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Sammanfattning 
Detta arbete är en utvärdering av metoden i och utformningen av 

Handbok – Validering av kontrollrumsändringar. SwedPower har 
producerat Handboken för Statens kärnkraftsinspektion och 
kärnkraftverken. Handboken har funnits i några år och SKI hade en 
önskan om att den skulle utvärderas. Handboken skrevs som ett 
hjälpmedel för valideringspersonal, för att åstadkomma ett 
standardiserat, väl fungerande tillvägagångssätt för validering. Att 
metoden är standardiserad är viktigt för att det skall gå att göra 
jämförelser mellan olika valideringar. Handboken skall kunna användas 
som referensverk av personal på SKI och ute på kärnkraftverken för att 
öka insynsmöjligheten, samt att förenkla förståelsen för och deltagande i 
valideringen av kontrollrum. För att lyckas med ovanstående skall 
Handboken vara praktisk tillämpbar. Den skall också vara inriktad på att 
kunna validera ändringar till skillnad från att validera något helt nytt. 

Arbetet är en litteraturstudie som bygger på validerings- och 
metodlitteratur. I arbetet diskuteras begreppet validering och 
Handbokens definition av det. Tyngdpunkten i uppsatsen ligger i en 
genomgång av hur en validering enligt Handboken ser ut. Där redovisas 
varje delmetod och förslag ges på lämpliga förändringar. Även för- och 
nackdelar med Handbokens utformning diskuteras. Sist kommer ett 
utförligt resultat- och diskussionsavsnitt med resultatet av utvärderingen 
och övriga tankar och idéer som rör validering och Handboken. 

Resultatet av utvärderingen är att Handboken uppfyller målen att 
vara praktisk och avsedd för ändringar, men att utformning och 
beskrivningar på sina ställen behöver modifieras. Uppsatsen ger förslag 
på modifieringar och vilka förbättringar dessa leder till. 
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Förord 

Om detta arbete 
För dig som läser detta arbete är det viktigt att tänka på att det som 

behandlas hela tiden är praktiskt valideringsarbete med utgångspunkt i 
Handbok – Validering av kontrollrumsändringar. Arbetet kan sägas vara 
uppbyggt kring en beskrivning av metoderna i Handboken och konkreta 
tips om hur Handboken kan förbättras. Det kommer alltså inte att bli 
någon större teoretisk diskussion om olika valideringsmetoder (området 
kommer dock att nuddas vid i vissa avsnitt i Resultat och diskussion) 
eller om valideringens vara eller icke vara.  

 

Tack till 
Erik Hollnagel för att du var min handledare. Anna-Maria Östlund 

och Gerd Svensson på SKI för den hjälp ni gett mig. Anna Borg, Kent 
Bladh och Carl Rollenhagen på SwedPower för att ni hela tiden ställde 
upp. Arne Jönsson och Marie Ekström-Lorentzon för allt ni gjorde för 
mig under mina år på Kogvet. Andreas Westerlund för läsandet du 
gjorde. Johanna Mjärdner för att du fanns där och hjälpte och 
uppmuntrade mig. Och alla andra som funnits med och runt mig. 

 
Arbetet tillägnas min familj som aldrig slutat tro på mig. 
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Inledning 
De svenska kärnkraftverken beställde gemensamt en handbok som 

skulle användas vid valideringar av kontrollrumsändringar. Boken fick 
namnet Handbok – validering av kontrollrumsändringar. Den skrevs av 
en grupp personer på SwedPower, en del av Vattenfall, och var klar 
1998. Nu har den alltså funnits i bruk i några år, och den har använts i 
sin helhet, eller delvis, vid olika valideringar som har gjorts på de olika 
kärnkraftverken. Statens Kärnkraftsinspektion anser att det kan vara på 
sin plats med en utvärdering av validerings-handboken för att se om den 
fyller sitt syfte, går att förbättra på något sätt eller om den är komplett i 
sin nuvarande utformning. Detta examensarbete utgör den utvärderingen.  

Uppsatsen kommer framför allt att inrikta sig mot Handbokens1 
metod i sin helhet. Det vill säga: är den lämplig som metod för att 
validera förändringar, som handboken anger i sitt syfte, till skillnad från 
något helt nytt? Valideringsmetoden i Handboken är som helhet mycket 
lik den metod som används av andra instanser som validerar kärnkraft, 
och den är även lik de metoder som används för validering av 
kontrollrum inom luftfarten. Metoden är med andra ord allmänt 
accepterad som en bra metod för valideringar. Utvärderingen tar därför 
inte upp om metoden är användbar för valideringar i allmänhet då detta 
förutsätts och arbetet skulle bli för omfattande. Det som kan skilja 
mellan metoderna är hur termer och variabler definieras och mäts. Även 
andra praktiska detaljer kan variera till viss del, till exempel enkätfrågor.  

En annan fråga gäller hur metoden beskrivs i Handboken. Innehåller 
beskrivningen all nödvändig information som behövs för att en 
validering skall kunna utföras och så att valideringar dessutom utförs på 

                                           
1 Handbok – validering av kontrollrumsändring kommer genom hela arbetet benämnas som 
Handboken av läsbarhetsskäl. 
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samma sätt varje gång, oavsett vem som utför den? Hur mycket 
metodkunskap måste valideringspersonalen besitta? Dessa två frågor 
uppstår i och med att handbokens författare säger att de strävat efter att 
göra den praktiskt användbar, till skillnad från många andra liknande 
böcker, som är mer teoretiskt inriktade. 

Arbetet börjar med stycken som tar upp metoden, syftet och de 
frågeställningar som skall besvaras i arbetet. Därpå ges ett 
bakgrundsavsnitt där begreppet validering behandlas. Den definition av 
validering som används i handboken presenteras och diskuteras. Sedan 
kommer en kort beskrivning av metoden i handboken. Därefter följer en 
genomgång av tillvägagångssättet för utvärderingen av handboken. Efter 
detta kommer en del som berör Handbokens upplägg, språk och 
beskrivningar. Både i delen med genomgång av metoderna och i delen 
med granskning av upplägget finns det diskussioner om för- respektive 
nackdelar. Sedan kommer ett övergripande resultat- och 
diskussionsavsnitt. Detta innehåller ämnen som är för övergripande eller 
andra orsaker inte passar in under granskningen av metoderna eller delen 
som behandlar Handbokens upplägg. 

Metod 
Detta arbete är i stort en ren litteraturstudie som bygger på olika 

validerings- och metodböcker. Inför arbetet gjordes ett studiebesök på ett 
av kärnkraftverken för att få erfara ett kontrollrum och en simulator i 
verkligheten. Några uppgifter som gäller Handboken, och hur metoden i 
den används idag, kommer från en intervju som gjordes med personal på 
SwedPower i samband med att arbetet med uppsatsen påbörjades. 
Ytterligare en kortare intervju genomfördes i slutskedet för att få klarhet 
i detaljer angående genomförande av baslinjemätningar. 
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Syfte 
Uppsatsens intention är att utvärdera Handboken både som helhet 

och i detalj. Detta för att se om Handboken fyller sitt syfte och för att 
kunna ligga till grund för en eventuell omarbetning av den om 
utvärderingen visar att detta behövs. 

Frågeställningar 
Med utgångspunkt i denna uppsats syfte, och utifrån Handbokens 

utformning och beskrivningar, formuleras de frågeställningar som 
uppsatsen fokuserar på. Dessa är:  

- Fyller Handboken sitt syfte att vara praktisk snarare än teoretisk 
och utformad för validering av förändringar istället för något 
helt nytt?  

- Är beskrivningarna i Handboken sådana att de ger ett bra stöd 
för personal som skall utföra valideringar? 

- Hjälper beskrivningarna valideringspersonal att genomföra 
valideringar på ett sätt som är likadant från gång till gång, även 
om personerna som utför valideringarna varierar? 

- Vilka kunskaper krävs det att valideringspersonalen har, och hur 
många personer krävs det för att genomföra en validering? 
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Bakgrund 
I detta avsnitt följer först ett litet avsnitt som behandlar handbokens 

syfte. Sedan kommer en del som diskuterar själva begreppet validering 
och den definition av validering som används i handboken. Diskussionen 
om begreppet validering utgår från olika definitioner som jämförs. 
Begreppet kontrasteras också mot verifiering. Därefter följer ett stycke 
som behandlar vikten av validering i komplexa system. Sist kommer en 
beskrivning av den valideringsmetod som illustreras i handboken. 

Handbokens syfte 
”Handbok – Validering av kontrollrumsändring” skrevs av 

SwedPower på uppdrag av de svenska kärnkraftverken. Detta för att det 
behövdes ett sätt att säkerställa att ändringar som genomfördes i 
kontrollrummen verkligen var bra. Med bra avses att de nya lösningarna 
var minst lika bra eller bättre än det som funnits innan. Det gäller 
dessutom alla aspekter av ändringarna, det vill säga säkerhet, 
användbarhet, lärbarhet och så vidare. Syftet med boken är därmed att 
presentera en metod som kan användas för att fastslå att ändringar som 
görs är bra, och den skall också vara av mer praktisk än principiell 
karaktär. Den skall alltså på ett enkelt sätt gå att tillämpa. Metoden skall 
vara tillämpbar på alla sorters ändringar, oavsett storlek, som görs i 
kontrollrummet och som rör själva arbetet däri. Detta gäller dock bara 
den fysiska miljön, gränssnitten och möjligheterna till samarbete, och 
inte rollfördelningen eller organisationen av personal i kontrollrummet. 
(Rollenhagen et al, 1998) 

Det som beskrivs är egentligen flera metoder, där personalen som 
skall utföra valideringen får plocka de bitar som kan anses som lämpliga 
vid just den specifika valideringen. Vid omfattande 
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kontrollrumsändringar kanske alla metoder måste tillämpas, medan det 
vid andra tillfällen kan räcka med att plocka någon eller några delar. 

Validering 
Ordet validering kommer troligen från latinets valere som betyder 

styrka (Rollenhagen et al, 1998, sidan 8) och det betyder enligt Svenska 
Akademiens ordlista över svenska språket ”bekräfta (giltighet av) teori 
o.d.” (Svenska Akademien, 1998, sidan 1000). Vad innebär då detta? 
Som aktivitet i dessa sammanhang är validering i sådana fall ett försök 
att bekräfta giltigheten bakom teorierna om det nya 
systemets2/kontrollrummets säkerhet. Men validering är ett diffust 
begrepp vilket det inte finns någon allmängiltig definition på. Istället 
finns det flera definitioner vilka är mer eller mindre konkreta.  

Definitioner av validering 
Internationella Standardiseringsorganisationen har definierat 

validering som ”Confirmation by examination and provision of objective 
evidence that the particular requirements for a specific intended use are 
fulfilled.” (Draft International Standard ISO/DIS 8402 citerad i Green & 
Collier, 1999, sidan 4). Detta har överförts till svenska och då blivit: 
”Bekräftelse genom undersökning och framläggande av bevis att de 
särskilda kraven för en specifik, avsedd användning har uppfyllts” 
(svensk standard SS-ISO 8402 citerad i Rollenhagen et al, 1998, sidan 
10). Definitionen som ges av International Energy Comission och citeras 
och används av Green & Collier (1999, sidan 7) lyder enligt följande: 
”Validation, which should be carried out after completing the 
verification, is generally defined as the test and evaluation to determine 
that a problem solution complies with the functional, performance and 

                                           
2 I resten av arbetet kommer det som valideras oftast kallas för systemet. Systemet används 
alltså som ett generellt ord för att representera något som ändrats och skall valideras. 
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interface requirements. More specifically, it is the process of 
determining whether the physical and organ-isational design for 
operations is adequate to support effective integrated performance of the 
functions of the control room operation staff.”. Den amerikanska 
motsvarigheten till IEC, NRC väljer i ett av sina dokument 
(NUREG/CR-6393, sidan 5-1) att definiera det som ”The objective of 
validation is to provide evidence that the integrated system supports 
plants personnel in safe operation of the plant; i.e; that the integrated 
design remains within acceptable performance envelopes”. Senare i 
dokumentet (sidan G-3) säger de också att validering är ”a process by 
which a NPP design is evaluated to determine whether it adequately 
satisfies the demands of the real-world operating environment.”. Inte alla 
som sysslar med validering väljer att ge en konkret definition, utan de 
arbetar utifrån vad de anser är innebörden/andemeningen med validering. 
Ett exempel på detta är European Commission’s Directorate General for 
Energy and Transport, i deras valideringshandbok för flygledartorn, 
MAEVA (A Master ATM Evaluation Validation Plan) (EC DG-TREN, 
2001), där de, på sidan 1, förklarar validering som den process ”by which 
the fitness-for-purpose of a new system or operational concept being 
developed is established”. Alla de ovanstående exemplen beskriver eller 
definierar validering med olika detaljdjup och på olika sätt. Hos ISO och 
EC DG-TREN ligger tyngdpunkten på att validering skall bekräfta att ett 
system eller en process skall uppfylla de syften för vilka det/den är 
avsett. Däremot IEC och NUREG lägger tyngdpunkten på att 
systemet/processen skall vara ett stöd till operatörerna i deras arbete. 
Självklart är det inte så att det ena utesluter det andra, men detta pekar 
ändå på problemen vad det gäller validering och valideringsbegreppet. I 
och med att det finns så många olika definitioner är det inte helt 
självklart vilken vinkling som är den ”rätta”. 
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Validering kontra verifiering  
Som synes är alla definitioner av validering lite otydliga. Vad 

