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Sammanfattning: 
Kärnkraftverk är högteknologiska system med hög komplexitet och utan att hantera den här 

komplexiteten kan små olyckor få katastrofala följder. Närvaron av komplexitet försämrar 

förmågan att förstå situationer, minskar kontroll samt ökar risken för incidenter. Stabsarbete 

inom kärnkraftsdomänen kräver ett agilt beteende för att hantera den höga närvaron av 

komplexitet. Agilitet är förmågan hos en enhet att framgångsrikt genomföra, hantera och/eller 

utnyttja förändrade omständigheter. Syftet med arbetet är att utveckla ett mätverktyg för att 

identifiera indikatorer på agilt beteende i stabsverksamhet inom kärnkraftsdomänen. 

Mätverktyget ska kunna tillämpas av individer utan djup teoretisk kunskap om agilitet och 

verktyget har testats och utvärderats i en iterativ process på ett kärnkraftverk i Sverige under 

ett flertal övningar. Utvecklingen av verktyget skedde i samråd med en expert inom 

stabsarbete. De största skillnaderna i det mätverktyget som utvecklats i den här rapporten 

gentemot dess föregångare är att det här mätverktyget har kärnkraftsdomänen som måldomän 

samt att det tillkom ett femte steg där resultatet får en visuell representation. Verktyget kan 

tillämpas inom andra kärnkraftverk än kärnkraftverket det användes på men om verktyget ska 

tillämpas inom andra domäner krävs det att det anpassas till den nya måldomänen. 

 

 

 

  



ii 
 

Förord: 
För att ha gjort detta arbete möjligt vill jag främst tacka mina två handledare Amy Rankin och 

Sara Berglund för deras stora hjälp och utmärkta vägledning. Jag vill även ge ett speciellt tack 

till min väldigt gode vän Christopher Palm som alltid stått vid min sida och stöttat mig under 

de senaste fem åren. Sedan vill jag även tacka alla på kärnkraftverket för deras stöd och den 

hjälpsamhet de erbjöd mig under min tid hos dem. Slutligen vill jag ge ett extra stort tack till 

min familj som alltid funnits där för mig.  

 

  



iii 
 

Innehållsförteckning 
1. Introduktion ......................................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och fokusområden................................................................................................................ 1 

1.3 Avgränsning ................................................................................................................................... 1 

1.4 Notering ......................................................................................................................................... 1 

2. Bakgrund.............................................................................................................................................. 2 

2.1 Staben ............................................................................................................................................ 2 

2.1.1 Stabsroller............................................................................................................................... 2 

2.1.2 Process för stabsarbete .......................................................................................................... 2 

2.2 Övningar ........................................................................................................................................ 2 

2.2.1 Stabsövningar ......................................................................................................................... 3 

2.2.2 Samverkansövningar .............................................................................................................. 3 

2.2.3 SAMÖ-KKÖ 2011 & 2014 ........................................................................................................ 3 

2.3 Agilitets-mätverktygets historia .................................................................................................... 4 

2.3.1 The quick & dirty method ....................................................................................................... 4 

2.3.2 Berglunds verktyg ................................................................................................................... 5 

3. Teori ..................................................................................................................................................... 7 

3.1 Kärnkraftverk som komplext system ............................................................................................. 7 

3.2 Sammansatta kognitiva system ..................................................................................................... 8 

3.3 Cognitive Systems Engineering...................................................................................................... 8 

3.3.1 Artefaktsdesign ....................................................................................................................... 9 

3.3.2 Kontrollrum ............................................................................................................................ 9 

3.4 Agilitet ......................................................................................................................................... 10 

3.6.1 Definition av begrepp ........................................................................................................... 10 

4. Metod ................................................................................................................................................ 12 

4.1 Del 1: Anpassning av ett verktyg för att studera agilt beteende som tidigare tillämpats inom 

militären. Anpassningen ska göras specifikt för stabsarbete inom kärnkraftsdomänen .................. 12 

4.1.1 Definiering av agilitet och agilt beteende inom stabsarbetet i kärnkraftsdomänen ........... 12 

4.1.2 Prototyputveckling ............................................................................................................... 12 

4.1.3 Prototyptest.......................................................................................................................... 13 

4.2 Del 2: Utvärdering av det framtagna mätverktyget vid storskalig övning .................................. 15 

4.2.1 Samverkansövning ................................................................................................................ 15 

