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Klaus B. Bærentsen 

KOOPERATION, KOMMUNIKATION OG KOGNITION PÅ 
KRAFTV ÆRKER 

UNDERSØGELSENS FORMÅL 

Undersøgelsens formål er at afdække, beskrive og analysere 
den kooperation, kommunikation og kognition, der foregår 
mellem maskinmestre og andet driftspersonale under kontrol 
af kraftværker. Undersøgelsen omfatter tre forskellige 
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kraftværker af forskellig alder. Der gennemførtes en række 
interviews med henblik på at afdække arbejdsopgaver, vi
densstrukturer og ræsonnementsformer. Endvidere foretoges 
et antal observationer af arbejdet under gennemførelse af 
lastændringer. Arbejdet i denne driftssituation indeholder 
elementer af generel overvågning, opstarts- og nedluknings
procedurer samt håndtering af mindre driftsforstyrrelser. Ved 
at gennemføre de samme undersøgelser på tre generationer af 
kraftværker er det muligt at belyse nogle af den teknologiske 
udviklings følger for arbejdets karakter i den udvalgte 
driftssituation. 

INDSAMLEDE DAT A OG PLANLAGTE ANALYSER 

Undersøgelsen foretoges på Arhusværket (MKA), og Stud
strupværkets blok I (MKS-I), samt Studstrupværkets blok III 
& IV (MKS III-IV). 

I undersøgelsen gennemførtes IO generelle interviews på de 
tre kraftværker. Herudover anvendes relevante dele af fire 
interviews fra en tidligere gennemført undersøgelse (se 
Bærentsen et al., 1982; 1983). Det samlede interviewmateriale 
udgør: 

MKA MKS-I MKS III - IV I ALT 

Maskinmestre: 2 2 2 6 
-"- (tidl.unders.) 4 4 
Kedelpassere: 2 2 
Maskinpassere: 2 2 

I alt: 6 6 2 14 

83 



Arbejdspsykologisk Bulletin, 1988, 4 

Interviewene omhandler arbejdsopgaver i de forskellige jobs 
samt redegørelser for arbejdet i forbindelse med gennemfø
relse af lastændringer . 

Interviewene analyseres med hensyn til: 

Arbejdets indhold af forskellige opgaver. 
Typer af arbejdsopgaver så som proceskontrol (overvågning, 

regulering); anlægskontrol (eftersyn, vedligeholdelse, 
reparation); andet. 

Omfang og art af samarbejde med kolleger, herunder omfang 
og art af informationsudveksling. 

Arbejdets struktur (algoritmisk, proceduralt eller heuristisk). 
De nødvendige kognitive funktioners niveauer, 
(målplanlægning, handlingsplanlægning, udførelse; grad 
af selvstændighed vs. ordrestyring. 

Arbejdsopgaver i forbindelse med lastændringer. 
Ræsonnementsformer som demonstreres i interviewsvar: 

Vidensbaseret (beslutning om indgreb på grundlag af ra
tionelle overvejelser med inddragelse af strukturel og 
kausal anlægsviden). 
Regelbaseret (indgreb foretages som følge af erkendelse 
af kendte situationer, som normalt kræver kendte ind
greb). Her undersøges bl.a. antal udløsende betingelser og 
konsekvenser, som inddrages overvejelserne pr. 
rapporteret indgreb. 
Færdighedsbaseret (signal - indgreb). 

Indhold af henvisninger til konkrete selvoplevede episoder. 

Der gennemførtes som led i undersøgelsen 17 observationer af 
arbejdet i forbindelse med gennemførelse af lastændringer 
(det skal bemærkes, at udtrykket "arbejdsobservation" ikke 
dækker over helt det samme på de forskellige værker). Des
uden inddrages protokollerne fra en række tidligere gen
nemførte lignende arbejdsobservationer i analysen (se 
Bærentsen et al., 1982; 1983). Det samlede materiale udgør: 
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Undersøgel-
sessted: MKA MKS-I MKS III-IV I ALT 

Lastændr. 
art: Opk. Nedk. Opk. Nedk. Opk. Nedk. 

Maskin-
mestre: l 3 3 11 

_w_ (tid!. 
unders.) 5 12 17 

Kedel-
passere: • (+2) • (6) 

Maskin-
pasøere: 2 (H) 2 (6) 

I alt O 10 (+6) 5 13 3 3 34 (40) 

Indsamlingen af data foregik ved, at forsøgspersonen (FP) 
blev opfordret til at "tænke højt" under udførelsen af den ud
valgte arbejdsopgave, mens en observatør samtalede med FP 
for at gøre verbaliseringen mere naturlig. Den verbaliserede 
tænkning blev optaget på bånd.Samtidig registrerede en anden 
observatør de af FP foretagne indgreb på en mikrocomputer 
eller på papir (jvf. Bærentsen & K vorning, 1988a). 