innebär det till exempel att något är acceptabelt, eller att de särskilda 
kraven uppfyllts? Dessa uttryck säger i sig inget om vad en validering är 
eller hur den genomförs, utan vad som skall åstadkommas med den. Bäst 
kanske valideringsbegreppet, eller dess andemening, förstås genom att 
det ställs i kontrast till begreppet verifiering. Verifiering och validering 
är två kompletterande delar av den genomgång/kontroll som görs vid 
uppbyggnad av nya, eller förändringar av, befintliga system, för att 
säkerställa att de fungerar tillfredsställande. Med tillfredsställande menas 
att systemet uppfyller i förväg uppställda krav. Ett exempel på vad dessa 
krav kan innefatta är att det nya systemet är bättre än det gamla. 
Verifieringar är en granskning för att se om produkten/proceduren 
uppfyller klart definierade krav som det är möjligt att objektivt 
observera. Hårddraget går det alltså att jämföra produkten med en 
specifikation och svara ja eller nej på frågan om varje punkt uppfyllts. 
(Rollenhagen et al, 1998) Verifieringen fokuserar på element i systemet, 
medan en validering tittar på hela det integrerade systemet. Vid 
validering är det därför mycket svårare att ge exakta svar. Kriterierna 
som testas i en validering är sådana som användbarhet, lärbarhet och 
användarstöd. Givetvis skall man även vid validering försöka jämföra 
mot en specifikation, men det är svårt att avgöra om någonting uppfyller 
kravet på användbarhet eller inte. Det går inte att testa produkten i alla 
situationer då den skall användas. Detta på grund av att det inte går att 
förutse alla situationer som kan uppstå i ett kontrollrum till ett 
kärnkraftverk. Resultatet av valideringar är oftast beroende av 
information från flera olika källor, till exempel observationer utförda av 
olika personer, intervjuer och enkäter. Detta skapar möjlighet att 
gråzoner uppträder vid analys av resultatet och där det nya systemet 
upplevs som halvbra, eller bra i vissa fall och mindre bra i andra. En 
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följd av detta är också att en validering är väldigt beroende av den 
expertis personalen som utför valideringen har. (Rollenhagen et al, 1998) 
Fördelen som finns i det aktuella fallet då det gäller förändringar av 
gamla system, till skillnad från nyproducerade system, är att det går att 
jämföra med testresultat från det gamla systemet. Följden av detta är att 
det är lättare att ange en gräns för vad som är godkänt. Gränsen sätts 
vanligen till att det nya systemet överlag skall vara bättre och inte får 
vara sämre i något avseende än det gamla systemet. Om något byggs nytt 
blir kraven mer godtyckliga då det inte finns något att jämföra med. 

Validering i Handboken 
I Handbok – Validering av kontrollrumsändringar är definitionen 

den som ges enligt SS-ISO 8420 ”Bekräftelse genom framläggande av 
bevis att de särskilda kraven för en specifik, avsedd användning har 
uppfyllts”. Det står också att ”Det grundläggande syftet med validering 
är att besvara frågan huruvida systemet är användbart (funktionellt) för 
sina ändamål.” (sidan 6) och senare ”Validering (i detta sammanhang) 
är en utvärdering av ”kontrollrumsfunktionalitet”” (sidan 12). 
Författarna har alltså skapat en essens av vad validering är för något (de 
två sista formuleringarna), och det kan fungera som en förklaring till vad 
målet med en validering är. Mycket troligt är att författarna haft flera 
definitioner av validering i åtanke då de kommit fram till sin 
valideringsförklaring. Denna essens förklarar också mer av vad 
valideringsarbete innebär i just detta sammanhang än vad SS-ISO-
definitionen gör. Det kommer därför att vara dessa formuleringar som 
avses när det i fortsättningen talas om validering enligt Handboken. 
Detta i och med att det här arbetet utvärderar handbokens 
giltighet/användbarhet vad det gäller metod och inte teorin angående 
valideringsdefinition.  
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Vikten av validering 
”The process of validation is essential if a development project is to 

deliver the improvement in performance intended when the customer 
originally initiated the work programme” (MAEVA, sidan 1). Hur 
viktigt det är att validera är något som det trycks på i MAEVA. Det är 
något som är nödvändigt för att säkerheten skall uppehållas och 
säkerställas vid förändringar, framför allt gäller detta i komplexa system. 
Ett komplext system är ett system där utvecklingen kan vara svår att 
förutsäga, är beroende av många olika variabler och kan ta flera 
riktningar (Reason, 1990). Kärnkraftverk, rymdfärjor och flygledartorn 
är exempel på komplexa system. Att validering är viktigt när det gäller 
dylika system är svårt eller omöjligt att bevisa, men samtidigt kan 
åtgärder som kan förhindra förödande olyckor aldrig anses som 
överflödiga. 
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Beskrivning av Handbokens metod3

Här kommer först en beskrivning av det som författarna kallar 
systemfunktioner och som ligger till grund för mycket av utformningen 
av metoden och även för Handbokens uppbyggnad. Därefter följer en 
översiktlig beskrivning av tillvägagångssättet vid en validering. 

Systemmodellen 
Själva valideringsarbetet utgår från en systemmodell, där författarna 

identifierat sex samfunktioner i kontrollrummet, och utifrån dessa har de 
också identifierat ett antal mätbara kriterier som kan användas för att 
testa de uppställda hypoteserna. Samfunktioner förklaras i handboken 
som kompatibilitet. En samfunktion är det som uppstår när två faktorer 
verkar tillsammans för att målet skall uppnås, det vill säga de måste vara 
kompatibla. Kriterierna i sin tur används för att mäta aspekter av 
kompatibiliteten mellan de olika elementen i kontrollrummet. Ett 
kriterium är arbetsbelastning som används både för att mäta 
kompatibiliteten mellan operatören och övriga skiftlaget och mellan 
operatören/skiftlaget och MMI (mer om arbetsbelastning och andra 
kriterier nedan).  

De sex samfunktionerna är: 
1. Operatör – Skiftlag 
2. Operatör/skiftlag – MMI 
3. MMI – Annat MMI 
4. MMI – Stödfunktioner4 

                                           
3 Allt i detta kapitel kommer från Handbok - validering av kontrollrumsändringar skriven av 
Rollenhagen et al. och därför så kommer inte några referenser att förekomma utom i de fall 
då det är direkta citat. I dessa fall kommer sidhänvisning att göras. 
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5. Stödfunktion – Annan stödfunktion 
6. Stödfunktion – Skiftlag 

 
Utifrån dessa sex samfunktioner har sedan kriterierna delats in, så att det 
finns en lathund att följa för att se vilka kriterier som är lämpliga att mäta 
för att testa varje specifik samfunktion. Detta är ett grepp som underlättar 
arbetet och gör det enklare att standardisera valideringsarbetet från gång 
till gång. Allt är rekommendationer men förslaget är så pass heltäckande 
att det går att använda i de mätningar som kan tänkas behövas. Därför 
vore det att dubbelarbeta att inte använda dem. Det finns också en tabell i 
Handboken (sidan 41) där det beskrivs vilka mätmetoder som går att 
använda till att mäta de olika kriterierna. 

Det finns två kriterier som det läggs extra vikt vid i handboken. 
Dessa är situationsmedvetande och kontrollerbarhet. I genomgången av 
vilka definitioner som använts skriver Rollenhagen et al. följande om 
situationsmedvetande (sid. 60): ”Situationsmedvetande - Operatörens 
mentala modell av processen: ”koll på läget”.” (Rollenhagen et al. sid. 
60). I en lite längre beskrivning beskrivs det som ”Situationsmedvetande 
kan mätas genom att undersöka hur väl skiftlaget vid ett antal utvalda 
tillfällen kan redogöra för tillståndet i processen.” (Rollenhagen at al. 
sid. 36). Situationsmedvetandet byggs upp genom kommunikation inom 
skiftlaget och med hjälp av gränssnittet. Situationsmedvetande är alltså 
ett mått på samfunktion ett och två. 

Kontrollerbarhet definieras som: ”Handlingstrategi; kunskap om vad 
som behöver göras.” (Rollenhagen et al. sid. 60), och när det beskrivs 
(Rollenhagen et al. sid. 38) säger de: ”Kontrollerbarhet skall [...] tolkas 
som operatörernas - eller snarare hela skiftlagets - känsla för vad som 
                                                                                                                        
4 Stödfunktioner är sådant som instruktioner om förfarande, manualer, flödesscheman, 
hjälpavsnitt i programvara, ritningar, övriga organisationen och andra funktioner som 
operatörer kan vända sig till. 
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skall göras (både på kort och lång sikt).” Även kontrollerbarhet bygger 
på samfunktion ett och två då det gäller att uppnå en gemensam strategi 
och att processinformationen underlättar både att uppnå strategin och 
utförandet av den. 

Ovanstående två kriterier anses vara de viktigaste, och de är till viss 
del fria från varandra då det är möjligt att känna till parametrars tillstånd 
och tendenser utan för att den skull veta vad som skall göras. Några 
andra viktiga kriterier som skall observeras är: arbetsbelastning, 
felhandling, tillfredställelse (med MMI), användbarhet och lättlärt. 

Tillvägagångssätt vid validering 
Den metod som används för att utföra valideringen är en 

inomgruppsdesign med före- och efter-mätning. Det innebär att endast 
en grupp av försökspersoner används och att det genomförs två 
mätningar. En innan förändringen, och en efter förändringen. I fallet med 
kontrollrum görs alltså först en test, så kallad baslinjemätning, i det 
gamla kontrollrummet5 och sedan görs en test efter att förändringarna 
införts. Därefter jämförs resultaten från de två testerna. 

Validering bör pågå kontinuerligt genom hela utvecklingsarbetet så 
att fel upptäcks snarast möjligt. Detta för att de om möjligt ska gå att 
rätta till utan att kostnaderna blir för stora. Ju tidigare felen upptäcks 
desto enklare och billigare är det vanligtvis att åtgärda dem. En annan 
anledning till att planera och starta valideringsarbetet tidigt är att det 
krävs baslinjemätningar för att en validering skall bli bra. Den metod 
som beskrivs i Handboken är omfattande och i sin helhet är den bäst 
lämpad för valideringar av hela system, det vill säga valideringar inför 

                                           
5 Givetvis utförs alla tester i en simulator då det inte är lämpligt att experimentera i ett riktigt 
kärnkraftverk. Simulatorn kan dock utformas så att den ser ut som antingen det gamla eller 
det nya kontrollrummet. 
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omfattande förändringar där flera samfunktioner påverkas6. Metoden går 
även utmärkt att använda till mindre valideringar, i sin helhet eller 
genom att plocka lämpliga delar av den. Exempel på en mindre 
validering kan vara att en operatör genomför ett scenario på en 
operatörsstation för att validera en förändring i en instruktion. Vilka 
delar som är nödvändiga och lämpliga måste avgöras från validering till 
validering. Några tips ges i Handbokens Bilaga A. 

Arbetet med validering skall vara standardiserat i så stor utsträckning 
som det går för att valideringarna skall kunna genomföras lika från gång 
till gång i största möjliga mån. På detta sätt blir de olika valideringarna 
jämförbara. Detta är något som kan ge återkoppling om metoden i sig till 
de som gör valideringen. På samma sätt som det är viktigt att göra 
valideringar är det även viktigt att valideringen utförs på ett bra och 
konsekvent sätt. En bättre valideringsmetod ger mer tillförlitliga och 
korrekta resultat. 

I Rollenhagen et al., sidan 14, anges fem principer som de 
identifierat som viktiga vid validering: 

1. Validering skall ske på ett strukturerat sätt. Detta innebär bl.a. 
att krav på att upprätta en organisation och en plan för 
valideringen. I planen görs bl.a. specifikation av målsättningar, 
resurser, kriterier, mätinstrument och hantering av resultat. 

2. Validering bör alltid beakta samfunktionen mellan viktiga 
element i kontrollrumsfunktionen. 

3. Valideringsmetodiken bör bygga på en diversifierad 
metoduppsättning. 

4. Valideringsunderlaget skall innehålla hypoteser/antaganden om 
vad man förväntar sig att systemet skall uppfylla. 

                                           
6 Metoden skall även användas i sin helhet för att validera förändringar som kan medföra att 
risker för personer eller stora materiella värden uppstår. Detta som en ren säkerhetsåtgärd 
trots att förändringen i sig kanske inte är så omfattande.  
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5. God praxis vid validering är att visa öppenhet för det oväntade 
och att notera även vad som kan förefalla vara ”småsaker”. 

 
Ovanstående fem principer är viktiga att tänka på före, men även 

genom hela valideringen och tillsammans med systemmodellen är det 
dessa som Handboken är uppbyggd kring.  

Valideringsplan 
Först skrivs en valideringsplan som beskriver hela det kommande 

valideringsarbetet. Denna är ett viktigt stöd genom hela 
valideringsförfarandet. Viktigt är att planen skrivs tidigast möjligt 
eftersom det är bättre ju tidigare valideringsarbetet startar, och till 
exempel baslinjemätningar måste utföras innan några ändringar har 
påbörjats. I valideringsplanen skall bland annat finnas målsättningen 
med valideringen, vilka hypoteser den skall testa och en 
metodbeskrivning. Ett bra sätt att se om allt detta är med är att 
kontrollera att frågorna Varför, Vad och Hur är besvarade. Frågan om 
Varför valideringen/mätningarna görs skall förklaras i målsättningen 
med valideringen. Vad som skall mätas och bedömas beskrivs i 
metodavsnittet, där de uppställda hypoteserna kopplas till lämpliga 
mätmetoder. Hur följer av val av mätstorhet, och skall även det finnas 
med i metodavsnittet i nära anknytning till vad som skall mätas. 

Genomförande av validering 
Själva valideringen kan sägas bestå av tre faser. Den första fasen 

består av allt arbete som görs innan något skiftlag går in i simulatorn. I 
andra fasen ingår allt arbete som sker i samband med simulatorn. Detta 
innefattar framtagande av testfall, pilottester, baslinjemätningar och 
tester av nya systemdesignen. Sista fasen innehåller granskning och 
analyserandet av data. 
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Innan simulatorn 
Innan genomförandet av valideringen sätts igång är det viktigt att allt 

verifieringsarbete är slutfört för att inga fel som kan upptäckas genom 
verifiering skall störa valideringen. Dessa fel är ofta lättare att upptäcka 
än fel i samfunktionerna, och bör därför vara åtgärdade när valideringen 
börjar. Det kan även vara lämpligt att göra en expertgenomgång av 
systemet. Detta innebär att en expert, till exempel användbarhetsexpert, 
går igenom det nya gränssnittet och analyserar och kritiskt granskar det 
mot olika riktlinjer. Om denna metod används kan den lämpligen 
användas tidigt i utvecklingen. Detta eftersom den är mer 
kostnadseffektiv än användningen av driftfall i simulator. Det vill säga, 
den hittar många fel på kort tid och den involverar inte någon stor och 
kostsam arbetsstyrka. 

