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ABSTRACT 

There were two events in 2017 that gave rise to wonder about how authorities prioritise 

between the need for meeting society’s sense of justice and the need for understanding 

and learning from the investigation of accidents.  The first event was when the Danish 

Minister for Industry, Business and Financial Affairs was called to a consultation in 2017 

to explain why criminal liability was not placed after workplace accidents. The second 

event was when medical personnel expressed distrust of the Danish Patient Safety 

Authority after a number of accident cases where doctors were prosecuted for 

negligence. In one case, the sense of justice was not met, and in the second case, the 

authority went too far in its efforts to uphold the law. Apparently, there was a 

contradiction between learning from the accidents and fulfilling the sense of justice at an 

institutional level.  

 

Therefore, the research questions to be studied was how the abolition of the Danish 

Division for Accident Investigation (DMA) and the formation of the Danish Maritime 

Accident Investigation Board (DMAIB) created an institutional conflict between the 

need for meeting society’s sense of justice and the need for understanding and learning 

from the investigation of accidents? The research question contained the implicit 

assumption that the abolition of the DMA and the formation of the DMAIB constituted 

a critical juncture, which led to the contradiction.  

  

The study of the research question was based on theoretical concepts describing the 

organisational change as a change in governance paradigms; from a bureaucratic 

governance paradigm to a professionally autonomous governance paradigm. The 

empirical basis for the study was a qualitative document analysis of marine accident 

reports from DMA and DMAIB, respectively. The document analysis aimed to 

demonstrate the change in discourses on accidents that formed the basis for the 

organisational sensemaking at DMA and DMAIB, respectively. The study of the 

maritime accident reports showed that there was a consistent difference in the reports 
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that were attributable to the theoretically described governance paradigms. The analysis 

demonstrated that the change in the governance enabled the development of 

organisational sensemaking, which paved the way for a change in the understanding of 

what maritime accidents are and how they should be explained. It was here that the 

critical juncture arose. 

 

The contradiction arises when organisations with their different approaches to 

governance must accommodate their legitimation needs. The DMA moral legitimation 

needs consisted of making judgments about right and wrong behaviour. The wrong or 

actionable behaviour should be punished in accordance with the general legal principles 

in order to meet the need to uphold society’s sense of justice. At the DMAIB, the moral 

legitimacy consisted of being able to distinguish between which explanations count as 

true and rational in the industry. What is considered rational in the maritime industry is 

understanding and learning that prevents future loss in the form of damage to vessels and 

equipment and human life. As the DMA no longer exists, the DMAIB’s maritime 

accident investigation reports are the only legitimated narratives about the causes of 

marine accidents. Therefore, will the narrative about learning and understanding be the 

prevailing narrative leaving little room for fulfilment of the sense of justice. 
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INDLEDNING  

Den 11. oktober 2017 var Erhvervsministeren i åbent samråd i Folketingets 

Beskæftigelsesudvalg vedrørende Søfartsstyrelsens manglende strafferetlige opfølgning 

af arbejdsulykker på skibe. Samrådet var en reaktion på en række artikler, som Fagbladet 

3F havde publiceret hen over sommeren 2017, hvor der blev gennemgået en række 

dødsulykker ved arbejde på skibe, hvor Søfartsstyrelsen ikke havde fulgt gældende 

internationale regler om strafferetlig opfølgning af dødsulykker til søs. Resultatet af 

samrådet var, at Erhvervsministeren bad Søfartsstyrelsen om at ændre praksis, så alle 

dødsulykker på skibe ville blive fulgt op med en undersøgelse af muligheden for et 

strafferetligt efterspil.   

 

Antallet af tiltalesager på søfartsområdet havde på dette tidspunkt været for nedadgående 

i en årrække. Det kan der være flere årsager til, såsom ændringer i 

personalesammensætningen og/eller organisatoriske prioriteringer. Der er dog et 

begivenhedssammenfald mellem nedgangen i antallet af tiltalesager og nedlæggelsen af 

Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed, som havde til opgave at undersøge ulykker til søs, 

og erstattet af Den Maritime Havarikommission i 2011.  

 

Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed (Opklaringsenheden) var en afdeling i 

Søfartsstyrelsen, som udøvede sin virksomhed med hjemmel i en særskilt lovgivning1. 

Enheden havde til opgave at undersøge ulykker med henblik på læring således, at der af 

Søfartsstyrelsen eller andre kunne træffes foranstaltninger for at reducere risikoen for 

lignende ulykker. Desuden blev ulykkesrapporterne anvendt af Søfartsstyrelsen til 

dannelsen af straffesager, der skulle holde de involverede parter ansvarlige for ulykken. 

I forbindelse med straffesager blev Opklaringsenhedens medarbejdere anvendt som 

vidner for anklagemyndigheden. 

                                              

1 Bekendtgørelse om undersøgelse af ulykker til søs nr. 790 af 10/07/2006 (Historisk) 
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I 2011 blev et EU-direktiv implementeret i dansk lovgivning, som medførte, at 

undersøgelser af ulykker til søs skulle undersøges af en uafhængig enhed, der ikke var 

underlagt en anden administrativ myndighed. Derfor blev Opklaringsenheden nedlagt og 

Den Maritime Havarikommission (havarikommissionen) blev dannet som en 

selvstændig kommission i Erhvervsministeriet med en undersøgelseschef udpeget af 

Erhvervsministeren. Det blev beskrevet i bemærkningerne til det nye regelgrundlag, at 

lovforslaget alene indebar en reorganisering af Opklaringsenhedens organisatoriske 

forhold. Arbejdsopgaverne forblev således i hovedsagen de samme, nemlig 

undersøgelser af ulykker til søs med henblik på læring. De væsentlige ændringer i den 

nye lov om ulykkesundersøgelser er, at medarbejderne i havarikommissionen er 

underlagt en streng tavshedspligt om de indsamlede vidneudsagn, som ikke gør det 

muligt for kommissionens medarbejdere at deltage som vidner i straffesager. Derudover 

er borgere, virksomheder og myndigheder afskåret fra at få indsigt i 

havarikommissionens akter, som gør det vanskeligt for anklagemyndigheden at anvende 

de oplysninger, der ligger til grund for ulykkesundersøgelsesrapporterne.  

 

Samrådet med Erhvervsministeren i 2017 kan tolkes som værende et resultat af den 

organisatoriske ændring, fordi ændringen har medført et øget fokus på læring fra ulykker 

og en nedprioritering af placeringen af det strafferetlige ansvar. Dvs. der er sket en 

forskydelse i forholdet mellem læring af ulykker og opfyldelsen af retsfølelsen. Når 

begge samfundshensyn tilsyneladende ikke kan blive ligeligt tilgodeset, opstår der et 

modsætningsforhold mellem læring af ulykker, og at samfundet retsfølelse skal 

opretholdes. Dette konfliktforhold står det maritime domæne ikke alene med. Der er i 

sundhedssektoren opstået en lignende problemstilling.  

 

Der har i de seneste år været en række tilfælde, hvor lægefagligt personale er blevet en 

central del af den offentlige fortælling om, hvorfor patienter bliver fejldiagnosticeret med 
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alvorlige skader eller døden til følge2. Et kendetegn ved disse fortællinger er, at den 

enkelte læges handling eller mangel på samme bliver udlagt som årsagen til 

fejldiagnosticeringer, hvilket har givet anledning til 12 politianmeldelser i 2017. Denne 

tilgang til fejldiagnosticering har mødt stigende modstand hos det lægefaglige 

personale3. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed og hospitalernes driftsherrer 

(Regionerne), som står for at udrede de forløb, der har ledt til f.eks. fejlbehandlinger af 

sygehuspatienter. Fordi der ikke eksisterer en uafhængig undersøgelsesinstans i 

sundhedssektoren, vil det være Styrelsen for Patientsikkerhed, som alene skal balancere 

hensynet til læring af ulykker og opfyldelse af samfundets retsfølelse. I 2017 blev denne 

balance forskudt i en sådan grad, at der opstod en lægefaglig modstand, som fik politiske 

konsekvenser, da Sundhedsministeren modtog underskrifter fra 9.000 læger, der udtrykte 

et mistillidsvotum til styrelsen. 

 

Der kan derved observeres, at modsætningsforholdet mellem læring og opfyldelse af 

retsfølelse er tilstede på et offentligt institutionelt plan. Det vil derfor være relevant at 

undersøge, hvordan disse to offentlige hensyn manifesteres i to forskellige offentlige 

organisationer (Søfartsstyrelsen og havarikommissionen), som undersøger søulykker. 

Derved kan der skabes viden om modsætningsforholdet med henblik på at forstå og 

imødegå de problemer, der kan opstå, når to forskellige myndighederne skaber 

forskellige fortællinger om den samme ulykkeshændelse.  

 

  

                                              

2  http://nyheder.tv2.dk/krimi/2017-10-10-tre-teenagere-doede-nu-er-to-laeger-meldt-til-politiet 

http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5897503/Drenge-døde-af-meningitis-efter-

advarsler-om-fejl-i-meningitisbehandling  

3 Ugeskriftet.dk. 31. januar 2018. Advokater skal granske politianmeldelser af læger.   

http://ugeskriftet.dk/nyhed/advokatfirma-skal-granske-politianmeldelser-af-laeger  
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PROBLEMFELT  

I indledningen blev det beskrevet, at der kunne være opstået en situation, hvor balancen 

mellem hensynet til retsfølelse og behovet for læring af ulykker blev forskudt efter 

nedlæggelsen af Opklaringsenheden og dannelsen af havarikommissionen. En 

forskydelse, der blev karakteriseret som et modsætningsforhold. Med henblik på at 

kunne iagttage dette modsætningsforhold nærmere og for at indkredse problemfeltet, vil 

det være relevant at belyse, hvad Opklaringsenhedens og havarikommissionens 

normative mandat er, som Moore (2000) beskriver det: “Government bureaucracies will 

attend to what citizens and their representatives have mandated them to achieve” (s. 186). 

Moores artikel omhandler styring af værdiskabelse og særligt, hvordan forskellige typer 

organisationer bør anvende forskellige strategier for at fremme de ønskede værdier, som 

deres mandat giver dem. Både Opklaringsenheden og havarikommissionen har udgivet 

søulykkesrapporter, som afspejler hvad organisationerne har anset som et produkt, der 

efterspørges af omgivelserne (borgere, private/offentlige virksomheder og 

myndigheder). Søulykkesrapporterne afspejler derved de forskellige måder, som 

organisationerne har betragtet ulykker på. For at indkredse og beskrive problemfeltet i 

modsætningsforholdet mellem Opklaringsenheden og havarikommissionen, vil det 

derfor være relevant at teoretisk belyse to spørgsmål: 1. Hvad var/er de to 

organisationernes normative mandat? og 2. Hvad er en ulykkesrapport? Derefter kan en 

problemstilling formuleres, som kan blive genstand for en nærmere undersøgelse.  

 

Organisationernes opgave 

Formålet med Opklaringsenhedens arbejde var normativt beskrevet i regelgrundlaget4: 

”… at klarlægge de årsager og det begivenhedsforløb, som har ført til ulykken, med 

henblik på, at der af Søfartsstyrelsen eller andre kan træffes foranstaltninger for at 

reducere risikoen for gentagelser” (§1). Denne beskrivelse af opgaven er karakteriseret 

                                              

4 BEK nr. 790 af 10/07/2006 
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ved at have en opgavebeskrivelse (undersøge ulykker) og et formål (forhindre ulykker). 

