktigt.” 

Lars Sjulander: ”Jag tror att det är bra att ha en skriven före-
bild som är så rätt som möjligt, annars insmyger sig lätt ett slags
självgodhet.” 

Hans Ehdwall, seniorkonsult inom KSU: ”Det är skillnad om
det är ledningen som hugger stentavlan än om medarbetarna är
med och, exempelvis, tar fram värdeord inom en organisation.”

Jan Sjunnesson: ”Det är också viktigt att stentavlan används,
har någon effekt på verksamheten. Annars skrattar man bara åt den!
Jag tror att vi är på väg mot ett paradigmskifte – att vår tro på att
processerna ska styra oss rätt är på väg ut.” 

Bengt Jansson: ”Det finns helt klart en övertro på instruktioner
inom vår bransch.”

Martin Mansfeld: ”Det är beroendet av instruktioner som är
osunt. Finns det en instruktion så tror vi att vi har tagit tag i pro-
blemet.” Men en instruktion är inte ett tillräckligt verktyg för att
lösa komplicerade situationer, något ytterligare måste till: ”Man
måste ha en inre bild, en känsla för processen – hur varelsen funge-
rar under olika betingelser.”466)
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465. Sjunnesson (2007): s 72. Vad gäller kärnkraftsbranschen så skyddas sådana processbeskriv-
ningar av sekretess.

466. Följande dialog är hämtad från ett dialogseminarium i Kvalificerad erfarenhetsutveckling,
25 februari 2010. Se vidare Appendix I.  
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Dialogen ger delvis uttryck för en skillnad i synsätt, mellan dem som
framhåller att vi inte ska ha någon övertro på rutiner och instruktio-
ner, men samtidigt betonar att dessa är en viktig del i att försöka doku-
mentera det optimala sättet för att utföra olika arbetsuppgifter. På
andra sidan har vi dem som snarare ser en osund och överdriven ”för-
vridning åt det metodiska”, genom vilken man i det närmaste försöker
”motverka mänskliga egenskaper istället för att utnyttja dem”; att man
börjar betrakta processer som krav, trots att dessa är något man själv
har infört. Man tycker sig även ha märkt av hur vissa av de anställda
kan utveckla ett osunt beroende till den skrivna instruktionen.

Faktum är att man inom KSU på senare år har blivit mer oriente-
rad mot det värdestyrda i utbildningen och säkerhetstänkandet. Många
av verken, däremot, är i stor utsträckning kvar i det instruktions- och
regelstyrda, något som avspeglar sig i de spänningar som kommer till
uttryck i diskussionen ovan – mellan dem som inte anser att det regels-
tyrda innebär att man ”inte får tänka” och de som menar att yrkes-
kunnandet är alldeles för underskattat inom branschen och att det i de
flesta fall, i morsats till vad Frederick W. Taylor hävdade, kan finnas
flera ”rätta” sätt att förhålla sig i olika situationer.467)

Antropologen Constance Perin har, i en studie vid MIT, urskiljt tre
logiker för kontroll som styr verksamheten inom amerikanska kärn-
kraftsverk: Den kalkylerande logiken, enligt vilken risker förebyggs av
ingenjörsmässiga analyser och sannolikhetsberäkningar; realtidslogi-
ken, som är ett uttryck för det praktiska arbete som utvecklas i konkre-
ta situationer. Det vill säga driftpersonalens förmåga att läsa av, lyss-
na in och tolka de signaler och meddelanden som systemet ger ifrån
sig, vilken har möjlighet att kompensera för brister i konstruktioner,
resurser eller teknologi i vid bemärkelse; policylogiken styr i sin tur led-
ningens avvägningar mellan produktionsmål och de säkerhetsdirektiv
som har föreskrivits från myndighetshåll. Den kalkylerande logiken,
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ingenjörsperspektivet, styr det mesta av arbetet och tillsynen och har
hög status och en väl utvecklad terminologi. Ingenjörsperspektivet
sätter ramarna för det praktiska arbetet, den så kallade realtidslogiken,
som ”har svårt att hävda sitt värde och sin betydelse vid sidan av den
kalkylerande logiken”.468)

To calculate risk levels for reactor designs, engineers move through
a series of deductions to shape high-level control concepts into risk
estimates, then into the argorithms, thresholds, and standards that
become the design basis, the technical specifications, and the pro-
cedures and rules for maintaining control. Once reactors are opera-
ting, real-time logics reduce and handle risks that design calcula-
tions have not anticipated.469)

Ett dilemma inom kärnkraften, i likhet med andra högteknologiska
verksamheter, är att systemet inte alltid beter sig som förväntat. När
det kommer till den typen av komplexa systeminteraktioner, som
bland annat föranledde händelsen i Forsmark 2006, så stöter den kal-
kylerande logiken på problem, eftersom dess kunskapsproduktion går
ut på att göra tillförlitliga beräkningar och förutsägelser. Erfaren hets -
återföring är en central del av det säkerhetsförberedande arbetet inom
kärnkraftsbranschen. Men även här begränsas möjligheten att lära från
tidigare händelser av ”problem med överförbarhet till nya situationer
och den kalkylerande logikens bristande förmåga att tolka och förstå
betydelsen av dessa händelser, i synnerhet för icke-kvantitativa
data”.470)

Elsystemen har inte betraktats som lika viktiga som andra system,
de har varit svårare att beräkna och man har saknat kunskap om
deras interaktion med det yttre elnätet. Men är det så enkelt att det
handlar om ett olyckligt undantag i arbetet: kan det inte också
handla om en process, kunskapsproduktionen i den kalkylerande
logiken, som inte betraktats som ett riskobjekt och därmed inte
underkastats samma granskning som andra riskobjekt? Det finns
förvisso internkontroll i form av säkerhetsgranskningar och dessu-
tom ibland SKI:s granskning men den är stöpt i samma form: den
kalkylerande logiken.471)
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Erfarenhetsåterföringen kompliceras dessutom av att händelser som
inträffar vid andra kärnkraftsverk inte alltid är översättbara och rele-
vanta för det egna verket. Den förståelse, eller ”erfarenhet”, som kan
utvinnas ur konstaterade tillbud och incidenter begränsas även av att
tolkningen av dessa händelser vanligtvis inriktar sig på tekniska funk-
tioner, vilket ger upphov till ”tunna” berättelser som inte tar hänsyn
till en vidare kontext där andra förutsättningar, som resurstilldelning
och ledningens övriga prioriteringar, beaktas. Olyckor och incidenter
är med andra ord i behov av bredare tolkningar, något som även skul-
le kunna främja ett erkännande av den ”hierarkiskt underordnade”
kunskapen och erfarenheten som utvecklas i arbetets praktik.472)

Even though model-makers themselves may be aware of the limits
of their simplifications, models may find themselves doing more
heavy lifting than intended when the world goes its own way. What
model language calls “ill-structured” problems or “system upsets”
are more likely to be real-world situations made more intractable
by overstructured expectations that a technology will and should
perform as modeled.473)

Det ”oförutsedda” eller ”osannolika” är, som riskanalytikern Nassim
Nicholas Taleb konstaterar i The Black Swan (2010), aldrig välbestämt,
utan i högsta grad beroende av den person eller de personer som gör
bedömningarna. Själva begreppet, oförutsedd, är med andra ord inte
stabilt, utan knutet till person och grupp. Och, kan man tänka sig, ju
mer homogen grupp desto fler överraskningar lär det dyka upp.474) De
ansträngningar som görs inom kärnkraftsutbildningen – ur kontroll-
synpunkt och för att underlätta utbytet av personal mellan skiftlag –
att formalisera inte bara arbetssättet, utan även det undersökande för-
hållningssättet hos driftpersonalen, kan ur det perspektivet få oönska-
de effekter. Analysgrupperna hinner rimligtvis inte kartlägga och ana-
lysera alla de störningar och mindre incidenter som inträffar – allt rap-
porteras inte heller. Personalens erfarenhet och lokala förtrogenhet
blir därmed nödvändiga komponenter i verksamheten. Idag sänder
man ut dubbla och delvis motstridiga signaler. Å ena sidan säger man
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åt personalen att arbeta enligt instruktionen, å andra sidan vill man få
dessa personer att undersöka och ifrågasätta. 