I simulatorn 
Själva genomförandet av valideringen bygger dock till största delen 

på testscenarion, även kallade driftfall, i simulator som får genomgås av 
operatörer i deras ordinarie skiftlag. Testscenariona tas fram av erfarna 
instruktörer i samarbete med valideringspersonalen. Dessa driftfall 
används sedan till baslinjemätningen och till själva testen. Tanken är att 
scenariona skall spegla realistiska, möjliga situationer som kan uppstå. 
Både normal drift och mer stressiga situationer skall därmed innefattas. 
Detta för att få svar på frågan om den nya kontrollrumsmiljön fungerar 
bra i alla situationer, och inte bara under normal, eller bara under förhöjd 
arbetsbelastning. Målet är att det nya skall vara bättre än det gamla i alla 
situationer. 

Innan första scenariot börjar instrueras skiftlaget, som skall genomgå 
driftfallet, av instruktörer och valideringspersonal. Driftfallet börjar med 
en vanlig överlämning precis som när skiftlaget i vanliga fall går på ett 
pass. Under själva scenariot skall sedan skiftlaget arbeta som vanligt och 
lösa uppkomna problem med hjälp av varandra, och de olika 
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stödfunktionerna. På vissa förutbestämda tillfällen bryter instruktören 
scenariot och skiftlaget får i uppgift att svara på några frågor för att de 
olika deltagarnas situationsmedvetande och kontrollerbarhet skall kunna 
bedömas. Frågorna består i att de enskilt skall fylla i värden och trend för 
två slumpmässigt utvalda parametrar och för en förutbestämd. De två 
slumpmässiga parametrarna dras från en ”kortlek” vid varje stopp. De får 
också fylla i en ”minienkät” där de själva bland annat bedömer sin egen 
medvetenhet om tillståndet i processen. Ett sådant stopp kallas i 
Handboken för fryspunkt. En fryspunkt skall maximalt vara fem minuter 
lång och därefter skall scenariot fortsätta från den punkt där det bröts. 
Efter scenariots slut blir alla deltagarna intervjuade. Hela proceduren 
upprepas sedan för nästa driftfall. När skiftlaget gått genom alla 
scenarion genomförs en avslutande enkät och intervju. Denna sista enkät 
och intervju rör dock mer själva valideringsförfarandet än att vara en del 
av den egentliga valideringen. 

Vid driftfallen bör det förutom skiftlagen hela tiden vara minst tre, 
men optimalt fyra personer närvarande. Två av dessa skall vara 
simulatorinstruktörer och den/de övriga är metodsakkunniga. En av 
instruktörerna kör simulatorn, loggar processparametrar och rättar 
skiftlagsmedlemmarnas bedömning av parametrarna. Efter scenariot för 
samme person ner avvikelser i protokollet, om sådana förekommit. Med 
avvikelser menas alltså sådana bedömningar som klart avvek från det 
egentliga parametervärdet och trenden. Han/hon fyller också på med 
extra intervjufrågor om detta bedöms nödvändigt. Den andra instruktören 
leder genomförandet ute i simulatorn och håller reda på fryspunkter och 
de protokoll som används vid dessa. En av de metodsakkunniga leder 
intervjuerna efter varje scenario och hjälper instruktören ute i simulatorn. 
Den andre metodsakkunnige för anteckningar vid intervjuerna och tittar 
genom enkätsvaren för att eventuellt hitta saker i dessa som bör följas 
upp. 
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Under alla driftfall kan det vara lämpligt att logga skiftlagets 
handlingar, och det hela bör spelas in på video. På videon bör omsorg 
läggas vid ljudupptagningen så att valideringsgruppen sedan kan gå 
tillbaka och återigen lyssna på samtal som förts, och på intervjuer. Det är 
dessutom önskvärt att minst en person, förslagsvis den metodkunnige 
som för tillfället inte assisterar ute i simulatorn, hela tiden följer det som 
händer och alltid har ett observationsschema till hands för att alla 
intressanta händelser genast skall kunna nedtecknas på ett strukturerat 
sätt. 

Efter simulatorn 
Efter att alla deltagande skiftlag gått genom driftfallen görs analys av 

insamlade data, både kvantitativa och kvalitativa. Sist skall det ske en 
kort återkoppling till respektive skiftlag. Det är i det här stadiet inte 
möjligt att ge en komplett återkoppling men de bör ändå få en preliminär 
rapport om det som rör dem. 

Valideringsrapport 
För att slutföra valideringen måste en valideringsrapport skrivas. 

Rapporten skall vara uppbyggd på samma sätt som valideringsplanen för 
att göra det lätt för läsaren. Den skall innehålla alla resultat som 
framkommit, både med en sammanfattande bedömning och med 
detaljerade bedömningar kopplade till de hypoteser som sattes upp i 
valideringsplanen. Avvikelser som uppkommit skall också tas upp. 
Valideringen skall först och främst utvärdera och kunna peka ut brister. 
Möjliga orsaker och åtgärder kan tas upp i rapporten om dessa anses 
givna, det är dock inte valideringslagets uppgift att finna sådana. 
Slutligen skall det finnas en redovisning av hur valideringen skall följas 
upp med resultatredovisning, spridning av resultat och återkoppling till 
alla som deltagit. 
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Data 
Alla rådata som samlas in under baslinjemätning och validering skall 

sparas under hela anläggningens livstid på ett sådant sätt att de går att 
spåra och plocka fram vid behov.  
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Granskning av valideringens olika steg 
Först kommer en genomgång av de olika stegen7 i valideringen. 

Under den granskas varje del, exempelvis observation, utifrån om den 
gjorts standardiserad eller ej. Det vill säga är den beskriven på ett sådant 
sätt att olika personer kan enbart utifrån handboken genomföra den på 
samma sätt eller finns det oklarheter? Första delen i beskrivningen av 
respektive åtgärd utgörs av en sammanfattning av det som står i 
Handboken rörande det steget8. Därefter följer mer utförliga förklaringar 
i de fall då Handbokens egen beskrivning ses som allt för knapp eller 
klargöranden krävs. Detta är därmed ett stycke som endast finns med i de 
fall det finns behov av detta. Sist i redovisningen av varje åtgärd kommer 
en del med synpunkter på det som sägs i Handboken och om det anses 
behövligt ges förslag på förändringar och tillägg.  

Granskningen av Handbokens beskrivningar av stegen omfattar allt 
tillgängligt material. Detta innebär att även det som finns med i avsnittet 
om testfallet och i de olika bilagorna och appendix kommer att tas i 
beaktande.   

Redovisningen av de olika åtgärderna sker i den ordning de sker i en 
validering. De delar som ingår i första fasen, innan simulatorn, beskrivs 
först och så vidare.  

                                           
7 Steg och åtgärd används här som övergripande ord som innefattar alla delmetoder och 
processer som kan användas i en validering, exempelvis information till testdeltagare, 
enkäter och analys av data. 
8 Ett undantag från detta är avsnittet om enkäter. Detta är mer omfattande och har ett annat 
upplägg. 
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Expertgranskning  
Från handboken 

Denna metod innebär att en expert går igenom systemet efter vissa 
uppställda riktlinjer och med utgångspunkt i detta gör en bedömning av 
systemet. I den metod som beskrivs i Handboken finns fjorton riktlinjer. 
Efter genomgången av systemet görs en kategorisering utifrån hur 
allvarliga och frekventa felen är. (Rollenhagen et al, 1998)  

Övrig information 
Först och främst är expertgranskning en metod som skall användas 

tidigt i en validering. Om den tillämpas skall den vara klar innan tester 
med arbetslag i simulator påbörjas. Den är en relativt snabb, enkel och 
billig metod som kan upptäcka många brister. Det är också därför den 
bör användas tidigt i arbetet, så att de allvarligaste bristerna 
förhoppningsvis är åtgärdade innan tester i simulatorn påbörjas. Trots 
allt är det meningen att när arbetet i simulatorn startar skall systemet vara 
i stort sett färdigt och inga större fel får finnas kvar. Detta då det är 
mycket kostsamt att låta hela arbetslag göra testerna i simulatorn, och om 
allvarliga fel finns i systemet finns risken att systemet måste förbättras 
och sedan måste arbetslagen in i simulatorn igen. Det medför alltså stora 
extrakostnader. I bästa fall skall simuleringar och scenarion bara bekräfta 
att systemet är godkänt på alla punkter. (Nielsen & Mack, 1994) 

Nielsen (1994) skriver att en genomgång skall göras av flera 
experter, då en ensam expert endast hittar ca 35% av felen i ett system. 
Det bästa i avseende kostnad-effektivitet är att tre till fem experter går 
igenom systemet. (Nielsen, 1994)  

Synpunkter 
Expertgranskningen är kortfattat beskriven men det är ingen brist. 

Eftersom det krävs en användbarhetsexpert, eller liknande, för att den 
skall kunna utföras räcker det bra med att riktlinjerna och 
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kategoriseringarna nämns. De experter som skall utföra granskningen 
skall redan ha den övriga kunskapen som behövs. Det bör dock räcka 
med att en eller två experter gör genomgången i detta fall och inte tre till 
fem som Nielsen rekommenderar (se ovan). Detta eftersom systemet 
redan är utvecklat och granskat av företaget som har producerat det. 

 

Urval av testpersoner 
Från handboken 

Detta är något som behandlas i Bilaga E. Testpersoner skall väljas ut 
ur målgruppen, det vill säga alla skiftlag, och det kan företrädelsevis 
göras genom en enkät. Utifrån svaren på den enkäten kan lämpliga 
skiftlag väljas. Då gäller det först och främst att se till att de testlag som 
deltar i valideringen är så representativa som det går, men utan att avsteg 
görs från kraven på utbildning, erfarenhet och så vidare. (Rollenhagen et 
al, 1998, bilaga E) 

Synpunkter 
I bilagan finns användbara tips om vad som är viktigt när det gäller 

urval av deltagare till testet. Det finns också ett förslag till hur en enkät 
kan vara utformad. Därför skulle det gå även för en oerfaren person att 
välja lämpliga testpersoner. Det är dock viktigt att tänka på att ingen 
person någonsin skall tvingas att vara med i valideringar (eller andra 
försök) och detta kan poängteras. 

Information till testdeltagarna 
Från handboken 

I Handbokens huvuddel nämns bara lite om hur informationen till 
deltagarna skall läggas upp, men i Bilaga F finns en disposition över en 
introduktion till validering.  
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Övrig information 
Innan varje arbetslag påbörjar arbetet med scenarion i simulatorn 

skall de informeras om vad valideringen går ut på (information skall 
alltså också ges innan baslinjemätningar påbörjas). Ingen person skall 
någonsin deltaga i något försök utan att vara informerad om vad som 
gäller, om inte försöket påverkas negativt av deras vetskap (Breakwell et 
al., 1995). En annan sak som skall poängteras är frågan om eventuell 
videoinspelning av försöken. Detta är nämligen viktigt ur 
integritetssynpunkt, därför bör de som blir inspelade ha gett sitt 
samtycke (Breakwell et al., 1995). 

Synpunkter 
Informationen till testdeltagarna är med hjälp av dispositionen enkel 

att sätta samman, och det är bra att Handboken hänvisar till bilagan då 
dispositionen inte hör hemma inne i själva handboken. Delen med 
information till deltagarna blir svår att standardisera till punkt och pricka 
då olika valideringar kan se ut på olika sätt. Dispositionen och 
handbokens beskrivning av vad som är viktigt att tänka på i övrigt räcker 
dock långt om de används som utgångspunkt. Där ges utrymme för att 
lägga till och dra ifrån, allt efter vad situationen kräver. Oerfarna 
validerare kan få problem men för lite mer erfaren personal behövs inte 
några utförligare instruktioner. Det som det skulle kunna tryckas mer på 
är vikten av att förklara situationsmedvetenhet och kontrollerbarhet och 
eventuella andra mått som kan vara okända för testpersonerna. Allt för 
att säkerställa att alla vet vad det innebär. Viktigt också att förklara alla 
termer, eftersom det inom validering (som inom mycket annat) används 
en uppsjö av ovanliga ord och uttryck. 
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Baslinjemätning 
Från handboken 

En baslinjemätning innebär att det fastställs ett antal kriterier för hur 
arbetet genomförs och hur bra det fungerar i det gamla kontrollrummet 
innan förändringarna. En baslinjemätning skall göras på samma sätt som 
tester av det nya systemet skall göras. Driftfallen som används i 
baslinjemätningen skall, till allt väsentligt, vara jämförbara med de 
scenarion som skall användas i testet av det nya systemet, det vill säga 
att de skall innehålla liknande arbetsuppgifter och en likartad 
svårighetsgrad. Helst skall de vara identiska. Detta är ett sätt att 
möjliggöra jämförelse av det nya med det gamla med största möjliga 
säkerhet, för att på så vis säkerställa om förändringarna är positiva eller 
ej. (Rollenhagen et al, 1998) 

Övrig information 
Baslinjemätningen är det första testet som görs i simulator i en 

validering. Mätningen måste ske med driftfall i simulator. Detta eftersom 
systemet skall bedömas under alla typer av situationer, precis som det 
måste göras med det som skall bli det nya systemet. I den mätningen 
skall alltså alla delmetoder som används i testet av det nya systemet ingå. 
Innan baslinjemätning påbörjas skall hypoteser formulerats och kriterier 
lämpliga att mäta skall ha fastslagits (Bladh, 2004). 