Det fremgår imidlertid ikke af regelgrundlaget, hvordan eller hvorfor opgaven med at 

undersøge ulykker automatisk fører til, at ulykker forhindres. Der var i regelgrundlaget 

en sproglig ellipses og et vidensmæssigt tomrum, som skulle udfyldes af de personer, 

som havde fået tildelt undersøgelsesopgaven. Medarbejderne skulle udfylde tomrummet 

med viden om, hvad ulykker er, og hvordan de kan undgås. Dvs. medarbejderne og 

Opklaringsenheden skulle give undersøgelsesopgaven en mening, som ikke alene var 

meningsskabende for medarbejderne selv, men også for Søfartsstyrelsen som 

Opklaringsheden var den del af, og det samfund regelgrundlaget tjente.  

 

Havarikommissionens formål er også normativt beskrevet ved lov5: ”… har til opgave at 

foretage undersøgelse af ulykker og hændelser til søs med henblik på at mindske risikoen 

for fremtidige ulykker til søs” (§ 1). Denne formålsbeskrivelse er semantisk forskellig, 

men ikke betydningsmæssigt forskellig fra Opklaringsenhedens opgave- og 

formålsbeskrivelse. Opgaven er stadigvæk at undersøge konkrete ulykker med henblik 

på at forhindre andre fremtidige ulykker. Dvs. at medarbejderne også her skal udfylde et 

vidensmæssig tomrum mellem undersøgelsen af en given ulykke med henblik på 

forebyggelsen af nye ulykker. Medarbejderne og havarikommissionen skal også give 

opgaven en mening, som ikke alene er meningsskabende for medarbejderne selv, men 

også for det samfund, som regelgrundlaget tjener. Der er dog en organisatorisk forskel, 

som betyder, at Søfartsstyrelsen ikke længere tager del i meningsskabelsen. 

Havarikommissionen er, som tidligere beskrevet, en organisation, der kommunikerer 

direkte til samfundet uden at være i et underordnet forhold til en styrelse. 

 

Forskellene i den måde, som undersøgelsesrapporter er blevet udarbejdet på i 

henholdsvis Opklaringsenheden og havarikommissionen, skyldes således ikke en 

ændring i den juridisk definerede opgave, men er et resultat af organisationernes 

                                              

2 Lov nr. 457 af 18. maj 2011 - Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs. 
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meningsdannelse, som bliver udtrykt i deres skriftlige udlæggelser af hvad ulykker er, 

og hvordan de kan forebygges. Her bliver det nødvendigt at kort beskrive hvad 

organisatorisk meningsdannelse (sensemaking) kan være. Weick og Sutcliffe (2005) 

beskriver meningsdannelse som værende: “…the ongoing retrospective development of 

plausible images that rationalize what people are doing” (s. 409), som medfører:” … a 

consensually constructed, coordinated system of action” (s.409). Dvs. det er en proces 

som fører til givne handlinger, der anses for værende rationelle i en bestemt individuel 

og organisatorisk kontekst: “… sensemaking and organization constitute one another: 

“Organization is an attempt to order the intrinsic flux of human action, to channel it 

toward certain ends, to give it a particular shape, through generalizing and 

institutionalizing particular meanings and rules…” (Weick & Sutcliffe, 2005, s. 409). 

Det betyder, at når ulykkesundersøgerne i henholdsvis Opklaringsenheden og 

havarikommissionen bygger bro over det videnstomrum, der var og er i 

regelgrundlagene, så sker det på en måde, som tilgodeser organisationernes 

målsætninger, regler og værdier. Denne organisatoriske meningsdannelse mener Weick 

og Sutcliffe (2005) kan spores i de skriftlige produkter, som organisationerne producerer: 

”… is embodied in written and spoken texts” (s. 409). Ulykkesrapporters indhold kan på 

den baggrund betragtes som værende et skriftligt resultat af den organisatoriske 

meningsdannelsesproces: “Inquiry reports are constructed according to the conventions 

of the public policy discourse in which they are located and to which they contribute — 

creating, clarifying, sustaining, and modifying this particular version of reality” (Brown, 

2004, s. 98). For at komme nærmere hvilke organisatoriske meningsdannelser, der ligger 

til grund for ulykkesrapporters tilblivelse, vil det være relevant at nærmere beskrive, 

hvordan ulykkesrapporter kan karakteriseres som organisationsdokumenter.  
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Hvad er en ulykkesrapport? 

Ulykkesrapporter er karakteriserede ved at have en bestemt struktur, som følger den 

internationale regulering på området6. Strukturens bestanddele er: En ulykkesfortælling 

(hvad skete der), en teknisk gennemgang (hvordan skete det), en analyse (hvorfor skete 

det) og en konklusion (en konkretisering af årsagen til en ulykkes opståen). Som det 

fremgår af den internationale regulering, er der ikke en standardisering af, hvordan 

dataindsamlingen og analysen skal udføres. Derfor vil rapporter indeholde forskellige 

forklaringsmodeller afhængigt af, hvilken organisation der udfører undersøgelsen og 

udarbejder rapporterne.  I og med ulykkesrapporter ikke er producerede på grundlag af 

traditionelle videnskabelige traditioner, er de ikke at betragte som værende videnskabelig 

vidensproduktion. Derfor er de ikke at betragte som troværdige alene i kraft af deres 

ontologiske ståsted og metodologiske tilblivelse, men opnår troværdighed ved at være 

udarbejdet af en statslig organisation, som anses for at have legitimitet til at udarbejde 

ulykkesrapporter, der er sande.  På den baggrund kan ulykkesrapporter betragtes som 

værende statslegitimerede sandhedsdokumenter, der beskriver og forklarer en given 

ulykkeshændelse.  Den statslige organisation kan på den måde anvende ulykkesrapporten 

til at legitimere sig selv: “Political sensemaking involves different actors or agencies for 

whom accident reports serve hegemonic and legitimation functions. In other words, 

accident investigation is about pursuing agendas and protecting interests…” (Dekker, 

2014, s. 2). I citatet påpeges, at der er en organisatorisk meningsdannelse i spil i 

ulykkesrapporter, hvilket gør rapporternes indhold afhængigt af den organisatoriske 

meningsdannelse, som det tidligere er blevet beskrevet. Derudover beskriver Dekker 

(2014), at rapporterne fungerer som legitimerende dokumenter, dvs. de legitimerer 

produktionen af den organisatoriske meningsdannelse, og organisationer kan have 

forskellige legitimeringsbehov. Dekker (2014) beskriver således: “The political 

sensemaking thesis can explain how two competent authors, or two well- resourced 

                                              

6   DIRECTIVE 2009/18/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 og  

IMO MSC Resolution 255 (84) 
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agencies, looking at the same set of facts and materials from a case, can come up with 

rather divergent stories and conclusions” (s.2). 

 

Opsamling 

Det er kort blevet beskrevet, at der ikke er en semantisk forskel mellem henholdsvis 

Opklaringsenhedens og havarikommissionens normative opgave som beskrevet i 

regelgrundlaget, men at forskellen ligger i meningsdannelsen, der udfylder 

videnstomrummet i regelgrundlaget mellem undersøgelsen af en ulykke og læring fra 

samme ulykke. Desuden er det kort blevet beskrevet, at ulykkesrapporter kan udarbejdes 

på forskellige måder afhængigt af den organisatoriske meningsdannelse, der finder sted. 

På den baggrund vil det både være interessant og relevant at undersøge, hvordan 

meningsdannelsen og legitimeringsbestræbelserne i henholdsvis Opklaringsenheden og 

havarikommissionen har frembragt bestemte former for ulykkesrapporter, der udtrykker 

et modsætningsforhold mellem hensynet til retsfølelse og hensynet til læring af ulykker.  

 

PROBLEMSTILLING  

Hvordan har nedlæggelsen af Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed og dannelsen af Den 

Maritime Havarikommission skabt et institutionelt modsætningsforhold mellem behovet 

for opfyldelse af samfundets retsfølelse og behovet for forståelse og læring ved 

undersøgelsen af ulykker? 
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METODE 

Problemstillingen indeholder to overordnede elementer, som antages at have en relation: 

en organisatorisk ændring (Opklaringsenheden blev nedlagt og havarikommissionen 

blev dannet) og et institutionelt modsætningsforhold (mellem opretholdelsen af 

retsfølelse og læring fra ulykker), som antages at have en sammenhæng, hvis natur ikke 

er kendt. For at besvare problemstillingen, skal der træffes et valg om, hvordan disse 

elementer og deres relation skal undersøges.  

 

Et vigtigt aspekt i undersøgelsen er min egen position i forhold til problemstillingen og 

den empiriske undersøgelse, fordi jeg er tidligere medarbejder i Søfartsstyrelsen og er 

leder af havarikommissionen. Selvom problemfeltet og problemstillingen ikke direkte 

omhandler min person eller min rolle i organisationerne, men derimod antager et udefra-

ind perspektiv på organisationerne, er problemstillingen dog skabt på baggrund af mine 

egne iagttagelser og undren. På trods af det tilstræbte udefra-ind perspektiv i 

problemstillingen vil en refleksion over svagheden ved min egen bias være nødvendig 

for at styrke validiteten af undersøgelsen af problemstillingen. Coghlan & Brannick 

(2013) redegør for de fordele og ulemper, som følger af at undersøge sin egen 

organisation. I bogen henvises til, at der skal skelnes mellem personen, som undersøger 

et problem, og det system eller den organisation, som er genstand for undersøgelsen. I 

dette projekt vil jeg undersøge fænomener som eksisterer i min egen organisation, men 

vil betragte mig selv som værende udenforstående i forhold til besvarelen af 

problemstillingen. Min egen bias i undersøgelsen af problemstillingen kan minimeres 

ved anvendelsen af en metode, der skaber klarhed og gennemskuelighed overfor min 

egen rolle i frembringelsen af data (Coghlan & Brannick, 2013). 

 

I redegørelsen af problemfeltet introduceredes en bestemt teoretisk måde at iagttage og 

begrebsliggøre ulykkesrapporter på. Det var ud fra den baggrund, at problemstillingen 

blev formuleret, hvor der blev fremsat en teoretisk antagelse om en sammenhæng mellem 

en organisationsændring og et modsætningsforhold. I fortsættelse deraf er en 
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analysestrategi valgt, hvor problemstillingen vil blive teoretisk belyst med henblik på at 

danne et grundlag for en empirisk undersøgelse, som afviser eller godkender den 

antagelse, der er fremsat i problemstillingen. Beskrivelsen af den teoretiske ramme 

fremgår af afsnittet Teoretisk Ramme. Analysestrategien er dog ikke idealtypisk 

deduktiv, fordi det forventes ikke, at det teoretiske begrebsapparat alene vil kunne skabe 

orden i den empiriske undersøgelse af problemstillingen; en empirisk undersøgelse som 

baserer sig på en analyse af ulykkesrapporter fra henholdsvis Opklaringsenheden og 

havarikommissionen. 