Ett annat slags homogenisering kan ske genom framväxten av de
blockkulturer som har befästs inom olika verk, att det finns skillnader
mellan exempelvis Forsmark 1, 2 och 3 i fråga om inställning och hur
man löser uppgiften som helhet. Det gäller även olika skiftlag och det
är många gånger lättare för ett skiftlag med mycket kompetens och
erfarenhet att lösa diffusa och svårtolkade händelser, där man kanske
anar att något är fel, även om man inte får något stöd för detta i instruk-
tioner och parametrar. Den typen av kompetens anser många har sjun-
kit idag. En anledning till detta antas vara en stor omsättning på ope-
ratörer, men även att man har byggt om kontrollrummet på så sätt att
många av de äldre operatörerna inte känner igen sig längre. Lars
Sjulander, gruppchef inom Driftledningsstöd på Forsmark, menar att
det är svårt att ersätta erfarna operatörer, som känner sin anläggning,
”hur den fungerar och svarar i olika situationer och som inom några få
sekunder kan gå från lugn och stabil drift till i det närmaste fullt
kaos.”475)

Det finns en stark tilltro till den inslagna vägen, att genom så kal-
lad riskstyrning foga in människor i metoder och processer, genom att
påverka människors beteende. Det finns även ett stort behov av att
kunna påvisa vilka styrmedel man förfogar över. Genom att öka pre-
cisionen i processer och instruktioner ökar man inte nödvändigtvis
förståelsen för helheten, hur det hela hänger ihop. Att lita till instruk-
tionerna blir i värsta fall ett sätt att fly från ansvar, snarare än ett ansvar-
fullt och omdömesgillt agerande. 

Uppoffrande beslut och nedåtgående spiraler
Inom flygsäkerhet finns ett omfattande garn av regler och rutinbe-
stämmelser. Men Sidney Dekker, professor i flygsäkerhet vid Lunds
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universitet, menar att det också finns en gråzon inom dessa regelverk.
I pressade situationer, i samband med förseningar eller på annat sätt
ogynnsamma förutsättningar, kanske piloterna blir osäkra på om man
fortfarande befinner sig inom säkerhetsmarginalerna; med största san-
nolikhet är det inga problem, men man kan ändå välja att till exempel
låta göra en ny avisning. Detta kostar tid, pengar, prestige och missnö-
je och vinsten man kan göra, i form av säkrare flygning, är inte mätbar
och ibland svår att ge vettiga skäl för; ett uppoffrande beslut, sacrifying
decisions, där man som ansvarig har mycket att förlora på att fatta beslu-
tet.476)

Även den genomsnittliga tiden som planen står på marken mellan
två flygningar har reducerats, från ca en timme till dryga halvtimmen,
något som kan inverka på hur grundligt personalen går igenom check-
listorna. Samma sak gäller när man bestämmer hur mycket bränsle
man ska ha med. Det är dyrt med bränsle och bränslet gör dessutom
planet tyngre. Med den konkurrens som råder mellan flygbolagen kan
det vara frestande att lägga sig nära säkerhetsmarginalerna; i de flesta
fall inträffar inget oförutsett och så länge inget händer får Luftfart -
styrelsen inte in någon rapport. Tänjer man på gränserna hamnar man
likafullt i en nedåtgående spiral som kan vara svår att lägga märke till.
Flygbolagen samlar in data från planens instrument, för att om möj-
ligt upptäcka tendenser och avvikelser. Men med de få olyckor som
sker har man bara möjlighet att studera vad som är ”normalt”, hur
piloterna egentligen flyger. Det leder i sin tur fram till ett banaliseran-
de av olyckor, att det till exempel har brustit i enskilda rutiner eller
komponenter, och därmed fångar man inte upp de egentliga säker-
hetsproblemen. Flight 522 mot Aten den 14 augusti 2005, där samtli-
ga ombordvarande omkom, orsakades till exempel av att bränslet tog
slut. Den verkliga orsaken var emellertid att planets tryckkabin inte
hade normal funktion, på grund av vilket piloterna inte fick tillräckligt
med syre och därför svimmade av. Anledningen till detta var i sin tur
att ventilen som reglerar lufttrycket inte stod i rätt läge. Ingen i perso-
nalen upptäckte detta och planet gick sedan på autopilot tills det att
bränslet tog slut.477)
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Så ser det nu ut i haverirapporten för flight 522. Där står det att
felet berodde på den mänskliga faktorn: en servicetekniker före
flygningen glömde att ställa ventilen i rätt läge. Och piloterna för-
stod inte varningen när planet steg och trycket sjönk. I haverirap-
porten får därmed den klassiska synen på den mänskliga faktorn
stöd: människan är ett nödvändigt ont.478)

Det är den här typen av komplexa händelseförlopp som Perrow kallar
för ”normalolyckor” inom högteknologiska verksamheter. Enligt Sidney
Dekker är man, för att komma framåt, tvungen att titta på händelser
som denna på en ”högre nivå”. Mer omfattande regelverk, fler inspek-
tioner, mer utbildning och allt mer invecklade tekniska system syftar
som regel till att minska den negativa, mänskliga inverkan på säkerhe-
ten. Samtidigt förlitar vi oss på den mänskliga förmågan, piloternas
erfarenhet etc. Säkerhet och ekonomism är för det mesta ingen bra kom-
bination och även om piloterna har en nyckelposition så kan man, pre-
cis som inom ett kärnkraftverk, hävda att ”hela besättningens erfaren-
het och initiativförmåga är viktig för planets säkerhet”: 

Kanske kunde olyckan med flight 522 ha undvikits om någon flyg-
värdinna snabbt hade tagit sig in i cockpit och lotsat planet ner till
en höjd där man kunde andas utan syrgas. Mycket tyder på att någon
faktiskt reagerade och försökte, men att det skedde för sent. Kanske
tvekade flygvärdinnan eftersom hon trodde att kapten egentligen
hade situationen under kontroll och skulle bli arg om hon stör-
de.479)

Gunnar Bergendal redogör för en konfliktsituation inom underhålls-
tjänsten vid ett franskt kärnkraftsverk, som ger ytterligare perspektiv
på detta. Enligt den rapport som gjordes om situationen på kärnkrafts-
verket framkom att konflikten bottnade i en svåröverstiglig ”skillnad
mellan den föreskrivna och den verkliga arbetsorganisationen”: 

205

johan berglund Formaliseringens tillkortakommanden | 8

476. Se Patrik Hadenius artikel ”Det krävs mod att vända om”, i F&F 1/2007. 
477. A.a.
478.A.a. 
479. A.a.

Johans tryckversion_Nya Johan  2011-08-30  16.21  Sida 205



Genom detaljerade funktionsbeskrivningar fastställs för varje ope-
ration in i varje enskildhet de uppgifter som ska utföras. I prakti-
ken visar sig den föreskrivna organisationen inte genomförbar –
den visar motsägelser när den möter verkligheten – och personalen
tvingas att överlista och kringgå föreskrifterna. Det blir en konflikt
mellan den formella ansvarigheten – nog så viktig om det inträffar
olyckor i en för både arbetare och omgivning så riskfylld verksam-
het – och den verkliga ansvarigheten för att verksamheten skall fun-
gera väl och olyckor undvikas.480)

Något som avspeglas i diskussionerna och exemplen från dialogsemi-
narieserierna är den teoretiska kunskapens företräde över det praktis-
ka, trots det spänningsfält som finns mellan de olika kunskapsformer-
na. Den tekniska rationaliteten, som bestäms av ”ett uppställt mål eller
en förebild, som skall uppnås eller avbildas”, ”den överblick som led-
ningsuppgifterna fordrar”, lutar sig mot en generell tillämplighet som
inte sällan utesluter andra, för praktiken centrala företeelser.481)

När i det franska kärnkraftverket operatörerna till punkt och pricka
följer föreskrifterna är det ett görande, men handlar gör de inte för-
rän de tar saken i egna händer och gör vad även en oförutsedd situa-
tion kräver.482)

Konflikten på det franska kärnkraftverket hade byggts upp under en
längre tid, med anledning av att den föreskrivna organisationen
begränsade personalens möjligheter till handling. Detta blir en syn-
vända i perspektiv, från organisationen som modell till verksamheten
som mänsklig gemenskap. 