Synpunkter 
Det är en kort beskrivningen av baslinjemätning i Handboken. Detta 

skall dock inte innebära något problem för valideringspersonal som både 
bör känna till begreppet och veta hur det skall utföras. 
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Enkäter 
Enkäter fylls i vid två tillfällen. En gång vid varje fryspunkt i ett 

scenario och sedan efter varje scenario. Då dessa skiljer sig åt ganska 
väsentligt beskrivs de var för sig.  

Allmänt om enkäter 
Viktiga saker att tänka på när det gäller att konstruera en enkät är 

först och främst vad man vill ha svar på. När det är klargjort gäller det att 
bestämma frågornas utformning: fritextsvar eller alternativ; om skala så 
vilken skala och vilka etiketter skall finnas på skalan; skall det vara 
möjligt att välja endast ett alternativ eller flera; skall försökspersonerna 
få komplettera alternativsvar med fritext; hur skall frågorna ställas för att 
inte vara tvetydiga eller ledande? Det finns alltså mängder av saker att 
tänka över innan en enkät konstrueras. I vanliga fall finns också 
problemet med att motivera och få in svar från alla. (Breakwell et al., 
1995)  

I och med att detta är en del av valideringen och den endast ges till 
de personer som deltagit i simulatorn och det dessutom rör deras dagliga 
arbetsmiljö är det knappast troligt att någon tar enkäten lättvindigt. En 
extra motiverande faktor är att deltagarna fyller i enkäten under betald 
arbetstid. De har alltså ingen orsak att känna sig stressade eller avogt 
inställda (Bladh & Borg, 2002). Deltagarna kan alltså anses vara starkt 
motiverade redan från början. För den lilla enkäten som används vid 
varje fryspunkt gäller dessutom att den är så kort att det inte kan ses som 
någon ansträngning att fylla i den, plus att den ingår som del i 
testscenariot som personerna redan frivilligt deltager i. 
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Enkät i bedömningsprotokoll 
Från handboken 

När försöksdeltagarna fyller i enkäten vid varje fryspunkt leds 
arbetet av en instruktör och denna enkät omfattar bara fyra frågor. Dessa 
fyra är frågor där det gäller att bedöma nivå på eget 
situationsmedvetande, MMI-stödet, instruktionsstödet och egen 
kontrollerbarhet. På alla fyra skall den som svarar pricka in sitt svar på 
en niogradig skala där ett motsvarar mycket dåligt och nio motsvarar 
mycket bra. Det finns även utrymme för egna kommentarer. 
(Rollenhagen et al, 1998)  

Synpunkter 
På bedömningsprotokollets utformning finns det inte mycket att 

anmärka. Enda oklarheten som kan finnas där är vad ”koll på läget” och 
”kontroll” innebär, det vill säga frågorna om situationsmedvetande och 
kontrollerbarhet. Dessa två termer måste gås igenom med deltagarna 
innan starten av det första scenariot, så att alla har klart för sig vad de 
innebär och deltagarna inte uppfattar frågorna på annat sätt än vad 
valideringspersonalen gör.  

Avslutande enkät 
Från handboken 

Den enkät som används efter varje scenario leds av 
valideringspersonalen. Denna enkät börjar med fem frågor om personen 
som fyller i enkäten och dessa rör personens befattning, ålder och 
arbetserfarenhet. I övrigt följer enkäten samma mönster som minienkäten 
i bedömningsprotokollet, det vill säga att den består av frågor som 
besvaras på en niogradig skala, från mycket dåligt till mycket bra, med 
möjlighet att ge kommentarer i fri text efter varje fråga. Dessa frågor rör 
övergripande intryck av systemet, människa-maskin 
gränssnitt/arbetsplatsutformning, inlärning och systemets 
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funktionalitet/prestanda. (Enkäterna finns som bilagor till handboken.) 
(Rollenhagen et al, 1998) 

Synpunkter 
Allra första frågan gäller personens befattning och hur många år som 

man arbetat inom den. Där bör det även finnas en fråga om hur länge 
personen arbetat i kontrollrummet över huvud taget, då det finns flera 
befattningar i ett kontrollrum. Visserligen finns det regler som begränsar 
kortaste tid en person måste ha arbetat i ett kontrollrum för att uppnå 
vissa befattningar men det finns ingen regel som sätter någon maxtid. 
Denna fråga är bra för att få ett bättre grepp om deltagarens erfarenhet. 
De övriga frågorna är bra, förutom att det inte är säkert att alla deltagare 
vet vad återkoppling innebär. Men detta bör inte vara något problem då 
denna enkät inte besvaras med tidspress. Därför kan valideringspersonal 
förklara uttrycket och de finns även tillgängliga för att svara på frågor 
hela tiden.  

I detta fall har den största svårigheten legat i att formulera frågorna 
på ett värdeneutralt sätt och på ett sådant vis att frågorna täcker det 
område som valideringspersonalen är ute efter. Författarna har lyckats 
bra med detta. Ett annat problem kan vara graden av subjektivitet 
gällande dåligt och bra där toleransnivå kan variera mellan olika 
individer. Detta är dock ett problem som är svårt att undvika i alla 
enkäter som behandlar just personliga intryck. Det här är också något 
som de som analyserar data är medvetna om. 

I Handboken finns det ett stycke som heter Förslag till bedömning 
där det står ”Beroende på frågornas utformning kan testpersoner ha en 
tendens att svara mera positivt (eller negativt) än förväntat.” 
(Rollenhagen et al, 1998, sidan 51). Det står dock inget om författarna 
tänker på någon eller några specifika frågor, men detta är med stor 
sannolikhet ett sätt att gardera sig. Enkätfrågorna är neutralt formulerade 
och kan aldrig anses ledande. Enda invändningen kan vara att vissa av 
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enkätfrågorna är formulerade som frågor, medan andra är formulerade 
som påståenden, något som dock ej bör påverka svarens tillförlitlighet.  

Enkäten är den delmetod som är bäst beskriven och författarna ger 
också några handgripliga tips runt den. Därför skulle vem som helst 
kunna klara av att leda/genomföra en enkät. Författarna själva har under 
testvalideringen upplevt att enkäten måste anpassas mer till den unika 
valideringen för att frågorna skall kännas mer relevanta för personalen 
som deltar. Detta är det enda som skulle vara problematiskt, det vill säga 
att veta vilka frågor som skulle förändras, tas bort eller läggas till, för att 
anpassa enkäten till den aktuella valideringen. Tyvärr är detta omöjligt 
att redogöra för i Handboken utan det måste vara upp till 
valideringspersonalen i varje validering. 

Intervju 
Från handboken 

Intervjuer används efter varje genomgånget scenario och slutligen 
efter att alla scenarion är avklarade. Den intervju som används efter vart 
och ett testscenario gäller systemet. Intervjun som används som 
avslutning av deltagarens medverkan, gäller endast systemet till viss del 
och i huvudsak själva valideringen. Intervjuerna leds av två ur 
valideringspersonalen. En som ställer frågorna och en som antecknar. 
Det är en fördel om det går att spela in intervjun på något sätt. Den 
person som antecknar har även som uppgift att titta igenom enkätsvaren 
för att eventuellt komma fram till kompletterande frågor som bör ställas. 
Första gången som intervjun efter varje driftfall används skall hela 
intervjun gås igenom noggrant medan intervjun gångerna därefter kan 
avverkas lite hastigare, om inte något nytt dykt upp. (Rollenhagen et al, 
1998)  
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Övrig information 
Båda intervjuerna (den efter varje scenario och den avslutande) 

medföljer som Bilaga N. Intervjuerna är semistrukturerade (Hessler, 
1992). Detta innebär i detta fall att några frågor som skall som beröras 
finns nedtecknade ord för ord, men att det ges utrymme för intervjuaren 
att ta in fler frågor vid behov. Det finns också förslag på vilka övriga 
ämnen som kan tas upp. Denna semistrukturerade form av intervju 
passar väl för validering. Detta för att den varje gång blir relativt lik 
övriga gånger och därmed blir intervjuerna jämförbara. Den 
semistrukturerade formen erbjuder ändå intervjuaren och den intervjuade 
friheten att komma med kommentarer (Jacobsen, 1993). 

Intervjufrågor benämns ofta, enligt Maykut och Morehouse (1994), 
som öppna eller slutna, där öppna frågor inbjuder till samtal och längre 
svar, medan slutna frågor snarare ger ett kort, absolut svar, exempelvis ja 
eller nej. De tar också upp tre fallgropar för personer som formulerar 
intervjufrågor. Dessa fallgropar är den slutna frågan, den vaga frågan 
och den komplexa frågan. Maykut och Morehouse anser att det gäller att 
undvika frågor som endast resulterar i korta svar, om inte lämpliga 
följdfrågor finns förberedda. Vaga eller oklara frågor skapar en 
osäkerhet hos den intervjuade och får till effekt att de inte vet vad 
intervjuaren är intresserad av. Därmed inte sagt att frågorna skall lägga 
svaren i munnen hos den intervjuade, något som skall undvikas. 
Frågorna skall inte heller vara så komplicerade att den intervjuade måste 
anstränga sig för att tolka eller minnas frågan. Korta och koncisa frågor 
fungerar bäst. (Maykut & Morehouse, 1994) 

Synpunkter 
Frågorna är relativt slutna och går att besvara med ett eller ett fåtal 

ord. Därför skulle det vara bra att i handboken nämna att följdfrågor kan 
vara lämpliga. Dock är det troligt att valideringsdeltagarna är så pass 
motiverade, eftersom det handlar om deras arbetsmiljö och säkerhet, att 
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de gärna utvecklar sina svar. Vissa formuleringar kan också anses vara 
ledande. I det här fallet gör det inte mycket, eftersom de frågor som kan 
vara ledande i sådana fall leder deltagarna att bedöma det nya systemet 
som sämre än vad det kanske gjorts om frågan formulerats annorlunda. 
Anledningen att detta inte ses som ett problem är att den största faran 
vore att övervärdera ett system då detta kan få följder för säkerheten. Att 
undervärdera systemet får i värsta fall effekten att det måste förbättras 
innan det kan tas i bruk och innebär inga säkerhetsmässiga risker.  

Samma sak gäller för intervjuerna som enkäten, nämligen att det kan 
vara lämpligt att komplettera dem för varje validering. Dock krävs det 
erfarenhet för att veta vilka följdfrågor som skall ställas och vilka frågor 
som skall tas bort eller läggas till. Liksom i fallet med enkäterna är detta 
något som inte går att beskriva i handboken då det är skillnad från 
intervju till intervju. 

Med hjälp av Bilaga N går det i nuläget bra att hålla en intervju men 
ovanstående punkter behöver poängteras i handboken. 

Tänka högt 
Från handboken 

Det som i handboken benämns som ”tänka högt” är inte det som i 
vanliga fall går under samma benämning. Här innebär det endast att all 
kommunikation mellan de olika medlemmarna i arbetslaget, som för 
tillfället jobbar med scenariot, spelas in på något sätt. En fördel med att 
göra detta är att det kommer i sitt sammanhang utan fördröjning och det 
kommer spontant, till skillnad från det som sägs under en intervju. 
(Rollenhagen et al, 1998) 

Övrig information 
Ovanstående är att jämföra med det som oftast går under 

benämningen tänka högt, nämligen att försökspersonen verkligen 
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försöker sätta ord på sina tankar och redogöra för dessa. Den vanliga 
tänka högt är avsedd att ge försöksledaren insikt om de processer som 
pågår i försökspersonen under experimentets gång. Detta kräver att 
deltagaren är fullt fokuserad på uppgiften och lämpar sig därför bara för 
användning i avgränsade miljöer och med klart definierade mål. 
(Ericsson & Simon, 1993) 

Synpunkter 
Det vanliga ”tänka högt” kan vara lämpligt för olika försök i 

laboratoriemiljö och det kan eventuellt användas i tidiga skeden av 
verifiering och validering när inte realism ses som den viktigaste 
ingrediensen. Dock passar det inte som en del av en slutvalidering. Detta 
eftersom kontrollrumsmiljön, simuleringarna och de övriga personerna i 
arbetslaget omöjliggör effektiv användning av den ursprungliga 
metoden. Dessutom är det inte deltagarnas tankeprocesser som är det 
intressanta utan deras samspel med varandra och systemet. En annan 
orsak till att metoden är olämplig att använda i en realistisk simulering är 
att detta är något helt främmande i den vanliga arbetsmiljön. Det skulle 
kunna få till följd att arbetslaget inte alls beter sig som det skulle ha gjort 
i en riktig situation, och denna biverkning bör undvikas om det skall vara 
någon mening med scenarion i en simulator. Tänka högt kanske är ett 
dåligt val av term för vad som görs här, men tillvägagångssättet är helt 
korrekt. 

Denna delmetod kräver endast en möjlighet att spela in samtalen i 
kontrollrummet. Svårigheten ligger i att veta vad man skall lyssna efter 
och här är det återigen erfarenhet som är nyckeln. Handboken hade 
kunnat komma med några tips, men det är inte säkert att det hade hjälpt. 
Risken hade då funnits att oerfaren personal låst sig vid dessa tips och 
inte lagt märke till andra saker som kunnat vara viktiga. 