4.3 Metoddiskussion ......................................................................................................................... 16 

5. Resultat .............................................................................................................................................. 16 



iv 
 

5.1 Del 1: Anpassning av ett verktyg för att studera agilt beteende som tidigare tillämpats inom 

militären. Anpassningen ska göras specifikt för stabsarbete inom kärnkraftsdomänen .................. 16 

5.1.1 Prototyputveckling ............................................................................................................... 17 

5.1.2 Identifierade brister i prototypen ........................................................................................ 20 

5.1.3 Sista versionen av prototypen .............................................................................................. 21 

5.2 Del 2: Utvärdering av det framtagna mätverktyget vid storskalig övning .................................. 23 

5.2.1 Upptäcka brister i verktyget ................................................................................................. 23 

5.2.2 Det nya mätverktyget ........................................................................................................... 23 

6. Diskussion .......................................................................................................................................... 26 

6.1 Del 1: Anpassning av ett verktyg för att studera agilt beteende som tidigare tillämpats inom 

militären. Anpassningen ska göras specifikt för stabsarbete inom kärnkraftsdomänen .................. 26 

6.2 Del 2: Utvärdering av det framtagna mätverktyget vid storskalig övning .................................. 27 

7. Slutsats .............................................................................................................................................. 28 

8. Referenser ......................................................................................................................................... 29 

9. Bilagor ................................................................................................................................................ 31 

Bilaga 1: Mätverktyget ...................................................................................................................... 31 

Bilaga 2: Konceptmatrisen ................................................................................................................. 42 

Bilaga 3: Prototyp 1 av verktyget ...................................................................................................... 44 

Bilaga 3.1 Prototyp 2 av verktyget .................................................................................................... 50 

Bilaga 4: Berglunds verktyg ............................................................................................................... 57 

 



1 
 

1. Introduktion 
I världen idag finns det 435 aktiva kärnkraftverk, med fler under uppbyggnad (IAEA, 2014). 

De här kärnkraftverken är högteknologiska system med hög komplexitet och utan att hantera 

den här komplexiteten kan små olyckor få katastrofala följder (Qureshi, 2007). Närvaron av 

komplexitet försämrar förmågan att förstå situationer, minskar kontroll samt ökar risken för 

incidenter (Alberts, 2011). Som svar på den ökade närvaron av komplexitet har det uppstått 

flera perspektiv om förståelse och hantering av komplexiteten. Ett av dessa perspektiv är 

Cognitive Systems Engineering (CSE), ett annat är agilitet. Agilitet är förmågan hos en enhet 

att framgångsrikt genomföra, hantera och/eller utnyttja förändrade omständigheter (Alberts, 

2011).  

 

När extraordinära händelser inträffar på ett kärnkraftverk är det den inkallade stabens uppgift 

att arbeta för att återföra skadad anläggning till ett stabilt och säkert tillstånd. Via 

stabsövningar tränar staben det interna och externa samarbetet vid extraordinära händelser. 

Fokusen på stabsövningar ligger på stabsmetodik och struktur. Genom att öka agiliteten i 

stabsarbetet kan staben bättre hantera osäkerhet och minskad kontroll som följer med ökad 

komplexitet inom komplexa system.  

1.1 Syfte och fokusområden 
Stabsarbete inom kärnkraftsdomänen kräver agilt beteende för att hantera den höga närvaron 

av komplexitet. Syftet med den här rapporten är att utveckla ett mätverktyg för att identifiera 

indikatorer på agilt beteende i stabsverksamhet inom kärnkraftsdomänen. Verktyget ska 

kunna tillämpas av individer utan djup teoretisk kunskap om agilitet och ska användas för att 

identifiera agilt beteende. Verktyget kommet att testas och utvärderas i en iterativ process på 

ett kärnkraftverk i Sverige under våren 2014. Utvecklingsarbetet beskrivs i denna rapport som 

har två huvudsakliga fokusområden:  

  

1. Anpassning av ett verktyg för att studera agilt beteende som tidigare tillämpats inom 

militären. Anpassningen ska göras specifikt för stabsarbete inom kärnkraftsdomänen. 