Förtrogenheten med kärnkraftverket, som bygger på långvarig erfa-
renhet och reflektion, går hand i hand med förtroendet inom arbets-
laget och den tillfredställelse som övervinnandet av svårigheter
ger.483)

Den platonska devisen, att vissa tänker andra gör och att teori alltid
har ett försteg i förhållande till praktik, stötte här på problem.
Tendenserna att ledning och planering av en verksamhet kan och bör
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ske utan deltagande i arbetets praktik har icke desto mindre hittat vägar
in i allt fler områden, där yrkesutövarna tidigare har haft ett betydan-
de inflytande över sina arbetsuppgifter.484)

Resultatet av samarbetet mellan Combitech och KTH visar på att
det inom ingenjörstäta och teknikintensiva miljöer i allmänhet finns
rikligt med stöd för de uppgifter där man som anställd som regel vet
vad som behöver göras. Enligt en av företagets grundare, Christer
Hoberg, finns det däremot sällan något stöd för hur man ska agera i
situationer där man ställs inför det oprövade eller obekanta.

Detta att inte kunna härleda ett steg från det föregående är en tan-
kestil som inte är en naturlig del av det ingenjörsmässiga förhåll-
ningssättet. Det är ett stort steg bort från en etablerad tankestil att
börja formulera ett arbetssätt som bygger på en analogisk förmåga
och som understödjer att kunskap växer fram utan samband som
går att härleda. Detta innebär samtidigt att det finns en stark trög-
het att acceptera att det etablerade arbetssättet leder fel.485)

Hoberg bygger upp ett alternativt förhållningssätt för situationer där
formaliseringen inte visar sig tillräcklig. I dennes mening blir det leda-
rens uppgift att ”dra fram” och tolka erfarenheten, ett slags förloss-
ningsprocess som blivit än mer angelägen i ett alltmera formaliserat
arbetsliv. För att fånga upp den kunskap och de erfarenheter som man
inte tidigare kunde förmedla och för att motverka den tröghet som
fanns inbyggd i det etablerade synsätt som präglat detta område, ford-
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rades en bredare syn på professionell kunskap. Trots de problem som
uppstått i tidigare projekt, resulterade detta sällan ”i slutsatser som
pekar på att förhållningssättet till arbetet varit grunden till proble-
met”.486)

I de flesta fall förklarades motgångar med att man haft för dåliga
kravspecifikationer; desto svårare har varit att erkänna att man för pre-
cist försökt att definiera såväl angreppssättet som den presumtiva pro-
dukten på ett alldeles för tidigt stadium. En alltför stark tilltro till
etablerade processer för med sig ett slags falsk trygghet, som begrän-
sar personalens förmåga att agera utifrån den situation man ställts
inför. I syfte att förmedla en förståelse för – och ett accepterande av –
att det vanligtvis finns en mängd olika faktorer och angreppssätt att
beakta innan man kan ”klippa till” och bestämma sig för vilken väg
man tänker gå i utformandet av ett nytt system, för ett specifikt ända-
mål, så etablerade man begreppet komplexitetsmax. Den typen av beslut
måste helt enkelt föregås av en period av ovisshet och erfarenhetsut-
byte innan man har nått en punkt då en möjlig lösning utkristalliserar
sig.487) På så sätt vidgar man också mängden av möjliga lösningar;
kreativitet inom den här typen av verksamhet handlar om att sam-
manfoga de komponenter och faktorer som måste till, och som man
redan känner, på ett sätt som resulterar i en framkomlig lösning.
Ingenjörsmässigheten måste kompletteras med en medvetenhet om
erfarenhetens betydelse för den typen av komplexa projekt som ingen-
jörer är tvungna att bemästra. De processer och metoder som styr verk-
samheten blir inte sällan ”en lykta som lyser från ett enda håll”: 

Den starka kopplingen mellan personlig erfarenhet och beslut gör
att alla försök att beskriva besluten från ett generellt perspektiv blir
ointressanta. Däremot kan berättelserna om beslutssituationerna –
genom att de synliggör erfarenhet – hjälpa oss att få våra ögon att
se samma saker.488)

Dessa studier vittnar samtidigt om att erfarenhetsutvecklingen även
har inneburit ett medvetandegörande, att arbetet med dialogsemina-
rierna har ”skapat ett fokus runt begreppet kunskap i hela organisatio-
nen”.489) På ledarsidan blir detta ett slags botemedel mot de klichéer
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och schematiseringar som florerar kring komplexa verksamheter, att
man ges möjlighet att ”mogna i tanken” och lita till egen erfarenhet,
vilket har resulterat i att man bättre kan bemästra de moment av osä-
kerhet som är ett oundvikligt inslag i en dynamisk verksamhet.490) Det
handlar samtidigt om en förskjutning av tyngdpunkten i processbe-
greppet från något man försöker beskriva och definiera i förväg, för att
slå vakt om en viss kvalitet, till något som är möjligt att beskriva först
i efterhand. Erfarenheterna från Combitech pekar på den långsiktiga
betydelsen av att organisera reflektionen över vad som är svårt och
komplext i det egna arbetet, inom ramarna för en arbetslivsorganisa-
tion, så att det kan bli en legitim del av ett kontinuerligt lärande. 

Även inom kärnkraftsdrift finns en överhängande risk att de omfat-
tande beskrivningar som finns av verksamheten får den att framstå som
bättre fungerande än den kanske i själva verket är.491) For ma lisering
och yrkeskunnande står inte i något direkt motsatsförhållande, men
formaliseringen kan drivas för långt och därmed inverka på förutsätt-
ningarna att utveckla och uppehålla kvalificerat yrkeskunnande. 

Kunskapen såväl som de sociala sammanhangen är i ständig utveck-
ling. Dessa cykler av social reproduktion, som äger rum i samband med
att nya medlemmar ersätter de gamla, lämnar efter sig olika typer av
spår; språkliga och symboliska, strukturer och artefakter. Man kan för
den skull inte räcka över kunnandet till en ny generation, genom att
föra in det i regler och instruktioner.492) Det krävs egen erfarenhet,
exempel och analogier, som pekar in i en praxis och in i ett regelföljan-
de, för att skapa fördjupade innebörder. 
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Den fallstudie som har stått i centrum för den här avhandlingen har
kretsat kring hur man inom kärnkraftsbranschen har tagit sig an utma-
ningen att upprätthålla hög säkerhet och kvalitet i verksamheten inför
stundande generationsskifte. I mina tolkningar av branschens reflek-
tion kring den situation man befinner sig i har det framgått att det
finns en medvetenhet hos personer som arbetar med utbildnings- och
säkerhetsfrågor inom branschen att det finns gränser för hur långt man
kan driva formaliseringen av den här typen av verksamhet och att den
gränsen till viss mån redan har passerats. 

