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Sammanfattning 

Examensarbetet utfördes med Oskarshamnsverkets kraftgrupp (OKG) som 
uppdragsgivare för att hjälpa till med vidareutveckling av den årliga bedömningen av 
deras kontrollrumspersonal som sker i en simulator. Problemen som upplevs är att det 
under observationspasset händer mycket som ska hinna med att ses och att det i 
dagsläget finns behov av att vidareutveckla hur icke-tekniska kunskaper i 
kontrollrummen ska bedömas, vilka kriterier som ska gälla och definitionen av ett bra 
beteende.  
 
För att hitta ett förbättringsförslag på hur OKG skulle kunna utföra en bättre 
bedömning av icke-tekniska färdigheter gjordes en teoristudie från böcker och 
rapporter av organisationer som specialiserat sig på kärnkraft och säker drift av dessa, 
eller alternativt från andra riskfyllda verksamheter. Till studien söktes också generell 
information om till exempel bedömning av kompetens för att styrka och komplettera 
insamlad information. 
 
Rapporten redovisar ett flertal olika synsätt på vilka kompetenser som klassificeras som 
icke-tekniska färdigheter samt sätt att utföra bedömning av dessa. Av teoristudien 
hittades stora likheter med hur olika högriskorganisationer ser på icke-tekniska 
färdigheter. Dessa har tolkats och justerats så att de bättre kan användas som ett 
verktyg till bedömningen.  
 
De slutsatser och rekommendationer som redovisas är bland annat att bedömningen 
bör utföras av fler en bara en person, genomföras med användning av videoinspelning 
för att bättre kunna återblicka på scenarion och användning av tabellerna i appendix 
för att lättare kunna identifiera vilka icke-tekniska färdigheter som förekommer bland 
kontrollrumsoperatörerna. 

Nyckelord 

Simulator, observation, bedömning, mänskliga faktorer, kärnkraftverk, kontrollrum, 
icke-tekniska färdigheter, c4i.
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Abstract 

This bachelor of science thesis elapsed over a time of ten weeks of full time studies at 
the Royal Institute of Technology as a finishing part of our Bachelor of Science degree 
as mechanical engineers. The work took place at the institution of applied mechanics 
in Södertälje, with Oskarshamnsverkets kraftgrupp (OKG, who owns and operates the 
nuclear facilities in Oskarshamn) as our employer. 
 
The goal of our thesis was to help OKG with the problems they experience during the 
annual evaluation of their control room personnel. The problems are that the 
evaluation is difficult and subjective to conduct for one single assessor as there is much 
information to handle during the observation, and obvious requirements for how to 
evaluate behaviours needs development. The definition of good behaviour also need 
development. 
 
To improve the assessment we made a study of theory from books and reports from 
organisations that are specialised in nuclear plants and safe operation of those. This 
theory were confirmed and complemented with general information in relevant areas. 
 
This report shares a majority of views on what competencies that classifies as non-
technical competencies as well as a way of evaluating these. The conclusions and 
recommendations that is presented is among others that the evaluation should be 
performed by more than one person, with the use of video and sound recording and a 
chart underlay to see which non-technical skills that appears among the control room 
personnel. 

Key-words 

Simulator, observation, evaluation, assessment, human factors methods, nuclear, 
control room, non-technical skills, man-machine, operator, c4i. 
  



 

  



Förord 

Detta examensarbete utfördes under tio veckor som avslutande del i 
högskoleingenjörsutbildningen maskinteknik med inriktningen säkerhet och ledning av 
avancerade system.  
 
Arbetet utfördes på institutionen för tillämpad maskinteknik vid KTH i Södertälje, med 
Oskarshamnsverkets kraftgrupp (OKG, som äger och driver kärnkraftverken i 
Oskarshamn) som uppdragsgivare. 
 
Examensarbetet skedde med kontinuerlig kontakt med handledare från både KTH och 
OKG för att kunna tolka, definiera och styra projektet i riktning mot de uppsatta målen. 
Två resor med besök på OKG:s kärnkraftverk i Oskarshamn skedde under 
examensarbetets gång. Det första i uppstartsfasen av arbetet för att få en presentation 
av och diskutera uppgiften. Under det andra och sista besöket redovisades 
examensarbetet muntligt inför representanter och handledare från OKG samt 
projektgruppens handledare från KTH. 
 
Vi vill tacka våra handledare från KTH och OKG, samt vår inriktningsansvarige Bertil 
Wanner som varit med och hjälpt oss genom viktiga delar av vår utbildning. Även ett 
stort tack till OKG som tagit emot oss och låtit oss utföra vårt examensarbete hos dem. 
 

Södertälje 2015-06-12 

Anders Stenvall 

Magnus Wedenborg 
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1 Inledning   

1.1 Bakgrund 

OKG:s organisation är uppdelad i tre produktionsblock, ett för varje kärnreaktor. 
Driftcheferna på respektive block inom OKG:s organisation är ansvariga för 
kompetensutvecklingen för varje operatör och gör således en bedömning av 
kompetensen hos skiftchefer, reaktoroperatörer och turbinoperatörer varje år. 
Bedömningen äger rum i en simulator och omfattar en observation av hur pressade 
situationer hanteras, processförståelse, teknisk kompetens och driftmannaskap (rätt 
attityd till sitt arbete, att följa givna regler samt att arbeta efter vedertaget arbetssätt). 
Till sin hjälp har driftcheferna en mall som de fyller i. Efter observationen ska 
driftcheferna göra en bedömning av operatörernas agerande och ta fram en 
utvecklingsplan som var och en ska arbeta på under resterande utbildningsvecka i 
simulatorn.  
 
Problemet som upplevs är att det under detta observationspass händer så mycket att 
det blir svårt att hinna med att se alla aspekter som ska ligga till grund för 
utvecklingsplanen. Som ensam person är det svårt att se allt vilket gör att stödet från 
Kärnkraftsäkerhet och utbildning (KSU) blir viktigt. KSU deltar dock enbart vid övning 
och inte prövning vilket gör att driftchefen är ensam i denna bedömning och 
utvärdering. 
 
Det finns i dagsläget ett behov av att vidareutveckla hur beteende i kontrollrummen 
ska bedömas, vilka kriterier som ska gälla och definitionen av ett bra beteende. För att 
göra bedömningen enklare och mer objektiv bör bedömningsverktyget förbättras för 
att kunna fungera som ett bättre stöd för driftchefen att genomföra bedömningen. 

1.2 Syfte och frågeställning  
Driftchefen har ansvar för kompetensutveckling för varje roll inom 
kontrollrumspersonalen och för att kunna ta det ansvaret är det viktigt att en möjlighet 
fås att bedöma varje enskild person samt ta fram en plan för utveckling.  
 
Syftet med detta arbete är att göra den bedömningen enklare för att på ett bättre sätt 
kunna ta fram utvecklingsplaner för operatörerna. Syftet är också att göra 
återkopplingen tillbaka till driftcheferna bättre. 
 
Frågeställning som behöver besvaras är: 

 Hur rekommenderas det att bedömningen av kontrollrumspersonal ska 
utföras? 

 Hur ska observation och bedömning läggas upp för att det på ett så enkelt sätt 
som möjligt stödjer driftcheferna? 
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1.3 Mål 

Kravbilden och förväntningar vad gäller beteende i kontrollrummet tas fram av OKG. 
Undersökning av vad som finns i dagsläget ska ske och förslag ska lämnas på hur OKG 
skulle kunna mäta icke-tekniska färdigheter. Ett färdigt verktyg måste sedan anpassas 
utifrån kravbilden vilket inte är säkert att det kommer finnas möjligheter till under 
examensarbetesperioden.  
 
Kortfattat är uppdraget alltså följande: 

 Identifiera och föreslå ett sätt att hinna med att se alla eller de viktigaste 
aspekterna för att underlätta bedömningen av icke-teknisk kompetens hos 
kontrollrumspersonal. 

 Elaborera fram och presentera ett förslag över hur OKG kan göra en 
bedömning av icke-teknisk kompetens hos kontrollrumspersonal. 

1.4 Avgränsningar 

 Ett förslag på bedömning av kontrollrumspersonal behöver endast tas fram. 

 Försök av användning av projektets resultat kommer inte att utföras. 

 Projektet omfattar endast verksamheten på OKG.  

 Förslaget är endast anpassat efter den årligt återkommande 
kompetensbedömningen. 
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2 Metod och genomförande 
Denna del av rapporten behandlar de metoder som användes för att genomföra 
examensarbetet. Den inkluderar arbetsprocessen samt en beskrivning av de 
lösningsmetoder som arbetet fortskridit genom. 

2.1 Arbetsprocessen 

Examensarbetet påbörjades genom tilldelning av ett uppgiftsunderlag från OKG som 
innehöll en färdig bakgrund, syfte, uppdrag och frågeställningar som gav en grund för 
uppgiften ”verktyg för bedömning av kontrollrumspersonal vid simulatorträning”. 
Sedan har denna grund till vissa delar omformulerats och specificerats tillsammans 
med handledare från både OKG och KTH. Mål och avgränsningar arbetades fram för att 
säkerställa att arbetet blev utfört som tänkt från uppdragsgivaren OKG samt att arbetet 
skulle vara genomförbart inom utsatt tid. 
 
När det fanns en bra definition av vad arbetet skulle innehålla så fortsattes det genom 
att ta fram en nulägesbeskrivning. Denna utfördes med hjälp av material från OKG som 
beskrev simulatorbedömningen och hur den utfördes. Stora delar av detta material har 
utelämnats ur denna rapport på grund av att informationen till stor del har varit 
sekretessbelagd.  Till detta samlades det via en teoristudie in relevant information från 
olika kärnkraftsorganisationer för att reda ut hur dagsläget såg ut och hitta deras 
rekommendationer till ett utförande, vilket resultatet av går att hitta i faktadelen av 
denna rapport. Slutligen jobbades det fakta vi samlat ihop för att nå ett resultat. 
Resultat samt och slutsats finns att tillgå i slutet av denna rapport.  
 
Under uppstartsfasen av examensarbetet var tron och förhoppningen att ett besök vid 
en simulatoranläggning skulle utföras för att få en bra grund till vår förståelse och 
nulägesanalys. Denna plan fick dock avstyras eftersom ett sådant besök och dess 
förberedelser drog ut på tiden allt för mycket. 

2.2 Teoretisk referensram 
De kurser som legat till grund och varit användbara för detta examensarbete har 
varit: 
 

 ML1107 Ledarskap och organisation, grundkurs 
I denna kurs har vi lärt oss olika ledarskapsteorier, gruppteorier, beteende- 
och personlighetsstilar, kommunikationens betydande, självkännedom med 
mera.  

 

 HN2008 Säkerhetsstrategier 
Denna kurs har gett oss förståelse och kunskap om riskerna med samspelet 
MTO (Människa-Teknik-Organisation), nödvändiga åtgärder och metoder för 
att hitta och förebygga faror i riskfyllda verksamheter samt olika standarder 
och regelverk. Från denna kurs har vi insett säkerhetsarbetets syfte och 
mening. 
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 ML1197 Säkerhet och ledning av avancerade system, projektkurs 
Kursen innehöll ett projektarbete på 15 högskolepoäng hos OKG där vi lärde 
oss mer om projektarbete och rapportskrivning. Vi lärde oss också om OKG:s 
organisation och arbetsmetoder för att genomföra en periodisk 
säkerhetsgranskning. 

2.3 Lösningsmetod 

2.3.1 Teoristudie 

Teoristudien gick ut på att: 

 Läsa utdelat material från OKG. 
- Innehållande intern information om simulatorbedömningen. 

 Samla väl underbyggd fakta till bedömningsverktyg. 

 Hitta situationer där liknande bedömningsverktyg har implementerats eller 
information som hjälper med detta.  
 

En del av insamlad fakta kom från OKG:s interna dokument och tilldelades via 
handledaren på företaget. Detta kompletterades med information från böcker och 
rapporter från organisationer som specialiserat sig på kärnkraft och säker drift av 
dessa, eller alternativt från andra riskfyllda verksamheter. Även källor med generell 
information om till exempel bedömning av kompetens användes. Tillsammans 
användes källorna för att styrka och komplettera varandra vilket innebär att adekvat 
fakta kunde presenteras. 
 
Teoristudien utfördes med förhoppningen att hitta liknande situationer som beskrivits 
i vår uppgift för att kunna jämföra dessa och eventuellt ta hjälp av tidigare erhållen 
fakta och kunskap. På så sätt hoppades vi kunna få fram ett bättre bedömningsverktyg 
och att detta i sin tur skulle leda till ett bättre resultat. Ur utdelat material från OKG 
försökte vi få en fullständig bild och förståelse för hur bedömningen gick till i nuläget, 
samt att hitta eventuella krav som vårt resultat behövde anpassas efter. 
 
Den databas som användes för att söka och finna information var KTH:s biblioteks 
sökverktyg Primo. Stora delar av dokumenten har också hämtats direkt från 
kärnkraftsrelaterade organisationer där referenser till andra dokument har lett oss 
vidare till nya relevanta faktakällor. Dessa har i sin tur ofta refererat till ytterligare 
dokument vilket har gett ett nätverk av dokument att sålla och leta information mellan.   

2.3.1.1 Sökord 

En lista med sökord som användes var för sig eller i kombination:  

Simulator, observation, evaluation, assessment, human factors, methods, nuclear, 
control room, non-technical skills, man-machine, operator, c4i, cognitive skills, social 
skills, behavioural markers. 
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3 Nulägesbeskrivning 

3.1 Organisationer 

Nedan följer en kort introduktion till de organisationer och verktyg som hade störst roll 
i detta arbete. Utöver OKG presenteras organisationer som agerat som källor till 
majoriteten av insamlad fakta.  

3.1.1 Oskarshamnsverkets kraftgrupp (OKG)  

OKG äger och driver idag tre kokvattenreaktorer, Oskarshamn 1, 2 och 3 vilka 
tillsammans svarar för cirka tio procent av Sveriges totala elproduktion. Oskarshamn 1 
(O1) är Sveriges äldsta kommersiella kärnkraftsanläggning och togs i bruk 1972. 1974 
togs Oskarshamn 2 (O2) i bruk och till sist togs sedan Oskarshamn 3 (O3) i bruk 1985. 
Alla reaktorer har genomgått ett effekthöjningsarbete vilket har gjort O3 till världens 
största kokvattenreaktor (OKG, 2015). 

3.1.1.1 Organisationens uppbyggnad 

OKG:s organisation är av linjeslag med säkerhet- och kvalitetsavdelning samt 
rådgivande VD-stab i anslutning till VD. Organisationen är sedan uppdelad i åtta 
stödfunktioner där vissa stödjer hela verksamheten, medan tre produktionsblock är 
specifika för de tre olika reaktoranläggningarna för att kunna fokusera ytterligare på 
produktionsanläggningarna. Detta finns beskrivet i figur 1, där produktionsblocken är 
markerade (OKG, 2014, p. 10).  