2. Utvärdering av det framtagna mätverktyget vid storskalig övning. 

1.2 Avgränsning 
Rapporten är skriven på uppdrag av Oskarshamnverkets kraftgrupp och därmed kommer 

fokus ligga på kärnkraftsdomänen. Det kan finnas möjlighet att i framtiden omforma 

verktyget för andra måldomäner, men det ligger utanför den här rapporten. Utvecklingen och 

utvärderingen av verktyget sträcker sig till en färdig produkt som ska användas för att 

identifiera agilt beteende, men inte ge en djup analys. Rapporten är i första hand skriven för 

personer med bakgrund i kognitionsvetenskap, men även personer med annan bakgrund är 

välkomna att läsa.  

1.3 Notering 
Flera av termerna som används i rapporten, såsom Cognitive Systems Engineering (CSE), är 

skrivna på engelska. Detta för att termer kan förlora sin betydelse vid översättningar till 

svenska, samt att de inte blir lika nyanserade på svenska.  
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2. Bakgrund 
Nedan presenteras information om staben, stabsprocessen, övningarna samt mätverktyget för 

agilitet. På grund av säkerhetsskäl fokuserar denna rapport enbart på verktyget och inte på 

staben. Det innebär att beskrivningarna nedan enbart ger en översiktlig och generell bild av 

staben och stabens arbetssätt.  

2.1 Staben 
Vid extraordinära händelser ska beredskapsorganisationen på kärnkraftverket snabbt kunna 

etableras. Beredskapsorganisationen är uppdelad i tre nivåer: beredskapsledning, 

beredskapsstöd och beredskapsresurser.  

2.1.1 Stabsroller 

Beredskapsledningen och beredskapsstödet utgör tillsammans staben. Staben kallas in vid en 

extraordinär händelse och har till uppgift att bilda sig en uppfattning om händelsens 

omfattning och tänkbara utveckling samt arbeta för att återföra en skadad anläggning till ett 

stabilt och säkert tillstånd. I staben ingår expertis inom olika områden såsom strålskydd, 

teknik, drift, underhåll, logistik, personal, information m fl. I beredskapsresursgruppen ingår 

personal som operativt utför åtgärder i anläggningarna. 

2.1.2 Process för stabsarbete 

För att utföra sina uppgifter använder staben följande stabsmetodik vilket kan beskrivas i fyra 

steg och presenteras kort här nedan. 

 

1. Första individ: Första person på plats analyserar händelsen som har skett samt vidtar 

omedelbara åtgärder. Första individ rådgör med beslutsfattare och ett inriktningsbeslut 

formuleras. 

 

2. Första stabsgenomgång: Staben har samlats på etableringsplatsen och första 

stabsgenomgången kan börja. Genomgången förmedlar aktuell lägesbild, 

inriktningsbeslut samt arbetsuppgifter fördelas. 

 

3. Lägesbild: Mellan stabsgenomgångarna sitter beslutsfattare tillsammans för att 

upprätta en kontinuerligt uppdaterad lägesbild.  

 

4. Fortsatta genomgångar: Ledarna i staben presenterar sin egen verksamhet: vad de har 

genomfört, pågående verksamhet, planerad verksamhet, behov/tillgänglighet av 

resurser och personal, samt slutsatser och förslag på åtgärder. 

2.2 Övningar  
På kärnkraftverket finns det flera sorters moment som beredskapsledningen övar på. Allt ifrån 

enskilda funktionsövningar till omfattande regionala och nationella övningar. En typ av 

övning är stabsövningar vars syfte är att träna det interna och externa samarbetet vid 

extraordinära händelser. Fokusen på stabsövningar ligger på stabsmetodik och struktur. Det 

finns även större övningar som inbegriper flera delar av samhället, den här sortens övningar 

kallas för Samverkansövningar. I dessa tränas även kommunikationen mellan olika parter i 

samhället. En observatör kommer att medverka i övningarna som presenteras nedan för att 

samla information och testa verktyget som utvecklas i den här rapporten.  
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2.2.1 Stabsövningar  

För alla roller inom BL (beredskapsledningen) och BS (beredskapsstödet) krävs det ett 

medverkande i stabsövningar. Syftet med övningarna är att träna det interna och externa 

samarbetet vid extraordinära händelser såsom driftstörning, radiologisk konsekvens, intrång, 

hot, sabotage, brand, miljöolycka, olycka eller tillbud. Det är dessa extraordinära händelser 

som övningsscenarierna vid kärnkraftverket bygger på. Vidare är syftet med övningarna att 

lära och vänja BL vid användandet av lämpliga instruktioner och teknisk utrustning som finns 

tillgänglig i ledningscentralen. Stabsövningarna utförs som rollspel med grupper som 

målgrupp, motspelsgrupp samt referensgrupp. I vissa övningar kan moment av samarbete med 

externa organisationer inkorporeras. Organisationer såsom blåljusmyndigheter, länsstyrelsen, 

och andra kärnkraftverk är exempel på dessa. 