31 



 

Observation 
Från handboken 

De observationer som förespråkas i Handboken görs under 
scenarion. Personalen som utför valideringen bör under scenariona 
anteckna händelser som kan vara av intresse. Till sin hjälp har de ett 
observationsschema (det medföljer ett i Handboken – Bilaga O) där det 
är tänkt att även vilket arbetslag det är och tiden för händelsen skall 
tecknas ned. (Rollenhagen et al, 1998) 

Övrig information 
Observation brukar räknas som ett av de viktigaste 

tillvägagångssätten när det gäller att samla information. Detta för att den 
är ögonblicklig och den påverkar inte skeendet på något sätt, det vill säga 
deltagarna behöver inte avbryta det de håller på med, eller koncentrera 
sig på något annat. Detta ger att försöksledaren vet att allt som 
observeras görs som respons till något som händer i den miljö där 
försökspersonen verkar. (Breakwell et al., 1995) 

Observation och antecknande av särskilda händelser är i detta 
sammanhang först och främst ett sätt att minska tidsåtgången för analys. 
Allt skall ändå spelas in på video, men om intressanta händelser 
antecknas när de sker hjälper det minnet och underlättar framtagningen 
av den aktuella händelsen från videoband. (Bladh & Borg, 2002) 

Synpunkter 
Det svåra är att veta vad som bör antecknas och vad som inte 

behöver antecknas. På detta sätt är det väldigt likt ”tänka högt”. Ännu en 
gång är det rutin och sunt förnuft som är viktigaste egenskapen. I 
Handboken poängteras dock att det viktigaste att notera är tid för 
händelsen för att det senare skall gå hitta den på videoinspelningen. 
Detta är viktigt att tänka på, eftersom händelser kan få en annan 
betydelse efter närmare granskning med hjälp av videobanden. 
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Video 
Från handboken 

Videoinspelning av allt arbete i simulatorn under scenarion är till 
största del något som görs för säkerhets skull. Inspelningarna skall finnas 
där för att valideringspersonal och instruktörer skall kunna gå tillbaka 
och specialgranska intressanta händelser om det anses nödvändigt. 
Videoinspelningar kan också användas till att studera kommunikationen 
i kontrollrummet i efterhand, om det finns intresse för detta. Det är bra 
om tider på något sätt registreras på filmen. Antingen genom inbyggd 
klocka om videokameran har en sådan, eller genom att en klocka hela 
tiden syns i bild på inspelningen.(Rollenhagen et al, 1998) 

Övrig information 
Vid vanliga undersökningar kan det vara en nackdel att filma 

försökspersonerna då detta kan störa dem eftersom det är något ovant. 
(Breakwell et al, 1995)  

Synpunkter 
Angående denna delmetod finns det inte mycket att anmärka då den 

inte kräver något speciellt i sitt utförande. Problemet att personalen blir 
störda av att videofilmas uppträder med stor sannolikhet inte då 
kontrollrummen alltid monitorövervakas. Visst kan det påverka dem att 
de är med i scenarion och utvärderingar, men detta är oundvikligt och det 
kommer knappast att göra någon skillnad att de dessutom filmas. Det 
enda att tillägga är att det är viktigt att tänka på var kameran placeras. 
Det får inte vara så nära att det blir påtagligt eftersom det då kan störa 
eller vara i vägen. Inte heller får det vara för långt ifrån så att detaljer 
inte syns. En idé är att testa kamerans placering under ett pilottest. 
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Loggning 
Från handboken 

Det som nämns i Handboken om loggning är att loggning innebär att 
olika handlingar och/eller parametrar på datorerna registreras 
tillsammans med en tidsangivelse som anger när de registrerades. 
Exempel på saker som kan vara intressanta att logga är operatörsingrepp, 
processvärden och larmlista. (Rollenhagen et al, 1998) 

Övrig information 
Loggning är ett komplement till videoinspelning eftersom det kan 

vara svårt att på video få med det som händer på datorer och 
bildskärmar. Orsaken till ovanstående är att monitorer och tangentbord 
ofta skyms av den som arbetar med dem. Även då det går att filma både 
tangentbord och skärm kan det vara en god idé att göra en loggning 
eftersom det kan underlätta analysen. Loggning sker oftast med hjälp av 
ett program som registrerar knapptryckningar och anger för vilken knapp 
och vid vilken tidpunkt detta sker. Programmet kan med fördel också 
med jämna mellanrum registrera processvärden och larm och även 
registrera om något processvärde går in på extremvärden. Med hjälp av 
loggning kan valideringspersonal i efterhand se vilka åtgärder som 
gjordes som respons på ett larm och vid vilken tid de gjordes, hur många 
felhandlingar som gjordes, hur ofta personalen fick backa i systemet och 
så vidare.  

Analyser av loggning kan gå till på olika sätt, allt efter vad som 
efterfrågas. Det kan ske helt kvantitativt, exempelvis som ren räkning av 
hur många knapptryckningar av en viss sort som gjorts. En annan 
möjlighet är att göra analysen kvalitativt och gå in och titta på specifika 
händelser, exempelvis vid ett larm, där det går se vilka åtgärder som 
vidtogs och om operatörerna direkt hittade rätt i systemet eller om de 
behövde backa en eller flera gånger. Loggning kan alltså vara ett 
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värdefullt hjälpmedel vid bedömning och analys av systemet och kan 
användas för att mäta exempelvis felhandlingar. Problemet med loggning 
är att veta vad som, och hur ofta det skall loggas. Denna metod kan 
också generera extrema mängder data beroende på vad som loggas. Data 
från loggning kan dock lätt gås igenom med hjälp av dator så mängden 
data är inget problem så länge valideringspersonalen är medveten om 
detta och vet hur det skall hanteras.  

Synpunkter 
Ovanstående skulle kunna finnas med i Handboken som förklaring 

till loggning, men framför allt skall det finnas förklaringar till när och 
varför det kan vara värdefullt att logga, vad som skall loggas, hur det 
skall genomföras och hur det kan analyseras. Som det nu är beskrivet i 
Handboken står det klart att det går att göra, men inte varför eller hur det 
skall användas. I nuläget krävs därför stor bakgrundskunskap för att 
användning skall bli möjligt.  

Statistik 
Från handboken 

När datainsamlingen för valideringen är gjord måste analys och 
databearbetning göras. Vanliga statistiska beräkningar är lägesmått och 
spridningsmått och dessa kan beräknas på olika sätt. (Rollenhagen et al, 
1998)  

Övrig information 
Handboken nämner två olika sätt att beräkna vardera lägesmått och 

spridningsmått.. Däremot säger den inte mycket om hur dessa skall 
användas eller tolkas. 
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Lägesmått 
Medelvärde: Medelvärde är helt enkelt genomsnittet av alla värden 

alltså summan av alla värden delat med antalet värden. Medelvärde 
används ofta och ett exempel är vid betygsberäkning. 

Median: Medianen är det mittersta värdet, det vill säga det värde som 
har egenskapen att lika många värden ligger över som under detta tal. 
Medianen används framför allt vid tillfällen när det inte är lämpligt att 
extremvärden påverkar lägesmåttet. 

Spridningsmått 
Spridningsmått är, som namnet antyder, mått på hur stor spridningen 

är bland de insamlade värdena. Med andra ord, hur mycket de avviker 
från medlet. De vanligaste spridningsmåtten, och tillika de som används i 
Handboken, är Varians och Standardavvikelse. 

  

Synpunkter 
I Handboken visas de rena formlerna för beräkningen, men den säger 

ingenting om vilka värden som skall in var i formlerna, eller när eller hur 
beräkningen skall utföras. Detta förutsätter alltså att användaren av 
Handboken har ett visst kunnande både vad gäller beräkning och 
användande av statistik.  

Analys 
Från handboken 

Det som skrivs i handboken om bedömning och analys av data är att 
hypoteser kan testas med χ2-metoden och att enkätfrågor bör ge ett 
medelvärde över tre för att systemet skall anses vara acceptabelt på den 
punkten. Bedömning av intervjuer och andra metoder som ger kvalitativa 
data skall rendera i ett omdöme som kan vara godkänt, varning eller 
underkänt. (Rollenhagen et al, 1998) 
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Övrig information 
När statistikberäkningen är klar är det dags att analysera den och 

presentera det färdiga resultatet. Det görs en sammanlagd bedömning av 
det nya systemet som helhet, men även delarna bedöms. Då en validering 
av denna typ genererar både kvantitativa och kvalitativa data är det svårt 
att ge någon enkel lösning på hur all data skall bedömas. Vissa kriterier 
bedöms helt kvantitativt och då går det bra att sätta upp gränsvärden på 
exempelvis lägesmåttet. Då det gäller kriterier som genererar kvalitativa 
data blir det snarare en form av betygssättning som görs av 
valideringspersonalen. Det krävs alltså en kombination av beräkningar 
och omdöme. 

Synpunkter 
Ovanstående ger att den som analyserar måste vara kunnig både 

inom statistiktolkning och inom bedömning av kvalitativa data. Detta 
finns inte heller beskrivet i handboken då det krävs grundläggande 
kunskaper i statistik för att kunna göra korrekta tolkningar av 
kvantitativa data. Dessa kunskaper är inte något som bör ges i 
Handboken och det har också utelämnats. Tolkning av de kvalitativa data 
finns inte heller omnämnt och det går inte skriva mycket om det då 
tolkningen av dessa data mest har med erfarenhet att göra. 

Resultatpresentation 
Från handboken 

Efter beräkning och tolkning skall allt presenteras. I Handboken ges 
förslaget att det skall ske en löpande resultatredovisning, så att alla 
inblandade får större chans att ta del av resultaten. Sedan sker den 
slutliga presentationen i en separat valideringsrapport. Denna skall alla 
berörda kunna ta del av. En valideringsrapport finns med som exempel i 
Handboken som Appendix II. (Rollenhagen et al, 1998)  
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Synpunkter 
Det finns inget exempel på hur den löpande rapporteringen kan gå 

till. Ett tänkbart förslag är kontinuerliga e-brev till berörda. 
Uppdateringar om arbetets fortskridande kan även sättas upp på lämpliga 
anslagstavlor. Dessa behöver bara innehålla en kort sammanfattning av 
det som skett och resultat som framkommit under tiden från förra 
uppdateringen. 
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Utformning och beskrivningar 
I denna del av arbetet kommer handbokens språk och utformning att 

kommenteras. Först kommer ett avsnitt där övergripande synpunkter tas 
upp. Därefter följer en del med mer avsnittsspecifik kritik. För och 
nackdelar kommer att diskuteras i varje stycke. 

Övergripande 
Handbokens språk är bra. Texten är lätt att läsa och beskrivningarna 

är för det mesta raka och okomplicerade. Bra också att det finns med 
både en lista över definitioner av termer och en sida med förklaringar av 
förkortningar. Indexet är en bra idé, men det behöver fler uppslagsord. 
En följd av att Handboken är principiell till sin karaktär är att många 
frågor blir obesvarade eftersom den inte förklarar bakomliggande teorier. 
Detta hindrar inte Handboken att uppnå sitt huvudsyfte, att vara en 
praktisk handledning. Vill läsaren veta mer återstår dock att söka andra 
vägar, vilket kan vara svårt då det är bristfälliga referenser inne i 
Handboken. Referenslistan i slutet är bra och i den finns allt som behövs 
för att söka vidare.  

Det finns två valideringsmässiga brister i handboken. En är att det är 
mycket som inte är specificerat, utan det är mycket upp till den som gör 
valideringen. Några av dessa punkter har kommenterats under den 
genomgång av valideringens olika steg som gjordes i kapitlet 
Granskning av valideringens olika steg. Sedan finns det i Handboken en 
stor mängd av rekommendationer och ”borden” och även om dessa 
antagligen skall tolkas som att det skall göras står det inte så. Det finns 
för lite konkret information och detta gäller speciellt på detaljnivå. En av 
de få gånger som detaljspecifika instruktioner ges är i avsnitt 4.7.2 där 
ifyllandet av bedömningsprotokoll beskrivs. Detta har troligen gjorts för 
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att det verkligen är viktigt att detta görs på ett korrekt sätt och därför kan 
det anses befogat. Det hade dock varit bra med fler direkta instruktioner 
då det är onödigt att flera personer gör samma misstag och för att 
Handboken skall fungera som ett stöd. 

Andra problemet ligger i att informationen som finns i Handboken är 
spridd i flera olika avsnitt, bilagor och appendix, och ibland på ett till 
synes ologiskt sätt. Handboken blir därmed mindre intuitiv att använda 
och svår att hitta i. Det krävs alltså att den som vill använda sig av 
handboken verkligen har läst den noggrant och lyckas sammanfoga alla 
delarna till en helhet. En annan följd av detta upplägg av handboken är 
att en del av informationen uppträder på onödigt många ställen. Att 
informationen upprepas kan göra det svårare att urskilja ny information 
från det som återupprepas. Det kan även göra att läsaren tappar fokus 
och väljer att bara skumma eller hoppa över avsnitt.  

Slutligen bör hänvisningarna skrivas om. Framför allt gäller det 
hänvisningarna i bilagorna. Dessa är ibland felaktiga, men ofta hänvisar 
de till ett avsnitt i Handboken som i sin tur hänvisar till en annan bilaga. 
Detta är en onödig omväg. Det finns också platser i Handboken där en 
hänvisning hade kunnat underlätta, men där det tyvärr saknas. 

 

Avsnittsspecifik kritik 
Här kommer utformningen av de olika delarna av Handboken att i 

tur och ordning diskuteras. Först kommer ett stycke som behandlar den 
egentliga Handboken. Därefter följer en del som tar upp de olika 
appendix som finns och sist kommer en del som rör bilagorna. 

Handboken 
Att börja Handboken med en diskussion om validering, både som 

begrepp och som aktivitet är mycket bra. Även om valideringspersonalen 
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redan har en uppfattning om vad validering innebär är det bra om alla 
berörda avser samma sak när de talar om validering.  

Avsnitten om samfunktionerna är nyttiga för förståelse av hur 
författarna skapat hypoteser under sin testvalidering. Därigenom kan den 
också fungera som stöd för läsare som skall genomföra valideringar eller 
läsa valideringsrapporter som bygger på handboken. Problemet med 
beskrivningen av systemmodellen är att den är knapphändig och därför 
svår att förstå. 

I kapitlet Analys och databearbetning är det lämpligast att nämna de 
faktorer som bör beaktas vid statiska beräkningar, exempelvis typ av 
skala och typ av design på testet. Det kan också ta upp vilka analyser 
som kan göras och eventuellt också lite om hur detta lämpligen kan 
presenteras. Alla formler och dylikt kan tas bort så att ingen utan 
tillräcklig kunskap frestas att försöka utföra de kritiska beräkningarna 
och analyserna. 

