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Procesoperatørers individuelle og kollektive 
episodiske erindringer 

Foreløbige resultater 

Klaus B. Bærentsen & Steen Folke Larsen 

Undersøgelsen, der er gennemført med støtte fra Statens 
Humanistiske Forskningsråd under FTU programmet, har til 
formål at afdække udbredelsen og anvendelsen af viden 
baseret på episodiske erindringer blandt maskinmestre på højt 
automatiserede kraftværker. En samlet rapport over un
dersøgelsens resultater er for øjeblikket under færdiggørelse. 

Episodiske erindringer rummer uformel, personlig viden, der 
supplerer den formaliserede viden, som findes i manualer og 
dokumentationsmateriale. Den episodiske viden har karakter 
af eksempler, der rummer undtagelser fra de generelle prin
cipper for værkets drift. 

Undersøgelsens datamateriale indsamledes gennem anvendelse 
af en kombination af individuelle- og gruppeinterviews med 
såvel fri genkaldelse af erindringer som spørgsmål om objek
tivt registrerede driftshændelser. Materialet analyseredes mht. 
en række parametre, såsom arten af de erindrede episoder, 
erindringernes hukommelsesmæssige karakteristika, arten af 
erfaret viden, graden af social formidling, anvendelse i senere 
situationer mm. 

Analysen af de 65 spontant genkaldte driftshændelser viser, at 
83% drejede sig om driftsforstyrrelser, 54% som følge af 
maskinfejl, 23% som følge af "menneskelige" fejl. Fortælleren 
havde haft en hovedrolle i 66% af begivenhederne, selvom 
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der i 80% af dem også havde været andre personer involveret. 
Erindringernes klarhed viste sig at være større, jo mere cen
tral fortællerens rolle havde været, jo mere følelsesladet 
begivenheden fremtrådte i erindringen (stærkest for negative 
følelser), og jo mere de havde været emne for samtaler 
mellem mestrene. 

Betydningen af at huske sådanne driftsepisoder fremgår af at 
9 I% havde været drøftet med kolleger mindst en gang, i 58% 
af tilfældene med henblik på at afklare begivenhedens årsag 
eller forløb. Kun i 8% af disse samtaler mente mestrene ikke 
at have uddraget viden af relevans for driften. En anden 
betydning af erindringerne er, at de kan dukke op i bevidst
heden og anvendes under selve driften. Det var sket for 54% 
af episoderne, (40% flere gange), særligt når der var tale om 
"menneskelige" fejl. 

Undersøgelsen bekræfter således, at der blandt operatørerne 
på komplekse teknologiske systemer findes en betydelig 
uformel viden ved siden af den formelle viden, som er ned
lagt i dokumentation, forskrifter m.v. Desuden fremgår det, 
at denne uformelle viden har en væsentlig betydning for den 
daglige drift af systemet, særlig i situationer der ikke dækkes 
af systemets formelle dokumentation. 

Udbredelsen af denne viden sker kun gennem samtaler 
mellem operatørerne, og samtalerne synes også at være nød
vendige for at den enkelte operatør kan uddrage denne viden 
af sine driftserfaringer. Det er derfor vigtigt at skabe rammer 
for en sådan udveksling af personlige erfaringer, hvilket også 
kom til udtryk i udtalelser fra adskillige af de interviewede 
mestre. 
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