Observationsprotokoller (datafiler) frembragtes ved, at båndet 
med højttænkningen blev skrevet ud til en verbalrapport. De 
registrerede observationsdata om orienteringer og indgreb blev 
ligeledes udskrevet. Verbalrapporten og observationsrapporten 
blev herefter sammenflettet, og tidsforløbet noteret. Endelig 
blev de samlede observationsprotokoller justeret efter samtale 
med FP. 

Protokollerne fra observation af lastændringer analyseres ved 
hjælp af et specielt kontrueret program (jvf. Bærentsen & 
K vorning, 1988b) med hensyn til: 
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forekomsten af forskellige "nøgleindgreb" (ind- og ud
kobling af maskiner og automatiske reguleringskredse, 
regulering af procesparametre eller referenceværdier for 
automatiske regulatorer, alarmkvitteringer , indhentning af 
information) 
valg af informations kilder (bevægelse i anlæg, mellem 
pulte og tavler, målestedsomkoblinger, billedvalg) 
arten og mængden af kommunikation med kolleger 
(arbejdsrelateret, social) 
omfang og art af samarbejde med kolleger under løsning 
af opgaver (i normale situationer, eller kun 
"nødstilfælde") 
arter og omfang af kognition i opgaveløsning (indhent
ning af information, ræsonnementsformer i forbindelse 
med beslutninger om indgreb og skift mellem opgaver). 

Endvidere vil graden af overensstemmelse mellem verbali
serede informationsopsamlingsaktiviteter (konstateringer af 
systemtilstande) og de i interviewene nævnte betingelser for 
beslutninger om indgreb blive undersøgt. 

Gennem opdeling af undersøgelsesprotokollerne i "opgaver" er 
det hensigten at udskille "basale" elementer i arbejds
udførelsen (enkelthandlinger), der hver for sig kan un
dersøges for indholdet af manifesterede kognitive kontrolak
tiviteter, orienterings- og udførelseselementer. Trinvis fort
sættelse af denne analyse vil føre frem til afdækning af de 
komplicerede handlingers kognitive kontrolniveauer i det 
omfang de manifesteres eksplicit. 

Det er hensigten, at resultaterne fra observationerne på de 
forskellige kraftværker skal sammenlignes med hinanden for 
herigennem at opnå et overblik over virkningen af den tek
nologiske udvikling på arbejdets indhold og karakter. 
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RESULTATER 

Interviews 

For alle de interviewede personer gælder det, at de har flere 
forskellige typer opgaver. For det første er der opgaver i 
forbindelse med den direkte drift, dvs. regulering af pro
cessen samt start og stop af maskiner etc.; for det andet op
gaver med at kontrollere maskinsystemernes tilstand og 
udbedre mindre mangler; for det tredie er der den efterhån
den vigtigste opgave, at gribe ind når noget går galt. Selvom 
det kan virke søgt at udskille det som en selvstændig opgave, 
forskellig fra den førstnævnte daglige drift, er der dog tale 
om, at den stiller særlige krav, som ikke stilles af rutinear
bejdet i den daglige drift. 

Der er store forskelle mellem værkerne med hensyn til den 
rolle, som det manuelle arbejde spiller. På MKA foretages de 
fleste indgreb i processen ude i selve anlægget direkte på de' 
forskellige maskiner, spjæld og ventiler. På MKS-I og MKS
III/IVer det manuelle arbejde i forbindelse med normal 
proceskontrol derimod stort set reduceret til tryk på kontrol
pultens knapper i det centrale kontrolrum. 

Der er stor forskel på, hvor meget der skal samarbejdes og 
kommmunikeres med kOlleger i forbindelse med normalt 
forløbende lastændringer. Mens det på MKA er helt 
nødvendigt i det mindste at kommunikere med hinanden, og 
som regel tillige er nødvendigt, at man samarbejder under 
lastændringen, er det på MKS-I og MKS-III/IV strengt taget 
ikke nødvendigt for pultvagten at sige noget til de andre, og 
kun nødvendigt at samarbejde hvis noget uventet sker (der
imod bliver der rent faktisk kommunikeret og samarbejdet, 
men det er ikke strengt nødvendigt i rent teknisk forstand). 