Erfarenheter från fallstudien i Handboken innehåller en genomgång 
av de upptäckter som gjordes under testvalideringen vilken genomfördes 
i samband med författandet av boken. I detta avsnitt framkommer ny 
information om utformning och genomförande av vissa av metoderna. 
Detta är olämpligt på grund av att den informationen är lätt att missa. En 
orsak till detta är skillnaden i språket som i det här kapitlet är mer 
berättande, till skillnad från det tidigare rent beskrivande. Kapitlet är inte 
heller lika strukturerat som de tidigare och läsaren har svårt att veta var 
han/hon skall söka relevant information, eller ens vad som han/hon 
söker. Ett exempel på ny information som skulle ha omformulerats och 
funnits på annan plats, hittas i avsnitt 5.3.6 (sidan 58) som handlar om 
enkäten. Där står att ”Enkäten bör därför […] i högre grad anpassas till 
syftet med valideringen” och detta är information som inte framkommer 
vare sig tidigare i handboken eller i något appendix. Däremot står det 
även i tabellförklaringen i Bilaga A (sidan 9). Det är också nyttig 
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information som bör poängteras tidigare. I det efterföljande stycket 
Handboken (sidan 58) står det att det ”kan krävas en bättre anpassning 
till systemmodellen så att t.ex. frågor om instruktioner också får ett visst 
utrymme. Några frågor kan sannolikt utgå och andra föras in.”. En 
läsare som ställs inför dessa rader vill veta mer. I och med att författarna 
formulerar sig så vagt som de gör känns det otryggt för läsaren, och 
denne kan då ställa sig en massa frågor. Antar författarna att det borde 
krävas en bättre anpassning utan att ha någon aning om vilka frågor som 
skall utgå eller tillkomma, eller har de faktiskt tankar om vilka frågor det 
gäller? Har de några idéer eller är det en gissning? Det krävs svar på 
dessa frågor. 

Delen med testvalideringen kan ändå behållas då den påvisar en del 
av det som kan upptäckas under valideringens fortskridande och att det 
är väldigt sällan som allt går precis som det är tänkt. Det kan vara nyttigt 
och skapa lite eftertanke inför genomförandet av en validering. 
Informationen som finns där kan också stå kvar, men den bör, som sagt, 
även föras in i metodavsnittet. 

Appendix 
I syftesbeskrivningen i APPENDIX I FALLSTUDIE – 

Valideringsplan (sidan 1) står det att den syftar till ”Att ge ett konkret 
exempel på hur en valideringsplan kan utformas.”. Tyvärr gör den inte 
det nu. Som det ser ut nu repeteras en hel del information ur handboken 
av ”pedagogiska skäl” (Appendix I, sidan 1). Detta är något som bör 
ändras på för att den skall fylla sitt syfte. Appendix I bör i första hand 
vara ett exempel på hur en riktig valideringsplan skall vara. Vissa saker 
måste dock vara med, men det är den information som skall vara med i 
varje valideringsplan. Precis samma sak gäller för APPENDIX II 
FALLSTUDIE – Valideringsrapport. Båda dessa fyller det mer generella 
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syftet, om än inte det uttalade, att exemplifiera hur en valideringsplan 
och -rapport skrivs och hur en validering kan genomföras. 

När det gäller bedömningar av enkätsvar ger Handboken tvetydiga 
rekommendationer. Under avsnittet Enkät (sidan 51) sägs det att för 
enstaka enkätfrågor går det att räkna svar med medelvärde över tre som 
acceptabla och för sammanvägda svar från flera frågor är fem och högre 
godkänt. I Valideringsrapport däremot är bedömningsgrunderna 
annorlunda. Där har Rollenhagen et al. (1998) bedömt värden under fyra 
som underkänt, fyra till sex renderar i en varning, medan värden på sex 
och över ger godkänt. Detta måste bli enhetligt. 

Bilagorna 
Ett par av bilagorna består av flera olika delar och det är inte alltid 

som delarna har något med varandra att göra. Exempel på detta är 
bilagorna A och F. I dessa fall hade det varit bättre att dela upp varje 
bilaga i två eller flera separata bilagor. En invändning mot detta kan vara 
antalet bilagor, men antalet är redan så stort att någon extra inte gör stor 
skillnad. 

BILAGA A  
Denna bilaga börjar med en uppräkning över faktorer som rör 

valideringens omfattning och där finns bland annat något som heter 
systemklassning. (sidan 2) Sedan kommer en kommentar att utifrån 
dessa faktorer går det dela in valideringen i en av kategorierna A, B, C, 
eller D, där A är den mest omfattande valideringen. Därefter kommer en 
genomgång av systemklassning och även där pratas det om kategorierna 
A, B, C, och D. (sidan 2-3). Systemklassning innebär en värdering av hur 
avgörande funktionerna är som skall valideras och där A är den 
viktigaste. Först efter detta följer instruktioner för hur 
kategoriindelningen skall göras. (sidan 4-6) Detta får till följd att det är 
möjligt att blanda ihop systemklassningen och kategoriindelningen. 
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Dock bör inte detta få någon större konsekvens då kategorierna inom de 
båda, enligt författarna, överensstämmer med varandra. Inte desto 
mindre kan det verka förvirrande och det är olyckligt att det blivit på det 
viset. Kategoriindelning i sig består av typexempel och för varje 
typexempel motiveras varför det klassificerats som det gjort. Ett 
typexempel per kategori kan tyckas vara för lite, men å andra sidan 
kanske det är fullt tillräckligt för någon som är ordentligt insatt i 
kärnkraftverk och kontrollrum. 

Efter kategoriindelningen följer en svårtolkad tabell. (sidan 7) Den 
skall fungera som en lathund över vilka delar av valideringsmetoden och 
vilken utrustning som bör ingå beroende på hur omfattande validering 
det anses behövas, det vill säga vilken kategori valideringen placerats i 
(A, B, C eller D, se ovan). För att tolka tabellen som det avsetts måste 
läsaren uppmärksamma noterna under den. Not 2 lyder ”De ‘X’-
markerade fälten utgör förslag på utrustning som kan användas för varje 
kategori. Tabellen skall tolkas så att det normalt är tillräckligt att välja 
endast en ‘utrustning’”. Innan den noten har uppmärksammats är det lätt 
att tro att författarna anser att det krävs fler metoder för de lägre 
kategorierna. När noten väl är läst är den inte svår att förstå. Däremot 
finns det ändå kvar saker som är svåra att acceptera. Speciellt gäller detta 
för kategori A, alltså den mest omfattande valideringen, där det står att 
det räcker med att välja fullskalesimulator och det verkar enligt tabellen 
som att det går att strunta i till exempel expertgranskning. Detta stämmer 
till viss del, men med tanke på vilka vinster en expertgranskning kan 
innebära, och att den skall genomföras mycket tidigare i valideringen än 
testning i fullskalesimulatorn, bör en expertgranskning ändå 
rekommenderas. En annan otydlighet finns under kolumnen ”Metod”. 
Där står det att för en validering i kategori A skall personalen använda 
sig av enkät + intervju och observation. Frågan som uppstår av detta är 
vad som hände med loggning, videoinspelning och dylikt. Detta kanske 
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är underförstått att det skall göras i och med att fullskalesimulator skall 
användas, men bör för tydlighetens skull finnas på pränt. Det står inte 
heller under förklaringen till de olika tabellrubrikerna på sidan 9. För den 
mest omfattande kategorin bör i stort sett varje tillgänglig metod 
användas. Allt för att få största möjliga säkerhet. Sedan kan det vara 
nödvändigt att gå tillbaka och granska simulatorarbetet i efterhand och 
därför är metoder som videoinspelning och observationsprotokoll 
önskvärda. Tabellen som sådan är en bra idé, men den bör omarbetas och 
förtydligas enligt ovanstående argument. 

Vid förklaringen till tabellrubriken Enkät (sidan 9) står det att 
enkäten som medföljer Handboken (Bilaga M) endast skall ses som en 
stomme som bör anpassas för varje validering, eftersom varje ändring är 
unik. Detta går även att läsa i Handbokens huvuddel, men är lätt att 
missa då det kommer först i kapitlet om testvalideringen. Tyvärr kommer 
det inte heller här några konkreta förslag på vilka frågor som kan tas bort 
eller bör förändras gentemot grundenkäten. Detta är något som med stor 
fördel kan läggas till vid en omarbetning av Handboken. 

BILAGA C  
Bilagan är ett bra underlag när det gäller att formulera delmålen. Den 

enda risken som finns där är att läsaren låser sig för mycket vid den och 
att det kan vara svårt att se saker som den inte tar upp. 

BILAGA D  
Hela Bilaga D är en uppräkning av faktorer som är viktiga att tänka 

på vid design av driftfall. Här skulle författarna med fördel kunnat skriva 
tydliga referenser och hänvisningar till annan litteratur. Det skulle 
underlätta för den som vill förstå resonemangen bakom utformningen av 
testfallen och sätta sig in ytterligare i ämnet. Detta är något som kan vara 
bra för alla som jobbar med driftfallens design. 
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BILAGA F  
Denna bilaga är splittrad och den innehåller tips angående övning av 

testdeltagare, synpunkter på pilottest och en checklista över information 
till testdeltagare. Bilagan skulle vinna på att delas upp. Dessutom bör det 
stå något om pilottest (eller testkörning som det kallas i Handboken) i 
själva Handboken då detta måste utföras innan tester i simulatorn börjar. 

 
Övriga bilagor finns det inget att anmärka på utan de är 

genomgående bra. De skall vara just bilagor och har inte något i 
handboken att göra. 
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Resultat och diskussion 
Allt som finns beskrivet i Handboken är inte längre aktuellt. Efter 

samtal med personal på SwedPower (Bladh & Borg, 2001) står det klart 
att några av intervjufrågorna och enkätfrågorna har ändrats och likaså 
några andra småsaker. Detta gäller dock bara när de själva utför 
valideringarna, inga kompletteringar till Handboken har spridits till 
andra instanser. Vad som gäller när andra företag utför valideringarna, 
och hur de går till väga, går inte i nuläget att uttala sig om. Det är dock 
denna upplaga av handboken som finns hos kärnkraftverken och hos SKI 
och det är därför den bedöms i sitt ursprungliga utseende. 

Denna del med resultat och diskussion är relativt omfattande. För 
läsbarhetens skull har varje nytt avsnitt fått en egen rubrik. Rubriken är 
tänkt hjälpa läsaren att finna den eller de delar som verkar intressanta. 
Först följer de avsnitt som behandlar frågorna som ställts upp i 
inledningen av arbetet (metodens lämplighet för sitt syfte, personalen 
som skall utföra valideringen). Handbokens beskrivning av 
valideringsförfarandet berörs endast kortfattat då detta redan har 
diskuterats i ett eget avsnitt. Sedan följer alla de stycken som tar upp 
övriga frågor som uppstått under granskningen av handboken. 

Fyller handboken sitt syfte? 
Handbokens syfte är att fungera som ett stöd vid validering av 

kontrollrumsändringar där förändringarna rör människa-maskin 
gränssnittet, instruktioner eller arbetssätt. Den skall också vara av mer 
praktisk än principiell karaktär. Fyller då handboken sitt syfte? I 
huvudsak är svaret Ja. Den är definitivt mer praktisk än principiell, men 
den lämnar en del att önska. Det krävs väldigt mycket metodkunskap, 
både praktisk och teoretisk, för att man skall kunna använda handboken 
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till att utföra en validering. Å andra sidan är det inga noviser som skall 
utföra valideringar inom kärnkraften. Angående Handbokens anpassning 
till förändringar till skillnad från nybyggnad har författarna lyckats bra. 
Handboken utgår alltid från att det finns något innan i och med att 
baslinjemätningar förespråkas och att jämförelsenivåer skall tas från den 
mätningen. Det trycks också på att planering skall börjas i tid för att 
baslinjemätning skall hinna utföras. Frågor i enkät och intervjuer är ofta 
ställda som jämförelse mellan gamla och nya systemet. Däremot finns 
det inga stycken som tar upp hur man formulerar krav, var acceptabla 
nivåer ligger och dylikt, något som skulle krävas för att den skulle gå att 
tillämpa på nybyggen. 

I Handboken står det att metoden bara är tänkt att tillämpas på 
förändringar i den fysiska miljön, gränssnittet och möjligheterna eller 
svårigheterna för samarbete. Detta kanske är vad den är tänkt till, men 
metoden är så pass bred att det inte behöver stanna där. Andra saker som 
personalens organisation och rollfördelning skulle gå lika bra att validera 
med denna metod. Detta i och med att metoden som helhet är av samma 
upplägg som andra metoder vilka används för att validera även sådana 
förändringar och i liknande miljöer. Det som krävs är att fokus flyttas lite 
vad det gäller observation i simulatorn och att några av frågorna i 
enkäten byts ut, eller att andra läggs till. Inget av detta borde bereda 
problem för erfaren valideringspersonal. 

Personal för validering 
Den personal som enligt Handboken krävs för att utföra en 

validering är två simulatorinstruktörer och två valideringskunniga. Vad 
det innebär att vara valideringskunnig specificeras dock aldrig i 
Handboken. Räcker det med att ha närvarat vid valideringar eller krävs 
formell utbildning och i sådana fall vilken? Kanske räcker det om den 
ena av de två är utbildad, beroende på rollfördelning. Det som är viktigt 
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att tänka på är att personalens kompetens är betydelsefull när det gäller 
att utföra en validering. Det gäller att veta hur en validering skall 
genomföras och dessutom på ett bra sätt. Att sätta upp delmål och sedan 
formulera testbara hypoteser för alla delmålen och verkligen vara säker 
på att allt är täckt är ingen lätt uppgift. Det är också viktigt att vara 
duktig på att ta folk då det är flera arbetslag som det skall diskuteras med 
och intervjuas. Bara för att utföra de olika delmomenten krävs det stor 
erfarenhet. Till exempel för att planera en baslinjemätning. Det gäller 
också att veta vad som skall observeras, loggas och så vidare. Ordentlig 
statistikkunskap är även det något som behövs för att kunna utföra 
beräkningar och tolka statistik. Till sist krävs det också en hel del insikt 
och människokännedom för att tolka svar, observationer, protokoll och 
annat så att en ”korrekt”9 bedömning av det nya systemet kan göras. På 
grund av att det är mycket som krävs av dem som utför valideringarna är 
det önskvärt att det alltid finns två erfarna, utbildade personer vid 
valideringarna. Det skulle gå att genomföra en validering med en 
utbildad validerare och en erfaren men outbildad, men då krävs det en 
noga genomtänkt rollfördelning mellan de två validerarna. 