 

I problemfeltet blev ulykkesrapporter teoretisk karakteriserede som statslegitimerede 

sandhedsdokumenter, der beskriver og forklarer konkrete begivenheder. Endvidere blev 

det beskrevet, at den måde ulykkesrapporterne bliver til på, er et resultat af en 

organisatorisk meningsdannelsesproces, hvor rapporterne kommer til at tjene forskellige 

legitimeringsbehov afhængigt af, hvilke organisationer som producerer dem. På den 

baggrund kan de anvendes som objekter, der kan undersøges for at spore de 

modsætningsforhold, der teoretisk er blevet beskrevet: “If we understand documents as 

accomplishments, as products with purpose, then it naturally follows that analysis should 

seek to locate documents within their social as well as textual context. Documents then 

are resources to be ‘mined’ but also topics to be studied” (Coffey, 2013, s. 6). 

 

Dokumentanalyse 

Det er ikke ulykkesrapporternes produktionsproces, som her er i fokus, men det er 

resultatet af produktionsprocessen, der er interessant. Dvs. ulykkesrapporterne betragtes 

som objekter eller artefakter skabt med et bestemt legitimeringsformål på baggrund af 

en bestemt organisatorisk meningsdannelse. Derfor vil de være kilder, hvorfra data om 

disse fænomener kan hentes. På den baggrund kan de blive anvendt som tekst, der kan 

undersøges for at spore modsætningsforholdene mellem Opklaringsenheden og 

havarikommissionen. Som kildemateriale er ulykkesrapporter uforanderlige og bliver 

derved ikke påvirket af selve indsamlingsprocessen, som f.eks.  interviews eller 
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observationsstudier. Dokumentanalyse omfatter således ikke en egentlig indsamling og 

skabelse af empiri, men handler om en overbevisende og gennemsigtig selektion af 

dokumenter. Hvordan denne selektion foretages fremgår af afsnittet Undersøgelse af 

Ulykkesrapporter. Derefter opstår spørgsmålet om, hvordan data uddrages fra 

dokumenterne. 

 

De valgte søulykkesrapporter vil blive genstand for en kvalitativ dokumentanalyse med 

henblik på at iagttage, hvordan diskursen om ulykker og deres årsager manifesteres. 

Begrebet ’diskurs’ skal i denne sammenhæng forstås som værende tekst, der optræder i 

bestemte sammenhænge, som kan empirisk beskrives i en makro-kontekst, f.eks. i en 

offentlig organisation (Jenner & Titscher, 2000, s. 26-27). Diskursbegrebet vil derfor 

ikke blive operationaliseret i en egentlig diskursanalyse, men blive anvendt synonymt 

med kontekstafhængig tekst. Hvor konteksten er statens forskellige måder at forklare 

ulykker på. Jenner & Titscher (2000) præsenterer en oversigt over tekst- og 

diskursanalyse som metoder. Forfatterne giver også en historisk redegørelse for, hvordan 

den kvalitative indholdsanalyse af forskellige former for tekst har udviklet sig på 

baggrund af en skepsis over for den traditionelle kvantitative indholdsanalyse, hvor der 

ikke blev lagt tilstrækkelig vægt på den meningsskabelse, som tekster indeholder. Hvor 

den kvantitative indholdsanalyse fokuserer på en rationel (objektiv) kodning og 

optælling af manifesteret indhold, vil den kvalitative tilgang til indholdsanalysen 

fokusere på: ”...latent contents and the reconstruction of context, and to take account of 

the meaning of particular instances” (Jenner & Titscher, 2000, s. 62). Denne tilgang til 

indholdsanalysen læner sig tæt opad det ontologiske ståsted i konstruktivisme, som den 

tidligere beskrevne teori udspringer af. En kvantitativ tilgang til ulykkesrapporterne vil 

ikke være egnet her, fordi det vil være vanskeligt at danne stabile kodningskriterier, som 

kan kvantificere ”...latent contents and the reconstruction of context...”. Derfor vil en 

kvalitativ tilgang til indholdsanalysen være egnet, fordi ulykkesrapporter i deres natur er 

meningsskabende manifestationer, som ikke forventes at være stabile over tid, og det 

forventes ikke, at teorien alene kan levere et begrebsapparat, der kan danne grundlag for 
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en kodning, som effektivt kan identificere forskellige former for meningsdannelse. 

Derfor vil kodningen af dokumenterne have et induktivt islæt, hvor dokumenterne først 

gennemgås med et udvalgt teoretisk begrebsapparat med henblik på at opnå en forståelse 

af deres struktur og diskurs inden. Derefter vil et kodningsdesign blive udviklet. En mere 

detaljeret redegørelse for, hvordan selektion, kodningen og analysen af det empiriske 

materiale udføres, fremgår af afsnittet Undersøgelse af ulykkesrapporter. 

 

TEORETISK RAMME 

Den teoretiske ramme består af to dele: En teoretisk beskrivelse af den organisatoriske 

forandring, ud fra et organisatorisk styringsperspektiv, og dernæst hvordan den 

organisatoriske styringsforandring kunne afstedkomme en ændring i meningsdannelsen 

og legitimeringsbehovene, når videnstomrummet i regelgrundlagene skulle udfyldes. 

Slutteligt vil det blive beskrevet, hvordan der er en teoretisk sammenhæng mellem 

meningsdannelsen/legitimeringsbehovene og modsætningen mellem behovet for læring 

fra ulykker og opfyldelsen af samfundets retsfølelse. 

 

Den organisatoriske forandrings betydning for styringsparadigmet 

” Representative descriptions of change vary with the level of analysis” (Weick & Quinn, 

1999, s. 362). Det vil sige, at beskrivelsen af forandringens karakter afhænger af, hvilket 

perspektiv forandringen ses fra. Beskrivelsen skal derfor bevidst vælges med et bestemt 

formål for øje. I det følgende vil der blive anvendt et bureaukratisk perspektiv i stedet 

for f.eks. et medarbejderperspektiv eller et politisk perspektiv. Et bureaukratisk 

perspektiv er i denne sammenhæng at forstå som værende et weberiansk syn på 

bureaukratiet som idealtype, ”… der hjælper iagttageren til at få øje på strukturer i 

virkeligheden…” (Lerborg, 2013, s. 60). Det, der i denne sammenhæng er interessant at 

få øje på, er forandringen af de organisatoriske styringsparadigmer, der dannede 

grundlag for den løbende institutionalisering og udførelse af organisationernes 

målsætninger, værdier og regler. Beskrivelsen af de styringsparadigmer som har været i 

anvendelse i Opklaringsenheden og havarikommissionen, vil tage udgangspunkt i den 
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begrebsbetydning, som Lerborg (2013) anvender: ”…de grundlæggende principper, 

antagelser, normer, modeller m.v., som binder praktiske styringsopfattelser sammen i 

større tankemønstre” (s. 19). I denne kontekst vil styring vil blive forstået som ”… social 

påvirkning af individer, organisationer og organisationsfelter, der sigter mod at 

understøtte eller ændre adfærd enten direkte eller indirekte gennem regler, viden, 

økonomiske ressourcer, interaktion, normer eller legitimitet” (Grøn, Hansen & 

Kristensen, 2014, s. 83).  

 

Søfartsstyrelsen er en styrelse, der er i et underordnet forhold til Erhvervsministeriet og 

er derved en del af statens centraladministration. Som en afdeling i Søfartsstyrelsen ville 

styringsparadigmet i Opklaringsenheden være tæt knyttet til den hierarkiske 

statsdannelsestænkning (Jørgensen, 2011; Lerborg, 2013), der herskede i 

Søfartsstyrelsen. Det medførte, at Opklaringsenhedens styringsparadigme, var præget af 

et rationelt instrumentalt tankegods (Grøn, Hansen & Kristensen, 2014), eller måske 

mere præcist et bureaukratisk styringsparadigme (Lerborg, 2013), som er karakteriseret 

ved at være baseret på normative styringsværktøjer såsom regler, domme, formalisering 

og tilsyn (s. 49). Styringen af medarbejderne baserede sig derfor på regler, procedurer, 

f.eks. Forvaltningsloven, som sammen med Offentlighedsloven bl.a. overvågede og 

kontrollerede medarbejdernes arbejde med muligheden for offentligheden at kunne få 

adgang til medarbejdernes korrespondancer, kalendere, rejseafregninger, samtaler med 

borgere mv. Denne form for ekstern overvågning og ansvarliggørelse af ikke alene 

medarbejderne, men også af ledelsen, medførte et behov for intern kontrol via procedurer 

og anden form for bureaukratisering af undersøgelsesarbejdet såsom standardisering 

(Meyer & Rowan, 1977, s. 342). Medarbejdernes eksistentielle tilgang til 

undersøgelsesopgaven var funderet i de professionelle normer, som var baseret på en 

klassisk embedsmandsnorm om kendskab til lovgivningen og effektivitet i 

forvaltningsarbejdet, f.eks. hvem kendte loven bedst og kunne producere flest 

ulykkesrapporter. Ansvarliggørelsen og synliggørelsen af den enkelte medarbejders 

produktivitet og målopfyldelse manifesterede sig ved, at ulykkesrapporterne på et 
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tidspunkt blev underskrevet og dateret af den enkelte medarbejder, som havde produceret 

rapporten. Opklaringsenhedens tilgang til undersøgelsesopgaven havde således en 

bureaukratisk tilgang til forebyggelse af ulykker, som tog udgangspunkt i en 

forklaringsmodel, hvor ulykker blev opfattet som værende forårsaget af overtrædelse af 

normative standarder (f.eks. lovgivning udarbejdet af Søfartsstyrelsen). Intentionen var 

derfor at undersøge ulykker med henblik på at fastslå overtrædelser af lovgivningen, 

fordi overtrædelse af lovgivning, som har til formål at skabe sikkerhed til søs, medfører 

ulykker. I denne forvaltningstradition ville øget tilsyn af virksomhedernes overholdelse 

af regler og skabelsen af flere regler give øget sikkerhed. En naturlig konsekvens deraf 

vil være anvendelsen af straffebestemmelserne i lovgivningen som instrument til at 

motivere en bestemt adfærd, som er ønskværdig i forhold til de politiske og 

bureaukratiske intentioner, der ligger til grund for en given lovgivning.  Det 

videnstomrum, som var mellem undersøgelse ulykker og opnåelsen af sikkerhedslæring, 

ville derved blive udfyldt med viden om regler, love og standarder.  

 

Havarikommissionen er organisatorisk defineret som en uafhængig faglig kommission. 

Den grundlæggende idé i en sådan organisatorisk konstruktion er, at 

havarikommissionen er en enhed, som kan producere ulykkesrapporter uden indflydelse 

fra diverse kommercielle og/eller politiske interesser. Rapporterne kan derved betragtes 

som statslegitimerede sandhedsdokumenter renset for enhver særinteresse. På denne 

måde kan både personer, virksomheder og myndigheder blive genstand for en 

undersøgelse. Nu hvor ulykkesundersøgelser bliver udført af en autonom enhed, er der 

givet plads til et andet paradigme til styring af formålet og medarbejderne. Styringen af 

havarikommissionens virke hviler i høj grad på den autonome statsdannelsestænkning 

(Jørgensen, 2003), hvor legitimeringen er funderet i en stor faglighed, dvs. 

medarbejderne i havarikommissionen er faglige eksperter, som der skal lyttes til. 