2.2.2 Samverkansövningar 

Samverkansövningar (SAMÖ) skiljer sig från de interna stabsövningarna genom att SAMÖ 

involverar flera samhällssektorer och omfattar händelser som påverkar samhället med stor 

geografisk spridning. Syftet med en samverkansövning är att öka den nationella beredskapen 

mot kärntekniska olyckor. Vartannat år brukar det genomföras en kärnkraftsövning (KKÖ) i 

ett av de tre kärnkraftlänen: Hallands, Kalmar, och Uppsala län. Vid en KKÖ omfattas alla 

aktörer som vanligtvis är involverade i beredskapen för kärntekniska olyckor på lokal, 

regional, och central nivå. År 2009 beslutade Kalmar län att slå samman SAMÖ och KKÖ till 

en gemensam övning som kallas SAMÖ-KKÖ 2011. Det är Länsstyrelsen i Kalmar och 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som tillsammans har ansvaret för planering 

och genomförande av övningen.   

2.2.3 SAMÖ-KKÖ 2011 & 2014 

Övningarnas övergripande syfte är att utveckla samhällets förmåga att hantera en kärnteknisk 

olycka. SAMÖ-KKÖ 2011 bestod av 3 skeden och omfattade samtliga nivåer av samhället 

och målet med övningen är att undersöka organisationernas förmåga att enskilt och i 

samverkan hantera konsekvenserna av olyckan som skett. Enligt en sammanställning av 

övningen pågick det första skedet av övningen i två dagar i januari och omfattade flera 

sektorer i samhället men största fokus låg på kärnkraftverkets beredskapsledning. Det första 

skedet började med att det tidigt på morgonen uppstod ett problem med kylningen av två 

reaktorer, vilket ledde till en höjning av larmnivån till Höjd beredskap. Inte långt därefter 

inträffade en kraftig brand i avfallsbyggnaden för radioaktivt material, med följden att 

personalen på kärnkraftverket och andra företag på halvön utrymdes. Senare under dagen 

inträffade två andra problem, spänningen från det yttre nätet föll bort och reservsystemen för 

kylningen av reaktorerna fungerade inte som planerat. Efter de här händelserna höjde 

kärnkraftverket larmnivån till Haverilarm. På grund av den felande kylningen skedde ett 

radioaktivt utsläpp som pågick under två timmar. Följderna av händelserna i första skedet var 

enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att utsläppets utbredning kom att sträcka sig över 

stora delar av Kalmar län, östra Kronoberg och östra Blekinge län. Under den här 

Samövningen fanns det representanter från flera organisationer närvarande vid 

beredskapsledningen. Det fanns representanter från Svensk Kärnbränslehantering (SKB), 

Svenska kraftnät (SVK), och SSM.  

 

Det andra skedet genomfördes under sju veckor med fokus på långsiktig krishantering. Det 

här skedet avgränsade sig till analys av samhällspåverkan och därför hade kärnkraftverket inte 

en lika stor roll som i första skedet, här var det i synnerhet Länsstyrelsen som övningens fokus 

låg på. Det sista skedet i övningen genomfördes som en seminarieövning under två dagar. 

Samtliga organisationer som deltog i övningen var med i det tredje skedet.  
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Våren 2014 utspelades en fortsättning på SAMÖ-KKÖ med benämningen SAMÖ Fokus. Den 

här samverkansövningen var en fortsättning på händelserna i SAMÖ-KKÖ 2011 och bygger 

på erfarenheter och utvecklingsområden från 2011. Scenariot som deltagarna övade på är de 

långsiktiga följderna som uppstått från övningen 2011. 