Den tilltagande formalismen står till viss del i vägen för diverse ini-
tiativ på lokal nivå för att få till stånd ett lärande som tar sin utgångs-
punkt i erfarenhet och inte bara i instruktioner och beteende. Man
kan renodla olika – och delvis överlappande – motiv bakom strävan
mot formalisering och varför detta betraktas som eftersträvansvärt
inom professionella verksamheter. Upplysning, i bemärkelsen viljan
att veta (I), att göra verkligheten mer gripbar och lättfattlig och att ska-
pa fastare grunder att stå på som vägledning för handlandet är ett
sådant motiv. Ett närliggande motiv, som hos Frederick W. Taylors
går hand i hand med viljan att veta, kan beskrivas som harmonisering
av tillvaron (II), en förhoppning om att jämna ut skillnaderna i hur
man bör gå till väga för att utföra en viss arbetsuppgift; att standardi-
sera det man anser vara ett lämpligt tillvägagångssätt (best practice
etc.). Inte sällan görs detta i effektivitetens namn, varför formalise-
ringen även kan ha ekonomiska syften (III). Den kan också vara ett medel
för kommunikation (IV), att allmängöra det man uppfattar som centralt
inom en verksamhet; att något görs formellt för att kommunicera till
omvärlden och den egna personalen vad som anses vara kärnan i verk-
samheten. Formalisering kan även vara ett medel för kontroll (V). Att
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försöka styra eller påverka erfarna yrkesutövares beteenden är exem-
pel på detta. 

Jag har pekat ut ett antal kritiska aspekter av detta. Det handlar
bland annat om den ekonomism – kraven på ständigt ökad lönsamhet
och besparingsåtgärder – som slagit rot inom näringsliv och organisa-
tioner och som gör att man kanske väntar in i det sista med att adres-
sera exempelvis problematiken kring generationsväxlingar, samt de
konsultledda rationaliseringar som driver fram en dold taylorism även
inom verksamheter där arbetet utförs av högutbildad personal.
Behovet av att göra verkligheten transparent och kontrollerbar – på
byråkratisk väg eller med ekonomiska eller säkerhetskritiska förtecken
– framkallar ett annat behov, att lyfta fram och legitimera de lokala,
sociala och erfarenhetsbetonade dimensionerna av yrkeskunskap eller
andra mänskliga angelägenheter.

Jag har diskuterat frågan om kärnkraftens säkerhetskultur med hjälp
av exempel och analogier till andra verksamhetsområden, för att få till
stånd ett bredare perspektiv på yrkeskunnande och förutsättningarna
för lärande inom professionella verksamheter. Jag har även problema-
tiserat branschens syn på själva erfarenhetsbegreppet, så som det kom-
mer till uttryck i tilltron till kodifiering och symbolisk förmedling.

Formaliseringens idétradition bygger i mångt och mycket på att
kunskapen ska kunna frigöras från de lokala och sociala kontexter inom
vilken den har utvecklats och förvärvats. Målstyrningsmetoder som
SAT bär anspråk på att kunna definiera yrkeskunnande, men verktyg
av det här slaget fångar inte upp den tysta kunskap som utvecklas i
arbetets praktik. Riskforskningen, eller olycksforskningen, har påvisat
att formalisering utifrån tekniska riskanalyser har högre status än
yrkeskunnande inom säkerhetskritiska verksamheter, men att kun-
skap som utvecklas i arbetets praktik löser problem som den kalkyle-
rande logiken och de formaliserade processerna inte räknat med. I kon-
trast till taylorismen har man inom dessa forskningsområden påvisat
det formella systemets beroende av en erfaren arbetsstyrkas oplanera-
de ingripanden, den typen av omdöme och säkerhet som gör att man
kan rikta uppmärksamheten framåt och förkovra det Richard Sennett
kallar föregripandets förmåga. 
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Det starka behovet av kontroll driver fram en formalisering även av
det som kallas driftmannaskap eller yrkesmannaskap, där betoningen
ligger på korrekt beteende snarare än ett ansvarstänkande som går
utanför manualer och instruktioner. När olyckor och incidenter inträf-
far driver man formaliseringen än längre, genom detaljerade process-
beskrivningar, regler och föreskrifter, medan lärandet likställs med en
förändring av det yttre, observerbara beteendet. Yrkeskunnande, däre-
mot, rymmer kvalitéer som inte har att göra med att det är vare sig
explicit eller genomskådligt, en kunskap som helt enkelt finns där, eller
inte, i form av en förmåga att göra kvalificerade bedömningar i kon-
kreta situationer. 

De problem som kan uppstå när formaliseringen inom en verksam-
het drivs för långt är att den praktiska kunskapen och dess betydelse
för verksamheten åsidosätts. Om man utgår från att säkerhetskultur är
ett, i Walter Gallies mening, i-grunden-omstritt begrepp, så finns det
goda skäl att anta att driftpersonalens yrkeskunnande måste betraktas
som en integrerad del av en tillförlitlig säkerhetskultur. Samtidigt
trycker myndigheterna, som har till uppgift att övervaka säkerhetsar-
betet, på för ökad formalisering, medan ledningarna för verken efter-
frågar mätbara effekter av den utbildning som bedrivs i KSUs regi.
Drift orga nisationerna måste kunna påvisa att personalen har de kom-
petenser som fastställts med hjälp av de analysverktyg och målstyr-
ningsmetoder som används för att öka genomskådligheten och möj-
ligheterna till granskning. Detta avspeglas bland annat i anspråken på
att kunna kartlägga och mäta det kunskapsgap som kan uppkomma i
samband med pensionsavgångar. 

Långtgående ansträngningar att likrikta innehållet och arbetssättet
inom en verksamhet kan således ha negativa konsekvenser för möjlig-
heterna att utveckla en förmåga att hantera de oförutsedda händelse-
förlopp som kan uppstå inom högteknologiska system. Även här finns
ett behov av vidare forskning angående vilka metoder som lämpar sig
för att understödja det yrkeskunnande som erfarna operatörer besit-
ter. Vilken typ av stöd har driftpersonalen behov av för att uppehålla
en förmåga att hantera det oväntade? Gör reglerna yrkesutövarna bätt-
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re, eller är det till exempel viktigare huruvida man som yrkesgrupp är
respekterad i samhället eller inom en organisation? 

Framgångsrika organisationer tycks ha en tendens att drabbas av
det man skulle kunna kalla för kollektiv eller organisatorisk glömska,
vilket innebär att tidigare framgångsrecept i metaforisk mening ”glöms
bort”, i takt med att ledningar kommer och går; att organisationen
hamnar i någon form av nedbrytningsprocess. Att man börjar göra
andra prioriteringar än vad som har varit kärnan i verksamheten.
Studier på exempelvis sjukvården inom olika länder, däribland USA,
där utvecklingen gått mot en ökad detaljstyrning av verksamheten,
pekar på att detta inte sällan lett till försämringar och i vissa fall även
en erodering av yrkeskunnande.

Inom kärnkraftsindustrin har det långsiktiga underhållet av anlägg-
ningarna av allt att döma åsidosatts. Detta var något som lyftes fram i
samband med Forsmarkshändelsen 25 juli 2006. Man förväntar sig
hög säkerhet, det vill säga säker och tillgänglig drift, men skär samti-
digt i exempelvis kostnaderna för underhållet av anläggningarna. Här
finns ett behov av vidare forskning. Denna forskning skulle kunna syf-
ta till att klargöra vilka signaler som skickas ut från ledningarnas sida,
i vilken grad budskapet i den interna informationen handlar om effek-
tivitet och produktionsmål i förhållande till säkerhet.