Styringsparadigmet i havarikommissionen er således funderet i det professionelle 

styringsparadigme (Lerborg, 2013, s. 41), hvor styring efter faglige standarder og 

bureaukratiske styringsværktøjer, såsom regler og procedurer, er ikke ønskværdigt. Hvor 
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dette styringsparadigme i nogen grad har været anvendt i andre dele af den offentlige 

sektor (f.eks. akademiske læreanstalter), er det en ny udvikling inden for 

ulykkesundersøgelser i transportsektoren. De styringsværktøjer, som er i spil i 

havarikommissionen, vil derfor være præget af en faglig disciplinering og udvikling. Det 

professionelle styringsparadigme egner sig ikke til en statisk tilgang til styring 

repræsenteret ved regler og procedurer, som ikke forholder sig til en dynamisk 

situationstilpasning. Den lovgivning og organisatoriske struktur (styrelse, direktion og 

departementet), som overvågede Opklaringsenheden gør sig ikke gældende i 

havarikommissionens arbejdsproces, fordi Offentlighedslovens og Forvaltningslovens 

bestemmelser om aktindsigt ikke gælder for havarikommissionen7. Det skyldes primært, 

at havarikommissionens medarbejdere er pålagt en streng tavshedspligt, som forstærker 

medarbejdernes følelse af faglig autonomi, fordi omverdenen ikke ved, hvilken konkret 

viden der ligger til grund for undersøgelsesrapporterne. Derved er der ikke en 

formaliseret ekstern styring af havarikommissionens faglige arbejdsprocesser, hverken 

fra offentligheden eller fra andre myndigheders side. Der er derved skabt en situation, 

hvor individernes faglige meningsdannelse direkte påvirker, hvordan 

organisationsproduktet manifesterer sig.  Det videnstomrum, som var mellem 

undersøgelse ulykker og opnåelsen af sikkerhedslæring, vil derved blive udfyldt med 

viden, som baserer sig på deres faglige ulykkesteoretiske forståelse af ulykker.  

 

Denne korte gennemgang af Opklaringsenhedens og havarikommissionens 

styringsparadigmer er baseret på idealforestillinger om organisationerne. Forestillinger 

som mangler et væsentligt aspekt, som karakteriserer offentlige organisationer: At de har 

polyfone værdier, som kan afstedkomme styringsparadigmer, der er i konflikt med 

hinanden (Jørgensen, 2003). Derfor kan det forventes, at der kan findes polyfone 

organisatoriske meningsdannelser og legitimeringsbehov udtrykt i både 

Opklaringsenhedens og havarikommissionens rapporter. 

                                              

7 Lov nr. 457 af 18. maj 2011 - Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs, §5 



 

 

20 

Organisationernes meningsdannelse til udfyldelse af videnstomrummet  

Det blev tidligere beskrevet, at der ikke var forskel på Opklaringsenhedens og 

havarikommissionens normative opgave. Dvs. organisationerne skulle give den 

normative opgave et eksistentielt fundament, som ikke alene var meningsskabende for 

organisationerne, men som også var meningsfuldt for det samfund, som regelgrundlaget 

tjente. Det er især over for samfundet, at der er en sammenhæng mellem organisationens 

meningsdannelse og legitimeringen af opgaveløsningen. Dvs. organisationerne 

retfærdiggør sin egen eksistens for forskellige måder afhængigt af den organisatoriske 

meningsdannelse, der finder sted. En organisation præget af meningsdannelse fra 

bureaukratisk styringsparadigme vil anvende legitimeringsargumenter, som vil være 

forskellige fra en organisation, som har en meningsdannelse præget af et fagprofessionelt 

styringsparadigme. 

 

Ulykker er i sin natur afvigelser fra den måde, som systemer normalt forventes at fungere 

på. De er uventede og uønskede overraskelser, som ulykkesundersøgeren har til opgave 

at forklare ved at ” …organize to make sense of equivocal inputs and enact this sense 

back into the world to make that world more orderly” (Weick og Sutcliffe, 2005). Hvis 

meningsdannelse er en retrospektiv proces, som kontinuerligt konstituerer 

organisationen og individerne i den, kan det diskuteres, hvorvidt den organisatoriske 

meningsdannelse kan beskrives idealtypisk i forhold til et bestemt styringsparadigme.  

Weick, Sutcliffe & Obstfeld (2005) beskriver organisatorisk meningsdannelse som 

værende en dynamisk proces indeholdende adskillige sociale dynamikker, men påpeger 

samtidigt, at meningsdannelsen fører til en udvikling af normer og institutionalisering 

med henblik på at opnå organisatoriske målsætninger (s. 410). Brown (2004) anvender 

meningsdannelsesbegrebet som et statisk fænomen i forhold til skabelsen af offentlige 

undersøgelsesrapporter. Det er på den baggrund, han kan udføre generaliserende 

konklusioner på baggrund af undersøgelsen af en enkelt rapport: 
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”The authorship of an authoritative narrative is intimately bound up with the 

issue of how inquiries ‘make sense’ of the events under scrutiny. As a research 

site, an inquiry report renders visible what are often latent aspects of 

organizations, sheds light on how people make sense of complicated and 

problematic social situations…” (s. 97). 

 

Både Weick, Sutcliffe & Obstfeld (2005) og Brown (2004) sidestiller meningsdannelsen 

med det organisatoriske virke. Dvs. der beskrives ikke situationer, hvor der kan være en 

varig forskel på medarbejdernes meningsdannelse og den institutionelle disciplin, som 

styrer organisationen. I konteksten af ulykkesrapporter betyder det, at 

styringsparadigmet disciplinerer medarbejdernes forståelse af ulykkesbegivenheder, og 

hvordan de skal forklares. I forhold til problemstillingen vil det være relevant at beskrive, 

hvilke styringsmæssige normer, som meningsdannelsen tager udgangspunkt i, når 

ulykker skulle forklares i henholdsvis Opklaringsenheden og havarikommissionen.  

 

Som tidligere beskrevet vil videnstomrummet i regelgrundlaget i Opklaringsenheden 

blive udfyldt med meningsdannelse baseret på en traditionel 

tilsynsmyndighedstænkning, der anvender et juridisk begrebsapparat. Dvs. forklaringer 

for ulykkers opståen vil tage udgangspunkt i overtrædelse af normative standarder – dvs. 

ulykker opstår når procedurer og love ikke overholdes. Derfor vil det forventes, at den 

organisatoriske meningsdannelse vil producere et indhold i rapporterne, som baserer sig 

på moralsk grænsedragning og juridiske ræsonnementer. Moralsk grænsedragning er 

karakteriseret ved at gøre brug af et normativt sprogbrug. Dette normative sprogbrug 

trækker moralske grænser for, hvad der anses for acceptabel og uacceptabel adfærd ved 

at anvende evaluerende udtryk såsom ”uagtsomt”, ”utilstrækkeligt”, ”forkert”, ”for 

meget” osv. De juridiske ræsonnementer er karakteriserede ved at være kontrafaktiske 

f.eks.: ´Sømanden skulle/burde/kunne have gjort noget anderledes” og derfor skete 

ulykken. Forklaringsmodellen for ulykkers opståen er derved statisk rodfæstet i den 

måde, som medarbejderne i tilsynsmyndigheden bliver fagligt disciplinerede på i form 
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af det lovlige og ulovlige – det rigtige og det forkerte. Det betyder endvidere, at 

ulykkesanalyser vil følge en juridisk logik med retrospektive analyser med fokus på 

strenge årsag- og virkningssammenhænge. Sådanne analyser vil i en juridisk og 

bureaukratisk tradition basere sig på tilstræbte objektive ulykkesfortællinger. 

 

I havarikommissionen vil den fagligt autonome styringstænkning domineres af 

medarbejdernes sikkerhedsteoretiske faglighed. Dette nye perspektiv på 

ulykkesundersøgelser betyder, at havariundersøgere er gået fra at være bureaukratisk 

disciplinerede sagsbehandlere i en styrelse til vidensproducerende medarbejdere i en 

faglig autonom kommission, som skal producere rapporter, der forklarer ulykkers 

opståen ud fra en systemisk tænkning baseret på nutidig sikkerhedsteoretisk forskning. 

Der er i de sidste 20 år blevet udviklet måder at anskue sikkerhed og ulykker på, som 

baserer sig på en konstruktivistisk tilgang til analyser af ulykkers opståen, der bl.a. tager 

udgangspunkt i sociologiske og antropologiske forskningstraditioner. 

Ulykkesforståelsen er ikke lineær, men læner sig op ad kompleksitetstænkning og 

fokuserer på arbejdsbetingelser og meningsdannelse. Her er der i højere grad fokus på 

de epistemologiske og eksistentielle dele af ulykken, dvs. hvad skete der og hvorfor, og 

i mindre grad fokus på den juridiske moralske stillingtagen. Sprogbruget i sådanne 

rapporter vil, i mangel af en moralsk grænsedragning, have et fravær af normativt 

sprogbrug og kontrafaktiske ræsonnementer. Ulykkesanalyserne vil ikke nødvendigvis 

blive udført på baggrund af objektive ulykkesfortællinger, men kan i en sociologisk 

videnskabstradition indeholde perspektivforskydninger. 

 

Organisationernes legitimeringsbehov 

”Every system of authority attempts to establish and to cultivate the belief in its 

legitimacy” (Weber, 1964).  

 

Som tidligere beskrevet er ulykkesrapporter dokumenter, hvor organisatorisk 

meningsdannelse bliver manifesteret på måder, som legitimerer organisationens virke. I 
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denne sammenhæng skal begrebet legitimering præciseres på en måde, som det bedst 

belyser problemstillingen. Brown (2004) og Dekker (2014) refererer til Suchmans (1995) 

definition af legitimitet: “Legitimacy is a generalized perception or assumption that the 

actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed 

system of norms, values, beliefs, and definitions” (Suchman,1995, s. 574). Definitionen 

er brugbar i denne kontekst, fordi definitionen er generel og kan derfor anvendes i mange 

organisatoriske sammenhænge. Organisationens legitimitet betragtes i denne definition 

som værende objektivt til stede og er derfor observerbar, men den skabes ud fra 

subjektive kriterier (s. 574), f.eks. meningsdannelser dannet på baggrund af bestemte 

styringsparadigmer. Suchman (1995) beskriver tre kategorier af legitimitet: En 

pragmatisk, en moralsk og en kognitivt baseret legitimitet. I denne sammenhæng er 

’moral legitimacy’ interessant, fordi den beskriver legitimitet som en normativ størrelse, 

hvor organisationer vurderes på baggrund af rigtige forkerte intentioner, beslutninger og 

handlinger. Vurderingen af, hvad der tæller som objektivt legitimerende, sker ved at 

adoptere de den moralitet, der er socialt accepteret i samfundet (Suchman, 1995). 

