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I forbindelse med design og drift af komplicerede og automatiserede 
produktionssystemer er det af central betydning for effektivitet og 
sikkerhed, at systemoperatørerne besidder den nødvendige viden. I 
denne sammenhæng forstås "viden" oftest som individuel viden, 
repræsenteret i generelle abstrakte former som mentale modeller, 
semantiske netværk, logiske slutningsregler og procedureforskrifter 
(se f.eks. Bainbridge, 1988; Rasm,ussen, 1986; Wirstad, 1988). Deri
mod diskuteres kun sjældent betydningen af uformel episodisk viden, 
dvs. erindringer om konkrete personligt, oplevede enkelt-begiven
heder og situationer fra fortiden, der fortælles 
videre til andre som "historier". 

Indenfor en ingenieurpsykologisk kontekst har Rasmussen 
tidligere påpeget, at teknikeres søgestrategier i forbindelse med 
fejlfinding i elektroniske systemer typisk bestod i at sammenligne 
identificerede fejlsymptomer med erindrede symptomkomplekser fra 
tidligere oplevede fejl (Rasmussen, 1978; Rasmussen & Jensen, 
1974). Anvendelsen af mønstergenkendelse peger på betydningen af 
erfaringsbaseret viden og erindringer om tidligere oplevede situa
tioner. Rasmussen har dog kun ·i begrænset omfang senere inter
esseret sig for de mulige relationer mellem mønstergenkendelse og 
episodisk erindret viden (Rasmussen, 1986, 1988). Tilsvarende 
nævner Bainbridge (1988) kun det episodiske vidensformat som en 
mulig mellemform på vejen fra oplevelse til abstrakt viden. 
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Andre undersøgelser har dog vist, at når f.eks. teknikere repa
rerer fotokopimaskiner, ledsages diagnoseprocessen ofte af en stadig 
udveksling af "fortællinger" om tidligere fejlfindingsprocesser. End
videre anså teknikerne den abstrakte tekniske viden, som blev for
midlet i uddannelse og på kurser for kun at udgøre et "skelet", for den 
"virkelige viden", som de opsugede ved at lytte til hinandens 
"historier" i pauserne og efter kurserne (Orr, 1986, 1987). Det har 
også vist sig, at brugere af computersystemer hellere vil henvende sig 
til kolleger, når de har problemer, frem for at benytte manualer, on
line hjælpesystemer o.lign. (Bannon, 1986). 

I et indlæg til et seminar om brugermodellering j systemdesign 
argumenterede Larsen (1986) for personlige erindringers betydning 
for udvikling og opretholdelse af driftskvalifikationer, kompetencer 
og evnen til problemløsning under ukendte forhold i komplekse 
menneske-maskine systemer. Han påpegede ligeledes, at disse 
erindringer kunne danne baggrund for udvikling af ny generel viden, 
samt at en stor del af denne viden kun eksisterede i kraft af en 
mundtlig formidling og bearbejdning i kredsen af samarbejdende per
soner. Det sociale system må derfor anses for at være af væsentlig 
driftsmæssig betydning, som den eneste bærer af en stor del af den 
driftsrelevante viden. 

På denne baggrund gennemførtes en undersøgelse med det for
mål at afdække udbredelsen og anvendelsen af viden baseret på 
episodiske erindringer blandt maskinmestre på højt automatiserede 
kraftværker. Datamaterialet blev indsamlet med en kombination af 
18 individuelIe- og 6 gruppeinterviews, omfattende såvel fri 
genkaldelse af erindringer som spørgsmål om registrerede driftshæn
delser. 

RESULTATER 
Analysen af 65 frit erindrede driftshændelser viste, at hovedparten 
vedrørte driftsforstyrrelser som følge af maskinfejl eller 
"menneskelige" fejl. Fortælleren havde haft en hovedrolle i de fleste 
begivenheder, selvom der også havde været andre personer in
volveret. Erindringernes klarhed viste sig at være større, jo mere cen
tral fortællerens rolle havde været, og jo mere følelsesladet begiven-
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heden fremtrådte i erindringen. Erindringerne var også klarere jo 
mere de havde været emne for samtaler mellem mestrene, ogjo mere 
viden de havde erhvervet gennem disse konversationer. Derimod var 
der ikke nogen simpel sammenhæng mellem erindringernes alder og 
deres livagtighed. 