Vägar framåt
Många av dem som var med och byggde upp kärnkraften i Sverige har
lämnat, eller är på väg att lämna, verksamheten. Efter sig har man läm-
nat mängder av dokumentation och instruktioner och det finns en
stark tilltro till det skrivna ordets lagringsförmåga. Betydelsen är dock
inte per automatik fastklistrad i orden. Manualer måste tolkas av per-
soner som kommer nya in i verksamheten. Emellertid pågår något av
ett skifte med avseende på synen på lärande inom KSU, som går i
riktning mot att elevernas, snarare än lärarens, kunnande är det som
bör stå i centrum. Att exempelvis ställa rätt frågor till operatörerna,
för att få dessa att själva anstränga sig i sitt lärande, anses idag vara
viktigare än att själv sitta inne med alla svaren. 
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Ett sätt att lyfta fram erfarenhetsbaserad kunskap skulle kunna vara
i utbildningssituationer, där exempel på problemlösning i en situation
med verklig bakgrund kan vara underlag för diskussion och reflektion
mellan instruktörer och operatörer. Här kan man även tänka sig mer
indirekta angreppssätt, där samtalen mellan operatörer och instruktö-
rer inte styrs av för snäva mål. Även detta bör på något sätt systemati-
seras, om det långsiktigt ska kunna bli en legitim och betydelsefull del
av verksamheten. 

Någon form av försöksverksamhet, där driftpersonalen tillåts att
pröva sig fram eller experimentera skulle kunna vara ett led i utveck-
lingen av branschens utbildningsverksamhet, förslagsvis i anslutning
till återträningen av operatörer. Det beror förvisso på vad syftet med
utbildningen är, att inventera och stärka operatörernas yrkeskunnan-
de eller att intervenera utifrån kategorier som best practice och kor-
rekt beteende. Har man för avsikt att stärka personalens färdighets-
och förtrogenhetskunskap kan man inte följa en utbildningsmodell
som enbart är inriktad mot påståendekunskap. Någon form av kom-
pletterande angreppssätt behövs; det ena kan inte utesluta det andra.
Istället för att ha som mål att mäta tyst kunskap kanske målsättning-
en inom kärnkraftsbranschen borde vara att ta fram en strategi för att
ta vara på och ”hålla vid liv” sådan kunskap. För att möta de utma-
ningar som branschen står inför kan man enbart förlita till metoder
för kunskapsöverföring i exakt mening. Arrangemang som möjliggör
olika former av erfarenhetsutveckling kan bidra till en ökad medve-
tenhet kring dessa frågor, men detta kan inte kompensera för en kun-
skapssyn som negligerar individernas roll som bärare och förmedlare
av yrkeskunskap.

Sedan 2006 och framåt har sammanlagt sju dialogseminarieserier
genomförts med deltagare från KSU, Vattenfall och Eon, vilka arbetar
med säkerhets-, utbildnings- och ledarskapsfrågor. Beslut har även
tagits att bygga vidare på resultaten från detta arbete, dels i form av en
ny seminarieserie, med inriktning mot att utveckla ett utbildningspro-
gram för instruktörer inom kärnkraftsutbildning, dels genom att för
detta ändamål välja ut personer med erfarenhet av deltagande i tidiga-
re dialogseminarieserier. Detta initiativ har även möjlighet att fördju-
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pa några av de teman som har behandlats inom ramarna för den här
studien. Detta bör omfatta dilemman som distinktionen mellan erfa-
renhet och beteende, att erfarenheten kan vara i behov av andra meto-
der och angreppssätt för att understödjas, men även hur man, inom en
instruktionsstyrd verksamhet som kärnkraftsdrift, genom vidareut-
bildning kan hitta vägar att stärka det yrkeskunnande som utvecklas i
arbetets praktik. 

Reaktionen mot en bristande säkerhetskultur kan inte reduceras
till kravet på fler och mer detaljerade regler och instruktioner.
Instruktioner är per definition inte lärande och risken är att man tap-
par något på vägen om man försöker foga in människan i modeller och
processer. Risken är att man får en förvridning åt det metodiska och
att man försöker motverka mänskliga förmågor istället för att utnytt-
ja dem, vilket kan få till följd att de anställda utvecklar ett osunt bero-
ende till den skrivna instruktionen, som i själva verket förutsätter att
personalen har förvärvat en viss kompetens och erfarenhet. På det sät-
tet krymper man även utrymmet för reflektion. 

För att den praktiska kunskapen inte ska undervärderas finns ett
behov av att bredda utbildningen inom kärnkraften, från det tekniska
och procedurföljande, in i det kunskapsteoretiska. Min hypotes är att
det borde vara möjligt att vidga diskussionen kring säkerhet mot att
även tala om yrkeskunnande. Den här studien ger ramarna för en fort-
sättning, en potentiell utveckling av utbildningen inom kärn-
kraftsbranschen i Sverige och en breddad syn på vad som bör omfattas
av begreppet säkerhetskultur. 
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Avsikten med de dialogseminarieserier på temat Kvalificerad erfaren-
hetsutveckling, som är resultatet av ett samarbete mellan KSU och
Yrkeskunnande och teknologi på KTH, har varit att vidga perspekti-
vet mot erfarenhetsgrundad, praktisk kunskapen och skapa förutsätt-
ningar för fördjupad förståelsen kring frågor som modell och verklig-
het, kunskapshantering och kunskapskultur, säkerhetssystem och
säkerhetskultur. Våren 2011 hade sex seminarieserier genomförts, vil-
ka alltså även har kommit att utgöra empiriskt underlag i forskning.
Något förenklat kan man säga att de två första seminarieserierna har
haft ett koncernperspektiv, inriktade mot Vattenfalls verksamhet och
historiska utveckling, medan de senare har haft KSUs verksamhet som
utgångspunkt. 

Seminarieserierna har dokumenterats i tidskriften Spelplats 3.2006
(”Vattenfall”), 1.2009 (”Vattenfall III: Utbildning”), 3.2009 (”Vatten -
fall II:  Koncernperspektiv” och ”Vattenfall IV: Erfarenhets åter -
föring”), samt 1.2010 (”Vattenfall V: Säkerhetskultur”). 

Kvalificerad erfarenhetsutveckling – ”Vattenfall II”
# 1, Auditorium Albert Danielsson, KTH, 2007-12-12

Deltagare: Åke Karlsson, Bo Mogerud, Karl-Erik Olsson, 
Robert Käck, Nils Friberg, Anders Nilsson, Max Lokrantz, 
Birgitta Clemensson, Bosse Andersson, Silke Ernst
Seminarieledare: Bo Göranzon
Protokollförare: Johan Berglund 
Impulstexter: Fritz, Martin, Gullers, Peter, Hammarén, 
Maria (2006): Det industriella Sverige, Stockholm: Dialoger
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# 2, Auditorium Albert Danielsson, KTH, 2008-01-24

Deltagare: Åke, Karlsson, Bo Mogerud, Karl-Erik Olsson, 
Nils Friberg, Anders Nilsson, Birgitta Clemensson, Bosse Andersson,
Robert Käck, Silke Ernst
Seminarieledare: Bo Göranzon
Inspelare: Göran Backlund, Combitech
Protokollförare: Johan Berglund
Impulstexter: Göran Backlund: Om ungefärligheten i ingenjörsarbete
(valda delar)

# 3, Auditorium Albert Danielsson, KTH, 2008-02-21

Deltagare: Åke Karlsson, Bo Mogerud, Karl-Erik Olsson, 
Bosse Andersson, Nils Friberg, Anders Nilsson, Birgitta Clemensson,
Max Lokrantz, Silke Ernst
Seminarieledare: Bo Göranzon
Inspelare: Christer Hoberg, Epsilon
Protokollförare: Johan Berglund 
Impulstexter: Christer Hoberg: Komplexitetsmax

# 4, Auditorium Albert Danielsson, KTH, 2008-04-03

Deltagare: Åke, Karlsson, Bo Mogerud, Karl-Erik Olsson,
Nils Friberg, Max Lokrantz, Birgitta Clemensson, Robert Käck
Seminarieledare: Bo Göranzon
Inspelare: Pehr Sällström, Stockholms universitet
Protokollförare: Johan Berglund
Impulstexter: Pehr Sällström: Sinnena ljuger inte