Underliggande syfte med Handboken 
Efter det informella samtal med SKI som mynnade ut i detta 

examensarbete och den intervju som genomfördes med personal på 
SwedPower (Bladh & Borg, 2001) ter det sig som om Handboken har ett 
underliggande syfte. De olika företag som fungerar som konsulter inom 
valideringsbranschen har alla sina egna handböcker som de går efter. 
Den handboken som här har utvärderats består i praktiken av 
SwedPowers valideringsmetod som blivit nedtecknad och förklarad. Det 

                                           
9 ”korrekt” eftersom det är omöjligt att säga om en sådan bedömning är riktig eller ej då detta 
är något subjektivt. 
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egentliga syftet med handboken är därmed inte att fungera som stöd till 
valideringspersonal, så till vida dessa inte kommer från SwedPower, utan 
det är att vara ett hjälpmedel för personal på SKI och kraftverken. Detta 
för att de enklare skall kunna läsa och förstå valideringsplaner och –
rapporter, få inblick i vad som görs och hur det görs i en validering och 
sedan kunna granska valideringens alla delar. 

Definitionen av validering 
Bör det ges en tydligare definition av validering eller är en essens 

tillräcklig? Svaret är att dessa definitioner eller snarare den 
sammanfattade essensen bör vara tillräcklig. Detta med tanke på att det 
inte finns någon allmängiltig definition någonstans om vad validering är, 
men däremot existerar det någon sorts gemensam överenskommelse om 
vad det innefattar. Detta något är dock för svårt att sätta ord på för att 
alla skall kunna acceptera samma formulering. Handboken har tagit fasta 
på den ickeuttalade överenskommelsen snarare än att välja en av alla de 
existerande definitionerna. Detta val måste ses som helt godtagbart då 
Handboken är tänkt som en handbok i praktisk validering och inte som 
ett underlag för teoretiskt resonerande kring vad validering är. 
Sammanfattningsvis är det helt möjligt att skriva en användbar handbok 
för validering utan att definiera validering mer noggrant än vad en 
generell beskrivning ger, precis som i Handboken (även om författarna 
anger SS definition också). Dessutom förenklar valet att använda sig av 
en essens för personal ovan vid valideringar. Detta kommer sig av att 
essensen förklarar på ett bättre sätt än vad definitionerna gör, vad det är 
som skall åstadkommas i en validering. Då Handboken är tänkt att vara 
praktiskt tillämpar är det ett bra val att göra som Rollenhagen 
tillsammans med de andra har gjort. 

En fråga som följer på detta är om den definition eller essens som 
används för att förklara validering påverkar det sätt på vilket arbetet 
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utförs. Det kan spela in, men det är också svårt att veta om arbetet 
utformas utifrån definitionen, eller om definitionen väljs utifrån det sätt 
som författaren tycker är det riktiga tillvägagångssättet att validera på. I 
och med att både MAEVA och Handbok – Validering av 
kontrollrumsändring har valt essenser snarare än en definition ger de 
också enklare känslan för vad validering praktiskt innebär snarare än vad 
det teoretiskt är. Dessa båda är också tänkta att vara praktiskt användbara 
handböcker för hur en validering skall utföras. Problemet är att veta på 
vilket sätt definitionen/förklaringen påverkar arbetet och om det gör det. 
Ett rimligt antagande är att det kan bli ett annorlunda tankesätt där 
vetskapen om hur en validering skall genomföras blir viktigare än 
kunskap om bakomliggande teorier. 

Försöksdesign 
Den metod som används för att utföra valideringen är en 

inomgruppsdesign med ”före och efter” -mätning. Det innebär att endast 
en grupp av försökspersoner används och att det genomförs två 
mätningar. En innan förändringen och en efter förändringen. Denna 
design är något som enligt Cook och Campbell (1979) ofta används, men 
som det egentligen inte går att dra några säkra slutsatser från. Den 
försöksdesign som skulle vara mest tillförlitlig är en tidsseriedesign med 
upprepade mätningar både före och efter förändringen, gärna också med 
en kontrollgrupp. På detta sätt går det räkna bort i stort sett alla störande 
faktorer. (Cook & Campbell, 1979) Å andra sidan skulle detta bli 
alldeles för dyrt vid större valideringar eftersom hela arbetslag måste 
jobba i simulator. Cook och Campbell (1979) har ett marknads- och 
producerandeperspektiv och deras argument bygger på att det 
förekommer naturliga svängningar inom en marknad, exempelvis vädret 
blir bättre och personalen blir därför gladare och arbetar effektivare och 
andra liknande faktorer. De flesta argument som de anför förklarar varför 
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förbättringar efter införd åtgärd inte nödvändigtvis kan knytas till själva 
åtgärden. (Cook & Campbell, 1979)  

Det går dock inte att bedöma och förklara positiva resultat i en 
validering av ett kontrollrum på samma sätt. Detta med anledning av att 
förändringen av kontrollrummet innebär ett steg bort från det personalen 
är van vid och i och med att mätningarna görs på tidsåtgång, antal 
fel/misstag, hur nöjda försökspersonerna är med det nya och så vidare, 
bör resultatet bli lite i underkant för det nya systemet. Ett kontrollrums 
fulla potential kan antagligen först mätas med en test efter en längre tid 
då personalen är riktigt van vid systemet. Att betyget kanske blir lågt för 
det nya systemet vid valideringen gör dock ingenting då det viktiga är att 
hitta något som motsvarar eller är bättre än det som fanns innan. Om 
kontrollrummet efter förändringarna svarar upp mot det kravet, trots ett 
resultat som eventuellt är i underkant (på grund av ovanstående faktorer), 
då måste det vara godkänt ur säkerhetssynpunkt. Enligt ovanstående 
argumentation går det inte att motivera den mer kostsamma 
tidsseriedesignen. Detta eftersom den största faran ligger i att 
prestationen och omdömet av de genomförda förändringarna 
underskattas med den design som används nu och detta är inget egentligt 
problem. 

Problem och lösningar rörande baslinjemätning 
En tänkbar faktor som kan påverka resultatet så att det blir ”för bra” 

finns dock. Det är om de scenarion som används vid baslinjemätning och 
test är för lika och testerna genomförs tätt inpå varandra. Detta kan 
medföra att personalen redan i förhand vet vilka åtgärder de skall utföra. 
Enligt Kent Bladh (2004) på SwedPower brukar detta inte vara något 
problem. En större förändring är ett projekt som tar flera år att 
genomföra. Eftersom det går så lång tid mellan baslinjemätningen och 
testen av det nya systemet är det möjligt att använda samma scenarion på 
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alla arbetslag. Personalsammansättningen i arbetslagen brukar dessutom 
hinna förändras mellan baslinjemätning och test. Båda ovanstående 
faktorer innebär att risken för inlärningseffekter blir i stort sett 
obetydliga. (Bladh, 2004) 

Tidpunkten för baslinjemätningen är också det något som måste tas i 
beaktande. En tidig baslinjemätning innebär att resultaten från 
baslinjemätningen kan användas vid utformningen av det nya systemet. 
Å andra sidan kan det då ske att scenariona endast anpassas till det 
befintliga systemet. I det nya systemet kan förändringar ha skett som 
innebär att arbetsuppgifterna inte längre ser likadana ut. Den stora risken 
med detta är dock att de förtjänster som det nya systemet har inte till 
fullo uppskattas, exempelvis att en stor förenkling inte uppmärksammas. 
(Bladh, 2004) Enligt tidigare resonemang så kan detta inte ses som 
någon egentlig nackdel. Då baslinjemätningen och testen av nya 
systemet bygger på samma hypoteser bör dock inte förändringar till det 
sämre kunna gå igenom oupptäckta. Huvudsyftet med baslinjemätningen 
uppfylls därför fortfarande. 

I en baslinjemätning som görs senare i processen går det dra nytta av 
att utformningen av det nya systemet är i stort sett känd. Därigenom går 
det anpassa hypoteserna och scenariona på bäste sätt. Nackdelen med 
detta är, enligt stycket ovan, att det inte går att till fullo dra nytta av 
baslinjemätningens resultat till nya systemets utformning. (Bladh, 2004) 

Om det är en mindre förändring som görs så kan det vara så att alla 
arbetslag inte behövs i både baslinjemätning och i testen av det nya 
systemet. Ofta är det då möjligt att genomföra mätningen på det nya 
systemet och baslinjemätningen med kortare mellanrum. Då går 
valideringen att utföra på andra sätt. Ett exempel är att använda en 
design med två balanserade grupper där ena gruppen testar det gamla 
systemet och andra gruppen testar det nya. Alternativ två, om systemen 
går att testa samtidigt, är att använda båda grupperna för att testa både 
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gamla och nya systemet. Ena gruppen börjar då testa gamla systemet för 
att sedan gå över till det nya. Andra gruppen börjar på det nya systemet 
och går därefter till det gamla. På detta sätt balanseras inlärningseffekten 
ut. (Bladh, 2004) 

Det bästa vore att ha en obegränsad ekonomi, ha tillgång till ett 
obegränsat antal försökspersoner, och båda systemen samtidigt under 
hela valideringsprocessen. På detta sätt kunde baslinjemätningen 
genomföras när som helst under projektets gång. Den skulle kunna göras 
om med nya försökspersoner om det upptäcks att någonting missats. Det 
nya systemet kan testas när som helst för att sedan förbättras och testas 
igen. Tyvärr är detta aldrig möjligt. 

Avsaknad av detaljer i Handbokens 
beskrivningar 

Bristen på konkreta detaljer i Handbokens beskrivningar av 
valideringens olika steg är ett problemet. Problemet består i att det i och 
med bristen på detaljer inte är säkert att valideringarna görs på samma 
sätt varje gång. Eftersom bara generella råd ges finns det nu en risk att 
olika varianter av validering uppstår. Även om det skulle finnas mer 
information går det aldrig att komma ifrån variationer i utförande helt, 
men risken skall minimeras i den mån det går. Anledningen till att det är 
viktigt att utföra valideringarna på samma sätt är för att det blir en 
säkrare metod. Om valideringar genomförs på samma sätt kan resultaten 
mellan dem jämföras. Detta i sin tur ger möjlighet att kontrollera 
tillförlitligheten i valideringsmetoden. En annan fördel är att det då på ett 
bättre sätt går att utveckla metoden och ta till sig kritik från testdeltagare.  
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Handbokens fem principer 
I Handboken nämns på sidan 14 fem principer som identifierats som 

viktiga vid validering, dessa citeras i detta arbete på sidan xxx10. Stöder 
då handboken dessa principer?  

Första principen sa att ”valideringen skall ske på ett strukturerat 
sätt.”. Detta är något som poängteras rakt genom hela Handboken. 
Därmed har författarna gjort allt de kunnat. Sedan gäller det för 
valideringspersonalen att ha det i åtanke så snart en förändring börjar 
planeras. Men här kan inga författare eller formuleringar hjälpa till. 

Princip nummer två säger att samfunktionerna skall beaktas. Detta är 
något som Rollenhagen et al bygger hela sin metod att formulera 
hypoteser på. Vad det gäller samfunktionerna har författarna tagit sitt 
ansvar. 

”Valideringsmetodiken bör bygga på en diversifierad 
metoduppsättning.”. Författarna nämner många metoder som går att 
använda. På detta sätt förespråkas den diversifierade uppsättningen 
metoder, men de nämner inte vilka metoder som är lämpliga att använda 
vid vilket tillfälle. De anger vilken metod som är lämplig att använda för 
att testa ett specifikt kriterium. Det svåra blir att veta vilka kriterier som 
är viktiga att testa i den aktuella valideringen och därmed vilken metod 
som skall användas. Tabellen på sidan 7 i Bilaga A kan vara till viss 
hjälp, men där nämns bara enkäter och intervju. Det är oklart om 
författarna anser att övriga metoder alltid skall användas eller om det är 
upp till den som utför valideringen. Här skulle det kunna göras mer för 
att underlätta, men principen måste ändå anses stödjas. 

Fjärde principen säger att: ”Valideringsunderlaget skall innehålla 
hypoteser/antaganden om vad man förväntar sig att systemet skall 

                                           
10 Då det redan redovisats var principerna kommer från så kommer ingen referens att ges 
efter citeringen av var och en av dem, då detta endast skulle bryta upp texten i onödan. 
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uppfylla.”. Författarna har i sin testvalidering angett övergripande 
målsättningar som de sedan brutit upp i en mängd hypoteser och på detta 
sätt föredömligt exemplifierat denna princip. 

Sista principen är en påminnelse om att ”visa öppenhet för det 
oväntade och notera även vad som kan förefalla vara ”småsaker”.”. 
Detta är viktigt i valideringar då det inte alltid är uppenbart vad som är 
viktigt att titta efter. Det är bra att metoder som loggning, 
videoinspelning och tänka högt rekommenderas eftersom dessa ger data 
som kan sparas och underlätta just uppmärksammandet av detaljer. Ett 
litet problem är att vikten av ovan nämnda metoder inte poängteras nog. 

Om dessa principer följs är det ett stort steg mot en bra validering, 
även om inga principer kan garantera ett gott resultat. Därför får 
principerna anses vara bra och fylla ett viktigt syfte. 