Figur 1. OKG:s uppbyggnad (OKG, 2014) 

 
I tabell 1 nedan följer en lista över benämningar i OKG:s organisationsindelning: 

Förkortning Avdelning 
S Säkerhet och kvalitet 
T Teknik 
U Underhåll 

P1 Produktion block 1 
P2 Produktion block 2 
P3 Produktion block 3 

G Gemensam service 
E Ekonomi 
H Personal 

Tabell 1. Benämningar av OKG:s organisationsområden (OKG, 2014) 
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Denna examensarbetesuppgift skedde genom avdelning H som sedan kan hjälpa och 
tillämpas av driftcheferna på blocken P1, P2 och P3 i deras bedömning av sina 
skiftchefer och operatörer inom respektive block, som beskrivits i inledningen.  

3.1.2 Kärnkraftsäkerhet och Utbildning (KSU)  

KSU är ett aktiebolag som hjälper till att kompetenssäkra personal på de svenska 
kärnkraftverken genom befattningsutbildningar. En del av utbildningen sker via träning 
i simulatorer. De sprider information om kärnkraft samt samlar och analyserar 
driftserfarenheter från kärnkraftsverksamhet i hela världen. KSU är medlem i World 
Association of Nuclear Operators (KSU, u.d.). 

3.1.3 World Association of Nuclear Operators (WANO)   

WANO är en icke vinstdrivande förening med säte i Storbritannien som grundades i 
Moskva till följd av kärnkraftverksolyckan i Tjernobyl. Föreningen är tänkt att hjälpa 
alla företag som bedriver kärnkraftsverksamhet runt om i världen att enas och 
åstadkomma en så hög standard som möjligt för säkerhet, med säkerhet som det enda 
målet. Detta sker genom att bistå med medel som planer, granskningar, teknisk 
support och samlingar med drifterfarenheter (WANO, u.d.). 

3.1.4 International Atomic Energy Agency (IAEA) 

IAEA, eller internationella atomenergiorganet, är en organisation som tillhör FN och 
bildades 1957 som en reaktion på den rädsla och ovisshet som uppstod vid 
uppkomsten av kärnenergi. Organisationens uppgift är att övervaka, kontrollera och 
verifiera kärnkraftsproduktion samt att motverka utveckling och användning av 
kärnvapen.  
 
IAEA bistår kärnkraftsanläggningar med säkerhetsprogram och standarder samt guider 
för implementering av dessa för att anläggningarna ska kunna utföra ett effektivt 
säkerhetsarbete som ska skydda människa, natur och miljö mot radioaktiv strålning 
(IAEA, 2014).  

3.1.5 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 

Strålsäkerhetsmyndigheten är den myndighet under svenska regeringens 
miljödepartement som ansvarar för strålskydd och kärnsäkerhet. De arbetar för att 
skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. En av SSM:s uppgifter 
är att agera som tillsynsmyndighet där de kontrollerar att kärnkraftsanläggningar följer 
de regler och lagar som finns samt uppfyller sitt strålsäkerhetsansvar. SSM bildades 
2008 i samband med att Statens kärnkraftsinspektion och Statens strålskyddsinstitut 
sammanslöts till en myndighet (SSM, 2012). 
  



7 

4 Faktainsamling 

4.1 Kunskap och kompetens 

4.1.1 Bakgrund 

För att få veta mer och få en förståelse om den kunskap och kompetens som behövs 
och ska bedömas i en simulator så presenterar den här delen av rapporten generell 
information om dessa områden. 

4.1.2 Kunskap 

Kunskap har länge delats upp i olika kvaliteter för att analysera, problematisera och 
nyansera kunskapsbegreppet. Läroplanen för gymnasieskolan och den kommunala 
vuxenutbildningen delar in kunskap i fyra former: fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. Fakta syftar på själva informationen. Förståelse syftar till att kunna tolka, 
förklara och reflektera. Färdighet syftar på själva utövandet medan förtrogenhet syftar 
till en urskiljnings- och omdömesförmåga. Vårt kunnande är ett samspel mellan dessa 
fyra olika former utan en hierarkisk klassificering, där ingen del är en fristående 
egenskap i sig utan alla former involveras även när man utövar ett yrke. Tack vare de 
olika delarna i kunskapen kan välbetänkta bedömningar utföras av de problem vi ställs 
inför i arbetslivet. Dessa olika kunskapsformer kan föras in i kompetensbegreppet som 
har en betydande kraft i arbetslivet (Carlsson, et al., 2007; Lindström, et al., 2013).  

4.1.3 Kompetens 

Att vara kompetent kan definieras som att innebära ”att kunna hantera komplicerade 
uppgifter i en komplex yrkesverklighet”. Med det menas att kompetensbegreppet 
omfattar både teori och praktik men har sin bas i det praktiska handlandet. När en 
persons kunnighet bedöms sker detta i allmänhet utifrån en avgränsad situation. Den 
bedömningen avser ofta kärnproblem eller typiska situationer som är vanligt 
förekommande i yrket. För att beskriva vad som menas med ett kärnproblem ges ett 
exempel på när en sjuksköterska ska ge en patient en injektion. Att sätta nålen i rätt 
kärl är det centrala i handlingen men den färdigheten är ganska liten i det hela stora 
sammanhanget. Sjuksköterskan behöver använda sig av kommunikation med 
patienten för att skapa en avspänd atmosfär, ha kunskap om det specifika preparatet, 
lämplig dos och vad som händer i kroppen där detta tillförs. När sjuksköterskan bedöms 
angående hur skickligt hon hanterade situationen tittar man på alla dessa färdigheter, 
inte bara hur själva nålen injiceras. 
 

För att sjuksköterskan ska klara av denna handling behövs liknande erfarenheter, och 
dessa erfarenheter beskrivs med begreppet förtrogenhet. Förtrogenhet gestaltar sig i 
handlandet för olika typer av situationer medan färdighet är inbäddad i ett större 
sammanhang. Följden av detta resonemang visar att alla de fyra kunskapsformerna: 
fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet involveras när man utför ett yrke.  
 
Kompetens är inte bara något som en individ innehar, för det kan också känneteckna 
sociala grupper eller organisationer. Den är även kopplad till en viss verksamhet eller 
en viss arbetsuppgift. När begreppet kompetens används inom en organisation eller en 
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grupp blir kompetensen en funktion av samspelet mellan de människor som ingår i 
organisationen eller gruppen. Här måste vi bedöma interaktionen som bygger upp 
gruppen och inte endast summera individernas kvaliteter av kompetens (Carlsson, et 
al., 2007). 
 

 
 
 
Den vänstra delen i figur 2 visar den kompetens som individen eller gruppen innehar. 
Här skiljs det på den formella och faktiska kompetensen. Den formella kompetensen 
ges exempelvis efter avklarad utbildning som ger behörighet till att praktisera ett yrke, 
men vissa kan ha svårt att praktisera uppgifterna de ställs inför som syftar på den 
faktiska kompetensen.  
 
Figurens högra sida visar att det ställs kompetenskrav eller kvalifikationer utifrån en 
viss verksamhet. Även här kan man skilja på två delar av denna kvalifikation – de 
offentliga kraven som ställs för ett visst yrke (högskoleutbildning) och de faktiska 
kraven som ett visst yrke eller en viss verksamhet kräver.   
 
I mitten av figuren syns ”kompetens i användning” som innebär att kompetensen 
framträder och utvecklas i interaktionen med uppgiften. Det är i relationen mellan 
individen och arbetsuppgiften som kompetensen ständigt prövas i olika situationer. Att 
vara kompetent är alltså ingenting som en individ eller grupp har för evigt, utan det är 
ens handlingar som är mer eller mindre kompetenta i olika typer av situationer. Det 
handlar alltså om att kunna definiera och lösa problem, planera, kommunicera med 
olika involverade parter, genomföra och utvärdera genomförda insatser i en viss 
situation.  
 
Det som är viktigt att poängtera är att det kompetenta handlandet sker av individen 
eller gruppen i en viss situation, som är en funktion av det kunnande som anskaffats, 
uppgiftens karaktär och förutsättningarna för hur uppgiften ska utföras: varför Carlsson 
et al. har justerat Ellströms figur för att visa dess dynamiska innebörd enligt figur 3 på 
nästa sida (Carlsson, et al., 2007). 
 
 

Figur 2. Olika synsätt på kompetens (Ellström, 1997) 
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4.2 Bedömning 

4.2.1 Bakgrund 

Bedömning är något som ingår i det mesta vi gör och lär oss. Det är en viktig del för 
kontroll av den kunskap och kompetens vi lärt oss genom studier eller genom 
erfarenheter. I arbetslivet har bedömning en väsentlig roll för att kunna visa att vi har 
den yrkeskompetens som behövs. Syftet med bedömningen, som till exempel att 
bekräfta kompetens eller förutsäga framtida prestationer, avgör vilken 
bedömningsmetod som används. Bedömning sker ofta i slutet av en träningsperiod 
eller kurs för att avgöra i vilken utsträckning som operatörer har nått målen med 
övningen (IAEA, 2006, p. 3; Carlsson, et al., 2007). 
 
I yrkesverksamhet och utbildningssammanhang är bedömning ett sätt för individen att 
visa upp sitt kunnande och sin kompetens av vad de har lärt sig eller redan kan. Syftet 
med bedömning är således att ge en så tydlig bild som möjlig av individens kunskaper. 
Det ger ett kvitto på dennes insatser och en vägledning till de kompetenser som kan 
behöva vidareutvecklas.  Bedömning används också för att befrämja och diagnostisera 
lärande. Bedömning av yrkeskunnande kan också avse faktisk kompetens som numera 
kallas för validering av kompetens. Denna kompetens kan antingen införskaffas genom 
utbildning, studier, arbete eller på ett annat praktiskt sätt. Validering innebär att en 
värdering görs av individens samlade kunskaper och färdigheter. (Lindström, et al., 
2013; Carlsson, et al., 2007).  
 
De grundläggande frågorna som behöver redas ut i bedömningsproblematiken är: 
 

 Vilket problem är bedömningen lösning på? 

 Vad ska bedömas?  

 Vad ska man göra med bedömningen? 

 Hur ska bedömningen gå till? 

 Vem ska göra bedömningen? 

 När ska bedömningen ske? 
 
För att en bedömning ska bli praktisk och möjlig kommer den endast utgöra ett 
stickprov av den kunskap som kan förekomma och som är relevant. Här följer några 
ställningstaganden som behöver göras. Ett urval måste göras av den yrkeskompetens 
som behövs så att det ska spegla en helhet i kunnandet. Om syftet med bedömningen 
är att visa någons lämplighet för ett visst yrke är det av stor betydelse att innehållet 

Figur 3. Ett dynamiskt synsätt på kompetens (Carlsson, et al., 2007)  
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som bedöms är centralt i yrket och verklighetsnära. Bedömningen måste även ske 
under rättvisa och tillförlitliga förhållanden där alla som genomgår ett prov blir 
likvärdigt bedömda. 
 
Helheten av kunnandet utgörs av dimensioner av olika slag. Vissa kunskapsdimensioner 
kan vara lätta att uttrycka i ord medan andra kan vara svårare eller rent av omöjliga att 
synliggöra. Karaktären av kunskapsdimensionerna kan vara teoretiska eller praktiska 
där vissa är lätta att bedöma medan andra är svåra.  
Detta förhållande gör att bedömningen blir mer komplicerad. För att inte missa några 
väsentliga delar i bedömningen ställs det krav på hur den ska gå till. Här går det inte att 
använda en och samma bedömningsmodell för de olika kunskapsdimensionerna. 
Bedömningens säkerhet och tillförlitlighet varierar också med olika 
bedömningsmodeller. Dessutom måste man bestämma sig för vilken grad av osäkerhet 
som ska tillåtas.  
 
Några centrala principer som ligger till grund för bedömning är att de baseras på 
erfarenheter, tydliggjorda grunder och att den utförs med ett omdöme. Det finns en 
stor risk att bedömningen ger ett stort utrymme för subjektiva variationer när den 
endast utgörs av bedömarens erfarenheter. Ännu värre blir det om den utförs med 
godtycke om en prestation är bra eller inte. För att minska variationen mellan olika 
bedömningar krävs det en tydliggjord grund av kriterier och kännetecken för vad som 
karakteriserar goda prestationer. Men det krävs också att den görs med ett gott 
omdöme som utvecklas genom samtal mellan olika parter där man resonerar utifrån 
erfarenheter och olika yrkesexempel vad bedömningen bör vila på (Carlsson, et al., 
2007).  

4.2.2 Mål- och kunskapsrelaterad bedömning 

I ett mål- och kunskapsrelaterat bedömningssystem är mål och kriterier 
referenspunkter. Här bedöms eleverna inte med varandra utan de bedöms i 
förhållande till mål i kursplanen som anger vad individen ska kunna inom ett visst 
kunskapsområde. Carlsson et al. refererar till Murphy (1995) som säger att 
bedömningen bygger på att målen kan nås av alla, men hur väl och när de uppnås skiljer 
från individ till individ. Elevens potential betraktas som dynamisk och föränderlig som 
är möjlig att påverka och inte något som är förutbestämt. Därför är det viktigt att 
uppgifterna måste spegla sambandet mellan bedömning och lärande (Carlsson, et al., 
2007; Lindström, et al., 2013; Gustavsson, et al., 2012).  

4.2.3 Bedömningens säkerhet 

När en bedömning sker med hjälp av prov eller en lärares iakttagelser är underlaget 
alltid begränsat till innehållet och uppgifterna som används. De olika underlagen vägs 
samman och generaliseras utifrån dessa. Carlsson et al. och Lindström et al. hänvisar 
till Nuttall (1987) som menar att all bedömning baseras på ett urval av beteenden som 
vi är intresserade av (Carlsson, et al., 2007; Lindström, et al., 2013).  
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Fokus vid bedömning är ofta kunskap och urval av kunskap. Det urval av uppgifter som 
används vid bedömning måste också vara tillräckligt stort för att det ska betraktas som 
tillförlitligt, annars blir slumpens inverkan för stor. Ett viktigt påpekande i detta 
sammanhang är att vi bara kan bedöma den kunskap som visas. Det går inte att säga 
att en individ ”inte kan” eftersom vi inte vet om individen kan, inte haft möjlighet eller 
inte velat uppvisa sitt kunnande. Då ställs frågan hur säker och pålitlig bedömningen 
är. Validitet och reliabilitet är två begrepp som brukar användas i detta sammanhang 
när man talar om bedömningens säkerhet och tillförlitlighet. Validitet innebär att testet 
faktiskt mäter det de säger sig mäta medan reliabilitet innebär att mätningen sker på 
ett tillförlitligt sätt som att resultatet ska vara detsamma oavsett vem som utför testet. 
Dessa två begrepp tolkas olika beroende på vilket bedömningssystem de används i. 
 