 

I en tilsynsmyndighed som Søfartsstyrelsen, der har et branchespecifikt ressortområde, 

er den objektive legitimitet knyttet til opgaven med at løbende udvikle og vedligeholde 

lovgivning, samt føre tilsyn med rederier og skibe med henblik på at sikre håndhævelse 

af lovgivningen. Såfremt lovgivningen ikke overholdes har Søfartsstyrelsen til opgave 

at rejse en tiltalesag, som overgives til anklagemyndigheden. Typen af lovgivning som 

Søfartsstyrelsen er ansvarlig for vedrører en række søfartsforhold af både social, 

økonomisk og sikkerhedsmæssig art. Det er primært regulering af skibes sikkerhed, som 

er relevant for ulykkesrapporter, f.eks. Lov om sikkerhed til søs8. Subjektiviteten træder 

til i de sammenhænge, hvor der opstår et videnstomrum, f.eks. når lovgivningen skal 

fortolkes med henblik på håndhævelse. Som en afdeling i Søfartsstyrelsen var 

Opklaringsenhedens legitimitet knyttet til styrelsens objektive legitimitetsbehov, som 

                                              

8 LBK nr. 72 af 17/01/2014 (Gældende). 
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grundlæggende var branchebevarende (Dekker, 2014). Dvs. ulykkesrapporterne skulle 

udarbejdes på en måde som understøttede Søfartsstyrelsens opgave og de forventninger 

som offentligheden havde til styrelsen. Deriblandt at sørge for, at påpege når loven ikke 

blev overholdt og bidrage til dannelsen af til talesager over for dem, som ikke overholdt 

den. Efter den kritiske skillevej, når Opklaringsenheden ikke eksisterede mere, og der 

pludseligt ikke blev rejst tiltale overfor de mennesker, som havde forårsaget en ulykke, 

opfylder styrelsen ikke legitimeringsbehovet, som det bureaukratiske styringsparadigme 

tilsiger. Det betyder, at samfundets retsfølelse ikke bliver imødekommet, hvilket er en 

afvigelse fra den socialt accepterede moralske legitimering, som en styrelse afkræves.   

 

En havarikommission er en branchefaglig enhed, der fremmer sin objektive legitimitet 

ved at vide mere end de fleste om, hvorfor ulykker opstår i det maritime domæne. Det er 

på den baggrund, at kommissionen kan producere ulykkesfortællinger og 

årsagsforklaringer, som bredt accepteres som værende sande uden at være traditionelt 

videnskabeligt valide. Det vil derfor være de-legitimerende, at udarbejde rapporter, som 

anvender bureaukratiske forklaringsmodeller, fordi de ligger for langt fra den faglighed, 

som den maritime branche består af. Legitimiteten er på denne måde tæt knyttet til det 

faglige styringsparadigme. Den moralske legitimitet består i at kunne skelne mellem 

hvilke forklaringer, som tæller som sandt og rationelt i branchen. De-legitimeringen vil 

opstå, hvis fagligheden vurderes til at være forkert eller utilstrækkelig. En organisatorisk 

meningsdannelse baseret på bureaukratisk styringsparadigme, vil derfor ikke blive 

accepteret som legitim, fordi rationaliteten i den meningsdannelse udfylder 

videnstomrummet i lovgivningen på en måde, som branchen ikke vil acceptere som sand, 

når den produceres af en faglig kommission. Det betyder, at læring fra ulykker kun 

accepteres, hvis den viden der produceres i havarikommissionen er af høj faglig kvalitet. 

 

Den forskellighed der opstår i legitimeringsbehovene for henholdsvis 

Opklaringsenheden og havarikommissionen betyder, at de kan være indbyrdes de-

legitimerende. Denne betragtning vil blive yderligere behandlet i afsnittet Analyse. 
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UNDERSØGELSE AF ULYKKESRAPPORTER  

Dokumentanalyse som metode 

Jenner & Titscher (2000) beskriver hvilke elementer en kvalitativ indholdsanalyseproces 

skal indeholde (s. 64). På den baggrund vil der i det følgende blive redegjort for to 

metodeforhold, som blev fundet relevante at forholde sig til her: 1. Hvordan 

ulykkesrapporterne blev udvalgt. 2. Hvordan indholdet i rapporterne blev analyseret og 

kodet for at uddrage information til verifikation eller falsificering af hypotesen i 

problemstillingen.  

 

Selektionen af ulykkesrapporterne 

Med henblik på at opnå gennemsigtighed i udvælgelsen af det empiriske materiale og 

konsistens i forhold til analysen af dokumenterne, skulle der opstilles kriterier for, 

hvordan dokumenterne blev udvalgt.  I selektionsprocessen blev der udvalgt tre 

udvælgelseskriterier med henblik på at belyse problemstillingen på en relevant og 

overbevisende måde. Dokumenterne blev udvalgt ved anvendelsen af tre 

udvælgelseskriterier: De valgte dokumenter skulle have en tidsmæssig spredning, at de 

var skulle være skrevet på samme sprog, og de skulle behandle samme ulykkestema. 

Disse udvælgelseskriterier var væsentlige, fordi indholdsanalysen i grundlæggende 

skulle resultere i en konsistent komparativ analyse mellem Opklaringsenheden og 

havarikommissionens tilgang til ulykkesforklaringer. Derfor skulle de være egnede i 

forhold til tid, sprog og emne. Antallet skulle være tilstrækkeligt til at generaliserende 

konklusioner kunne drages af dokumentanalysen. Derudover skulle rapporterne 

udvælges på en kritisk måde, så der ikke opstod en situation, hvor dokumentudvælgelsen 

udelukkende repræsenterede en bestemt idé eller analytisk pointe, som ville udelukke en 

afvisning af antagelsen. Det skal dog samtidigt påpeges, at hensigten var ikke, at 

selektionen var repræsentativ i forhold til det samlede antal rapporter, fordi det lægger 

det konstruktivistiske teoretiske perspektiv ikke op til. Der lægges derimod op til at 

udvælgelsen er mere løs og pragmatisk, fordi den har til formål at kaste lys på 

problemstillingen (Justesen &Mik-Meyer, 2010). 
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I perioden 1998-2011 (medio) havde Opklaringsenheden har offentliggjort 376 rapporter 

og havarikommissionen har siden 2011 (medio) offentliggjort 68 rapporter9. Alle 

rapporterne er offentligt tilgængelige på havarikommissionens hjemmeside, og er derfor 

ikke omfattet af fortrolighedshensyn. Det var væsentligt, at der en tidsmæssig spredning 

mellem udgivelsen af rapporterne, fordi på den måde kunne det sandsynliggøres, at 

rapporternes indhold ikke var kortvarige afvigelser fra normerne i organisationerne.  Af 

havarikommissionens hjemmeside fremgår det, at rapporterne er opdelt i kategorier 

afhængigt af, hvilken type ulykke der er blevet undersøgt, f.eks. arbejdsulykker, 

kollisioner og brande. Fordi indholdsanalysen grundlæggende var en 

sammenligningsanalyse mellem to organisationers diskurs om ulykker, ville det være 

hensigtsmæssigt, at rapporterne omhandlede det samme overordnede emne. Derfor blev 

der udvalgt det samme antal rapporter inden for samme ulykkestype: arbejdsulykker på 

danske skibe.  Rapporterne i Opklaringsenheden og havarikommissionen er enten 

udarbejdet på engelsk eller dansk. I nogle enkelte tilfælde var de udgivet på begge sprog. 

Af hensyn til omfanget af kodningsdesignet, blev kun rapporter udarbejdet på dansk 

valgt.  

 

Ud af det totale antal på 444 rapporter blev der udvalgt en mængde rapporter til en 

analyse, der opfyldte udvælgelseskriterierne: Rapporter udarbejdet på dansk, tidsmæssig 

spredning på fire år (én rapport pr. år), rapporttemaet var arbejdsulykker på danske skibe: 

 

Havarikommissionen: SIGNET – Arbejdsulykke den 27. november 2013 

 HELLE JES –Arbejdsulykke den 11. januar 2014 

 MIKKEL - Arbejdsulykke den 6. december 2016 

 MARITANA - Arbejdsulykke den 18. november 2017 

Opklaringsenheden: BORKUMRIF - Arbejdsulykke den 9. april 2006 

 TINA ROSENGREN - Arbejdsulykke den 23. august 2007 

                                              

9 http://www.dmaib.dk/Sider/Ulykkesrapporter.aspx  

http://www.dmaib.dk/Sider/Ulykkesrapporter.aspx
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 ORASILA - Arbejdsulykke den 16. januar 2009 

 EGESUND - Arbejdsulykke den 20. januar 2010 

 

De ovennævnte rapporter fra havarikommissionen udgør det totale antal rapporter, som 

opfylder udvælgelseskriterierne. Det samme antal rapporter blev udvalgt fra 

Opklaringsenheden fra fire år før Opklaringsenheden blev nedlagt medio 2011.  

 

Kodning og analyse af ulykkesrapporterne 

Kodningen havde til formål at organisere data fra ulykkesrapporterne med henblik på at 

analyse, hvordan videnstomrummet i lovgivningen i henholdsvis Opklaringsenheden og 

havarikommissionen blev udfyldt med meningsdannelse og legitimeringsbehov, der blev 

skabt af organisationernes styringsparadigmer. Dermed skulle kodningen muliggøre en 

iagttagelse af organisationernes modsætningsforhold. Der var tale om en 

forholdsmæssigt begrænset mængde rapporter, derfor kunne alle rapporterne blive 

nærlæst med henblik på manuel sortering af data i modsætning til anvendelsen af 

programmer, som automatisk ville søge efter foruddefinerede koder. Rapporterne blev 

nærlæst med et perspektiv baseret på den lukkede kodning, der var designet ud fra den 

valgte teoretiske ramme. Kodningen var i sig selv en analytisk proces, som i denne 

sammenhæng ikke kunne ske uden anvendelsen af den teoretiske forforståelse af hvad 

ulykkesrapporter er, og hvilke organisationer, som havde skabt dem.  Dvs. kodningens 

analytiske valg var funderet i den teoretiske ramme, som allerede var beskrevet ud fra en 

betragtning om, at: “Many documents will display a distinctive register: that is, a 

distinctive and specialized use of language associated with a particular context or 

domain…we are interested in language, words and phrases, and also in the systems of 

convention that guide the ordering and structure of the text” (Coffey, 2013, s. 8).  

 

En oversigt over kodningen kan ses på bilag 1.  
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Først blev alle ulykkesrapporterne nærlæst med henblik på at skabe en overordnet 

beskrivelse af dokumenternes struktur og intertekstuelle referencer. Iagttagelsen af 

strukturen indebar en beskrivelse af rapporternes opdeling i afsnit (redegørelse, analyse 

og konklusion) og rapporternes omfang (sidetal). Formålet med denne kodning var at 

konstatere, hvorvidt Opklaringsenheden og havarikommissionen rapporter fulgte samme 

struktur. I så fald kunne ulykkesfortællingerne, analyserne og konklusionerne fra hver 

organisation blive sammenlignet. Gennemgangen af rapporternes intertekstualitet havde 

til formål at beskrive, hvilke eksterne referencer, der blev anvendt i rapporterne, f.eks. 

henvisning til lovgivning, artikler, tidligere rapporter mv. Formålet med denne kodning 

var at undersøge, om der var eksterne kilder, som lå til grund for meningsdannelsen og 

legitimeringen i ulykkesrapporterne. 