Samfunktionerna 
I Handboken beskrivs samfunktionerna på ett flertal ställen. Dessa är 

ett bra sätt att definiera validering och de beskriver på ett klart sätt 
skillnaden mot verifiering. Det är också ett bra sätt att tänka på systemet 
för att formulera testbara hypoteser/teorier. Tillsammans med 
principerna om validering är samfunktionerna ett bra stöd vid 
valideringsarbetet. Problemet som kan uppstå med samfunktionerna, 
eller snarare beskrivningen av dessa, är att det är svårt att förstå vad 
författarna har tänkt sig på de första genomläsningarna. Detta behöver 
inte vara något problem vid valideringar där det är enkelt att formulera 
teorierna och det är uppenbart vilka kriterier som skall mätas. Om det 
däremot blir mer komplext gäller det att ha en grundläggande förståelse 
för vad författarna menar. Dock är det svårt att beskriva samfunktionerna 
på något bättre och enklare sätt. 
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Standardisering av valideringsmetod 
Nu när det finns en Handbok som skall finnas som hjälp och stöd vid 

valideringar skulle det vara möjligt att utgå från den för att göra metoden 
till standard i Sverige. Det skulle underlätta för både kärnkraftverken och 
SKI, i och med att de båda då vet vad de skall förvänta sig vid en 
validering. Även om det inte finns valideringspersonal ute på verken blir 
det ändå lättare för ansvariga på verken att skaffa sig insikt i hur arbetet 
med valideringen fortskrider och resultaten av den. Det blir också lättare 
för dem att sköta förhandlingar gentemot bolagen som utför 
valideringarna i och med att de vet vad som måste göras och ungefär hur 
lång tid det kan tänkas ta. För SKI:s del blir det lättare att granska och 
komma med synpunkter, både på valideringsplaner och gjorda 
valideringar. Det bör vara möjligt att standardisera en metod om det inte 
finns några företagstekniska hinder mot det. Metoden som finns i 
Handboken är i sådana fall en bra grund att stå på.  

Bäst av allt vore det med en internationell standard och 
erfarenhetsdatabas, på samma sätt som det finns en gemensam databas 
över materialfel som uppstått. På detta vis skulle snabbt 
valideringsmetoden kunna förfinas. Ett hinder som kan finnas mot detta 
är skiljaktigheter vad det gäller mentaliteter, valideringsfilosofier, vanor 
och rutiner. Därför är det kanske inte genomförbart, men det skulle vara 
till gagn för samtliga inblandade parter på längre sikt. 

Viktiga kriterier vid validering 
I Handboken har författarna identifierat situationsmedvetande och 

kontrollerbarhet som de två viktigaste kriterierna vid validering. O’Hara 
et al (1997) har å andra sidan pekat på situationsmedvetande och 
arbetsbelastning som de viktigaste. Vilka två som verkligen är viktigast 
(om det går att gradera) spelar inte stor roll i och med att även 
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arbetsbelastning nämns i Handboken som ett av de kriterier som skall 
mätas. Huvudsaken är att de alla mäts. 

Situationsmedvetande  
När det gäller förklaringen till situationsmedvetande har 

Rollenhagen et al (1998) endast gett en definition (sidan 60) 
”Operatörens mentala modell av processen; ”koll på läget”” och säger 
(sidan 36) att de ”flesta relaterar det till operatörens mentala modell”. 
Senare på samma sida (36) säger de att situationsmedvetandet ”byggs 
upp genom allmän och specifik processkunskap, utbildning och praktisk 
erfarenhet av operatörsarbetet”. O’Hara et al (1997) påstår istället att 
situationsmedvetande och arbetsbelastning är starkt knutna till varandra. 
Ju högre arbetsbelastning desto sämre riskerar situationsmedvetandet att 
bli. De anser också att erfarenhet underlättar för att kunna upprätthålla 
ett gott situationsmedvetande då personalen då kan klara högre 
arbetsbelastning och eventuellt har sett situationen eller en liknande 
förut. O’Hara et al (1997) säger att de flesta författare relaterar mentala 
modeller och situationsmedvetande till varandra, men att de (O’Hara et 
al, 1997) vill visa på skillnaderna. Att det är mycket möjligt att ha en bra 
mental modell över kärnkraftverken, men ändå inte ha någon ”koll på 
läget” är också något som O’Hara et al (1997) påstår. De hänvisar i sin 
tur till Bainbridge som, enligt dem, sett att operatörer använder sig av sin 
mentala modell för att räkna ut vad som kommer att hända. Sedan söker 
operatörerna efter indikationer på att de hade rätt medan andra signaler 
kan förbises. O’Hara et al (1997) säger att de egenskaper som bygger 
upp mentala modeller är precis de samma som Rollenhagen et al (1998) 
hänvisat till när det gäller situationsmedvetande. Den linje som 
presenteras i O’Hara et al (1997) ger intryck av att vara mer genomtänkt 
och logisk. Det konstiga är att de båda räknar upp precis samma 
egenskaper men säger att de ligger till grund för två olika saker. 
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Diskussionen blir dock mer av teoretisk/filosofisk karaktär då de båda 
rekommenderar samma sätt för att mäta situationsmedvetande. Eftersom 
Handboken är avsedd att vara en praktisk handledning snarare än en 
teoretisk lärobok, eller ett underlag till diskussion, är resultatet det 
viktigaste och det kommer att uppnås så länge mätningen görs på rätt 
sätt. 

Arbetsbelastning 
Vad det gäller arbetsbelastning har de i stort sett samma definition 

men där förespråkar de till viss del olika mätmetoder. I Handboken 
nämns intervju/självskattning och observation som alternativet medan 
O’Hara et al (1997) rekommenderar självskattning och något som, fritt 
översatt, kallas resterande kapacitet. Kort beskrivet går denna metod ut 
på att försöksdeltagarna under tiden som de utför testet samtidigt får göra 
någon mindre mental operation. Så länge de klarar av den operationen 
samtidigt som de utför arbetet är inte arbetsbelastningen maximal. Detta 
är inte en realistisk arbetssituation, men denna metod har fördelen att den 
innebär en kontinuerlig mätning av belastningen. Enligt O’Hara et al 
(1997) finns risken att belastningen bedöms som helhet även om det 
funnits toppar och dalar i den. Det har också visat sig vara lättare för 
försökspersonerna att dra sig till minnes hur belastningen var i början 
och i slutet av scenariot och även detta kan få till följd att skattningen 
blir missvisande. Här är det rimligt att förorda den metod som 
Rollenhagen et al (1998) föreslår. Även om den inte ger en kontinuerlig 
mätning bör den kunna ge ett tillräckligt rättvisande resultat. Den 
kontinuerliga mätningen blir för orealistisk i arbetssituationen och skulle 
orsaka mer skada än nytta. 

Det finns också möjligheter att göra fysiologiska mätningar för att 
mäta arbetsbelastning, men risken är att dessa förstör hela syftet med 
arbetslag i simulator då det kan bli en än mer främmande situation än 
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vad metoden resterande kapacitet skulle bli. Under validering i 
fullskalesimulator gäller det att vara mer försiktig med vilka förändringar 
som görs gentemot den vanliga arbetssituationen. En fysiologisk metod 
kan med fördel användas i ett rent forskningslaboratorium. Om 
fysiologiska mätningar ändå bedöms som oumbärliga i valideringsarbetet 
måste stor eftertanke läggas på vilka metoder som väljs. En klocka som 
mäter puls för att valideringspersonal skall kunna utläsa stressnivå 
utifrån detta behöver inte innebära ett störningsmoment. Elektroder 
fastsatta på huden för att mäta EKG eller för att mäta svettning kan 
däremot innebära en väldigt främmande situation och kan därmed 
påverka resultatet. 

Kontrollerbarhet 
Något som tas upp i Handboken men inte nämns i O’Hara et al 

(1997) är kontrollerbarhet. Handbokens definition lyder 
”Handlingstrategi; kunskap om vad som behöver göras.” (Rollenhagen 
et al, 1998, sid. 60). På beskrivningen av kontrollerbarhet, på sidan 37, 
står det också: ”Genom god kommunikation och gemensamma kunskaper 
skapar sig skiftlaget en god kontrollerbarhet. […] Sedan bestämmer 
skiftlaget sig gemensamt för en handlingsstrategi. På detta vis uppnås 
troligtvis bästa handlingsstrategin för den aktuella situationen samtidigt 
som strategin sanktioneras inom skiftlaget.”. Det finns ingenting att 
invända mot definitionen eller sättet som kontrollerbarheten testas på. 
Däremot kan det vara fel att tro att arbetslaget kommer fram till en bästa 
strategi. Klein (1998) debatterar i sin bok för att vi i beslutsfattande 
(nästan) aldrig kommer fram till bästa beslutet. Däremot är vi duktiga på 
att nå ett fungerande beslut. Vi söker alltså lösningar och utvägar fram 
till det att vi hittat något som fungerar och sedan befäster vi det, för oss 
själva eller inom gruppen, med de argument som passar. Det är också lite 
si och så med rationaliteten enligt Klein. Detta av samma orsak som att 
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vi inte alltid tar bästa beslutet, det vill säga vi söker till dess att en 
lösning hittats. Sedan behöver lösningen inte alltid vara den mest 
rationella, utan snarare en vi är nöjda med. Ovanstående är en förklaring 
till att vissa misstag och felhandlingar görs. Medvetenhet om denna 
egenhet gör förhoppningsvis att det går att förhindra dylika misstag. Det 
är alltså farligt att utgå från att människan alltid är rationell. 

 Vikten av tydlighet mot försökspersoner 
Givetvis går det aldrig vara säker på att två personer har samma 

uppfattning om vad någonting innebär, till exempel 
situationsmedvetande. Det vill säga att det är omöjligt att veta att 
deltagarna har uppfattat de frågor som ställts på det sätt som det var tänkt 
att de skulle uppfatta dem. Men det går att agera och vidta åtgärder så att 
det är mer troligt att valideringspersonal och testdeltagare är överens om 
en betydelse. Med en ordentlig genomgång, där deltagarna får chansen 
att ställa frågor och försöksledaren går igenom termer, minskar riskerna 
för missförstånd. Detta gäller både missförstånd som framträder tydligt 
och sådana som går genom oupptäckta. En dylik genomgång är extra 
viktigt i detta fall, med arbetslag i fullskalesimulator. Detta då 
missförstånd kan göra att hela grupper av deltagare kanske inte går att 
använda vid analysen av valideringen, eller ännu värre att valideringen 
kanske visar felaktiga resultat. 

Medelvärde kontra median 
I statistikavsnittet nämns två lägesmått: medelvärde och median. Det 

är inte lämpligt att använda sig av medianen i säkerhetsvalideringar. 
Medianen används för att undvika att extremvärden får för stor inverkan 
på resultatet. Problemet är att veta vilka extremvärden som är lämpliga 
att utesluta. Om en eller några operatörer ger ett system lågt betyg i 
något hänseende och median används kommer detta aldrig att synas. 
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Detta är inte lämpligt om det verkligen är något som just dessa 
operatörer inte kan hantera. Om systemet ändå börjar användas på grund 
av att deras åsikter inte märks i analysen kan det få allvarliga 
konsekvenser. Risken för detta är liten då det skall ske en uppföljning i 
intervjuerna där extremvärden diskuteras och förhoppningsvis går det 
komma till klarhet tack vare detta. Men median bör inte användas även 
om extremvärden eventuellt kan strykas efter intervjun. 
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Förkortningar 
ATM  Air traffic management 
DIS  Draft International Standard 
EC DG-TREN European Comission’s Directorate General for 

Energy and Transport 
IEC  International Electrotechnical Commission 
ISO  International Organisation for Standardisation 
MAEVA  A Master ATM Evaluation Validation Plan 
MMI Människa maskin interface (Man Machine 

Interface) 
NPP  Nuclear power plant 
NRC  Nuclear Regulatory Commission 
SKI  Statens Kärnkraftsinspektion  
SS  Svensk standard 
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Titel 
Validering i verkligheten – Utvärdering av Handbok – validering av kontrollrumsändringar 
 
Validation in the reality – Evaluation of  Handbok – validering av kontrollrumsändringar 
 
Författare 
Petter Lindh 
 
 
 

Sammanfattning 
 
Detta arbete är en utvärdering av metoden i och utformningen av Handbok – Validering av kontrollrumsändringar. SwedPower 
har producerat Handboken för Statens kärnkraftsinspektion och kärnkraftverken. Handboken har funnits i några år och SKI hade 
en önskan om att den skulle utvärderas. Handboken skrevs som ett hjälpmedel för valideringspersonal, för att åstadkomma ett 
standardiserat, väl fungerande tillvägagångssätt för validering. Att metoden är standardiserad är viktigt för att det skall gå att göra 
jämförelser mellan olika valideringar. Handboken skall kunna användas som referensverk av personal på SKI och ute på 
kärnkraftverken för att öka insynsmöjligheten, samt att förenkla förståelsen för och deltagande i valideringen av kontrollrum. För 
att lyckas med ovanstående skall Handboken vara praktisk tillämpbar. Den skall också vara inriktad på att kunna validera 
ändringar till skillnad från att validera något helt nytt. 
Arbetet är en litteraturstudie som bygger på validerings- och metodlitteratur. I arbetet diskuteras begreppet validering och 
Handbokens definition av det. Tyngdpunkten i uppsatsen ligger i en genomgång av hur en validering enligt Handboken ser ut. Där 
redovisas varje delmetod och förslag ges på lämpliga förändringar. Även för- och nackdelar med Handbokens utformning 
diskuteras. Sist kommer ett utförligt resultat- och diskussionsavsnitt med resultatet av utvärderingen och övriga tankar och idéer 
som rör validering och Handboken. 
Resultatet av utvärderingen är att Handboken uppfyller målen att vara praktisk och avsedd för ändringar, men att utformning och 
beskrivningar på sina ställen behöver modifieras. Uppsatsen ger förslag på modifieringar och vilka förbättringar dessa leder till. 
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