For alle de undersøgte jobs vedkommende er der tale om re
lativt selvstændigt arbejde, hvor der ganske vist foreligger 
retningslinier for, hvilke opgaver der skal løses, men ikke no
gen detaljeret forskrift for arbejdsudførelsen. Der er i hvert 
tilfælde muligheder for, og det er af og til nødvendigt, at 
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træffe selvstændige beslutninger om, hvad der skal gøres, 
hvornår og af hvem. Løsningen af arbejdsopgaver stiller 
således krav om evne til at koordinere og detailplanlægge 
arbejdet, prioritere mellem forskellige mål, ligesom det 
selvfølgelig er nødvendigt at kunne udføre alle de forskellige 
manuelle arbejder. Herudover er det nødvendigt med et ind
gående kendskab til processen og maskinsystemerne for at 
kunne forudse og eventuelt rette fejl eller mangler, inden de 
får konsekvenser for produktion, sikkerhed eller anlæg. 

Det arbejde, som udføres i forbindelse med lastændringer, 
kan betegnes som proceduralt, dvs. at det følger en 
foreskreven fremgangsmåde, men at denne ikke er så stiv, at 
det kan beskrives ved hjælp af en algoritme, og ikke så frit, 
at det må betegnes som heuristisk. Procedurerne foreskriver 
en række indgreb i det fysiske systems struktur, men ikke 
den nøjagtige rækkefølge, hvori de skal ske. Endvidere 
fastlægges de grænser, procesparametrene skal holdes inden
for. Det er karakteristisk, at svaret på et spørgsmål om, 
hvorvidt en lastændring kan udføres på forskellige måder, 
ofte er: "Der er kun en måde at gøre det på", samtidig med at 
det bliver sagt, at "hver mand har sin måde at gøre det på". 
Dette tyder på, at selvom arbejdet er bundet af anlæggets 
strukturelle og funktionelle begrænsninger, eksisterer der dog 
inden for disse grænser visse frihedsgrader med hensyn til 
den nøjagtige måde at løse opgaven. Da der er tale om en 
stærkt rutinepræget opgave, udnyttes frihedsgraderne dog kun 
i forbindelse med specielle omstændigheder, som 
nødvendiggør improvisering. Til daglig gøres arbejdet på den 
måde, den enkelte er vant til. 

I forbindelse med gennemførelse af lastændringer har de 
forskellige jobs forskellige opgaver at løse: 

MKA: 

TaYlesalsmester 
Koordinering af arbejdets starttidspunkt 
Op-jnedregulering af elproduktion 
Start- jstop af generator 

88 



Arbejdspsykologisk Bullelin, 1988, 4 

Driftsmester 
Koordinering af arbejde i maskinsal og kedelsektion 
Start-/stop af turbine 
Åbning/lukning af hovedstopventiler 

Maskinpasser 
Start-/stop af pumper 
Åbning/lukning af ventiler 
Omlægning af fjernvarmeproduktion 

Kedelpasser 
Regulering af kedlens dampproduktion (mængde, tryk, 
temperatur) 
Start/stop af brændstoftilførsel 
Start/stop af lufttilførsel 
Start/stop af kulfødermaskineri 
Start/stop af luftblæsere 

MKS-I: 

Driftsmester 
Regulering af elproduktion (indstilling af reference) 
Regulering af dampproduktion (mængde, tryk, tempe
ratur) 
Indkobling/udkobling af kulmøllesektion (kulføder, 
kulmølle, primærblæser , reguleringsautomatik) 
Indsætning & udtagning af oliebrændere 
Start/stop og regulering af røggasrecirkulering 

Slaggevagt 
Indsætning/udtagning af "propper" i kulmølle 

MKS-III/IV: 

Driftsmester 
Regulering af elproduktion (indstilling af reference) 
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Indkobling/udkobling af kulmøllesektion (aktivere 
undergruppestyringsautomatik, indstille referenceværdi) 
Indsætning og udtagning af oliebrændere (aktivere 
undergruppestyringsautomatik). 