Stort set alle de oplevededriftsepisoder havde været drøftet 
med kolleger, som oftest for at afklare hændelsens årsag eller forløb. 
Herudover var de tillige blevet omtalt i lignende situationer, og i 
mere sociale sammenhænge. Næsten alle samtaler havde ført til at 
mestrene erhvervede viden af relevans for driften. Det vidensmæssige 
udbytte var størst når drøftelserne decideret havde til formål at løse 
tekniske problemer, eller opnå en forståelse for en hændelses årsag 
eller forløb. 

Halvdelen af erindringerne var tillige blevet husket i lignende 
situationer, hvor de tjente som kilde til fremdragelse af relevant vi
den. I mange tilfælde havde mestrene også selv gennemtænkt de 
erindrede situationer med henblik på at uddrage nyttige erfaringer. 

Analysen af 234 svar på spørgsmål om 13 registrerede drifts
hændeIser viste, at omtrent halvdelen af de mestre som havde været 
til stede, kunne genkende de hændelser, de selv havde oplevet. 
Svarene afslørede samtidig et udbredt kendskab til hændelser som 
ikke var selvoplevede. Dette kendskab var opnået via samtaler med 
kolleger, eller gennem læsning af driftsjournalen, ligesom mange 
havde oplevet eller hørt om lignende begivenheder. Også bearbejd
ningen af de registrerede hændelser gennem samtaler og mindelser 
havde i stor udstrækning givet anledning til erhvervelse af ny drifts
relevant viden. 

I gruppeinterviewene viste det sig, at mestrene tillagde den so
ciale formidling og bearbejdning af sådanne erfaringer stor vægt. De 
havde et omfattende kendskab til de hændelser, som andre havde 
fortalt om, og kunne identificere dem på grundlag af en meget be
grænset informationsmængde. De informationer, som ansås for 
vigtigst med hensyn til at identificere en begivenhed, var oplysninger 
om den driftssituation, hvori hændelsen var forekommet, dens årsag 
og forløb samt specifikke detaljer, hvorimod dateringen ikke tillagdes 
nogen særlig betydning. 

122 



Arbejdspsykologisk Bulletin, 1991, 7 

DISKUSSION 
Undersøgelsens resultater viser, at der blandt operatørerne på kom
plekse teknologiske systemer findes en betydelig mængde uformel er
faringsbaseret viden ved siden af den viden, som indlæres i formel 
uddannelse, eller som findes i dokumentation, forskrifter m.v .. 

Den uformelle viden har væsentlig betydning for den daglige 
drift, særligt i situationer der ikke dækkes af den formelle dokumen
tation. Denne viden udbredes primært gennem samtaler mellem 
operatørerne, hvorved der skabes en fælles erfarings- og vidensbasis. 
Etableringen af fælles viden har i andre sammenhænge vist sig at 
være af stor betydning for stabiliteten af systemfunktioner i kom
plekse menneske-måskin systemer set over lidt længere tidsrum 
(Hutchins, 1990). 

Samtaler om erindrede hændelser kan herudover tjene andre 
funktioner, idet de udgør et medium for gennemførelse af tan
keeksperimenter, som spiller en væsentlig rolle i mange former for 
professionel praksis (jvf. ScMn, 1983). 

Den kollektive bearbejdning af driftserfaringer synes endvidere 
at være nødvendig for, at den enkelte kan uddrage mere generaliseret 
viden af sine driftserfaringer. I hvert fald kan der antages at være 
væsentlige fordele forbundet med de former for generel viden, som 
kan udledes i diskussioner med andre, fremfor gennem en 
"reepisodisering" som beskrevet af f.eks. Neisser (1986). l samtalerne 
med andre er det nødvendigt specielt at eksplicitere de enestående, 
u/dare og problematiske træk, som ellers let vil forblive implicitte i 
erindringerne. Da forskellige samtalepartnere vil bringe forskellige 
perspektiver ind i samtalerne, ligesom de vil have forskellig videns- og 
erfaringsbaggrund, vil de diskuterede episoder blive gjort til genstand 
for en mangesidet bearbejdning og belysning, hvilket kan antages at 
resultere i frembringelsen af en alsidig generel viden med mange 
tilknytningspunkter til praktiske situationer. 

Det er derfor vigtigt at skabe rammer for såvel erhvervelse som 
udveksling af personlige erfaringer. Sådanne rammer kan bl.a. tilve
jebringes gennem øgede muligheder for manuel anlægskontrol, en 
formaliseret bearbejdning af driftshændelser og øget kommunikation 
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af resultater fra tekniske hændelsesanalyser. Endvidere vil en større 
hensyntagen til det praktiske arbejdsperspektiv ved registreringen af 
driftshændelser kunne medvirke til en yderligere nyttiggørelse af 
driftsrapporter. 
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