Carlsson et al. skriver om fidelity (trohet) vilket de tolkar som ”överensstämmelse med 
originalet”. Detta begrepp bör fokuseras på och handlar om hur väl prestationen har 
dokumenterats riktigt och rättvist. En bedömning måste vara noggrann, tillförlitlig, 
avslöjande och rättvis för att vara pålitlig. Det finns tre saker som kan gå fel i 
bedömningen av en individ utifrån bedömarens perspektiv, enligt nedan: 
 
Kunskapen avslöjas: 

- men tolkas inte och dokumenteras inte; 
- dokumenteras men tolkas fel; 
- tolkas rätt men dokumenteras inte (Carlsson, et al., 2007). 

4.2.4 Bedömning och lärande 

Bedömning och lärande har en nära koppling som framhävs allt mer. Lärandet kan ske 
på många olika sätt i olika miljöer. Faktorer som exempelvis undervisning och 
bedömningens utformning har påverkan på hur lärandet sker. När bedömningen 
stödjer och stimulerar lärandet får eleverna en ökad tilltro till sin egen förmåga att 
utvecklas genom att deras kunskaper analyseras och värderas. I motsats kan en 
bedömning där analysen inte tas med uppfattas som en dom eller kanske också ett 
fördömande (Carlsson, et al., 2007; Lindström, et al., 2013).  
 
Det är viktigt att elevernas miljö är så autentisk som möjligt att lärandet känns givande. 
Det är också viktigt att eleverna ställs inför olika situationer så att de kan visa sin 
kompetens på olika sätt. En snabb feedback är viktig när eleven arbetar med 
begreppsbildning och en beskrivande feedback med information behövs för att 
återkopplingen ska bli en utgångspunkt för såväl planerandet och genomförandet av 
det fortsatta lärandet. Det medför också en bättre förståelse för syftet med 
undervisningen. Elevens delaktighet är också viktigt för att eleven ska förstå vilken 
kunskap han eller hon innehar samt vilken kunskap som behöver utvecklas. Om 
eleverna får insikt om sin lärande- och bedömningsprocess så kan deras prestationer 
förbättras. Eleverna bör också göra självreflektioner om sin egen lärandeprocess därför 
det kan ge pedagogiska effekter på deras egen utveckling och vara till hjälp för 
bedömarna (Lindström, et al., 2013; Carlsson, et al., 2007; Gustavsson, et al., 2012).  
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4.2.5 Bedömning av yrkeskunnande 

Ett yrkeskunnande är en komplex kunskap av olika kvaliteter och därför ställs det krav 
att bedömningsformerna kan infånga dessa. Carlsson et al. säger att de i stort sett kan 
identifiera två inriktningar när det gäller bedömning av yrkeskunnande. Den ena 
inriktningen bygger på normrelaterade prov och den andra bygger på bedömning av 
praktiskt handlande eller handlande i autentiska situationer. Inom dessa två 
inriktningar förekommer det flera olika bedömningsformer där ett komplement till 
båda typerna av bedömning kan vara personliga samtal eller intervjuer.  
 
Normrelaterade prov är standardiserade, normerade och brukar beskrivas som 
objektiva prov. Proven kan skilja sig åt där de till exempel kan vara avsedda för att ge 
en bild av en persons kunskaper, attityder eller personliga egenskaper. 
Standardiseringen innebär att de yttre villkoren som till exempel tid, plats eller 
hjälpmedel är likartade där och att rättningsmetoden ska vara densamma. Vanligtvis är 
det datorer som rättar proven, eftersom de ses som oberoende utan värderingar. För 
att proven ska vara normerade måste ett stort antal personer utfört dem. Av de 
sammanlagda resultaten så har gränser och poäng kunnat fastställas för att ge en 
realistisk bild av den variation av individer som kan förekomma.  
 
Bedömning av praktiskt handlande kan i vissa fall ses som motsatsen till de 
normrelaterade proven men de kan också vara mer eller mindre standardiserade och 
bygga på likartade grunder trots att det generellt är svårt att standardisera en praktisk 
situation. När det gäller bedömning av autentiskt handlande är det istället mål och 
kriterier som är standardiserade. Autenticitet kan både avse de uppgifter som används 
och de sammanhang de utförs i. Alltså innebär en hög autenticitet att uppgifterna som 
bedöms förekommer i arbetslivet och att bedömningen sker i anslutning till en faktisk 
yrkespraktik. För att fånga in denna praktiska kompetens ställs det andra krav på de 
bedömningsformer som används, där synen är att denna kompetens bemästras av 
individen i olika sociala sammanhang. Det är ofta där lärandet och kunskapen har tagit 
plats. Det innebär att kunnandet måste testas i yrkessammanhang eller i så likvärdiga 
miljöer som möjligt.   
  
Viktigt är att begreppen som används är avgränsade på ett klart och tydligt sätt genom 
att innebörden för de komplicerade och svårtydliga begreppen är preciserade och 
tydliggjorda. Kommunikationsförmåga, samarbetsvilja eller personlighetsegenskaper 
kan vara exempel på sådana komplicerade begrepp. Sedan måste det avgränsade 
begreppet kunna delas upp i ett antal kognitivt baserade kvaliteter där varje sådan 
kvalitet i sin tur ska kunna definieras. En allmänt rådande ambition är att dessa ska 
synliggöras för alla involverade i bedömningsprocessen, både för bedömare och den 
som bedöms (Carlsson, et al., 2007).   

4.2.6 Bedömningsmatriser 

Bedömningsmatriser utvecklas för att ge en mer strukturerad bedömningsanvisning så 
att olika bedömare lättare blir överens vid bedömning av omfattande arbete. I en 
bedömningsmatris bedöms olika aspekter av kunskap där man inom varje aspekt 
bedömer kvaliteten i olika nivåer. En bedömningsmatris brukar delas upp i två delar, i 
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aspekter eller kriterier i den vänstra kolumnen och kvalitativa nivåer i den översta 
raden. I rutorna behövs tydliga nivåbeskrivningar och aspekter som är definierade i 
relation till målen så att den blir användbar (Lindström, et al., 2013).  

4.3 Kompetenser som ska bedömas 

4.3.1 Icke-tekniska färdigheter 

Efter flera förödande flygolyckor på 60- och 70-talet står det idag klart att ett arbete i 
en högriskorganisation som till exempel inom flyg, sjöfart eller kärnkraft kräver både 
tekniska kunskaper och färdigheter som är knutna till den egna professionen samt icke-
tekniska sociala och kognitiva färdigheter. Dessa färdigheter tränades aldrig 
systematiskt tidigare utan fördes över som tyst kunskap i professionella utbildningar så 
därför utvecklade flygindustrin under 80- och 90-talen nya träningsprogram för lära ut 
och träna dessa färdigheter. Dessa program har sedan anpassats och spridits till många 
andra verksamheter (Härenstam, 2015; Haddleton, 2014).  
 
Det bör noteras att beteendena i de sociala färdigheterna generellt sker i form av 
kommunikation (verbal och icke-verbal) som direkt kan observeras. De kognitiva 
färdigheterna är dock inte direkt observerbara eftersom de inte förverkligas i öppna 
beteenden utan förekommer i personens huvud. Därför bör de i bedömningssyfte 
synliggöras i observerbara beteenden som till exempel i specifika handlingar eller med 
verbalisering. Om en person tar ett beslut kan bedömaren antyda att inga urval av 
alternativ ägt rum. Om denna urvalsprocess skett med verbaliserad diskussion avslöjar 
det att valgenereringar och jämförelseprocesser tillämpats (Klampfer, et al., 2001; Flin, 
et al., 2003).  

4.3.1.1 Sociala förmågor 

Sociala förmågor är de förmågor som vi använder när vi kommunicerar och samspelar 
mellan varandra. Dessa förmågor används både verbalt och icke-verbalt genom 
gestikuleringar, kroppsspråk och personligt framträdande (SkillsYouNeed, u.d.).   

4.3.1.2 Kognitiva förmågor 

Kognitiva förmågor handlar om hur människan mentalt processar och bearbetar 
kunskap och information. Dessa förmågor hjälper oss att lära, minnas, relatera, 
resonera, anpassa, analysera, jämföra, ändra, skapa, välja, bedöma, gradera, lösa 
problem, dra slutsatser och fatta beslut (Wood & Siberry, 2014; Lund, 2010). 
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Benjamin Bloom var en pedagogisk psykolog som konstruerade en taxonomi 
(klassificeringssystem) för att kunna kategorisera lärandet i olika nivåer enligt följande 
i hierarkisk ordning:  

 Kunskap: Visar och återger memorerade faktakunskaper  

 Förståelse: Visar och förstår relationer och samband av lärd kunskap  

 Tillämpning: Tillämpar kunskaper på nya relativt okända tillämpningsområden 

 Analys: Analyserar fram beståndsdelar i en helhet och kan hitta det viktiga 

 Syntes: Producerar och skapar något eget och relativt unikt 

 Värdering: Utvärderar kunskaper, idéer, metoder och lösningar (Lund, 2010). 

4.3.2 Icke-tekniska färdigheter i högriskorganisationer 

För att erhålla en säker och effektiv katastrofhantering i kärnkraftsindustrier, liksom 
många andra högriskorganisationer, räcker det inte att endast förlita sig på kunskap, 
teknisk expertis och standardrutiner vid krissituationer. Högriskorganisationer är också 
beroende av icke-tekniska sociala och kognitiva färdigheter. Vid stressade 
nödlägessituationer krävs det koordinering av handlingar, kommunikation inom och 
mellan team samt en hög nivå av beslutsfattande. En studie i syfte att identifiera 
individuella icke-tekniska färdigheter för gruppmedlemmar som arbetar i 
krisberedskap inom kärnkraftverk, identifierade sex kritiska icke-tekniska färdigheter 
för alla roller inom krisberedskapen. Dessa var: 
 

 Kommunikation 

 Teamarbete 

 Stresshantering 

 Beslutsfattande 

 Ledarskap 

 Situationsmedvetenhet (Crichton & Flin, 2004). 

4.3.3 Gruppkompetenser för kontrollrumspersonal på kärnkraftverk 

Eftersom majoriteten av arbeten i högriskindustrier utförs i grupp så är det viktigt med 
ett fungerande grupparbete. Därför identifierade en studie gruppkompetenser för 
kontrollrumspersonal på kärnkraftverk, för att minska risken för fel och höja 
säkerheten. Syftet med studien var att skapa en taxonomi i ett ramverk för att 
identifiera och utveckla gruppkompetenser, tillåta en effektiv rapportering av 
teamarbete och vara till hjälp vid utredning av tillbud. Resultatet syns i tabell 2 på nästa 
sida som består av fem kategorier med 16 faktorer (O’Connor, et al., 2008).  
  



15 

Kategori Faktor Definition 
   

Situations-
medvetenhet 

Utveckla 
förståelse 

Analyserar och delar information i syfte att 
utveckla en exakt modell av problemet eller 
uppgiften. 

Förutseende Planerar framåt för att identifiera och diskutera 
beredskapsstrategier och/eller eventuella 
framtida problem. 

Upprätthålla 
översikt 

Behåller en bred bild av en uppgift eller 
situation utan att engagera sig i detaljerna. 

Prestanda-
övervakning 

Observerar aktiviteter och utförande av andra 
gruppmedlemmar. 

Gruppfokuserat 
beslutsfattande 

Analytiskt 
beslutsfattande 

Insamlar och integrerar information från 
medarbetare, väljer den bästa lösningen och 
utvärderar konsekvenserna. 

Tillvägagångssätt Följer skrivna procedurer. 

Intuitivt 
beslutsfattande 

Associerar ledtrådar i omgivningen till lämpliga 
korrigerande åtgärder och fattar ett beslut. 

Initiativ Använder omdöme för att fatta beslut och utför 
uppgifter utan att behöva bli tillsagd vad som 
ska göras. 

Kommunikation Bestämdhet Kommunicerar idéer och iakttagelser på ett sätt 
som är övertygande för andra 
gruppmedlemmar. 

Informations-
utbyte 

Utbyter information tydligt och korrekt mellan 
gruppmedlemmarna. 

Koordinering Anpassnings-
förmåga 

Reagerar flexibelt på förändrade krav på 
uppgifter eller situationer. 

Stödjande 
beteende 

Hjälper andra gruppmedlemmar i situationer 
där ser ut att de behöver hjälp. 

Hantering av 
arbetsbelastning  

Prioriterar och samordnar uppgifter och 
resurser 

Samverkan Ledarskap Leder och samordnar aktiviteter, motiverar 
andra gruppmedlemmar, bedömer teamarbete 
och fastställer en positiv atmosfär 

Samarbete Två eller flera gruppmedlemmar arbetar 
tillsammans på en uppgift som kräver 
meningsfullt beroende av varandra utan något 
ledarskap 

Följarskap Samarbetar i fullgörandet av en uppgift som 
leds av en seniormedlem 

Tabell 2. Gruppkompetenser för kontrollrumspersonal (O’Connor, et al., 2008). 
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4.3.4 Sju nyckelkvalifikationer 

Nedan framställs sju nyckelkvalifikationer som förekommer inom utbildningar med en 
kortfattad beskrivning. Nyckelkvalifikationerna är ett urval med endast relevanta 
kvalifikationer för kompetenser som ska bedömas: 

 Kommunikation  
- Ses som en grundläggande förmåga hos oss alla och innehåller 

förmågor som att tala, skriva, läsa, lyssna, förstå instruktioner, påverka 
och handleda andra. 
 

 Självständighet  
- Innehåller förmågor som självständigt beslutsfattande och 

beslutsagerande, arbetsprocesskunskap, framförhållning samt ansvars- 
och initiativtagande som individ. 
 

 Samarbetsförmåga  
- Innehåller förmågor som gäller elevens sociala kompetens, 

problemidentifiering i grupp, hänsynstagande och ansvarstagande för 
gruppen. 
 

 Planeringsförmåga 
- Innehåller förmågor som ekonomiskt tänkande, handlingsberedskap, 

arbetsprocesser och helhet samt föreställningsförmåga som innebär 
att kunna använda sin kreativitet, planera, organisera och genomföra 
arbetsuppgifter på en utsatt tid. 
 

 Analysförmåga  
- Innehåller förmågor som att se samband, omsätta teori i praktik, 

rimlighetsbedömningar, kvalitetsmedvetenhet och orsak-verkan-
förståelse. 
 

 Problemlösningsförmåga 
- Innehåller förmågor som att identifiera problemet, se adekvata 

lösningar, använda riktiga metoder, värdera och bedöma. 
 

 Utvecklingsförmåga  
- Innehåller förmågor som att lära sig där progression, initiativtagande 

och föreställningsförmåga ingår (Lindström, et al., 2013). 
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4.3.4.1 Specifika yrkeskunskaper 

Specifika yrkeskunskaper är en kvalifikation som inte ingår i de sju 
nyckelkvalifikationerna och utgörs därför av en egen huvudkategori. Vad som 
bestämmer vilka specifika yrkeskunskaper yrket kräver är dess karaktär. Det är dessa 
kunskaper som ökar den anställdas effektivitet på arbetsplatsen och som han eller hon 
kan ta med sig till andra liknande arbetsplatser säger Nijhof & Streumer (1998) med 
hänvisning från Lindström et al. Det som skiljer de specifika yrkeskunskaperna från 
nyckelkvalifikationerna är att de är förknippade med yrkets karaktär och krav vilket 
nyckelkvalifikationerna inte är.  
 