En stor del af svarene på spørgsmål om, hvorledes lastæn
dringer gennemføres, er formuleret som eller kan omskrives 
til rækker af udsagn med følgende struktur: 

HVIS: 
sA: 

"Betingelse(r)" 
"Udfør handling(er)" 
FORDI: "Der er nogle kausale relationer i proces og 

anlæg" 
VED-AT: "Udføre (serier af) operation(er)" 
SA-SKER-DER: "Bivirkning(er) af handling(er)" 

Der findes en række karakteristiske synonymer for det, der 
her anføres ved HVIS, SA, FORDI, VED-AT og SA-SKER
DER. Det er ikke altid, at udsagnet rummer de sidste tre 
elementer (FORDI, VED-AT & SA-SKER-DER), men den 
strukturelle eller funktionelle begrundelse for handlingerne 
(dvs. FORDI-delen) er dog med i de fleste tilfælde og inde
holder ofte redegørelser for sammenhænge i såvel processen, 
maskinsystemerne, de automatiske reguleringskredse og in
formationspanelerne. Dette peger på, at selvom arbejdsudfø
relsen er "regel baseret adfærd", så er der tale om "vidensbase
rede regler", idet reglerne faktisk altid kan begrundes med 
viden om sammenhænge i proces og anlæg. Selvom hand
lingerne i det daglige måske blot følger disse regler og ikke 
begrundes yderligere, ligger denne viden altså latent i bag
grunden, og kan mobiliseres hvis det er nødvendigt. 

Arbejdsobservationer 

De indsamlede observationsdata viser, at lastændringer kan 
analyseres ud fra teorien om hierarkisk-sekventiel hand
lingskontrol, men at handlingerne snarere er organiseret i dy
namiske heterarkier, dvs. at der ofte er flere aktive mål-
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sætninger samtidig, samt at inddelingen i overordnede og 
underordnede målsætninger er relativ, da de kan bytte plads i 
løbet af processen. Det viser sig, at de opgaver, som skal løses 
for at gennemføre lastændringen, i stor udstrækning udgør 
parallelt forløbende handlinger, selvom de realiseres sekven
tielt i løbet af lastændringsprocessen. 

Der findes et begrænset sæt af obligatoriske indgreb, som be
stemmes af undersøgelsesstedets teknologi og den pågældende 
lastændrings karakter (udgangs- og slutlast). Disse indgreb 
omfatter start- eller stop af maskiner samt regulering af de 
vigtigste procesparametre. Den rækkefølge, hvori indgrebene 
foretages, er kun delvis bestemt på forhånd og kan i et vist 
omfang varieres, alt efter aktuelle mere eller mindre til
fældige faktorer og efter den personlige arbejdsstrategi. 

Hvis man anskuer det historisk og sammenligner arbejds
udførelsen på tværs af værkerne, kan der iagttages en række 
tydelig udviklingstendenser. 

For det første sker der en tydelig reduktion i omfanget af det 
nødvendige samarbejde og kommunikation med kolleger. For 
det andet sker der en reduktion af mængden af manuelt 
foretagne indgreb (start-/stop af maskiner, åbning og lukning 
af ventiler og spjæld), i særlig grad de som foretages direkte 
på anlægget; men også de manuelle reguleringers relative vægt 
aftager. For det tredie får interaktionen med automatiske 
reguleringssystemer og systeminterface stigende betydning. 
For det fjerde vokser den relative mængde af orienteringsak
tiviteter og alarmkvitteringer i forhold til de egentlige ind
greb. 

Noget groft og meget forenklet kunne udviklingen opsum
meres på den måde, at mens arbejdet på MKA i høj grad er 
manuelt arbejde i anlægget og omfatter såvel ændringer af 
maskinsystemets konfiguration (start- Istop af maskiner, åb
ning og lukning af ventiler og spjæld etc.) som reguleringer 
af procesparametre, så er arbejdet på MKS-I karakteriseret 
ved afgivelse af mange ordrer til maskinsystemer om start
lstop, åbning og lukning og en del reguleringer, men alle 
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foretaget fra pulten i det centrale kontrolrum. Arbejdet på 
MKS-III/IV karakteriseres derimod ved en overvægt af 
aktiviteter rettet mod at finde relevante informationer og 
kvittere irrelevante alarmer. Det skal bemærkes, at denne 
opsummering ikke er ment som en karakteristik af arbejdet 
som sådan på de forskellige værker, men som en opsumme
ring af de karakteristiske forskelle mellem arbejdet de 
forskellige steder. 

Sammenlignet med de typiske ræsonnementer i interviewene, 
er den manifesterede viden og tænkning i højttænkningen 
under arbejdet karakteriseret ved at indeholde konstateringer 
af anlægstilstande (svarende til "betingelser"), benævnelse af 
den tilsvarende målsætning (den udførte "handling"), og/eller 
de indgreb som er under udførelse ("operationer"), samt de 
bivirkninger indgrebet forventes at have (som peger frem 
mod en forventet fremtidig anlægstilstand, der kan betinge 
nye indgreb). 