 

Derefter blev en række koder designet, som havde til formål at: “…paying attention to 

the knowledge that documents ‘contain’ about a setting, but also examining their role 

and place in settings, the cultural values attached to them, their distinctive types and 

forms” (Coffey, 2018, s.8). Denne kodning var opdelt i to: En kodning baseret på et 

bureaukratisk styringsparadigme og en kodning baseret på et fagligt autonomt 

styringsparadigme. 

 

Det bureaukratisk styringsparadigme: 

Kodningen var her baseret på en analyse af, at der til en bestemt juridisk/weberiansk 

tænkning hører et bestemt sprog, som indeholder kontrafaktiske ræsonnementer, 

normativ sprogbrug, lineære kausalitetsforhold, referencer til regler og 

årsagsforklaringer med henvisning til normative standarder, f.eks. ’godt sømandsskab’. 

Typisk vil der være et tilstræbt objektivt perspektiv i ulykkesfortællingen, som lægger 

til grund for analysen. Årsagen kan placeres et sted – typisk i en bestemt person eller 

virksomhed. På den baggrund vil analysen og konklusionen være mindre relativerende 

og af mindre omfang. Fordi årsagen kan identificeres, kan den også håndteres med 

anbefalinger fra myndigheden om bestemte korrigerende handlinger. 
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Det fagligt autonome styringsparadigme: 

Her er der en anden tilgang til forklaring på ulykker, der har til formål at skabe læring 

om mennesker og organisationer. Denne tilgang er karakteriseret ved et fravær af den 

bureaukratiske diskurs, og er karakteriseret ved at ulykker anskues med af forskellige 

perspektiver på samme begivenhed. Der vil dermed være reference til de involveredes 

meningsdannelse og individuelle rationalitet og motivation til handling. Årsagen til 

ulykken er mere diffus og derfor vil der ikke være reference til lineære 

kausalitetsforhold. På den baggrund vil analysen og konklusionen være mere 

omfangsrig, fordi der skal tages hensyn til flere perspektiver i forklaringen af ulykkens 

opståen. Når årsagen er diffus, kan der ikke gives direkte anbefalinger fra myndighedens 

side, men myndigheden vil efterspørge viden om, hvilke handlinger der giver mening for 

virksomheden at ændre. 

 

Resultat af kodningen 

Alle de udvalgte rapporter blev nærlæst, og af rapporterne blev der uddraget betydning i 

henhold til kodningsskemaet (bilag 1). I det følgende vil resultaterne af kodning blive 

beskrevet.   

 

Strukturen i Opklaringsenhedens og havarikommissionens rapporter var overordnet set 

ens i forhold til opdelingen af teksten i en indledning, afsnit om faktuelle oplysninger, 

en ulykkesfortælling, en analyse og en konklusion. Rapporterne var generelt genrestabile 

i den tidsperiode, de var valgt fra, dvs. der var ikke større ændringer i rapporternes 

semantik eller opbygning over tid. Det gjorde dem til egnede til sammenligning. Alle 

rapporterne undtagen den nyeste fra havarikommissionen, blev indledt med en 

beskrivelse af organisationen og rapportens formål. Denne indledning var 

indholdsmæssigt ens hos både Opklaringsenheden og havarikommissionen. Der var dog 

en fremtrædende forskel i den måde rapporternes struktur blev anvendt til at argumentere 

med. I Opklaringsenhedens rapporter blev der i analyseafsnittet redegjort for de faktuelle 

omstændigheder i punktform, hvorefter der blev draget en konklusion om ulykkens årsag 
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i samme analyseafsnit. På den måde fungerede analyseafsnittet som et sted, hvor de 

væsentlige faktuelle forhold blev udvalgt, men der var ingen redegørelse for, hvorfor 

netop disse faktuelle forhold var udvalgt. De oplistede faktuelle omstændigheder 

fungerede som belæg for påstanden om en bestemt ulykkesårsag, men der var ikke 

tydeliggjort, hvilken hjemmel der bandt den faktuelle omstændighed sammen med 

ulykkesårsagen. Det gjorde, at analyse og konklusionsafsnittene kunne gøres korte og 

præcise. Havarikommissionens analyser og konklusioner var derimod mere ordrige. At 

konklusionerne i Opklaringsenhedens rapporter ofte var placeret i starten af rapporten 

kunne nødvendiggøre en oplistning af de faktuelle forhold, fordi læseren ellers ikke ville 

have kendskab til ulykkens omstændigheder. I havarikommissionens rapporter var 

analysen og konklusionen placeret sidst i dokumentet og de faktuelle omstændigheder 

blev i hovedreglen ikke gentaget. Derfor skulle læseren have læst rapporten fra 

begyndelsen for at kunne følge argumentationen om ulykkesårsagen eller rettere de 

omstændigheder, der lå til grund for ulykken. Analysen og konklusionen i 

havarikommissionens rapporter var mere ordrige og havde en mere traditionel struktur 

med fortælling, analyse og konklusion. Der var dog et andet abstraktionsniveau i 

analysen og konklusionen. Formentlig fordi årsagsanalysen var baseret på en mere diffus 

eller relativerende argumentationsform, hvor der ikke kunne spores samme åbenbare 

forbindelse mellem de faktuelle omstændigheder og årsagen til ulykken. Forskellen 

mellem de to måder at forklare ulykkerne på kan bedst beskrives i forskellen på den 

måde, ulykker blev anskuet på i henholdsvis Opklaringsenhedens og 

havarikommissionens rapporter. 

 

Af kodningen på bilag 1 fremgår det, at der er en væsentlig forskel i den måde 

organisationerne italesatte og forklarede ulykker på. I Opklaringsenhedens rapporter var 

der en konsistent anvendelse af normativt sprogbrug i analyse- og konklusionsteksten, 

der kom til udtryk som en evaluering af besætningens eller rederiets adfærd. Denne måde 

at evaluere adfærden på fungerede som belæg for en påstand om, at adfærden bidrog til 

ulykkens opståen. Et eksempel på denne måde at forklare ulykker på kan eksemplificeres 
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med et udsnit fra én rapporterne fra Opklaringsenheden (TINA ROSENGREN, 

Opklaringsenheden, 2007, s. 5-6): 

  

”Det er Opklaringsenhedens vurdering, at følgende forhold førte til ulykken: 

... 

Utilstrækkelig tilrettelæggelse af arbejdet og utilstrækkelig kontrol af 

sikkerhedskæden. 

Dæksmanden, der var ny om bord, var ikke tilstrækkeligt instrueret om 

sikkerhedsforanstaltninger. 

Arbejdet var ikke tilrettelagt, så det kunne udføres sikkerhedsmæssigt 

forsvarligt.” 

 

Selvom ulykken blev forklaret som værende et resultat af forskellige faktorer, så har alle 

faktorerne til fælles, at de har rod i en evaluering af adfærd. Dvs. nogen gjorde noget 

forkert ved udeladelse, og derfor skete ulykken. Grundlaget for denne evaluering var 

baseret på udprægede objektive redegørelser af ulykkernes forløb (ulykkesfortællingen), 

som blev til genstand for et evaluerende blik fra medarbejderne i Opklaringsenheden, 

der baserede deres evaluering på deres meningsdannelse om ulykkers opståen. 

 

I indholdsanalysen af havarikommissionens rapporter fremgik det, at der var et 

konsistent fravær af normativt sprogbrug og årsagsanalyserne var mere diffuse i den 

betydning, at der ikke blev angivet konkrete faktorer for ulykkernes opståen. I stedet 

havde rapporterne en tendens til at være relativiserende: 

 

”Overbordfaldet var muligt, fordi man ved entring af skibet skulle passere 

ubeskyttet henover mellemrummet mellem kaj og skib. Dette er dog ikke 

usædvanligt i fiskeriet og på mindre erhvervsskibe, hvor risikoen ved at 

passere henover vandet accepteres... Når overbordfaldsulykker på fiskeskibe 

i forbindelse med entring af skibet sker forholdsvist sjældent, er det fordi 
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besætningsmedlemmerne har opøvet kompetencer, som reducerer 

hyppigheden af overbordfald, mens konsekvensen ved overbordfald er den 

samme:” (MARITANA, DMAIB, 2017, s. 19). 

 

Der er ikke angivet en konkret årsag til overbordfaldet, men et mulighedsrum, som 

ulykken skete i. På den måde fremstår ulykkesforklaringen relativiserende, fordi ulykken 

gøres forklares ud fra generelle risikoopfattelser blandt fiskere og derved påstås det, at 

ulykken kan/vil ske igen. Grundlaget for konklusionen er en ulykkesfortælling, som ikke 

havde et objektivt perspektiv, men et subjektivt perspektiv fra de involverede personer. 

Der er med andre ord ikke tale om en tilstræbt sand ulykkesfortælling, men en personligt 

oplevet fortælling, som bliver genfortalt i ulykkesrapporten. 

 

I kodningen blev der søgt efter kontrafaktiske ræsonnementer, som ville forventes at 

være til stede i en bureaukratisk argumenterende tekst. Der blev kun fundet ét enkelt 

eksempel på den form for retrospektiv analyse. Det kan diskuteres om det skyldes, at det 

ville være overflødigt at anvende kontrafaktiske ræsonnementer, når der i udpræget grad 

blev anvendt et normativt sprogbrug, der i sin natur er retrospektive.  

 

I alle rapporterne var blev der fundet en lav grad af intertekstualitet. De eksterne 

referencer var til lovgivning, som dog ikke blev aktivt anvendt i analysen. Det var 

overraskende, at Opklaringsenhedens rapporter overhovedet ikke anvendte 

lovgivningen, og havarikommissionen i højere grad anvendte referencer til 

lovgivningen. Ved nærlæsning af de afsnit i havarikommissionens rapporter, der 

omhandlede lovgivningen, kunne det konstateres, at lovgivningen ikke blev anvendt som 

kilde til viden eller forståelse, men var derimod genstand for analyse:  

 

”Regel 7.1: ”Landgangsforholdene skal sikres på en sådan måde, at adgang 

til og fra skibet kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt.” Denne regel 

foreskriver, at landsgangsforholdene overordnet skal være 
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sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Reglen er resultatbaseret, hvilket vil sige, at 

skibets ejer eller fører selv skal vurdere, hvordan skibet lever op til kravet...” 

(MARITANA, DMAIB, 2017, s. 15). 

 

Denne analyse af lovgivningen blev senere i rapporten anvendt som argument for, at 

lovgivningen ikke ville kunne forebygge ulykken. På den måde blev lovgivningen en del 

af det undersøgte og ikke en del af undersøgelsesmetodikken. Henvisningen til 

regelværker i havarikommissionens rapporter har derved karakter af at være evaluerende 

og anvendtes til at påpege, hvorfor de ikke virkede efter hensigten.  