# 5, Auditorium Albert Danielsson, KTH, 2008-05-08

Deltagare: Åke Karlsson, Bo Mogerud, Karl-Erik Olsson, 
Nils Friberg,  Rober Käck, Anders Nilsson, Birgitta Clemensson,
Max Lokrantz, Bosse Andersson
Seminarieledare: Bo Göranzon
Protokollförare: Johan Berglund
Impulstexter: Bo Göransson: Bildning och teknologi
(Högskoleverkets rapportserie om bildning, 2007:57 R) 

218

Appendix I johan berglund

Johans tryckversion_Nya Johan  2011-08-30  16.21  Sida 218



# 6, Auditorium Albert Danielsson, KTH, 2008-06-10

Deltagare: Bosse Andersson, Åke Karlsson, Bo Mogerud, 
Robert Käck, Karl-Erik Olsson, Nils Friberg, Anders Nilsson,
Birgitta Clemensson
Seminarieledare: Bo Göranzon
Inspelare: Lars G Larsson
Protokollförare: Johan Berglund
Impulstexter: Gunnar Berg: Företagskulturers makt

# 7, Skebo Herrgård, 2008-08-27/28

Deltagare: Åke Karlsson, Bo Mogerud, Karl-Erik Olsson,
Nils Friberg, Birgitta Clemensson, Max Lokrantz
Seminarieledare: Bo Göranzon
Examinator: Clas Pehrsson, Kungl. Musikhögskolan
Protokollförare: Johan Berglund
Impulstexter: Seminarieseriens samtliga idéprotokoll 

Birgitta Clemensson är chef för Vattenfalls Kundombudsman (KundO)
i Sverige; Silke Ernst arbetar som internkonsult i interkulturella frågor
vid Vattenfall. Nils Friberg är senior advisor, har varit verksam inom
Vattenfallkoncernen i mer än trettio år och arbetar för närvarande med
en avhandling om företagets historia; Max Lokrantz arbetar med att
utveckla och effektivisera de konsulttjänster inom dokumentation och
fastighetsrätt som avdelningen han jobbar på inom Vattenfall säljer;
Åke Karlsson är civilingenjör, har arbetat inom Vattenfallkoncernen i
mer än 30 år och är idag VD för Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB
(KSU); Robert Käck ansvarar för studentrelationer inom Vattenfall
Norden; Bo Mogerud är senior advisor inom KSU och arbetar för när-
varande med kunskapsöverföring mot bakgrund av de förestående pen-
sionsavgångarna inom branschen; Anders Nilsson är civilingenjör inom
elkraft, med lång erfarenhet från drift och underhåll av elnät och idag
verksam inom Vattenfall Norden med strategiska kompetensplane-
ringsfrågor; Karl-Erik Olsson är kommunikatör inom Vattenfall
Norden, med bakgrund som journalist och som verksam inom Vatten -
fall i olika befattningar inom kommunikationsområdet. 
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Kvalificerad erfarenhetsutveckling – ”Vattenfall IV”
# 1, Auditorium Albert Danielsson, KTH, 2008-11-17

Tema: Hantering av gammal kunskap
Deltagare: Hans Ehdwall, Susanne Hamlin, Lennart Kloow, 
Bo Mogerud, Magnus Nilsson, Nina Brandting, Monica Persson och
Cecilia Sjövall
Seminarieledare: Bo Göranzon
Inspelare: Clas Pehrsson
Protokollförare: Johan Berglund
Impulstexter (förberedande läsning): Clas Pehrsson: ”I en död mäs-
tares sällskap” J. J. Quantz: ”Om egenskaperna som fordras av en
som vill ägna sig åt musiken” (ur Dialoger nr 60, 2001)

# 2, Auditorium Albert Danielsson, KTH, 2008-12-08

Tema: Vad är yrkeskunnande? 
Deltagare: Hans Ehdwall, Susanne Hamlin, Lennart Kloow, 
Bo Mogerud, Magnus Nilsson, Nina Brandting, Monica Persson 
Seminarieledare: Bo Göranzon
Inspelare: Johan Svahn 
Protokollförare: Johan Berglund
Impulstexter: Niclas Fock: Eventyrlyst och risker (valda delar)

# 3, Auditorium Albert Danielsson, KTH, 2009-02-02

Tema: Analogiskt tänkande
Deltagare: Hans Ehdwall, Susanne Hamlin, Lennart Kloow, 
Bo Mogerud,  Magnus Nilsson, Nina Brandting, Monica Persson,
Cecilia Sjövall
Seminarieledare: Bo Göranzon
Inspelare: Niclas Fock, Combitech
Protokollförare: Johan Berglund
Impulstexter: Einar Màr Gudmundsson: ”Vilka är friska och vilka är
det inte?” 
Christer Hoberg: ”Att uppfinna nya förbindelser”
(ur Dialoger – om yrkeskunnande och teknologi, 2002)
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# 4, Auditorium Albert Danielsson, KTH, 2009-03-02

Tema: Modell och verklighet
Deltagare: Hans Ehdwall, Susanne Hamlin, Bo Mogerud, 
Magnus Nilsson, Monica Persson, Cecilia Sjövall
Seminarieledare: Bo Göranzon
Inspelare: Christer Hoberg, Epsilon
Protokollförare: Johan Berglund
Impulstexter: Lars Gårding: ”Modell och verklighet” 
Gunnar Bergendal: ”Samspelet om mänsklig mångfald”
(ur Dialoger – om yrkeskunnande och teknologi, 2002)

# 5, Auditorium Albert Danielsson, KTH, 2009-03-30

Tema: Yrkeskunnande och yrkesidentitet 
Deltagare: Hans Ehdwall, Susanne Hamlin, Bo Mogerud, 
Magnus Nilsson, Nina Brandting, Cecilia Sjövall
Seminarieledare: Bo Göranzon
Protokollförare: Johan Berglund
Impulstexter: Michel de Montaigne: ”Om konsten att samtala”
(ur Dialoger – om yrkeskunnande och teknologi, 2002)

# 6, Skebo Herrgård, 2009-04-27/28

Deltagare: Hans Ehdwall, Susanne Hamlin, Magnus Nilsson, 
Nina Brandting, Monica Persson, Cecilia Sjövall
Seminarieledare: Bo Göranzon
Protokollförare: Johan Berglund
Impulstexter: Seminarieseriens idéprotokoll
August Strindberg: Påsk

Nina Brandting arbetar som säkerhetsingenjör inom KSU med
inriktning mot erfarenhetsåterföring; Hans Ehdwall har arbetat på
Statens strålskyddsinstitut (SSI) i 30 år, men har under de senaste tio
åren varit verksam inom KSU med informationsfrågor, nationell och
internationell erfarenhetsåterföring; Susanne Hamlin arbetar som
säkerhetsingenjör på OKG, bland annat med samordning av friståen-
de granskning av ett större moderniserings- och effekthöjningspro-
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jekt, och har tidigare arbetat som konsult inom inbyggda system och
utveckling av säkerhetssystem i personbilar; Magnus Nilsson arbetar med
utbildningsfrågor inom KSU och har tidigare jobbat i kontrollrummet
på ett av verken i Oskarshamn och därtill även som instruktör för kraft-
verkets driftpersonal; Monica Persson är produktområdesansvarig för
Människa–Teknik–Organisation inom KSU och har tidigare arbetat
som inspektör på Statens kärnkraftinspektion och Statens strålskydds-
institut; Cecilia Sjövall arbetar på Eon Kärnkraft med styrning och
 ledning, riskhantering och säkerhetsfrågor och har lång erfarenhet av
bränsle-, kvalitets- och säkerhetsfrågor inom kärnkraftsbranschen. 