2.3 Agilitets-mätverktygets historia 
Syftet med Johansson & Lindgrens (2012) mätverktyg är att användas som hjälpmedel inom 

resilience engineering i militären för att utvärdera systemegenskaper som påverkar en 

organisations eller systems resilience. Med verktyget kan utvärderare lättare mäta huruvida 

enheten har nått upp till olika delmål som utgör resilience. Berglunds (2012) mätverktyg är en 

utveckling av Johansson & Lindgrens (2012) mätverktyg. Berglund (2012) valde att omforma 

verktyget till att mäta agilitet hos enheter. Verktyget utvecklades ursprungligen för att 

användas inom den militära domänen (Johansson & Lindgren, 2012). 

2.3.1 The quick & dirty method 

Johansson & Lindgren (2012) kallar sitt mätverktyg för ”the quick & dirty method”. Största 

fördelen som författarna ser med mätverktyget gentemot andra mätverktyg är att den kan 

utföras inom en rimlig tid utan krav på att utvärderaren har stor teoretisk bakgrundskunskap. 

Verktyget består av tre delar, varav de två första består av enkla frågor som ska besvaras av 

utvärderaren medan den sista delen består av flera frågor som besvaras på en Likert-skala. De 

två första delarna ska användas som stöd för utvärderingen så att utvärderaren kan gå tillbaka 

och förklara hur faktorer påverkat BLs arbete, exempelvis att oerfarenhet i gruppen lett till en 

lägre flexibilitet. Det nya mätverktyget kommer till stor del bygga vidare på Johansson & 

Lindgrens (2012) verktyg och genom kort beskrivning av verktygets delar kan läsaren få en 

generell bild och förståelse av the quick and dirty method. 

 

Steg 1: Definition och beskrivning av enheten 

Steg ett, definition och beskrivning av enheten, är enligt Johansson & Lindgren (2012) en 

väsentlig och grundläggande del för mätverktyget då utvärderingen måste ske utifrån kunskap 

om enheten. Frågorna i den här delen är skrivna objektivt för att reflektera att de ska besvaras 

utifrån information från officiella beskrivningar och dokumentation. Frågorna i det här steget 

är uppdelade i tre kategorier: systemets syfte, systemets mognad samt systemets 

arbetsprocesser. 

 

Systemets syfte: Frågorna i den här delen ska besvaras för att utvärderaren ska kunna 

identifiera systemets syfte. Har systemet till exempel hand om produktion, administration, 

eller säkerhet? Gruppen med frågor ska ge en indikator på de drivande variablerna i systemet 

och vilka prioriteringar som systemet har.  

 

Systemets mognad: Den här gruppen med frågor rör systemets mognad, kompetens och 

stabilitet. Alltså om det här är första versionen av organisationen eller om den har förändrats 

flera gånger under sin tid. Hur länge organisationen har funnits, hur många anställda och hur 

uppdelningen mellan erfarna och nyanställda ser ut. 

 

Systemets arbetsprocesser: De här frågorna rör designen på systemet och dess 

arbetsprocesser. Om den är evolutionär, om validering/testning är en del av processen, eller 

om det används olika standarder i processen. Genom att titta på dessa variabler kan 

utvärderaren få en indikation på om systemets arbetsprocess kan agera flexibelt och anpassa 

sig till nya händelser.  
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Steg 2: Beskrivning av arbetsmiljön  

Steg två, beskrivning av arbetsmiljön, ska besvaras för att ge en uppfattning om de olika 

tillstånden och miljöerna som systemet arbetar inom. Frågorna är indelade i kategorierna 

klimat och tidsvillkor.  

 

Klimat: Frågorna behandlar väderomständigheter i given kontext samt arbetsutrustningens 

tålighet i relation till aktuellt väder.  Frågorna anses av författarna (Johansson & Lindgren, 

2012) inte vara relevanta i alla sammanhang, men är av vikt för utvärdering av systemets 

tålighet och kapacitet.  

 

Tidsvillkor: Den här kategorin med frågor ska användas av utvärderaren för att få en 

indikation på hur enheten klarar av att hantera tidsvillkor. Frågorna i den här kategorin ska 

användas för att försöka besvara om enheten utsätts för faktorer som försämrar säkerhet eller 

resilience.  

 

Steg 3: Utvärdering av resilience-höjande egenskaper 

Steg 3, utvärdering av resilience-höjande egenskaper, består av flera frågor som ska besvaras 

på en Likert-skala. Frågorna är indelade i två grupper, detektion och anpassning. 