I de specifika yrkeskunskaperna ingår förmågor som handlag, förståelse för 
yrkesområdet, redskapskunskap, metodkunskap, råvarukunskap och kunskap om 
gällande lagar. Ett yrkeskunnande utgörs således av både specifika yrkeskunskaper och 
nyckelkvalifikationer. En elev anses som kompetent om han eller hon kan uppvisa dessa 
två kategorier och ska då kunna handskas med komplexa situationer (Lindström, et al., 
2013).   

4.3.5 Crew Resource Management (CRM) 

CRM är en metod för att systematiskt öva icke-tekniska färdigheter och bygga ett 
effektivt teamarbete där mänskliga fel kan ha förödande konsekvenser. I denna metod 
eftersträvas ett klimat med en öppen och tillåtande attityd där alla kommunicerar och 
delger sina synpunkter och observationer. De färdigheter och beteenden som ingår i 
CRM ska användas tillsammans med de yrkeskunskaper som krävs för att skapa en klar 
struktur för återkommande arbetsmoment i komplexa miljöer. Detta för att öka 
säkerheten och minska risken för olyckor. CRM-färdigheter är något som regelbundet 
brukar tränas i simulatorverksamheter med framgångsrikt resultat. De icke-tekniska 
färdigheterna inom CRM är: 

 Kommunikation. 

 Teamarbete/ledarskap. 

 Situationsmedvetenhet. 

 Beslutsfattande och prioritering. 

 Problemlösning. 

 Hantering av stress och utmattning. 

 Be om hjälp tidigt. 

 Bestämdhet. 

 Informations- och resursanvändning (Härenstam, 2015; Haddleton, 2014; 
Stanton, et al., 2010, p. 19). 

4.4 Simulatorövning och bedömning i simulator 

4.4.1 Bakgrund 

Säkerhetsanalyser och erfarenhet visar genomgående att mänskliga faktorn ligger 
bakom den största risken för allvarliga olyckor på ett kärnkraftverk. Ett nödvändigt 
verktyg i satsningen att reducera den risken med den mänskliga faktorn är 
användningen av simulatorer. Simulerade uppgifter används effektivt för att observera 
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lågfrekventa uppgifter såsom nödsituationshantering eller processuppstartande. 
Simulatorernas egenskap att återge verkliga situationer och miljöer ger operatörer 
chansen att lära sig och träna dem egenskaper som behövs vid olyckor och ovanliga 
händelser. Simulatorträning används också för att förstärka de uppgifter man lärt sig 
på andra inlärningssätt som i klassrummet och vice versa. Eftersom återgivningsnivån 
av verkligheten i moderna kärnkraftverkssimulatorer är hög så används de numera av 
de flesta kärnkraftsverksorganisationer för bedömning av kontrollrumspersonal (IAEA, 
2004, Foreword, stycke 2; IAEA, 2004, p. 5; Wright, et al., 2003, p. 45). 

4.4.2 Simulatorövningens värde 

En övning är effektiv om den tillför ett betydande värde till kärnkraftsanläggningens 
operationer genom ökad säkerhet, kvalitet eller produktion. Även om det inte går att 
fastställa till hur stor del simulatorträning har bidragit, eftersom fler förändringar har 
skett i anläggningarna under tiden, så har den övergripande operationella prestandan 
och säkerheten på kärnkraftverksanläggningar förbättrats avsevärt under början av 
2000-talet. Det står dock klart att förbättrad simulatorträning har bidragit till allt färre 
oplanerade stopp och effektivare respons på avvikande anläggningsförhållanden, vilket 
innebär att simulatorövning kan anses som effektiv. 
 
Idag finns verklighetsåtergivande simulatorer i hela världen och användningen av dessa 
är den enda realistiska metoden för att ge en verklighetstrogen och praktiskt träning i 
realtid för operatörer. Dessa simulatorer kan anpassas detaljerat för att efterlikna den 
specifika anläggning (kraftverk, system och kontrollrumsgränssnitt) som operatören 
arbetar i. Säkerhetsanalyser har visat att den största bidragande faktorn till risker är 
den höga sannolikheten för operatörsfel, och att det huvudsakliga sättet att minska 
denna sannolikhet är genom träning i simulatorer som avbildar specifika anläggningar 
(IAEA, 2004, p. 7).  

4.4.3 Simulatorövning för kontrollrumspersonal 

Simulatorövningar kan användas för att bedöma olika typer av kompetens: 
 

 Förmåga att genomföra bestämda arbetsmoment. 

 Fysiska och sensomotoriska färdigheter (syn, hörsel, känsel). 

 Kognitiva färdigheter. 

 Teamarbete samt säkerhetsattityder och beteenden – genom observation av 
simulerade uppgifter och användning av beteendemarkörer (Stanton, et al., 
2010, p. 36). 

 
Övningsprogram för kärnkraftverks kontrollrumspersonal består typiskt av en 
kombination av praktiska övningar, övning i klassrum, simulatorträning och 
självstudier. Övningarnas syfte är att utveckla kontrollrumspersonalens färdigheter, 
förmågor och kunskap som krävs för att manövrera anläggningen på ett sätt som är 
säkert, pålitligt och professionellt.  
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Målet under simulatorövning är att simulatorkontrollrummet ska avbilda och motsvara 
kontrollrummet på kärnkraftsanläggningen. Problem ska behandlas lika som riktiga 
anläggningsproblem med ifyllande av rätt pappersarbete, rätt samtal för assistans och 
underrättelse samt lokalisera och avhjälpa fel när det är lämpligt. Operatörer ska 
genomföra sina normala kontrollrumsuppgifter med autentiska kopior av 
kontrollrumsdokument (IAEA, 2004, p. 19).  
 
De flesta kärnkraftverksdrivande organisationer använder uppgiftsanalyser för att 
avgöra innehållet i simulatorträningen för kontrollrumspersonal. En sådan analys, som 
till exempel en hierarkisk uppgiftsanalys (HTA-analys), hittar de uppgifter som ska 
inkluderas i både inledande och fortsatt simulatorträning. Uppgiftsanalysen försäkrar 
också att prestandastandarder utvecklas och används för kritiska moment och faktorer. 
Även tidigare verksamhetserfarenhet är viktig för att hitta nödvändiga 
simulatorträningsmoment.  
 
Alltså är simulatorn det mest realistiska och praktiska verktyget för utbildning av 
kontrollrumspersonal. Sammanfattningsvis lägger de generella och huvudsakliga 
målen för simulatorövning störst vikt vid träning av: 

 Komponenter, utrustning och system. 

 Normal uppstart, att driva och stänga av anläggningen. 

 Hantering av små fel, avvikelser och nödsituationer. 

 Operativa erfarenheter från anläggning och kärnkraftsindustrin. 

 Repetition av teori och grundläggande kunskap. 

 Lagarbete, kommunikation och diagnostik (IAEA, 2004, p. 8).  

4.4.4 Kompetens hos kontrollrumspersonal 

Säkert och effektivt opererande av kontrollrum är beroende av kompetensen hos 
kontrollrumspersonal. Att hitta, träna, underhålla och bedöma kompetens är kritiska 
moment för att försäkra sig om att personal innehar lämpliga kompetensnivåer för att 
kunna utföra ett säkert och effektivt arbete. Förutom att försämra 
produktionseffektiviteten innebär operatörer med undermålig kompetens en risk för 
stora konsekvenser i säkerhetskritiska miljöer såsom ett kärnkraftverk. Det är därför 
kritiskt att kunna försäkra sig om kompetensen hos kontrollrumspersonal. 
 
En del av svårigheterna kring kompetens bland kontrollrumspersonal är att hitta vilken 
nivå som krävs för olika operatörsroller, samt hur övning och bedömning ska ske 
(Stanton, et al., 2010, p. 7). 

4.4.5 Bedömning i simulator 

Simulatorprövningar är ett viktigt verktyg för att säkerställa driften av 
kärnkraftsanläggningar. De måste understödjas av kunskapsrik övning och 
bedömningspersonal med hög kunskap om hela organisationen (IAEA, 2006, p. 70). 
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4.4.5.1 Utbildning av simulatorbedömare 

Bedömare bör vara kompetenta i att utföra en kompetensbedömning och ha adekvat 
kunskap samt erfarenhet av uppgifterna som ska bedömas. I fall där 
beteendekompetenser som teamarbete och kommunikation bedöms behöver 
bedömare tränas i vad som omfattas som bra utförande, vad som är beteendemarkörer 
och hur mätning av utförandet i förhållande till dessa markörer utförs (Wright, et al., 
2003, p. 14). 
 
När bedömare har blivit utvalda behöver dessa utbildas för att säkra att de har 
kompetens i att driva anläggningen samt att bedöma andras prestationer i att uppfylla 
kompetensstandarderna för respektive befattning. Utbildningen för bedömare handlar 
normalt om följande områden:  

 Att lära sig jobba i en bedömningsgrupp. 

 Observations- och diagnostiksfärdigheter för att bedöma mänskliga 
prestationer, att hitta svagheter för att bidra till bedömningsbeslutet samt att 
kunna göra bedömning mer objektiv. 

 Intervju- och frågetekniker för att bedöma eleven så att det hjälper 
bedömningen. 

 Kunskap och förståelse för tillämpliga kompetenskrav som måste inkluderas i 
simulatorbedömning. 

 Kunskap och förståelse för observationsutförande, procedurer för att bedöma 
observationer och att avgöra om elevens utförande når 
bedömningsstandarderna. 

 Kunskap om simulatorns specifika förmågor samt dess mjuk- och 
hårdvarubegränsningar för att återskapa en verklig anläggningssituation. 
Detta krävs för att kunna utveckla bedömningssituationer som möter 
bedömningsstandarder samt för att bedöma elevens agerande (IAEA, 2006, p. 
67). 

4.4.5.2 Kompetensbedömning 

Kompetensbedömning involverar försäkring om att operatörer är kapabla att utföra 
uppgifter säkert och effektivt genom att bedöma deras kunskap och förmågor. Syftet 
med kompetensbedömning är att förhindra olyckssituationer genom att bland annat 
avslöja undermålig kompetens samt att hitta och fylla gap i anställdas kompetens innan 
de kan leda till olyckor (Wright, et al., 2003, p. 649; Stanton, et al., 2010, p. 9)  
 
Kompetensbedömningen bör stödjas av standarder och utförandekrav. En 
kompetensstandard behöver ge en bedömningsbar beskrivning av en kompetens, 
definiera mätbara kriterier för avgörande bedömning, specificera vilken nivå av stöd 
utförandet får ha samt spegla kompetenstypen i fråga. 
 
Omfattande uppgifts- och kunskapskriterier krävs även i en kompetensbedömning. 
Uppgiftskriterierna bör visa det korrekta sättet att utföra en uppgift (mot vilka en 
persons utförande kan bedömas) och nyckelkvalifikationer (färdigheter, beteenden 
och stödjande kunskaper) (Wright, et al., 2003, p. 34). 
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4.4.5.3 Bedömningsverktyg för simulatorbedömning  

Nedan presenteras en lista med verktyg för datainsamling under simulatorbedömning: 

 Användning av en tabell och skrivna anteckningar för observationen av 

operatörers utförande. 

 Videoinspelning med ljud. 

 Operatörsanteckningar och loggning. 

 Simulatorinspelning av anläggningens parametrar och alarmtillstånd. 

 Dataloggar från operatörens handlingar på instrumentpanelen (IAEA, 2006, p. 

52). 

4.4.5.4 Utförande av simulatorbedömning 

Det är viktigt att bedömningen utförs enligt planering eftersom det är ett värdefullt 
element då flera personer har ansatt tid för detta moment och simulatorn har bokats. 
Utförandet av varje steg ska följa en dokumenterad processbeskrivning där vanliga steg 
är: 

1. Samla bedömningslag och kolla simulatorfunktioner. 

2. Ge operatörer information om deras roll och identifiera inledande tillstånd 

specifikt till varje scenario. 

3. Bekräfta att video och ljudinspelningsverktyg fungerar och starta scenariot när 

operatören är redo. 

4. Fortsätt med scenariot enligt planering. 

5. Gör kopior på operatörernas scenariodokumentation. 

6. Observera noga simulatorns uppträdande så att den fungerar enligt planering. 

7. Anmärk alla simulatorhändelser som inte är utförda av operatörens 

handlingar, tidsatta åtgärder eller andra medel. 

8. Kontrollera att rollspelarna följer handlingarna som är dokumenterade i 

scenariot. 

9. Stanna scenariot i förtid om simulatorn inte fungerar, om operatör eller en 

supportmedlem måste lämna simulatorn. 

10. Frys simulatorn när operatören har fullbordat scenariot. 

11. Bedömarna bör samråda i en avlägsen sal från simulatorn för att bekräfta 

deras dokumenterade information, och bestämma ifall det behövs ställas 

några klargörande frågor. 

12. Ställ alla förplanerade eller klargörande frågor. 

13. Instruera operatörerna att lämna simulatorn. 

14. Bedömarna bör göra noteringar om operatörernas utförande vid det här laget. 

15. Samla allt material från scenariot tillsammans med bedömarnas anteckningar, 

operatörernas anteckningar, datorloggar och tabeller/diagram från 

simulatorn, videoinspelningar. Se till att all dokumentation är märkta med 

operatörernas namn och scenario.  

16. Simulatoroperatören bör då ställa om simulatorn för nästa scenario. 

17. All dokumentation och spår från operatör måste då bytas ut eller tas bort 
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18. Tydliggör och diskutera alla oklarheter inom bedömningslaget. Identifiera alla 

brister i utförandet.  

19. Gör viktiga ändringar för att förbättra scenariot till framtida operatörer. Detta 

ska endast göras ifall det är absolut nödvändigt eftersom det är viktigt att alla 

operatörer blir rättvist bedömda (IAEA, 2006, pp. 60-61). 

4.4.5.5 OKG:s kompetensbedömning i simulator 

Den årliga kompetensbedömningen av OKG:s kontrollrumspersonal sker genom att 
varje operatör bedöms individuellt. Kompetensbedömningen baseras på att 
färdigheter och mål om grundläggande kunskaper samt krav för utförande av bedömda 
uppgifter ska verifieras inför en förnyad behörighet. Varje behörighet är 
befattningsbunden (OKG, 2013, p. 18). 
 
Repetitionsveckan är indelad i tre utbildningsblock: träningsblock, återkopplingsblock 
och utvärderingsblock. Under återkopplingen sammanställer skiftchef, driftchef och 
instruktör tillsammans svagheter och styrkor som identifierats under träningen och för 
in dessa i varje individuell operatörs utvecklingsplan. Bedömning i simulatorn sker på 
samma sätt som övning med den skillnaden att ingen instruktör finns tillgänglig för att 
svara på frågor, att passet blir utvärderat samt att frysning av simulatorn sker för att 
operatören ska få svara på frågorna: 

 Vad har hänt? 