Kvalificerad erfarenhetsutveckling – ”Vattenfall V”
# 1, Auditorium Albert Danielsson, KTH, 2009-12-03

Tema: Introduktion
Deltagare: Bengt Göran Östergaard, Veronica Persson, Hans Olsson,
Martin Mansfeld, Lars Sjulander, Bengt Jansson, Lena Ståhl; 
Hans Ehdwall, Bo Mogerud och Johan Berglund deltog i diskussionen
Seminarieledare: Bo Göranzon
Protokollförare: Susanne Hamlin 
Impulstext: Spelplats 3.2009, Johan Berglund (red.)

# 2, Auditorium Albert Danielsson, KTH, 2010-02-03

Tema: Lyssnandet
Deltagare: Bengt Göran Östergaard, Veronica Persson, Martin
Mansfeld, Lars Sjulander, Erica Aspgren Wallin, Hans Olsson, 
Bengt Jansson, Lena Ståhl; 
Hans Ehdwall, Nils Friberg och Bo Mogerud deltog i diskussionen
Seminarieledare: Bo Göranzon
Inspelare: Susanne Björkman 
Protokollförare: Susanne Hamlin
Impulstext: Susanne Björkman: En lyssnares röst (Carlssons, 2009)
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# 3, Auditorium Albert Danielsson, KTH, 2010-02-25

Tema: Erfarenhet och processer
Deltagare: Bengt Göran Östergaard, Veronica Persson, Martin
Mansfeld, Lars Sjulander, Erica Aspgren Wallin, Hans Olsson, 
Bengt Jansson, Lena Ståhl; 
Nils Friberg, Bo Mogerud, Johan Berglund och Hans Ehdwall deltog
i diskussionen
Seminarieledare: Bo Göranzon 
Inspelare: Jan Sjunnesson
Protokollförare: Susanne Hamlin
Impulstext: Jan Sjunnesson, Erfarenhet och processer (Dialoger, 2007),
valda delar

# 4, Auditorium Albert Danielsson, KTH, 2010-03-25

Tema: Tyst kunnande och risker 
Deltagare: Bengt Göran Östergaard, Veronica Persson, Martin
Mansfeld, Lars Sjulander, Hans Olsson, Bengt Jansson, Lena Ståhl;
Johan Berglund, Nils Friberg, Bo Mogerud och Hans Ehdwall deltog
i diskussionen
Seminarieledare: Bo Göranzon
Protokollförare: Susanne Hamlin
Impulstext: Bo Göranzon: ”Tyst kunnande och risker”, ur Spelregler
(2001)

# 5, Auditorium Albert Danielsson, KTH, 2010-05-06

Deltagare: Erica Aspgren Wallin, Bengt Göran Östergaard, Veronica
Persson, Martin Mansfeld, Lars Sjulander, Hans Olsson, Bengt
Jansson, Lena Ståhl;  
Johan Berglund, Nils Friberg, Bo Mogerud och Hans Ehdwall deltog
i diskussionen
Seminarieledare: Bo Göranzon
Protokollförare: Susanne Hamlin
Impulstext: Ingmar Bergman: Laterna Magica, sid. 42-63
Bakgrundstext: Clas Pehrsson: ”Musikalisk uppförandepraxis”, ur
Dialoger nr 55
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# 6, Skebo Herrgård, 2010-06-01/02

Deltagare: Bengt Göran Östergaard, Veronica Persson, 
Martin Mansfeld, Lars Sjulander, Hans Olsson, Bengt Jansson, Lena
Ståhl, Erica Aspgren Wallin
Seminarieledare: Bo Göranzon
Protokollförare: Susanne Hamlin
Impulstexter: Seminarieseriens idéprotokoll
Henrik Ibsen: Vildanden

Bengt Jansson är sektionschef för det elektriska underhållet på
Forsmark, tidigare Driftchef för Forsmark 1 med bakgrund från kon-
trollrumsarbete i olika befattningar. Martin Mansfeld är enhetschef
inom KSU och arbetar med att utveckla människor, idéer och kon-
struktivt ifrågasättande. Hans Olsson arbetar som förvaltningsansvarig
på KSU Ringhals och ansvarar bland annat för att interna och externa
erfarenheter införs i utbildningsprogrammen för operatörer. Veronica
Persson arbetar med planeringsfrågor på KSU Ringhals. Lars Sjulander
är gruppchef inom driftledningsstöd på Forsmark, har arbetat i kärn-
kraftsbranschen sedan 1975 och innehaft en mängd olika roller och
tjänster som t ex stationstekniker, turbinoperatör och utveckling och
byggnation av simulatorer. Lena Ståhl är Ekonomichef/Controller på
KSU och arbetar med ekonomistyrning och uppföljning. Erika Aspgren
Wallin arbetar som instruktör på KSU i Forsmark. Bengt Göran Öster-
gaard är Enhetschef för Utbildning på Oskarshamn 3. Har tidigare
arbetat på Barsebäck och inom KSU med att utveckla och genomföra
drift- och ledarskapsutbildningar. 

Ytterligare två dialogseminarieserier på temat kvalificerad erfaren-
hetsutveckling, ”Vattenfall III” och ”Vattenfall VI”, genomfördes
under 2009 och 2010. Datumen för sistnämnda serie har varit 25 maj
2010; 9 september 2010; 12 oktober 2010; 4 november 2010; 15
december 2010, samt 2-3 februari 2011. Deltagare: Mats Brändström,
enhetschef Utbildning, KSU Oskarshamn; Örjan Eklöf, driftchef
Forsmark 1, Lars Eriksson, senior advisor inom KSU; Pernilla Feltsen,
utbildare, KSU, Anette Leijonberg, anläggningschef, Svensk Kärn -
bränsle hantering (SKB); Roger Manninen, KSU; Lotta Sätter lund,
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enhetschef Personal, OKG; Bjarne Widheden, utbildare, KSU Ringhals.
Som en del i valideringen av fallstudien i kapitel 4 läste gruppen detta
kapitel inför seminariet den 15 december. Seminarieserien har doku-
menterats av Nina Brandting, Säkerhets ingenjör inom KSU, och kom-
mer att presenteras i ett kommande nummer av Spelplats. När det gäl-
ler denna studie har jag, från dessa två seminarieserier, i första hand
tagit med ett antal klargörande citat. 
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Förväntningarna kring Informationssamhället började efterhand
ersättas med en oro över vartåt utvecklingen var på väg, inte minst i
Japan där man hade gått snabbast fram med datoriseringen. I Sverige
pågick vid den tiden en utredning med utgångspunkt i vad som kalla-
des ett mitt-i-arbetet-perspektiv. Bland annat genomfördes en studie om
införandet av så kallat datastöd i arbetet med handläggningen av soci-
alförsäkringen inom Försäkringskassan, den så kallade ALLFA-studi-
en. Bakgrunden till detta var en studie av Bo Göranzon, om hur skogs-
mästare i olika delar av landet påverkas i sin förmåga att göra funktio-
nella värderingar av skog, i samband med införandet av enhetliga
riktlinjer för hela landet, utan några hänsyn till lokala förutsättningar
eller skillnader.493) Många av de informanter som medverkade i skogs-
mästarstudien uppfattade olika kvalitetsförsämringar efter införandet
av datastödet, bland annat beträffande det egna yrkeskunnandet,
säkerheten i att göra kvalificerade bedömningar och beräkningar:

Något som framkom allmänt vid samtalen med skogsmästarna var:
Förutsättningarna att förstå de faktorer och samband som påverkar
fastighetens värde försämrades vid datoriseringen. – Det var i hög
grad detta som erosionen av yrkeskunskaperna gällde.494)

Datastödet infördes i mitten av 70-talet och var en av de första tillämp-
ningarna av den så kallade Time Sharing-tekniken i Sverige. Ett tiotal
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yrkeskunnande och teknologi

493. Göranzon (1990) behandlar hur införandet av ny teknik påverkat de berörda fackmännens
förmåga att åstadkomma dessa uppskattningar, eller beräkningar som det ju i själva verket
är fråga om. Gemensamt för fallstudierna, om skogsmästare och försäkringstjänstemän, är
att de var inriktade mot verksamheter med ett beräkningskunnande i fokus.