Mätresultaten resulterar inte i en slutgiltig och heltäckande poäng, utan resulterar i två 

mönster som beskriver enhetens styrkor och svagheter utifrån ett resilience-perspektiv 

(Johansson & Lindgren, 2012). Utifrån de här mönstren kan utvärderaren bedöma inom vilka 

områden enheten saknar resilience samt vilka områden där enheten har uppvisat en hög 

resilience.  

2.3.2 Berglunds verktyg 

Johansson & Lindgrens (2012) mätverktyg skapades med syftet att det skulle skrivas om och 

anpassas för att tillämpas inom olika domäner. Detta har Berglund (2012) tagit vara på och 

valt att omforma verktyget så att det mäter agilitet istället för resilience. De största 

förändringarna skedde i steg 3. I det tredje steget valde Berglund (2012) att kategorisera 

frågorna efter Alberts (2011) sex koncept för agilitet. Berglund använde sig av en 

konceptmatris med de sex koncepten, som frågorna ifrån steg 3 kategariserades i. Detta för att 

kunna avgöra om frågorna i steg 3 även kan användas för att testa agilitet eller endast 

användas för att testa resilience (Berglund, 2012). Likt Berglunds (2012) verktyg ingår en 

konceptmatris i det nya mätverktyget. Ett exempel av Berglunds konceptmatris, där frågorna 

för adaptation finns i tabell 1. Om en fråga kan kategoriseras under ett visst koncept markeras 

det med ett ”X”.   

 
Tabell 1: Berglunds (2012) konceptmatris för frågorna i steg 3 av Johansson & Lindgrens (2012) 

verktyg. 
Adaptation 
  Responsiveness Robustness Flexibility Resilience Innovativeness Adaptability 
1. Possible states available 

(shutdown possible, 
”graceful” degradation 
possible, emergency states 
available, reversibility etc.) 

  x   x 

2. Potential for controlling 
external variables 

     x 

3. Willingness in organisation 
to temporarily relax the 
efficiency goal for the 
safety goal when 
circumstances suggest 

  x  x x 
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doing so 
4. Willingness in organisation 

to temporarily deviate from 
regulations when 
circumstances siggest doing 
so 

  x x x x 

5. Resource preparedness, 
availability of resources 

      

6. To what degree does 
employees understand the 
organisation and overall 
system functioning 

x      

7. Potential for learning from 
past experiences 

      

8. Functional redundancy       

9. Site specific       

 

Som konceptmatrisen ovan visar kunde frågorna representeras inom de sex koncepten. Efter 

kategoriseringen av frågorna valde Berglund (2012) att börja kalla delarna i steg 3 för ”3.1” & 

”3.2” istället för ”detektion” & ”anpassning”. Den här förändringen medförde även att 

strukturen i steg 3 ändrades. I Berglunds (2012) mätverktyg ska steg 3.1 och 3.2 betraktas 

som två diskreta faser med olika syften. Steg 3.1 är tänkt att användas under tiden som 

enheten agerar och består därför av ett fåtal frågor som rör enhetens agilitetshöjande 

egenskaper. Meningen är att utvärderaren ska använda 3.1 flera gånger under en enhets arbete 

och därför krävs det att frågorna är få och lättbesvarade. Frågorna i 3.1 rör huvudsakligen den 

aktuella situationen för enheten och då omständigheterna ofta förändras så kan utvärderaren 

behöva fylla i 3.1 upprepade gånger. Steg 3.2 däremot består av en större mängd frågor som 

tar längre tid att besvara, det här steget är ämnat att användas i efterhand efter att enheten är 

klar med sitt uppdrag. Steg 3.2 ska ses som en längre utvärdering, jämfört med 3.1, och kan 

därför innehålla flera frågor då utvärderaren har mer tid att besvara de här frågorna.  

 

Den största skillnaden i Berglunds (2012) verktyg gentemot Johansson & Lindgrens (2012) är 

att Berglund (2012) valde att lägga till ett fjärde steg. Syftet med steg 4 är att ge utvärderaren 

en chans att intervjua delar av enheten och därmed ta del av deras syn på det som skett. 