 

Som beskrevet i regelgrundlaget er formålet med ulykkesundersøgelser at opnå læring 

om ulykker med henblik på forebyggelse af ulykker. I kodningsprocessen var 

forventningen, at læringen kom til udtryk i rapporternes anbefalinger, eller de tiltag som 

de involverede parter havde implementeret efter ulykken. I havarikommissionens 

rapporter var der ikke formuleret nogen anbefalinger fra kommissionens side, mens 

Opklaringsenheden havde formuleret anbefalinger i alle dens rapporter. I tre af 

havarikommissionens rapporter var der referencer til forebyggende tiltag, mens 

Opklaringsenheden refererede til forebyggende tiltag i to af rapporterne. Fraværet af 

forebyggende handlinger fra havarikommissionens side kan have relation til manglen på 

direkte årsagsforklaringer, fordi der ikke var produceret viden, som anbefalinger kunne 

formuleres ud fra. 
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ANALYSE 

Spørgsmålet om, hvordan det institutionelle modsætningsforhold opstod, hænger 

sammen med antagelsen om, at der var en årsagssammenhæng mellem den 

organisatoriske forandring og modsætningsforholdet mellem opfyldelse af retsfølelse og 

behovet for læring. Besvarelsen af spørgsmålet vil derfor tage udgangspunkt i en analyse 

af, hvordan den organisatoriske forandring udgjorde en kritisk skillevej. Derefter vil 

modsætningsforholdet blive analyseret.  

 

Den kritiske skillevej 

At Opklaringsenheden blev nedlagt og havarikommissionen blev dannet var et resultat 

af et fælleseuropæisk initiativ, som pålagde staten, at ulykkesundersøgelser skulle 

foretages af en uafhængig enhed. I Danmark blev initiativet implementeret ved at 

vedtage en lovgivning, der ændrede den organisatoriske struktur, men som ikke ændrede 

formålet med ulykkesundersøgelserne. Som tidligere beskrevet var der ikke en forskel 

på den normative opgave hos Opklaringsenheden og havarikommissionen, men der var 

et videnstomrum i begge regelgrundlag, som skulle udfyldes af den organisation, som 

havde til opgave at undersøge ulykkerne. Regelgrundlagene skulle tilføres viden om, 

hvordan læring blev opnået ved ulykkesundersøgelser, dvs. hvordan forklares en ulykke?   

 

Dokumentanalysen påviste, at indledningen i rapporterne, hvor formålet med 

rapporterne blev beskrevet, var generelt enslydende og var tro mod regelgrundlagene. 

Det særlige ved formålsbeskrivelserne i rapporterne var, at de både definerede 

undersøgelsernes formål positivt og negativt, dvs. hvad formålet var og ikke var. Målet 

var læring, men hensigten var ikke placering af ansvar og skyld. Det betyder, at 

formålserklæringerne fra Opklaringsenheden og havarikommissionen var ens, men ved 

en nærmere undersøgelse af dokumenterne trådte der andre væsentlige forskelle frem, 

som tydeliggjorde, at Opklaringsenheden og havarikommissionen gik forskelligt til 

opgaven med at forklare, hvorfor ulykker sker. 
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Uagtet at ændringen i måden at forklare ulykker på ikke var intenderet, skete der en 

forskydelse af den organisatoriske meningsdannelse, som udfyldte videnstomrummet i 

regelgrundlaget. En forskydelse forårsaget af ændringen i styringsparadigmet for 

henholdsvis Opklaringsenheden og havarikommissionen. Nogle af de karakteristika, 

som forskellige styringstænkninger afstedkommer, blev fundet i dokumentanalysen af 

ulykkesrapporterne. Fordi idéen om styringsparadigmer er idealtypiske, ville det dog 

forventes, at både havarikommissionen og Opklaringsenheden indeholdt diskursive spor 

af det faglige og bureaukratiske styringsparadigme. Det kan skyldes, at selvom 

havarikommissionen blev teoretisk beskrevet som en organisation præget af en faglig 

autonom styringstænkning, så er havarikommissionen stadigvæk en organisatorisk 

enhed, som indgår i en samlet ministeriel koncern organisation. Især fra et 

ledelsesperspektiv vil der eksistere bureaukratiske rationaler, eller politiske 

virkeligheder om man vil, hvor fagligheden må vige for politiske hensyn. Eksempelvis 

kan det tænkes, at havarikommissionen i en høringsproces bliver udsat for et 

erhvervspolitisk pres med henblik på at gennemtvinge ændringer i rapporten. Derudover 

har rapporterne forskellige målgrupper afhængigt af ulykkens karakter. Det betyder, at 

rapportens indholdsstruktur afhænger af, hvem der skal læse rapporten. F.eks. vil en 

ulykke, som omhandler efterskoleelever, der forulykker i en kano være anderledes 

opbygget end en mere teknisk rapport, som omhandler arbejdsforhold i maskinrummet 

på et containerskib, fordi aktørernes forventningsstruktur er forskellig.  

 

I indholdsanalysen af rapporterne var det påfaldende, at havarikommissionen havde en 

konsistent intertekstuel reference til lovgivning, som var stort set fraværende i 

Opklaringsenhedens rapporter. Det var ud fra et styringsteoretisk perspektiv uventet. Det 

kan dog forklares ved, at Opklaringsenheden udsprang af en så klassisk 

styringstænkning, at lovgivningen så var internaliseret i organisationen, at der ikke blev 

henvist til lovgivningen, fordi rapporterne var i sig selv et udtryk for lovgivningens 

normative intentioner. Dvs. rapporterne, via et udpræget normativt sprogbrug, blev en 

domsfældelse, og en henvisning til lovgivningen ville blot være en gentagelse af den 
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vurdering, som allerede var foretaget. Domfældelsen skete i konklusionerne, hvor 

ulykkesårsagerne var påstande begrundet med hændelsesforløbet, og hvor den implicitte 

hjemmel var lovgivningen. Dokumentanalysen påviste, at havarikommissionen havde et 

udefra-ind blik på lovgivningen. At havarikommissionen eksplicit refererede til 

lovgivningen med et udefra-ind perspektiv var en analytisk nødvendighed, hvis den 

skulle gøres irrelevant i forklaringen af ulykken. Ellers ville der ikke blive plads til 

perspektivforskydninger og relativiserende årsagsforklaringer. Dvs. lovgivningen blev 

beskrevet og evalueret for at blive gendrevet som hjemmel, og dermed gjort irrelevant.  

 

Det er her den kritiske skillevej kan observeres. Da opgaven med at udføre statslige 

maritime undersøgelser blev overført fra Opklaringsenheden til en nydannet fagligt 

autonom undersøgelseskommission, medførte det en uventet forskydning i 

myndighedsdiskursen af, hvad en ulykke er. Denne forskydning skyldtes, at 

Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed var underlagt en styringslogik og havde en 

organisatorisk meningsdannelse, der var væsensforskelligt fra havarikommission. Den 

kritiske skillevej forklarer blot, at der skete en ændring i måden at forklare ulykker på, 

men forklarer ikke, hvad modsætningsforholdets natur er. Dvs. modsætningsforholdet 

skal kvalificeres nærmere. 

 

Modsætningsforholdet 

Som beskrevet i teoriafsnittet var Opklaringsenhedens legitimitet knyttet til 

Søfartsstyrelsens objektive legitimitetsbehov. Dvs. ulykkesrapporterne skulle 

udarbejdes på en måde, som understøttede Søfartsstyrelsens opgave og de forventninger 

som offentligheden havde til styrelsen. Deriblandt at sørge for, at påpege når loven ikke 

blev overholdt og bidrage til dannelsen af til talesager over for dem, som ikke overholdt 

den. Den moralske legitimitet bestod i at kunne foretage vurderinger om rigtig og forkert 

adfærd. Den forkerte eller ansvarspådragende adfærd skulle straffes i henhold til de 

almindelige retsprincipper for at kunne møde behovet for opretholdelsen af samfundets 

retsfølelse. 
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En havarikommission er en branchefaglig enhed, der fremmer sin objektive legitimitet 

ved at vide mere end de fleste om søfart, og hvorfor ulykker opstår i det maritime 

domæne. Det er på den baggrund, at kommissionen kan producere ulykkesfortællinger 

og årsagsforklaringer, som bredt accepteres som værende sande uden at være traditionelt 

videnskabeligt valide. Det vil være de-legitimerende, at udarbejde rapporter, som 

anvender forklaringsmodeller funderet i den bureaukratiske styringstænkning, fordi de 

ligger for langt fra den faglighed, som den maritime branche består af. Legitimiteten er 

på denne måde tæt knyttet til det faglige styringsparadigme. Den moralske legitimitet 

består i at kunne skelne mellem hvilke forklaringer, som tæller som sandt og rationelt i 

branchen. Det som anses for rationelt i søfartsbranchen er forståelse og læring, som 

hindrer fremtidige tab i form af skader på materiel og menneskeliv. 

 

I dokumentanalysen kom de forskellige legitimeringsbehov til udtryk på forskellige 

måder. Den moralske grænsedragning var tydelig i Opklaringsenhedens rapporter, mens 

havarikommissionens rapporter var i højere grad optaget af vidensproduktion om de 

underliggende årsager til ulykkerne.  Derudover gjorde Opklaringsenheden konsekvent 

brug af anbefalinger, som grundlæggende var henstillinger til rederierne om at udvise en 

bestemt adfærd. Dvs. Opklaringsenheden var moralsk opdragende i henhold til det 

moralske kompas, som Søfartsstyrelsens styringsparadigme tilsagde. Samtidigt 

indeholdt to ud af fire rapporter forebyggende handlinger fra rederiets side. Det er 

væsentligt at bemærke, at der ikke var sammenfald mellem anbefalingerne og rederiets 

tiltag. Det vil sige, at der var en misforhold mellem rederiets og Opklaringsenhedens 

opfattelse af, hvad der kunne læres af ulykken. Det skyldes, at anbefalingerne var 

udformet i forlængelse af den normative dom, der ikke nødvendigvis hang sammen med 

den læring, der kunne uddrages af ulykken fra et virksomhedsperspekstiv. I 

havarikommissionens rapporter var der ingen anbefalinger, men tre ud af fire rapporter 

gengav de forebyggende handlinger, som rederiet havde foretaget. Det vil sige der blev 

ikke foretaget en moralsk dom. Der var fokus på forståelse og læring fra de involveredes 

perspektiv.  
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Det er her modsætningsforholdet opstår i ulykkesrapporterne; behovet for opfyldelse af 

retsfølelse versus behovet for forståelse og læring.  

 

Den forskellighed i legitimeringsbehovene der er til stede i ulykkesrapporterne betyder, 

at rapporterne fra Opklaringsenheden og havarikommissionen kan være indbyrdes de-

legitimerende. Dvs. der vil ikke være plads til to forskellige måder at forklare ulykker 

på, fordi de søger forskellige legitimeringsformål. Modsætningsforholdet bliver særligt 

problematisk, fordi det er staten, som udgiver rapporterne. Rapporterne kan, som 

tidligere beskrevet, karakteriseres som værende statslegitimerede sandhedsdokumenter, 

som der ikke er plads til to forskellige udgaver af. Der er derfor opstået en situation, hvor 

samfundets retsfølelse ikke længere kan opfyldes, fordi havarikommissionens rapporter 

står alene som legitime samfundsfortællinger om søulykkers opståen.  