494. A.a. s 63.
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år senare kunde man visa på tydliga försämringar i bedömningsförmå-
gan hos flertalet av de informanter som deltagit i studien. Problemet
var bland annat att de som konstruerat systemet inte bekymrat sig om
denna för verksamheten avgörande dimension. All fokus hade lagts på
att effektivisera verksamheten med matematiska beräkningar, vilket
visade sig drabba underhållandet av yrkeskunskaperna, det man kan
kalla för arbetskultur.495)

Resultatet från fallstudierna pekade i samma riktning som de
japanska studier som kom fram under samma tid, det vill säga att de
yrkesverksamma tappat något i sin förmåga att göra kvalificerade
bedömningar och således också att hantera pågående ärenden. Följande
framgår av ett citat från en av de huvudinformanter som ingått i fall-
studien kring socialförsäkringen, den så kallade ALLFA-studien: 

En annan effekt av ADB-användningen (Automatisk databehandling)
är att man vid datorisering av en arbetsuppgift tappar större del av
sitt yrkeskunnande än vad som motsvaras av den datoriserade upp-
giften. Det finns alltid ett samband med näraliggande rutiner. Om
man nu rycker ut en enskild uppgift som automatiseras bryts något
av detta samband, varmed man också tappar kunskaper om en del
av de rutiner som fortfarande är manuella.496)

Det kan med andra ord uppstå oönskade problem om vissa delar av en
verksamhet lyfts ut och förändras, delar som av den vane yrkesutöva-
ren upplevs som en integrerad del av en helhet. En helhetskänsla som
enligt Göranzon ”ger en överblick som är viktig för att upprätthålla
bedömningsförmågan.”497)

Tjänstemännen (i fallstudierna) tenderade att förvandlas till solitä-
rer framför sina terminaler. Det sociala och yrkesmässiga försvann
dem emellan, vilket tar bort det moment som är kännetecknande
för all verklig yrkeskunskap: att den på en gång är individuell och
kollektiv. Man skapar en egen bild av arbetet, men följer samtidigt
en etablerad yrkestradition. När denna personliga nyans försvinner
upphör också en viktig del av den inlärning och reflektion som hör
till ”det praktiska intellektets” förutsättningar.498)
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Det var i samband med detta som fenomenet tyst kunskap började bli
intressant, att det kan finnas aspekter av professionella verksamheter
som bara kan utvecklas och uppehållas i de konkreta situationer där
kunskapen appliceras. Det var dessa tysta aspekter som inte hade kun-
nat fångas i försöken att upprätta olika expertsystem, där man trodde
sig kunna ”tanka” kunskap ur erfarna yrkesmän, som sedan skulle kun-
na användas av personer som saknade det omdöme, färdighet och för-
trogenhet som förvärvas under en längre tids utövande av yrket.499)

Den dominerande kunskapssynen i visionen om informationssam-
hället (I) under 1970-talet utgick ifrån att alla yrkesverksamheter bärs
upp av en ”kärna” av formaliserad kunskap. Runt denna kärna före-
ställde man sig ett omslutande lager av tyst kunskap och i tidsandan
låg att allt skulle kunna gå att formalisera, vilket också var målsätt-
ningen. Under 1980-talet och framåt var den dominerande föreställ-
ningen att (II) professionella verksamheter bärs upp av en kärna av
formaliserad kunskap om domänen, själva verksamhetsområdet,
omgärdat av en tyst kunskap om domänen. I takt med datoriseringen
av många arbetsplatser växte det fram en bild av verksamheter som
utgick från en formaliserad kunskap om verktyget, eller teknologin;
runt denna kärna en tyst kunskap om verktyget.500) Det professionel-
la kunnandet anses då framför allt handla om att kunna hantera den
nya tekniken. 

Inom yrkeskunnandeforskningen (III) är utgångspunkten att pro-
fessionella verksamheter vilar på en kärna av tyst kunskap om domä-
nen, omgärdat av en formaliserad kunskap om domänen och verkty-
get. Det tysta kunnandet får därför inte urholkas – gå mot noll. Man
måste med andra ord lägga till en aspekt utöver det som har formali-
serats – människans omdöme och förmåga att hantera en komplex
verklighet. 
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495. A.a. s 64-67.
496. A.a. s 152. Citat från Håkan Svensson, assistent på Försäkringskassan i Malmö. 
497. A.a. s 155.
498. Göranzon (2001): s 13.
499. Ennals (1991): Artificial Intelligence and Human Institutions, s 60-61f.
500. Se Göranzon red. (1983).
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Ur resultaten av dessa studier växte forskningsområdet yrkeskunnan-
de och teknologi fram, med syftet att ta ett helhetsgrepp om fenome-
net yrkeskunnande.501) Av särskilt intresse har varit kunskapsteoretis-
ka dilemman rörande praktiskt kunnande. Utmärkande för detta per-
spektiv har även varit att forskning om arbete och yrkeskunnande
ansetts vara i behov av idéhistoriska inslag och utblickar: 

both workers and researchers require an awareness of the fact that
thinking about work and skill is always rooted in a tradition and
that the very awareness that there are a number of different histor-
ical perspectives on these matters has in itself a liberating effect.502)
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Ett huvudspår har således varit de långsiktiga effekter på yrkeskun-
nande som kan uppstå i samband med införandet av ny teknologi på
en arbetsplats, i synnerhet när detta skett utan att yrkesmännen själva
haft möjlighet att påverka utvecklingen. Detta skiljer sig till exempel
från den arbetslivsforskning som tidigare var tongivande, så kallad
kvalifikationsforskning, analytiska utredningar i syfte att ta reda på
vilka kvalifikationer som behövs för att behärska olika arbetsuppgif-
ter. Inom denna tradition skilde man visserligen på teoretisk kunskap
och praktisk yrkeserfarenhet, men yrkeskunnande uppfattades huvud-
sakligen som ”praktisk erfarenhet i att använda teoretisk kunskap”.503)

De idéhistoriska och kunskapsteoretiska perspektiven ansågs till exem-
pel nödvändiga för att åskådliggöra bakgrunden till de motsättningar
som kom till uttryck i de fallstudier som tagits fram inom projektet
Utbildning – Arbete – Teknik (1977-1989). Den framväxande röda trå-
den i dessa motsättningar var drömmen om det exakta språket, före-
ställningen om att det går att komma fram till en ”begreppsapparat
utan tvetydigheter”.504) En av huvudteserna inom forskningsområdet
har istället varit att, vid ett ensidigt hävdande av generell regelkun-
skap är risken att den tysta kunskapen inom en verksamhet erode-
ras.505)
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501. Kunskapsteori förvärvades i samarbete med filosofer och forskare inom olika områden, i
synnerhet Kjell S Johannessen och Tore Nordenstam vid Universitetet i Bergen samt Allan
Janik vid Brennerarkivet i Innsbruck. Dessa tog bland mycket annat fasta på teman i Michel
de Montaignes essäer, Diderots filosofiska dialoger samt Ludvig Wittgensteins språkfiloso-
fi. 

502. Janik i Göranzon (2009): “Understanding Work and Knowledge in the Computer Age –
Preface to The Practical Intellect”, s 9.

503. Johannessen (1999): s 6.
504. Göranzon (1990): s 9.
505. Göranzon (2001): s 52
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