 Aktuellt läge? 

 Vad händer om inget görs? 

 Vad är nästa steg? 
 
Detta pass ska vara realistiskt där ett urval av säkerhetsbetydande uppgifter ingår. Här 
sker bedömningen av teknisk kompetens, processförståelse och driftmannaskap. 
Kontrollrumspersonalen ska följa och agera efter de regler och rutiner som gäller på 
aktuellt produktionsblock. 
 
Repetitionsutbildningen i simulatorn sker under en vecka varje år och fokuserar på 
träning och återkoppling. Under utbildningen är KSU:s instruktörer aktiva för att öka 
lärandet till kontrollrumspersonal och återkoppling från genomförda övningar följs 
upp. De individuella utvecklingsplanerna tas fram i slutet av 
simulatorutbildningsveckan med skiftchef och driftchef i samråd med instruktör. 
Utvecklingsplanen för operatörer följs kontinuerligt upp av skiftchef och 
utvecklingsplanen för skiftchef följs upp av driftchef. Avrapportering sker under den 
årliga behörighetsprövningen (OKG, 2013, p. 22). 
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Under repetitionsutbildningsveckan i simulatorn sker en utvärdering av kompetensen 
hos driftpersonalen. Driftmannaskap, processförståelse och teknisk kompetens 
utvärderas i ett specifikt utvalt simulatorutvärderingspass som genomförs av driftchef. 
Utvärderingspasset innehåller: 

 Viktiga arbetsuppgifter från aktuell cykel som utvärderas enligt fastställda 
kriterier. 

 Turbinsnabbstängning och reaktorsnabbstopp. 

 Hantering av mötesprocedurer. 

 Kontroll av processförståelsen genom frysning av simulatorn. 

 Driftmannaskapsutvärdering. 

 Kontroll av användning av övergripande störningsinstruktioner (OKG, 2013, p. 
22). 

4.5 Observation 

4.5.1 Bakgrund 

Observation är en datainsamlingsteknik som kan användas för att samla in specifik 
information angående det system eller den produkt som analyseras, vilket inkluderar 
kontrollrumspersonal. På så vis kan delar av system utvärderas och förbättras. Exempel 
på andra datainsamlingstekniker än observation är intervjuer eller enkäter. Genom 
användning av data som samlats in genom datainsamlingstekniker kan mänskliga 
faktorer utvärderas genom att gå vidare med andra metoder. Exempel på sådana 
metoder är BOS och SACRI, som behandlas senare i rapporten (HFIDTC, 2004, p. 10). 
 
En observation innebär i dess vanligaste form att man direkt analyserar en individ eller 
grupp visuellt, där en bedömare tar vara på det som syns och hörs. Även om att 
observera en operatör kan verka vara en simpel teknik att utnyttja är så inte fallet utan 
grundlig planering av utförandet behövs. Utdata från observationsanalys används 
sedan som indata för andra tekniker för analys av mänskliga faktorer. 
 
Att observera tar inte lång tid och behöver inte mer än papper och penna samt 
eventuellt inspelningar av ljud och bild, men att ta till vara på informationen som 
samlats in vid observationen tar längre tid. Observation har också fördelarna att den 
lämpar sig för analys av C4i-system (till exempel kontrollrum), kan användas för att 
lägga fram specifik information till beslutstagande i komplexa miljöer och att den 
används ofta som indata till flera tekniker som behandlar mänskliga faktorer. Till 
nackdelarna hör att en observation lätt kan bli subjektiv (HFIDTC, 2004, p. 12). 

4.5.1.1 För- och nackdelar med observation 

Nedan presenteras för- och nackdelar med observation. Fördelar: 

 Observationsdata ger en insikt i samspelet mellan människa-maskin och 
människor i grupp.  

 Olika slags data kan samlas, såsom uppgiftsordning, uppgiftsanalys, feldata, 
uppgiftstid, språkligt samspel och uppgiftsutförande.  
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 Kan användas i många olika områden. 

 Ger objektiv information och bevismaterial. 

 Detaljerad utförandedata såsom socialt samspel och omgivningspåverkningar 
syns.  

 Kan lyfta fram problem med existerande arbetsmetoder. 

 Bedömning kan ske samtidigt (HFIDTC, 2004, p. 34; Stanton, et al., 2010, p. 31).  
 
Nackdelar: 

 Checklista behövs. 

 Kan lätt bli subjektiv. 

 Att bli observerad kan kännas påträngande. Subjekten för observation 
tenderar till att utveckla nya och annorlunda beteenden eller använda ett 
anpassat beteende som normalt inte används i kontrollrumsmiljön, eftersom 
de vet att detta beteende krävs för att bli godkänd under observation. 

 Tidskrävande, särskilt att analysera insamlad data. 

 Kognitiva aspekter av uppgiften som analyseras syns inte tydligt. 

 Kan vara både svåra och dyra att utföra och upprepade övningsförsök kan 
krävas innan observationen kan genomföras. 

 Orsakssamband kan vara svåra att se. Fel kan observeras men felorsaken kan 
vara svår att avgöra. 

 Bedömaren har få möjligheter till experimentell kontroll. 

 Ofta behövs fler än en person för att utföra en hel observation. 

 Möjligheten att bevisa alla kompetenser är begränsad. 

 Relationer mellan bedömare och den observerade kan påverka resultat. 

 Utbildade bedömare krävs (HFIDTC, 2004, p. 34; Wright, et al., 2003; Stanton, 

et al., 2010, p. 31). 

4.5.2 Utförande av observation 

En typisk observation kan delas in i tre olika faser: en fas för utförandedesignen av 
observationen, en fas för observationen och en analysfas. Följande steg kan ge 
bedömaren en guide för att utföra en direkt observation:  

1. Definiera mål och syfte med analysen 
Till detta steg hör att bestämma vilket scenario som ska observeras samt vilken 
data som är nödvändig. 

 
2. Definiera scenarier  

Här behöver de händelser som ska observeras definieras och beskrivas. I en 
kontrollrumssituation måste det scenario som krävs för att klara bedömningen 
utföras. 
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3. Observationsplan 
Här genomförs en planering av observationen. Vad hoppas man se och hur ska 
man se det? Här bestäms eventuella inspelningsverktyg och hur länge 
observationerna ska vara. Det är också bra att gå igenom situationer i förväg för 
att bli familjär med uppgifter och hur lång tid de bör ta för en grund till en bättre 
analys. 

 
4. Försöksobservation 

Innan observationen är det viktigt att genomföra en försöksobservation för att 
kunna bedöma eventuella problem med datainsamlingen. Denna kan 
genomföras flera gånger tills bedömare är nöjda med kvaliteten på data som 
insamlas. 

 
5. Observation 

När observationen har blivit planlagd kan den genomföras. Observationen 
pågår tills all data som krävs är insamlad. När det är gjort kan man fortgå till 
nästa steg. 

 
6. Dataanalys 

Nu börjar analysen av insamlad data. Först och främst ska en kopia eller 
återgivning av observationen finnas till hands. Sedan kan nödvändig data som 
till exempel utförande av uppgifter och verbala samspel analyseras. 

 
7. Ytterligare analys 

När den första processen att återge och tyda observationsdata är klar, påbörjas 
en djupare analys av data. Beroende på syftet med analysen används data i olika 
analyser av mänskliga faktorn. 

 
8. Deltagarfeedback 

När data är analyserad och slutsatser har blivit dragna ska deltagare bli tillgivna 
feedback (HFIDTC, 2004, p. 30). 

4.5.2.1 Observationsuppsättningar 

Det finns fyra varianter av hur uppsättningen för en observation kan utformas, enligt 
tabell 2 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
Första fallet är det vanligaste, A, där en ensam individ observerar när en annan ensam 
individ utför en uppgift. Om två olika observatörer bedömer parallellt, kan resultatet 
av observationen variera. Resultatet är beroende av bakgrund och tidigare erfarenhet 
hos observatören. Det finns även en risk att information förloras under observationen. 

Observatör/Observerad Ensam Team 

Ensam A B 

Team C D 
Tabell 2. Uppsättningsvarianter (Carlos Silva Junior, et al., 2012). 
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Fall B är där en ensam observatör bedömer en grupp av minst två personer. Vid en 
sådan observation är risken för att missa information hög, särskilt vid komplexa 
aktiviteter.  
 
Fall C används normalt när observationen kräver flera perspektiv på samma uppgift. 
Här kan det antas att mer information kommer att uppfattas än vid användande av en 
ensam observatör. För att förenkla processen med användandet av flera observatörer 
är det viktigt att använda sig av lämpliga förutbestämda processer och verktyg. 
 
Det sista fallet, D, innebär att flera observatörer observerar en grupp. Detta är en svår 
uppgift i och med den stora mängd information som samlas och ska organiseras med 
hjälp av lämpliga processer och verktyg. Kombinationen av konsekvenserna att 
använda sig av flera observatörer och den stora mängd interaktioner som potentiellt 
kan pågå hos de observerade bidrar till att göra denna typ av observation till en mycket 
komplex uppgift att utföra (Carlos Silva Junior, et al., 2012). 

4.6 Identifiering av säkerhetskritiska moment 

Ett säkerhetskritiskt moment kan vara alla uppgifter där undermåligt utförande kan 
leda till en olycka. Säkerhetskritiska moment hittas genom till exempel 
säkerhetsanalyser, granskningar av tidigare olyckor och initierande händelser i 
säkerhetsrapporter samt uppgifts- och arbetsanalyser. När underlag för att identifiera 
säkerhetskritiska moment tas fram är det viktigt att nyttja och involvera hela 
arbetsstyrkan för att försäkra sig om att identifikationen blir omfattande nog (Wright, 
et al., 2003, p. 32). 

4.6.1 Uppgiftsanalystekniker  

Uppgiftsanalystekniker används för att representera och förstå samverkan och 
prestation mellan människa-maskin i de uppgifter eller scenarion som analyseras. En 
typisk uppgiftsanalysteknik bryter ned uppgifter eller scenarion i steg, efter de krävda 
samspelen mellan människa-maskin och människa-människa. De involverar att 
identifiera uppgifter, samla uppgiftsdata, analysera data så att uppgiften blir förstådd 
och sedan att ta fram en dokumenterad representation av den analyserade uppgiften. 
HFIDTC skriver att Kirwan & Ainsworth (1992) definierar uppgiftsanalys som studien av 
vad en operatör (eller flera) behöver göra, i form av utföranden och kognitiva 
processer, för att uppnå systemmålen. 
 
Uppgiftsanalyser är potentiellt de mest kraftfulla teknikerna som finns för användning 
till människa-datorintegration, och kan användas till varje steg i design och utveckling 
av system, inklusive övning, enligt Diaper (2004) skriver HFIDTC. 
Uppgiftsanalystekniker är ofta nästa steg efter att ha använt sig av en 
datainsamlingsteknik som till exempel observation. Uppgiftsanalystekniker används 
för systemutvecklingen för C4i-system, ofta som bas för andra analyser som för 
systemmedvetenhetsanalyser och beteendeobservationsanalyser (HFIDTC, 2004, p. 
36). 
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4.6.1.1 Hierarkisk uppgiftsanalys (HTA) 

HTA-analys involverar att bryta ned uppgiften som analyseras till en hierarki av mål, 
processer och metoder. Uppgifter delas upp i bestämda hierarkiska samlingar av 
uppgifter, delmål och metoder. HTA-analyser har ett brett användningsområde, 
används inom många branscher och behöver inte mer än papper och penna för att 
användas. HTA-analyser är lätta att lära, implementera och används som start för 
många metoder. En nackdel är att HTA-analyser inte kan framhäva kognitiva 
egenskaper. Ett flödesschema för utförandet visas på nästa sida i figur 4 och nedan 
visas stegen för att utföra en HTA-analys: 

1. Definiera uppgiften som ska analyseras 

Första steget i att utföra en HTA-analys är att definiera uppgiften som ska 
analyseras. 
 

2. Datainsamlingsprocessen 

När uppgiften är definierad, ska specifik data om uppgiften insamlas. Data 
som samlas in ska användas för utvecklingen av HTA-analysen. Data om vilka 
steg som ingår, teknologin som används och samverkan människa-maskin ska 
insamlas. Detta kan ske genom observation. 
 

3. Bestäm det huvudsakliga målet med uppgiften 

I toppen av hierarkin ska huvudsakliga målet med uppgiften stå. Till exempel 
”landa flygplanet med hjälp av auto-landningssystem” eller bara ”koka 
vatten”. 
 

4. Bestäm delmål 

Nästa steg i HTA-analysen är att bryta ned det huvudsakliga målet i fyra-fem 
meningsfulla delmål, som tillsammans utgör det huvudsakliga målet.  

 
5. Bryt ned delmål i ytterligare delmål och processer 

Delmålen i tidigare steg ska sedan brytas ned i ytterligare delmål. Denna 
process ska fortgå tills det att lämpliga delmål finns. Den sista nivån av delmål 
i HTA-analysen ska alltid vara ett utförande, medan nivåer ovanför utförandet 
specificerar mål. Under varje delmål ska det beskrivas vad som behöver göras 
för att delmålet ska uppfyllas. 
 

6. Analysplan 

När alla delmål blivit beskrivna behöver planer läggas till, som visar hur målen 
uppnås. En enkel plan skulle beskriva vad som ska göras först, vad som ska 
göras efter det och så vidare. När mål, delmål, utföranden och planer är klara 
utformas ett komplett diagram med dessa fyra delar som utgör HTA-analysen 
(HFIDTC, 2004, p. 36). 
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Figur 4. HTA flödesschema (HFIDTC, 2004) 
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4.6.1.2 Kognitiv uppgiftsanalys (CTA) 

För kognitiv uppgiftsanalys används speciella tekniker eftersom uppgiftsanalystekniker 
som HTA-analys endast bedömer observerbara fysiska egenskaper. Kognitiv 
uppgiftsanalys utvecklades för att klara av både individuell och bedömning av grupp i 
komplexa miljöer. CTA används för att beskriva och representera icke observerbara 
kognitiva aspekter av uppgiftsutförande, alltså de mentala processer som 
systemoperatörer använder sig av för att utföra uppgifter. 
 
Kognitiva uppgiftsanalyser används bland annat för att bedöma individuell eller 
gruppers prestationer i komplexa miljöer såsom i kontrollrum för kärnkraftverk. 
Kognitiva uppgiftsanalyser är användbara eftersom tekniken ger en analys av tagna 
beslut och val. 
 
Vanliga CTA-tekniker är observation, intervju och frågeformulär för att få fram specifik 
data angående de mentala processer som operatörer använder. CTA-tekniker är 
användbara för att bedöma individuella och gruppers utförande genom att de framför 
en analys beslutstagande och genomförda val.  
 