Der er tydelige personforskelle i arbejdsstil, på MKS-I først 
og fremmest manifesteret i antallet af reguleringsindgreb samt 
med hensyn til, hvor meget automatikken kobles til eller fra. 
Der er ligeledes tydelige forskelle i verbaliseringsgraden, men 
disse må mere ses som forskeIIe i personlige fortællestil end 
som forskelle i viden. Generelt er det sådan, at alle indgreb 
verbaliseres, for så vidt der er tid til det, og at der kan gives 
en dybere begrundelse for indgrebene, hvis der anmodes om 
det. 

Analyser af verbaliseringsgrad på MKS-I, som er udført af 
stud. mag. Jens Kvorning, viser, at der er en tendens til, at 
visse indgreb verbaliseres i grupper (f.eks. siges der: "Nu re
gulerer jeg sekundærluften" , mens der reguleres på sekundær
luften til 4 enkelte brændere); ligeledes er der nogle typiske 
situationer, hvor verbalisering undlades (f.eks. hvis der kort 
tid efter atter reguleres på sekundærluften. Hvis "indsætning 
af olie" omfatter start af både en olietransportpumpe og en 
oliepumpe, omtales ofte kun den ene). 

92 



Arbejdspsykologisk Bulletin. 1988. 4 

Den høje verbaliseringsgrad og de karakteristiske undladelser 
antyder, at alle indgreb kan gøres bevidste, men ikke 
nødvendigvis altid er det, samt at de kognitive processer, som 
regulerer arbejdsudførelsen, ikke umiddelbart har sproglig 
form under normale omstændigheder. Den del af tænkningen, 
som lettest lader sig verbalisere, er tilsyneladende handlingens 
målsætning og de udløsende betingelser. Endvidere antydes 
det, at handlingerne ofte er "dekomponerbare", altså er kom
plekse enheder, som om nødvendigt kan opsplittes i mindre 
selvstændige handlinger. 

I de observationer, som er foretaget på MKS-III, verbaliseres 
75% af de foretagne indgreb, mens ca. 25% ikke omtales, 
hvilket stemmer helt overens med tallene fra MKS-1. På 
MKS-III omtales 55 % af de verbaliserede indgreb enkeltvis, 
18% i grupper. I materialet fra MKS-I er fordelingen næsten 
omvendt: 26% af indgrebene omtales enkeltvis og 48% i grup
per. 

På MKS-III omtales 27% af indgrebene som indgreb i pro
cessen, 36% af indgrebene foretages med henvisning til 
maskinsystemer, 25% med henvisning til det automatiske 
kontrolanlæg, mens der i 11% af tilfældene alene henvises til 
interface. Sammenlignet med verbaliseringerne på MKS-I er 
der færre henvisninger til proces og maskiner (63% mod 
84%), men flere henvisninger til automatik (25% mod 10%) og 
interface (11% mod 6%). 

Når der på MKS-III henvises til proces, maskiner eller au
tomatik sker det i 70% af tilfældene direkte, mens der i ca. 
30% af tilfældene tillige er en "dobbelthenvisning" til den 
relevante del af systeminterface, hvorigennem indgrebene 
foretages. 

På grundlag af arbejdsobservationerne er det muligt at udlede 
dele af en mental model, som til dels kan forklare dy
namikken i de prioriteringer af reguleringsopgaverne, som 
kan iagttages ~ løbet af lastændringerne. Denne mentale model 
indeholder en række procesparametre og deres indbyrdes re
lationer og udgør en afspejling af forholdsvis abstrakte 
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egenskaber ved det kontrollerede anlæg. Et eksempel på en 
sådan model gældende for MKS-I er tidligere skildret 
(Bærentsen, Kvorning & Skov, 1982; 1983). 

Datamaterialet fra MKS III-IVer for øjeblikket under ana
lyse med det formål at udlede tilsvarende mentale modeller og 
give en beskrivelse af den aktive viden i en form, som kan 
indkodes i et simpelt "ekspertsystem" , som skal kunne 
simulere visse af de udførte ræsonnementer (jvf. Bærentsen & 
Hansen, 1988). 

Det kan antages, at denne og lignende mentale modeller på 
forskellige abstraktionsniveauer kan fungere som en art "plan
billeder", der kan "rulles ud" til serier af sekventielt organise
rede tilstande og dermed udgøre den procedurale viden, som 
organiserer adfærden i løsningen af rutineopgaver. 
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