 

KONKLUSION 

I 2017 var der to begivenheder, som gav anledning til en undren om, hvordan 

myndigheder prioriterer mellem behovet for opfyldelse af samfundets retsfølelse og 

behovet for forståelse og læring ved undersøgelsen af ulykker.  Den første begivenhed 

var, da Erhvervsministeren blev kaldt i samråd i 2017 for at forklare, hvorfor der ikke 

blev placeret et strafferetligt ansvar efter arbejdsulykker, Den anden begivenhed var, da 

det lægefaglige personale udtrykte mistillid til Styrelsen for Patientsikkerhed, efter en 

række ulykkestilfælde, hvor læger blev retsforfulgt for uagtsomhed. I det ene tilfælde 

var retsfølelsen ikke blevet mødt, og i det andet tilfælde var myndigheden gået for langt 

i bestræbelserne for opretholdelse af loven. Der var tilsyneladende et 

modsætningsforhold mellem læring af ulykkeshændelser og opfyldelse af retsfølelse på 

et institutionelt plan. Det ville derfor være relevant at undersøge, hvordan disse to 

samfundshensyn blev håndteret i to forskellige offentlige organisationer, som har 

undersøgt de samme typer ulykker. På den måde kunne der opnås en forståelse af, hvor 

modsætningen kommer fra. 
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Problemstillingen som skulle undersøges var derfor, hvordan nedlæggelsen af 

Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed og dannelsen af Den Maritime Havarikommission 

skabte et institutionelt modsætningsforhold mellem behovet for opfyldelse af samfundets 

retsfølelse og behovet for forståelse og læring ved undersøgelsen af ulykker? I 

problemstillingen var der således en implicit antagelse om, at nedlæggelsen af 

Opklaringsenheden og dannelsen af havarikommissionen udgjorde en kritisk skillevej, 

der ledte til et modsætningsforhold.  

 

Undersøgelsen af problemstillingen tog udgangspunkt i et teoretisk begrebsapparat, der 

beskrev den organisatoriske ændring, som en ændring i styringsparadigmer fra et 

bureaukratisk styringsparadigme til et fagligt autonomt styringsparadigme. Det 

empiriske grundlag for undersøgelsen var en kvalitativ dokumentanalyse af 

søulykkesrapporter fra henholdsvis Opklaringsenheden og havarikommissionen. Målet 

med dokumentanalysen var at påvise, hvilke diskurser om ulykker, der lå til grund for 

den organisatoriske meningsdannelse i henholdsvis Opklaringsenheden og 

havarikommissionen. Undersøgelsen af søulykkesrapporterne påviste, at der var en 

konsistent forskel i rapporterne som kunne tilskrives de teoretisk beskrevne 

styringsparadigmer. Analysen demonstrerede, at ændringen i styringstænkningen 

muliggjorde en udvikling i organisationers meningsdannelse, som lå til grund for en 

ændring i forståelsen af hvad søulykker er, og hvordan de skal forklares. Det var her den 

kritiske skillevej opstod. 

 

Modsætningsforholdet opstår, når organisationernes med deres forskellige 

styringstænkninger skal tilgodese deres legitimeringsbehov. Opklaringsenheden 

moralske legitimeringsbehov bestod at kunne foretage vurderinger om rigtig og forkert 

adfærd. Den forkerte eller ansvarspådragende adfærd skulle straffes i henhold til de 

almindelige retsprincipper for at kunne møde behovet for opretholdelsen af samfundets 

retsfølelse. I havarikommissionen består den moralske legitimitet består i at kunne skelne 

mellem hvilke forklaringer, som tæller som sandt og rationelt i branchen. Det som anses 
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for rationelt i søfartsbranchen er forståelse og læring, som hindrer fremtidige tab i form 

af skader på materiel og menneskeliv. Da Opklaringsenheden ikke eksisterede mere, stod 

havarikommissionens søulykkesrapporter alene, som statslegitimerede 

sandhedsdokumenter om årsagen til søulykkers opståen. 

 

LEDELSESPERSPEKTIVET 

Nedlæggelsen af Opklaringsenheden og dannelsen af havarikommissionen medførte et 

ontologiske skifte i måden at betragte ulykker på: ulykker gik fra at være begivenheder, 

der kunne beskrives ud fra et realisme-perspektiv til begivenheder, der kunne være 

genstand for konstruktivistiske forklaringsmodeller. Den organisatoriske forandring kan 

beskrives som overgangen fra en klassisk weberiansk syn på organisationen med klare 

over-/underordnelsesforhold og faste referencestrukturer til en fagprofessionel 

organisation med andre ledelsesdyder, hvor meningsskabelse, personlig udvikling er 

ønskværdigt. En anden måde at beskrive det på kunne være, at medarbejderne gik fra at 

være kustoder af det weberianske bureaukrati til at være vidensmedarbejdere, hvor 

hovedopgaven er at: ”… to find out what the task is so as to make it possible to 

concentrate knowledge workers on the task and to eliminate everything else - at least as 

far as it can possibly be eliminated” (Drucker, 1999, s. 7). Det der i denne sammenhæng 

skal elimineres kan være det bureaukrati, som er fundamentet i weberianske 

ledelsesforståelse. Det åbenlyse spørgsmål bliver derfor: Hvilke mekanismer der 

optræder i stedet for den bureaukratiske sociale kontrol? I havarikommissionen syntes 

den faglige disciplinering at være en måde, hvor medarbejdernes indbyrdes overvågning 

og løbende evaluering på det faglige felt trådte i stedet for den faglige bureaukratiske 

kontrol. Medarbejderne har derved internaliseret synet på sig selv som 

vidensmedarbejdere.  

 

Havarikommissionens vidensproduktion er en kreativ proces, der ikke fungerer efter 

traditionelle industrielle produktionslogikker, hvor organisationens processer er lineære 

og styret af idealet om bureaukratisk rationalitet. Havarikommissionens arbejde er 
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derimod karakteriseret ved at være konstant omskiftelig i sådan en grad, at der ikke 

eksisterer nogen form for formaliserede procedurer og arbejdsbeskrivelser, men kun en 

kontinuerlig arbejdsmæssig meningsskabelse indenfor en dynamisk forståelse af 

kerneopgaven. Kommissionens arbejde består af tilpassende interaktion mellem 

forskellige aktører internt og eksternt – mellem mennesker og teknik.  

 

Fra et Drucker (1999) perspektiv er det væsentligt, at medarbejdernes arbejde 

grundlæggende består i at definere deres opgave: ”… productivity therefore begins with 

asking the knowledge workers themselves: What is your task? What should it be? What 

should you be expected to contribute?” (s. 7). Medarbejderne skal med andre ord have 

en eksistentiel forståelse af deres kerneopgave for at kunne udføre deres arbejde.  Der er 

dog individuelle opfattelser af, hvad meningen med arbejdet er, fordi havariundersøgerne 

er individer med forskellige opfattelser og værdier, hvor nogle er optagede af at yde 

retfærdighed over for de involverede personer i ulykker, er andre mere optagede af 

formidle ny viden. Denne diversitet ser jeg som en del af havarikommissionens 

kapabilitet, fordi vidensskabelsen styrkes af diversitet og mangeartede perspektiver. På 

den måde bliver medarbejderne “… both seen and treated as an “asset” rather than a 

“cost.” (Drucker, 1999, s. 6). Fra et personligt ledelsesmæssigt synspunkt, bliver det 

vigtigt at forstå, hvordan denne ressource, som er så afgørende for havarikommissionens 

kapabilitet, skal ledes. 

 

Som leder af havarikommissionen har jeg har været optaget af, at medarbejderne skal 

kunne arbejde selvstyrende, fordi jeg er den eneste leder, og deres arbejde ikke skal 

afhænge af min tilstedeværelse. Min overbevisning har været, at medarbejdernes evne 

til at arbejde selvstændigt afhang af et defineret mandat, som de kunne føle sig trygge i. 

At definere et sådant mandat har, ikke overraskende, vist sig vanskeligt at definere, fordi 

arbejdet er dynamisk og lader sig vanskeligt styre i statiske mandater. Vanskeligheden i 

at lede med udstedelse af mandater, kan vise sig at bero på en grundlæggende 

misforståelse af, hvordan medarbejdernes selvledelse håndteres strategisk.  
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Kristensen & Pedersen (2013) beskriver tre former for selvledelse: Selvstyring, 

eksistentiel selvledelse og strategisk selvledelse. Jeg har som ene leder af 

havarikommissionen behov for, at medarbejderne kan forholde sig strategisk til deres 

selvledelse, fordi de fleste af de operationelle beslutninger har en strategisk implikation. 

Det har den betydning, at medarbejderen selv skal kunne sætte rammer for arbejdet inden 

for en given forståelse af forretningen, eller kerneopgaven om man vil. Jeg kan 

konstatere, at mine forsøg på at skabe selvledelse i højere grad handlede om selvstyring, 

hvor jeg forsøgte at danne mandater eller rammer. I stedet skal medarbejderne have en 

forståelse af kerneopgaven ud fra det normative, eksistentielle og fænomenologiske 

perspektiv på kerneopgaven. De skal kunne ”… afgrænse niveauer og standarder for 

arbejdets faglige kvalitet…” (Kristensen & Pedersen, 2013, s. 38).  

 

Hvilken praktisk implikation har dette syn på selvledelse? Svaret kunne være, at jeg skal 

kunne overdrage autoritet til medarbejderne, så de kan tage del i de strategiske 

overvejelser, som mange af rammerne på det operationelle plan bliver dannet på 

baggrund af. Eksempelvis: Hvis en medarbejder vælger at analysere en ulykke ud fra en 

opfattelse af, at en given lovgivning er utilstrækkelig, eller måske har biddraget til en 

ulykkes opståen, så vil det medføre et folkeligt krav om, at ny lovgivning bliver lavet. 

Det kan have politiske implikationer, som har langsigtede konsekvenser for både 

erhvervsliv og beskæftigelse, hvilket vil skabe en stor modstand mod havarikommissions 

arbejde. Den operationelle beslutning har dermed fået en strategisk betydning for 

havarikommissionens virke. Medarbejderne skal derfor forpligtes til at kunne stille 

spørgsmål på flere plan, f.eks. hvad er formålet og hvordan opnås det ønskede resultat? 

Som rollemodel skal jeg kunne gå foran ved at gøre de strategiske overvejelser tydelige 

og tilbyde sparring på, hvilke strategiske perspektiver, der er i spil. Udfordringen er, at 

de strategiske overvejelser ofte baserer sig på en anden faglighed, end den medarbejderne 

normalt relaterer sig til. Det er en faglighed som grundlæggende handler om forståelse 

af politiske processer og erhvervsøkonomiske logikker. På det strategiske plan vil 
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medarbejderne skulle forhandle deres grundlæggende faglige værdier med politiske 

nødvendigheder for at kunne opnå et resultat. Hvad der tæller som kvalitet på det 

operationelle plan og på det strategiske plan er ikke det samme.  

 

Mit mål er, at havarikommissionens medarbejdere i højere grad kan arbejde som en 

faglig selvstændighed enhed. Den kritiske skillevej vil være, at medarbejderne er i stand 

til enkeltvis og i gruppen til at arbejde mere selvstændigt i komplekse sammenhænge og 

være i stand til at rammesætte deres arbejde ved at formulere deres opgave med en 

grundlæggende forståelse af den normative, eksistentielle og fænomenologiske 

kerneopgave. Konkret betyder det, at organisationen kan producere ulykkesrapporter 

uden min aktive deltagelse i den analytiske fase, så jeg kan prioritere andre opgaver, og 

medarbejderne kan få en større faglig selvtillid og ejerskab af deres arbejde.   
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