Nackdelar med CTA-tekniker är den tid och mängd resurser som går åt för att kunna 
utföra dem. Tillgång till ämnesexperter och skickliga bedömare behövs också för att 
utforma en lämplig CTA-analys. CTA-tekniker kritiseras också för deras tillit att återkalla 
händelser eller incidenter från det förflutna (HFIDTC, 2004, p. 78). 

4.7 Tekniker för bedömning 

4.7.1 HAC-systemet 

En modell för arbetsvärdering är HAC-systemet som utvecklats på uppdrag av 
Arbetslivsinstitutet, där namnet på modellen kommer ifrån konstruktörernas namn. 
Den ger en struktur och definierar faktorer och aspekter i generella termer för att 
anpassas till alla verksamheter och arbeten. Metoden är därför inte färdig att användas 
direkt utan måste anpassas utifrån varje företags verksamhet med dess 
arbetsuppgifter. Oavsett hur värderingssystem är utformade finns det alltid ett stort 
utrymme för subjektiv bedömning. 
 
Modellen består av fyra huvudområden som sedan är indelade i ett antal faktorer. 
Varje faktor är i sin tur indelade i fem svårighetsnivåer där nivå 1, 3 och 5 är definierade 
medan nivå 2 och 4 är mellannivåer. Ett urval av huvudområdena med dess faktorer 
syns i tabell 3. Det som är intressant för bedömning av praktiskt kunnande tas upp i 
urvalet (JämO, 2008, p. 13; Carlsson, et al., 2007).   
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Det finns många användningsområden för arbetsvärderingssystem som kan anpassas 
efter verksamheters behov för att ta fram relevanta kriterier till bedömning av 
arbetsinsats och prestation. De kan också vara ett stöd för individuell 
kompetensutveckling (Carlsson, et al., 2007; JämO, 2008).  

4.7.2 Non-Technical Skills for Surgeons (NOTSS) 

NOTSS är ett bedömningssystem framtaget för att bedöma kirurgers icke-tekniska 
beteende. Bedömningen sker utifrån fyra kategorier som illustrerats i tabell 4: 
situationsmedvetenhet, beslutsfattande, kommunikation & teamarbete samt 
ledarskap. Dessa beteenden bedöms och poängsätts vid videoscenarior och verkliga 
situationer (Angerås, 2011; The Royal College of Surgeons of Edinburgh, u.d.). 
 
 

  

Kunskaper och färdigheter I faktorn värderas arbetets krav på... 

Fysiska färdigheter Finmotorik, koordination, sinnesorgan, övrig 
fysisk färdighet 

Intellektuella färdigheter Problemlösning, kreativitet, självständighet, 
anpassning/utveckling, mångsidighet, 
beslutsfattande 

Sociala färdigheter Kommunikation/samverkan, servicekunnande, 
kontakter, kulturförståelse 

Tabell 3. HAC-systemet (JämO, 2004) 

Kategori Faktor 
Situationsmedvetenhet Samlar information. 

Förstår information. 
Förutsäger och förutser framtida tillstånd. 

Beslutsfattande Överväger alternativ. 
Väljer och kommunicerar alternativ. 
Utför och granskar beslut. 

Ledarskap Bestämmer och underhåller standarder. 
Stödjer andra. 
Hanterar stress. 

Kommunikation och 
teamarbete 

Utbyter information. 
Upprättar en gemensam förståelse. 
Samordnar laget. 

Tabell 4. NOTSS kategoriindelning (Royal College of Surgeons of Edinburgh, u.d.) 
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4.7.3 Anaesthetists’ Non‐Technical Skills (ANTS)  

ANTS-systemet är ett beteendemarkörsystem som är designat för att beskriva de 
huvudsakliga icke-tekniska färdigheterna som är viktiga för god anestesiutförande 
inom sjukvården. Den är uppbyggd med en hierarkisk struktur indelat i fyra 
huvudkategorier enligt tabell 5 nedan: uppgiftshantering, teamarbete, 
situationsmedvetenhet och beslutsfattande. Dessa kategorier är sedan indelade i 15 
kompetensfaktorer (Patey, et al., 2005; Fletcher, et al., 2003).  
 

Kategori Faktor 
Uppgiftshantering Planerar och förbereder. 

Prioriterar. 
Tillhandahåller och 
upprätthåller standarder. 
Identifierar och använder 
resurser. 

Lagarbete Samordnar aktiviteter med 
medarbetare. 
Utbyter information. 
Använder auktoritet och 
bestämdhet. 
Bedömer förmågor. 
Stödjer andra. 

Situationsmedvetenhet Samlar information. 
Känner igen och förstår. 
Förväntar. 

Beslutsfattande Identifierar alternativ. 
Riskbedömer och väljer 
alternativ. 
Omvärderar. 

Tabell 5. ANTS beteendemarkörer (Patey, et al., 2005) 

4.7.4 Non-Technical Skills (NOTECHS) 

NOTECHS är ett beteendemarkörsystem som utvecklades för handhavande av arbete i 
situationer med höga arbetsbelastningar av små grupper i högriskarbetsmiljöer som till 
exempel kontrollrumspersonal i kärnkraftverk, piloter i cockpit eller kirurgsteam. Detta 
system bygger på en struktur med fyra kategorier: samarbetsförmåga, 
ledarskapsförmåga, situationsmedvetenhet och beslutsfattande. Dessa fyra kategorier 
har sedan delats in i två sociala färdigheter (samarbetsförmåga och 
ledarskapsförmåga) och två kognitiva färdigheter (situationsmedvetenhet och 
beslutsfattande) (Klampfer, et al., 2001; Flin, et al., 2003).  
 
I förhållande till dessa fyra kategorier identifierades 15 faktorer, se tabell 6. Till detta 
system används en bedömningsskala som syns i tabell 7. Djupare beskrivning av 
tabellkategorier finns att tillgå under appendix (Klampfer, et al., 2001). 
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Kategorier Faktorer Exempel på bra beteenden  

Samarbets-
förmåga 

Teambuilding och 
bibehållning 

Skapar en öppen atmosfär för 
kommunikation och deltagande 

Hänsynstagande till 
andra 

Tar hänsyn till andra medlemmars 
tillstånd  

Stödjer andra  Hjälper andra medlemmar i 
krävande situationer 

Konflikthantering Koncentrerar sig på vad som är 
rätt snarare än vem som har fel 

Ledarskaps-
förmåga 

Användning av auktoritet 
och bestämdhet 

Tar initiativ för att säkerställa 
deltagande och genomförande av 
uppgifter 

Håller standard Ingriper om genomförandet av 
uppgifter avviker från 
standarderna  

Planering och 
samordning 

Tydligt anger syfte och mål 

Hantering av 
arbetsbelastning 

Tilldelar tillräckligt med tid för att 
slutföra uppgifter 

Situations-
medvetenhet 

Systemmedvetenhet Övervakar och rapporterar 
förändringar om systemets 
tillstånd  

Kännedom om yttre 
miljön  

Samlar information om 
omgivningen 

Tidsuppfattning och 
förväntan 

Identifierar eventuella framtida 
problem 

Beslutsfattande Problemdefinition och 
diagnos 

Redogör orsaksfaktorer med andra 
medarbetare 

Alternativ generering  Framlägger handlingsalternativ 
Frågar andra medarbetare om 
handlingsalternativ 

Riskbedömning och 
alternativa val 

Tar hänsyn till och delger risken 
med alternativa handlingsplaner 

Utfallsomdöme Kontrollerar resultatet mot planen 

Tabell 6. NOTECHS beteendemarkörer (Flin, et al., 2003). 
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4.7.5 Situation Awareness Control Room Inventory (SACRI) 

4.7.5.1 Bakgrund 

Att mäta situationsmedvetenhet är någonting som påbörjades under första 
världskriget i och med betydelsen av att vara medveten om fienden innan de fick 
samma medvetande om dig. Efter att ha använts i det militära är nu mätning av 
situationsmedvetenhet viktig inom operation av komplexa och dynamiska system i 
informationsrika miljöer, som till exempel kärnkraftverk. Situationsmedvetenhet kan 
menas som den nivå av medvetenhet en person har till nuvarande, pågående situation 
(HFIDTC, 2004). 

4.7.5.2 Verktyget 

SACRI är ett verktyg för mätning av situationsmedvetenhet som utvecklats för 
användning i kärnkraftsindustrin med ett delmål att kunna fungera för att objektivt 
bedöma kontrollrumspersonals medvetenhet om vad som sker i vissa situationer. 
Tekniken är en utveckling av en annan teknik för att passa i kontrollrumsmiljöer.  
 
IAEA har publicerat en rapport gällande SACRI där slutsatsen är att metoden är lämplig 
för mätning av situationsmedvetenhet hos kontrollrumspersonal (HFIDTC, 2004). 
 
Fördelarna med SACRI är att det är en enkel metod att lära sig och använda som direkt 
mäter situationsmedvetenhet. En annan fördel är att tekniken som SACRI 
vidareutvecklats ifrån har använts i stor mån tidigare och har goda bevis för att fungera. 
SACRI-frågorna kan också anpassas för att passa alla operatörskrav. 
 
Underlaget för SACRI-frågorna utvecklades tillsammans med områdesexperter. För att 
få ta del av alla frågor som utvecklats för att passa till verktyget refereras läsaren till 
Hogg, et al. Development of a situation awareness measure to evaluate advanced 
alarm systems in nuclear power plant control rooms, 1995. Nedan visas exempel från 
frågorna: 
 
 

Mycket svag Svag Godtagbar Bra Mycket bra 

Observerat 
beteende kan 
direkt 
äventyra 
säkerheten  

Observerat 
beteende kan 
under andra 
förhållanden 
utgöra en fara 
för säkerheten 

Observerat 
beteende 
äventyrar inte 
säkerheten 
men behöver 
förbättras 

Observerat 
beteende 
förstärker 
säkerheten 

Observerat 
beteende 
förstärker 
säkerheten 
optimalt och 
kan användas 
som exempel 
för andra 
medarbetare 

Tabell 7. NOTECHS bedömningsskala (Klampfer, et. al., 2001) 



34 

Första omgången 

 I jämförelse med nyligen, hur har temperaturerna i det varma benet i primära 
kretsen utvecklat sig? 

 I jämförelse med nyligen, hur har temperaturerna i det kalla benet i primära 
kretsen utvecklat sig? 

 I jämförelse med nyligen, hur har medeltemperaturen reaktorn utvecklat sig? 
 
Andra omgången 

 I jämförelse med nyligen, hur har ångtrycket i sekundära slingorna utvecklat 
sig? 

 I jämförelse med nyligen, hur har temperaturen i ångledningens 
förgreningsrör utvecklat sig? 

 I jämförelse med nyligen, hur har trycket i ångledningens förgreningsrör 
utvecklat sig? 

 
SACRI använder också frågor som ber operatören att jämföra nuvarande situation med 
normal drift och även frågor som kräver att operatören förutspår situationer som kan 
utvecklas från nuläget. Exempel på dessa två kategorier av frågor visas nedan: 

 I jämförelse med normal drift, hur skulle du beskriva temperaturen på 
ångledningens förgreningsrör? 

 I jämförelse med just nu, hur skulle du förutspå att temperaturen kommer att 
utvecklas i ångledningens förgreningsrör inom några minuter? 

 
Deltagare svarar på frågorna med hjälp av att välja ett svar från en av fyra följande 
svarskategorier: 

 Ökar/samma. 

 Minskar/samma. 

 Ökar/samma/minskar. 

 Ökar i mer än en/ökar i en/samma/minskar i en/minskar i fler än en/skillnad i 
båda riktningar. 

 
Det finns två sätt som används för att beräkna situationsmedvetenhetspoäng efter 
genomfört prov, varav den första är att helt enkelt räkna ut hur många procent rätt 
operatören hade på frågorna. Den andra är att kategorisera operatörens svar efter: 

Träff – när operatören identifierat en värdeförändring. 
Miss – när operatören missat en värdeförändring. 
Korrekt antagande – när ingen förändring skett och ingen har rapporterats av 
operatören. 
Falskt alarm – när ingen förändring skett men operatören rapporterar en förändring.  
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Dessa kategoriseringar används sedan för att erhålla ett mått på operatörens 
situationsmedvetenhet, och detta görs genom att räkna ut A’ enligt formel nedan: 
 

𝐴’ =  0,5 +
(𝑇 − 𝐹)(1 − 𝑇 − 𝐹)

4𝑇(1 − 𝐹)
 

 
Där: 
T = träff 
F = falskt alarm (HFIDTC, 2004). 

4.7.5.3 Procedur och råd för genomförande 

Ett flödesschema finns presenterat i figur 5 på nästa sida. Tillvägagångssättet för att 
utföra en analys med denna metod är följande: 

1. Definiera uppgifter som ska analyseras 
Det första steget i SACRI-proceduren är att definiera den analyserade uppgiften 
eller uppgifterna. När detta är gjort ska en uppgiftsbeskrivning skapas. Det 
rekommenderas att HTA-analys används. 

 
2. Informera deltagarna  

När de analyserade uppgifterna är definierade och beskrivna, ska deltagarna bli 
informerade om upplägget för mätningen av situationsmedvetenhet, SACRI-
tekniken och syftet med analysen. Det rekommenderas att deltagarna ges en 
definition av situationsmedvetenhet och en förklaring av vad det innebär i ett 
kontrollrum.  

 
3. Provkörning 

Nästa steg är att utföra en provkörning av datainsamlingsproceduren. 
Deltagarna bör genomföra en liten uppgift med SACRI-frågeformuläret, och tas 
steg för steg genom proceduren och uppmuntras att fråga alla frågor rörande 
proceduren som de är osäkra över. I detta steg identifieras problem med 
datainsamlingen. 

 
4. Starta simuleringen  

Nu kan SACRI-datainsamlingen börja. Första steget är att starta simuleringen av 
det processcenario som ska analyseras.  

 
5. Frys simulator slumpartat 

Under varje frysning ska alla informationsdisplayer vara gömda för deltagaren.  
 

6. Rätta svaren 
En dator bör användas för att slumpmässigt välja lämpliga SACRI-frågor under 
tiden som simulatorn är frusen. Tolv frågor rekommenderas till varje prov. 
Sedan görs steg 5 och 6 om och om igen tills tillräckligt med information har 
inhämtats. 
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7. Räkna ut situationsmedvetenhetspoäng 
När provet är klart ska deltagarnas poäng räknas ut (HFIDTC, 2004). 
 
 

 
 
Figur 5. SACRI flödesschema (HFIDTC, 2004) 

4.7.6 Behavioural Observation Scales (BOS) 

BOS används för att bedöma teamarbete, vanligtvis av ämnesexperter med hjälp av 
lämpliga bedömningsskalor. Typiskt används dessa bedömningsskalor i 
träningssammanhang för att ge feedback angående teamarbete och det har visat sig 
att BOS också är användbart för bedömning av gruppbeteenden i C4i-miljöer. 
Kommunikation och informationsutbyte är faktorer som kan bedömas med dessa 
skalor.  
 
Tillvägagångssättet för att utföra en analys med BOS-metoden är följande: 

1. Definiera uppgift/uppgifter för analysen 

Uppgifterna för analysen ska vara tydligt definierade där det rekommenderas 
att uppgifterna utförs med en HTA-analys. Detta tillåter 
bedömaren/bedömarna att få en fullständig förståelse för de uppgifter som 
förekommer och typer av beteenden som visar sig.  
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2. Utveckla lämplig beteendeskala   

När uppgifterna är tydligt definierade så kan beteendeskalan utvecklas. En 
beteendeskala utvecklas typiskt från grunden för att anpassa analyskraven. 
Utvecklingen av en lämplig beteendeskala kräver en betydande insats som 
innefattar flera steg. Nedan beskrivs en anpassad procedur för att utveckla en 
beteendeskala: 

 

 Utför en kritisk incidentanalys 

 Utveckla beteendepåståenden 

 Identifiera mått på grupparbete 

 Klassificera beteendepåståenden för grupparbete i kategorier 

 Välj en lämplig skala, till exempel en skala på fem poäng (1 = nästan 

aldrig, 5 = nästan alltid), checklista 

 Utför en provkörning 

 

3. Välj lämpliga bedömningsutförare 

När beteendeskalan är utvecklad och testad behöver bedömningsutförare 
väljas för att utföra analysen av gruppen. Det rekommenderas att 
ämnesexperter utför bedömningen av uppgifter och system. Antalet 
bedömare som behövs beror på storleken och omfattningen av analysen.  
 

4. Utbilda bedömarna 

Bedömarna bör få tillämplig utbildning innan någon datainsamling påbörjas. 
Den rekommenderade utbildningen är en kombination av 
beteendeobservation och träning mot referenser. Utbildningen innehåller hur 
bedömarna noggrant kan upptäcka, förstå, komma ihåg och känna igen 
specifika beteenden samt standarder för bedömning av teamarbete.  

 
5. Utför uppgiften 

När bedömarna till fullo förstår hur beteendeskalor för observation fungerar 
och vad som krävs av dom så kan datainsamlingen börja. Innan själva 
utförandet bör deltagarna ha ett informationsmöte där de förklarar 
karaktären och syftet med analysen. Sedan kan observationen börja där 
bedömarna observerar gruppen. Det rekommenderas att bedömarna gör 
extra noteringar för att stödja bedömningsprocessen. Det kan också vara 
hjälpfullt att göra en videoinspelning för att återblicka och samråda vid 
osäkerheter om beteenden eller värderingar.  
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6. Räkna ut bedömningspoäng 

När alla värderingar och checklistor är utförda så kan poängen av 
bedömningen räknas ut. Den uträknade poängen beror på inriktningen av 
analysen. Det typiska är att poäng sätts för varje beteendefaktor (till exempel 
kommunikation, informationsutbyte) så att en totalpoäng kan räknas ut. Det 
rekommenderas att totalpoängen räknas ut genom att summera alla 
beteendepåståenden inom analysen. Varje grupps totalpoäng kan sedan 
räknas ut genom att summera poängen från varje operatör i gruppen (HFIDTC, 
2004). 

 
Fördelar: 

 Beteendeskalor för observation kan förse en bedömning av observerbara 

gruppbeteenden som visas genom uppgiftsutförande. Kommunikation, 

informationsutbyte, ledarskap, grupparbete och uppgiftsutförande är faktorer 

som kan bli bedömda med lämplig beteendeskala.  

 Beteendeskalor för observation är går bra att använda för bedömning av 

teamarbete i C4i-miljöer.  

 Resultatet kan användas som underlag för utveckling och träning av 

tillvägagångssätt för gruppbeteenden.  

 Beteendeskalor för observation kan användas både för teamarbete och 

uppgiftsutföranden. 

 Beteendeskalor för observation kan anpassas för användning i alla olika 

miljöer. 

Nackdelar: 

 Utvecklingen av nya beteendeskalor för observation kräver ett mycket 

omfattande arbete. 

 Det finns en gräns för vad som kan bli noggrant bedömt via observation av 

deltagarnas beteenden. Beteendeskalor för observation kan endast användas 

för att stödja bedömningen av observerbara beteenden som visas under 

uppgiftsutförandet. Centrala faktorer i teamarbete såsom 

situationsmedvetenhet, beslutsfattande och arbetsbelastning kan inte bli 

noggrant bedömt med beteendeskalor för observation. 

 En observation är tidskrävande att utföra med tanke på utvecklingen av 

beteendeskalan, utbildningen av bedömarna, observationen och 

poängsättning.  

 Reliabiliteten är fortfarande en osäkerhet (HFIDTC, 2004). 
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4.7.6.1 Flödesschema 

Nedan i figur 6 beskrivs proceduren för BOS i ett flödesschema: 
 

  

Påbörja proceduren 

Definiera uppgift(er)  
Utför HTA-analys för 

uppgiften/uppgifterna 

Utveckla lämplig 

beteendeskala 

Välj lämpliga 

bedömningsutförare 

Utbilda bedömarna Utför observationen 

Betygsätt varje 

beteendefaktor 

Räkna ut 

totalpoäng 

Figur 6. BOS flödesschema (HFIDTC, 2004) 
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5 Resultat och analys 

5.1 Resultat 

I resultatet redovisas vad som kan användas som verktyg för att göra bedömningen av 
kontrollrumspersonal objektivare. 

5.1.1 Tabellverktyg 

För att se alla de viktigaste icke-tekniska aspekterna kan NOTECHS-tabellerna, som 
förekommer i högriskorganisationer för utbildning och bedömning, användas. De fyra 
huvudkategorierna för icke-tekniska färdigheter som används i dessa tabeller är: 
samarbetsförmåga, ledarskapsförmåga, situationsmedvetenhet och beslutsfattande. 
De här tabellerna är det bedömningsverktyg som vi anser som mest fullständigt med 
både bra och dåliga beteenden definierade. Tabellerna är sedan redigerade och 
anpassade med våra egna justeringar för att lättare kunna användas som ett färdigt 
verktyg. En bedömningsskala är tillagd under varje tabell för att smidigt kunna 
användas tillsammans med tabellen. En poängkolumn och en anteckningskolumn är 
också tillagd för att fyllas i under eller efter observationen.  
 
Användning av detta verktyg gör observationen av kontrollrumspersonal mer objektiv 
eftersom den ökar bedömarens förståelse vilket göt det lättare för bedömaren att 
koppla de beteenden som observeras med hjälp av beskrivningarna i tabellerna. 
Fullständiga NOTECHS-tabeller för alla fyra icke-tekniska områden finns att tillgå i 
appendix. 

5.1.2 Metoder för ökad objektivitet 

För att göra bedömningen ännu mer objektiv kan metoder som SACRI och BOS 
användas för att bedöma de viktiga aspekterna enligt tabell 8.  
 

    

                              

 
 
 

  
Det som inte hittats är någon färdig metod för är att bedöma beslutsfattande genom 
observation i simulator. Dock har det hittats metoder att bedöma beslutsfattande 
utanför simulatorer, som Applied Cognitive Task Analysis (ACTA) och Critical Decision 
Method (CDM), vilka vi inte har beskrivit ytterligare. 

5.1.2.1 Att utforma metodunderlaget 

Villkoren i framtagningen och sökandet efter metoder att förbättra bedömningen och 
hitta sätt att identifiera icke-tekniska kunskaper var att metoderna skulle kunna 
användas med observation och i simulator. Observation är därför den 
datainsamlingsteknik som används tillsammans med metoderna som hittats och 

Icke-teknisk kunskap Bedömningsmetod 

Samarbetsförmåga BOS 

Ledarskapsförmåga BOS 

Situationsmedvetenhet  SACRI 

Beslutsfattande Ej i simulator (CDM, ACTA) 
Tabell 8. Bedömningsmetoder för en objektiv bedömning 
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metoderna som används för bedömning är valda för att fungera i simulator tillsammans 
med observation. Nedan visas en lista i hur ett bedömningsunderlag utformas: 
 

1. Uppgiftsanalys 
Det första steget i att utforma ett bedömningsunderlag är att genomföra en 
uppgiftsanalys för att definiera uppgifter som kan användas som underlag för 
att anpassa de metoder som kommer att användas i simulatorbedömningen. 
 

2. Anpassa metoder 
Andra steget är att anpassa metoder för denna bedömning. För att bedöma 
icke-tekniska kunskaper behövs dessa färdigheter först identifieras. Den 
lämpliga indelning som vi funnit är alltså samarbetsförmåga, 
ledarskapsförmåga, situationsmedvetenhet och beslutsfattande. Eftersom alla 
dessa kunskaper bör bedömas i simulatorn bör alla metoder i tabell 9 anpassas, 
som görs genom att använda sig av uppgiftsanalysunderlaget som tagits fram i 
första steget. En uppgiftsanalysteknik kan hela tiden agera som grund för att 
identifiera och dela upp de uppgifter som är viktiga och ska bedömas i en 
simulator. 
 

3. Definiera krav 
När metoderna är att anpassade efter uppgiften som ska utföras behöver krav 
definieras för att genomföra bedömningen. Dessa krav bör aktuell organisation 
(OKG) utarbeta.   
 

4. Klar 
Nu är metoderna redo att användas och implementeras som ett steg i 
simulatorbedömningen.  

 
Under observationen används tabellunderlaget från appendix för att göra driftchefens 
bedömning mer objektiv. Exemplet på nästa sida beskriver hur simulatorbedömningen 
kan göras mer objektiv än vid endast användning av tabellunderlaget. SACRI-metoden 
används som exempel men samma procedur gäller för att anpassa BOS-metoden till 
simulatorbedömningen av aktuell anläggning. 
 
Ett exempel 
För att mer objektivt kunna kontrollera och bedöma kontrollrumspersonals 
situationsmedvetenhet, som är en av de egenskaper som hittats som behöver 
bedömas, än vad som kan göras med endast tabellunderlaget kan SACRI-metoden 
användas enligt tabell 9. Denna metod kräver då ett övningstillfälle som är avskilt från 
övrig observation där till exempel en dator behövs som kontrollrumspersonal kan 
använda för att svara på frågor under simuleringsfrysningar som sker enligt SACRI:s 
metodbeskrivning.  
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SACRI-metoden och dess frågor är i nuläget anpassade efter en tryckvattenreaktor. 
Dessa frågor behöver alltså bytas ut till motsvarande frågor för en kokvattenreaktor, 
som kan tas fram genom att använda sig av HTA-analys om dessa inte redan finns 
tillgängliga från tidigare analyser och erfarenheter.  
 
Anpassa och jämför detta med kraven som ställs. Genom att lägga till en gräns för vad 
som är godkänt, till exempel 80 % av svarsalternativen ska vara ifyllda rätt, och sedan 
ta hjälp av en expert på driften av kärnkraftverket för att anpassa SACRI-frågorna för 
kokvattenreaktor istället för tryckvattenreaktor, är verktyget klart att användas som 
hjälpmedel i bedömningen. 

5.2 Analys 

5.2.1 Resultatanalys 

Tabellunderlaget som utformats från NONTECHS-tabellen innehåller en bra uppdelning 
av icke-tekniska aspekter som vi identifierat från flera olika källor. Av just anledningen 
att det som står i tabellen kan styrkas från flera källor valdes det att använda denna 
tabell för justering och förslag som bedömningsunderlag i tabellform för 
simulatorbedömning av icke-tekniska färdigheter. 
 
Hittade metoder som är använda och redovisade är anpassade för observation. Fler 
metoder finns för att bedöma icke-tekniska kunskaper men dessa är inte anpassade 
efter observation, och att anpassa dessa är ingenting man gett sig in på av förklarliga 
skäl: dels fanns inte nog planerad tid och dels fanns ingen erfarenhet eller kunskap av 
att utföra sådana modifikationer av metoder. Detta arbete har begränsats till att 
försöka hitta metoder som redan är klara men som behöver anpassas till OKG:s 
verksamhet. Detta eftersom tiden för examensarbetet inte skulle räcka för att 
framställa ett färdigt verktyg, då det först och främst skulle innebära att alla processer 
som förekommer skulle behöva förstås på ett sätt som endast någon med lång tidigare 
erfarenhet om drift av kärnkraftverk med kokvattenreaktorer skulle klara av. Ett annat 
påpekande i detta fall är att det också skulle behövas mer förståelse om olika 
beteenden för att kunna utforma ett färdigt verktyg. 
 
Eftersom ingen noggrann nulägesanalys med exakt vetskap om nuvarande metoder 
och tillvägagångssätt för att utföra bedömningen av kontrollrumspersonal gjordes, så 
utvecklades resultatet och slutsatsen till någonting helt oberoende av OKG:s 
nuvarande bedömningssituation. Detta kan ha fördelen att det föreslås nya 
tillvägagångssätt och metoder eller att redan befintliga vidareutvecklats, men med 
nackdelen att även en slutsats i enlighet med samma metoder som redan används kan 
ha framtagits. Ifall en fullständig kunskap om OKG:s tillvägagångssätt för bedömning 
funnits skulle tiden i så fall kunna lagts på att försöka vidareutveckla de 
bedömningsmetoder och verktyg som redan används. 
 
Rapporten har använt sig av högkvalitativa källor sett till hur bra och relevanta de varit 
samt en kvantitet av dessa. Stora delar av presenterad fakta kommer från källor som 
är ledande och specialiserade på kärnkraft eller samspel mellan människa-maskin samt 
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bedömning av detta. Denna fakta är blandad med mera generell fakta från litteratur 
som inte avser just kärnkraftbranschen utan ser bedömning och kompetens ur ett 
större perspektiv. 

5.2.2 Metodanalys 

För att uppnå delmålen användes en teoristudie för att ta fram det fakta som behövdes 
för att kunna uppnå målen. 
 
Från början var tanken att fler metoder skulle användas för att få en bättre koll på 
nuläget och hur nuvarande bedömning går till. Detta skulle utföras genom 
företagsbesök på den simulatoranläggning som OKG:s kontrollrumspersonal utbildas 
och bedöms med förväntningen att kunna sätta sig in i den miljön och procedur där 
simulatorbedömningen sker. Denna plan blev dock tvungen att avvecklas. 
 
Det fanns också en tanke att göra ett besök på OKG med möte och intervju med 
personal och ledning som har utfört eller varit delaktiga i simuleringsbedömningen, 
som till exempel driftchefer, reaktoroperatörer och turbinoperatörer. Även intervjuer 
med ledning och personal för att dessa skulle kunna ge sin syn på bedömningen och 
berätta om eventuella tankar: att dela med sig om simulatorsbedömningen ur deras 
båda perspektiv. Examensarbetet styrdes i annan riktning och detta uteblev. 
 
Andra intervjuer betänktes också som i så fall skulle ske med relevanta intervjuobjekt, 
som personal på KTH eller KSU. Dessa intervjuer skulle ske med förhoppningen att få 
en förståelse över nuläget eller nya idéer som kan vara till hjälp för 
bedömningsverktyget. Enkäter var också påtänkta, för att smidigt samla in fakta från 
anställda på OKG. Enkätundersökningen skulle då ske för att få en bild av hur 
bedömningen upplevs med förhoppningen att kunna visa om skillnader finns mellan 
driftchefers och operatörernas uppfattning av bedömningen. 
 
Det kan kännas tunt med bara underlag från en ensam teoristudie, men detta innebar 
istället fördelen att svaren inte påverkats av nuläget till något negativt: även om det 
kanske lika gärna hade kunnat innebära någonting positivt att veta mer om nuläget.  
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6 Slutsats och rekommendationer 

6.1 Slutsats 

Syftet med detta arbete var att göra bedömningen av kontrollrumspersonal enklare för 
driftchefer att utföra. Förslag skulle också lämnas på hur OKG skulle kunna mäta icke-
tekniska färdigheter. Ett färdigt verktyg behövde sedan anpassas utifrån kravbilden 
vilket det inte fanns möjligheter till under examensarbetesperioden. Kravbilden och 
förväntningar gällande beteende i kontrollrummet skulle tas fram av OKG.  
 
Uppdragets mål var att identifiera och föreslå ett sätt att hinna med att se alla eller de 
viktigaste aspekterna för att underlätta bedömningen av icke-teknisk kompetens hos 
kontrollrumspersonal, samt att ta fram och presentera ett förslag över hur OKG kan 
göra en bedömning av icke-tekniska kunskaper hos kontrollrumspersonal. Försök av 
användning av projektets resultat skulle inte utföras. 
 
Ett tabellunderlag har tagits fram för att underlätta bedömningen av icke-teknisk 
kompetens (som hittas i appendix). Underlag för att föreslå hur OKG ska genomföra 
sin bedömning av icke-tekniska kunskaper hos kontrollrumspersonal har också tagits 
fram. 

6.2 Rekommendationer 

Det föreslås att OKG använder nuvarande bedömning som en bas och till det använder 
sig av det framtagna bedömningsunderlaget i tabellform som verktyg för att 
objektivare kunna bedöma icke-tekniska färdigheter. Detta lär innebära en hjälp för 
driftchef att utföra bedömningen med avseende på beteende som beskrivits som en 
för svår och subjektiv egenskap att bedöma. 
 
I faktainsamlingen har det framgått att en helt objektiv bedömning inte kan ske med 
hjälp av endast observation med ett tabellunderlag som hjälper till att definiera och 
hitta beteenden. Därför rekommenderas att även utnyttja andra metoder i 
simulatorbedömningen för att på ett mer objektivt sätt kunna bedöma de icke-tekniska 
aspekterna. Det föreslås att man även överväger att använda SACRI- och BOS-
metoderna för att bedöma icke-tekniska kunskaper mer objektivt. På så sätt kan man 
minska risken för operatörsfel, som har identifierats som den mest bidragande faktorn 
till risken för allvarliga olyckor på ett kärnkraftverk.  
 
Den lösningen som andra använder för att hinna se aspekter är att spela in ljud och bild 
för att kunna kontrollera och bedöma i efterhand, vilket det föreslås att även OKG gör. 
Något som också tagits upp i faktainsamlingen är att bedömningssystemen måste 
finnas synliga och ske på kända grunder för båda inblandade parter, både den som 
bedömer och bedöms. Det gynnar båda parter ur den aspekten att båda kan använda 
bedömningstillfällena för att utveckla sig själva och det sammanhang bedömningen 
sker i.  
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Bedömningen anses ska ske av fler än bara en person. Det underlättar om driftchefer 
samarbetar då det kan vara väldigt svårt för en ensam person att ta in allt som 
observeras. Om det är fler personer inblandade som tar del i själva bedömningen så 
finns det en större chans att andra ser mer av det som är väsentligt samt att det finns 
någon att resonera med.  
 
Det är viktigt att bedömare har tillräckligt med kunskap och är utbildade för att göra 
en rättvis och så objektiv bedömning som möjligt. De bör också ha en attityd som ger 
mervärde åt gruppen som bedöms. En snabb feedback är viktig när 
kontrollrumspersonalen arbetar med begreppsbildning och en beskrivande feedback 
med information behövs för att återkopplingen ska bli en utgångspunkt för såväl 
planerandet och genomförandet av det fortsatta lärandet. Det medför också en bättre 
förståelse för syftet med undervisningen. 
 
Med hänsynstagande till miljöpåverkan och ekonomiska kostnader för 
pappershantering förordar vi elektroniska lösningar av olika bedömningsverktyg men 
vi har förståelse om att det kanske är lättare att använda papper och penna för att 
utföra en bedömning med observation. Den geografiska platsen för 
simulatorbedömningen bör ligga i så nära anslutning till OKG som möjligt för att 
undvika onödigt långa resor.  
 
Det som presenterats blir tillsammans inte ett färdigt verktyg, utan ett underlag för 
utveckling av ett sådant med bland annat krav som ska sättas av OKG. 
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8 Appendix 
 

Samarbetsförmåga 
Faktor Bra beteende Dåligt beteende Anteckningar Poäng 

Teambuilding 
och bibehållning 

Etablerar en öppen 
atmosfär för 
kommunikation 

Hindrar öppen 
kommunikation 

  

Uppmuntrar åsikter 
och återkoppling från 
andra 

Håller barriärer 
mellan medarbetare 

  

Tävlar inte med andra Tävlar med andra    

Hänsynstagande 
till andra 

Noterar förslag från 
andra medarbetare 
även om han/hon inte 
håller med 

Ignorerar förslag från 
andra medarbetare 

  

Tar hänsyn till läget 
hos andra 
medarbetare   

Tar inte hänsyn till 
läget hos andra 
medarbetare   

  

Ger personlig 
feedback 

Visar ingen reaktion 
mot andra 
medarbetare 

  

Stödjer andra Hjälper andra 
medarbetare i 
krävande situationer 

Drar sig för att hjälpa 
andra medlemmar i 
krävande situationer 

  

Erbjuder hjälp Erbjuder inte hjälp   

Konflikthantering Håller sig lugn i sociala 
konflikter 

Överreagerar i 
sociala konflikter 

  

Föreslår lösning på 
konflikter 

Håller sig till sin egen 
åsikt utan att 
överväga 
kompromisser 

  

Koncentrerar sig på 
vad som är rätt 
snarare än vem som 
har fel 

Anklagar andra 
medarbetare för att 
göra fel  

  

Totalpoäng  

 

Mycket svag = 1 Svag = 2 Godtagbar = 3 Bra = 4 Mycket bra = 5 

Observerat 
beteende kan 
direkt äventyra 
säkerheten  

Observerat 
beteende kan 
under andra 
förhållanden 
utgöra en fara för 
säkerheten 

Observerat 
beteende 
äventyrar inte 
säkerheten men 
behöver 
förbättras 

Observerat 
beteende 
förstärker 
säkerheten 

Observerat 
beteende 
förstärker 
säkerheten 
optimalt och kan 
användas som 
exempel för 
andra 
medarbetare 



ii 

Ledarskapsförmåga (del1) 
Faktor Bra beteende Dåligt beteende Anteckningar Poäng 

Användning av 
auktoritet och 
bestämdhet 

Tar initiativ för att 
säkerställa deltagande 
och genomföra 
uppgifter 

Hindrar eller 
undanhåller 
medarbetarnas 
medverkan 

  

Tar kommandot om 
situationen kräver, 
försvarar sin egen 
position 

Passiv, visar inte 
initiativ för beslut, 
osäker om sin position 

  

Reflekterar över andras 
förslag 

Ignorerar andras förslag   

Motiverar 
medarbetare genom 
uppskattning och 
coachar när det är 
nödvändigt  

Visar inte uppskattning 
mot medarbetarna, 
coachar väldigt lite eller 
för mycket 

  

Håller standard Följer och driftsrutiner 
och ser till 
medarbetarnas 
efterlevnad 

Följer inte driftsrutiner, 
övervakar inte 
medarbetarnas 
efterlevnad 

  

Ingriper om 
slutförandet på 
uppgiften avviker från 
standard 

Ingriper inte vid 
avvikelser 

  

Rådfrågar medarbetare 
och avviker från 
standard om 
nödvändigt 

Avvikelser från standard 
är varken meddelade 
eller konsulterade 

  

Visar vilja för att uppnå 
topprestanda 

Bryr sig inte om 
utförandets effektivitet 

  

Totalpoäng  

 

Mycket svag = 1 Svag = 2 Godtagbar = 3 Bra = 4 Mycket bra = 5 

Observerat 
beteende kan 
direkt äventyra 
säkerheten  

Observerat 
beteende kan 
under andra 
förhållanden 
utgöra en fara för 
säkerheten 

Observerat 
beteende 
äventyrar inte 
säkerheten men 
behöver 
förbättras 

Observerat 
beteende 
förstärker 
säkerheten 

Observerat 
beteende 
förstärker 
säkerheten 
optimalt och kan 
användas som 
exempel för 
andra 
medarbetare 

  



iii 

Ledarskapsförmåga (del 2) 
Faktor Bra beteende Dåligt beteende Anteckningar Poäng 

Planering och 
samordning 

Uppmuntrar 
medarbetarna i 
planering och 
slutförande 

Planerar endast för 
han/hon själv utan 
medarbetarnas 
involverande 

  

Planeringen är 
tydligt förklarad och 
bekräftad 

Avsikten med 
planeringen är inte 
förklarad eller 
bekräftad  

  

Rådfrågar 
medarbetare och 
ändrar planen om 
nödvändigt 

Ändrar planen utan 
att ha informerat 
medarbetarna eller 
följer planen strikt 

  

Tydligt anger mål 
och avgränsningar 
för slutförandet av 
uppgiften 

Mål och 
avgränsningar förblir 
oklara 

  

Hantering av 
arbetsbelastning 

Fördelar uppgifter 
bland 
medarbetarna, 
kontrollerar och 
korrigerar 
lämplighet 

Arbetar och styr 
självständigt utan 
medarbetarnas 
medverkan 

  

Sekundära uppgifter 
är hanterade för att 
bibehålla tillräckliga 
resurser för primära 
uppgifter  

Sekundära uppgifter 
stör utförandet av de 
primära uppgifterna  

  

Tilldelar tillräckligt 
med tid för 
slutföring av 
uppgifter 

Arbetsbelastning är 
ökad genom bristfällig 
planering 

  

Notifierar signaler 
på stress och 
utmattning 

Ignorerar signaler på 
stress och utmattning 

  

Totalpoäng  

 

Mycket svag = 1 Svag = 2 Godtagbar = 3 Bra = 4 Mycket bra = 5 

Observerat 
beteende kan 
direkt äventyra 
säkerheten  

Observerat 
beteende kan 
under andra 
förhållanden 
utgöra en fara för 
säkerheten 

Observerat 
beteende 
äventyrar inte 
säkerheten men 
behöver 
förbättras 

Observerat 
beteende 
förstärker 
säkerheten 

Observerat 
beteende 
förstärker 
säkerheten 
optimalt och kan 
användas som 
exempel för 
andra 
medarbetare 

 
  



iv 

Situationsmedvetenhet 
Faktor Bra beteende Dåligt beteende Anteckningar Poäng 

Systemmedvetenhet Övervakar och 
rapporterar 
förändringar om 
systemets tillstånd 

Frågar inte om 
uppdateringar från 
systemet 

  

Erkänner inträde och 
förändringar i systemen  

Visar inte 
medvetenhet om 
förändringar i 
systemen 

  

Kännedom om yttre 
miljön 

Samlar information om 
omgivningen (läge, 
väder och trafik) 

Undersöker inte 
förändringar i 
omgivningen  

  

Delar nyckelinformation 
om omgivningen med 
medarbetare 

Kommenterar inte på 
relevanta 
omgivningsfaktorer 
eller överraskas av 
dem 

  

Tar kontakt med 
utomstående 
hjälpmedel om 
nödvändigt (för att 
uppehålla 
situationsmedvetenhet) 

Sköter allt med 
”stängda dörrar” 

  

Tidsuppfattning och 
förväntan 

Diskuterar 
begränsningar med 
medarbetare 

Bestämmer ingen 
prioritering angående 
tidsbegränsningar 

  

Diskuterar eventuella 
beredskapsstrategier 

Diskuterar inte 
förhållandet mellan 
tidigare händelser och 
nuvarande tillstånd 
eller framtida 
händelser  

  

Identifierar möjliga 
framtidsproblem 

Är överraskad av 
resultaten av tidigare 
händelser 

  

Totalpoäng  

 

Mycket svag = 1 Svag = 2 Godtagbar = 3 Bra = 4 Mycket bra = 5 

Observerat 
beteende kan 
direkt äventyra 
säkerheten  

Observerat 
beteende kan 
under andra 
förhållanden 
utgöra en fara för 
säkerheten 

Observerat 
beteende 
äventyrar inte 
säkerheten men 
behöver 
förbättras 

Observerat 
beteende 
förstärker 
säkerheten 

Observerat 
beteende 
förstärker 
säkerheten 
optimalt och kan 
användas som 
exempel för 
andra 
medarbetare 



v 

 

Beslutsfattande 
Faktor Bra beteende Dåligt beteende Anteckningar Poäng 

Problem-
definition och 
diagnos 

Samlar information 
för att identifiera 
problem 

Karaktären på 
problemet är inte 
angivet eller 
misslyckas att 
diagnostisera 

  

Granskar 
orsaksfaktorer med 
andra medarbetare 

Ingen diskussion om 
troliga orsaker 

  

Alternativ 
generering 

Anger valmöjligheter Söker inte efter 
information 

  

Frågar medarbetare 
om alternativ 

Frågar inte 
medarbetare om 
alternativ 

  

Riskbedömning 
och alternativa 
val 

Tar hänsyn till och 
delger risken med 
alternativa 
handlingsplaner 

Otillräcklig diskussion 
med medarbetare om 
begränsande faktorer 

  

Pratar om möjliga 
risker för handlingar i 
form av gränser för 
medarbetarna 

Inget hänsynstagande 
av begränsande 
faktorer 

  

Bekräftar och anger 
valda 
alternativ/överensko
mmen handling 

Informerar inte 
medarbetarna om 
den valda 
beslutsvägen 

  

Utfallsomdöme Kontrollerar resultatet 
mot planen 

Misslyckas att 
kontrollera utvalt 
resultat mot målen 

  

Totalpoäng  

 
Mycket svag = 1 Svag = 2 Godtagbar = 3 Bra = 4 Mycket bra = 5 

Observerat 
beteende kan 
direkt äventyra 
säkerheten  

Observerat 
beteende kan 
under andra 
förhållanden 
utgöra en fara för 
säkerheten 

Observerat 
beteende 
äventyrar inte 
säkerheten men 
behöver 
förbättras 

Observerat 
beteende 
förstärker 
säkerheten 

Observerat 
beteende 
förstärker 
säkerheten 
optimalt och kan 
användas som 
exempel för 
andra 
medarbetare 

 
 
 