Utvärderaren ska med hjälp av intervjun i steg 4 försöka förstå vad enheten ansåg om sin 

prestation, vad de ansåg gick som planerat och inte som planerat samt om enheten är 

medveten om potentiella brister. Några av frågorna som tidigare ingick i steg 3 flyttade 

Berglund (2012) till steg 4 då de, enligt Berglund, var subjektiva och steg 4 tillåter mer 

utrymme för subjektiva svar. 
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3. Teori 
Nedan presenteras teori relevant för utvecklingen av verktyget.  

3.1 Kärnkraftverk som komplext system 
Den 2 juni 1954 kopplades ett kärnkraftverk till ett kraftnät för första gången i historien i den 

sovjetiska staden Obinsk. Idag, nästan 60 år senare, finns det 435 aktiva kärnkraftverk och 72 

under uppbyggnad i 31 länder (IAEA, 2014). Sedan 1970 har det skett fem allvarliga 

kärnkraftsrelaterade olyckor. Dessa är: Three Mile Island 1979, Chernobyl, 1986, samt tre 

härdsmältor i Fukushima 2011. De här systemen är högteknologiska med hög komplexitet. 

Utan försök att hantera den här komplexiteten kan små olyckor få katastrofala följder 

(Qureshi, 2007). 1974 beskrev Otway (1974), på uppdrag av IAEA, designfilosofin som ska 

ligga i grund för att säkerställa säkerheten på ett kärnkraftverk.   

 

Designfilosofin som Otway (1974) presenterade är inte lika aktuell idag, filosofin grundande 

sig i den klassiska synen på olyckor som säger att varje effekt har en orsak (Qureshi, 2007). 

Den klassiska synen på olyckor är sekventiell och bygger på antagandet att en olycka är 

resultatet av en enda orsak, och om orsaken kan identifieras och avlägsnas kommer inte 

olyckan upprepas. Enligt Qureshi (2007) har komplexa system flera faktorer som samverkar 

på komplexa sätt och olyckor har alltid mer än en bidragande faktor. En egenskap hos 

komplexitet är att det är bortom människans nuvarande förmåga att definitivt etablera 

orsakssamband mellan enskilda beteenden och utfall, vidare leder närvarandet av komplexitet 

exempelvis till att små handlingar i början av processen kan få stora oväntade följder. Den 

traditionellt sekventiella synen kan varken förklara eller förhindra olyckor i komplexa system 

då den inte kan hantera mängden av samverkande faktorer. Som svar på den ökade närvaron 

av komplexitet har det uppstått flera modernare sätt att förstå och hantera komplexitet i 

kognitiva system, såsom Cognitive Systems Engineering (CSE), resilience engineering, samt 

agilitet.  

 

CSE är ett teoretiskt angreppssätt för att förstå hur komplexa kognitiva system bibehåller 

kontroll (Hollnagel, Pariés, Woods, & Wreathall, 2011; Woods & Hollnagel, 2006). Ett CSE-

perspektiv tillåter identifieringen av kognitiva tillstånd, processer och strategier för att 

därefter utveckla designlösningar anpassade för beslutsfattande och planering. CSE-

perspektivet erbjuder ett sätt att förstå hur kontroll bibehålls genom designlösningar för 

beslutsfattande, planering och hur andra funktionella enheter utvecklas enligt Hollnagel & 

Woods (2005). Inom resilience engineering, som är en avknoppning av CSE, anses en enhet 

agera framgångsrikt när enheten förutser förändringar inom olycksrisken innan skadan sker 

(Sidney Dekker, Erik Hollnagel, David Woods & Richard Cook, 2008). Misslyckande inom 

resilience engineering anses vara när en olycka sker på grund av oförmåga att förutse 

förändringar i risk. Resilience engineering-perspektivet är väldigt likt agilitetsperspektivet. 

Även agilitet bygger på enheters förmåga att förutse förändringar och oväntade händelser, 

samt hur enheten hanterar dessa oväntade situationer. Såsom resilience engineering är agilitet 

också ett sätt att hantera närvaron av komplexitet genom enhetens förmåga att hantera och 

utnyttja förändrade omständigheter. Skillnaden mellan de båda är att agilitet, enligt Alberts 

(2011), handlar specifikt om enhetens förmåga att använda den tillgängliga miljön (artefakter, 

kognitiva system) för att förutse situationer, anpassa sig, samt återhämta förlorad förmåga. 

Resilience engineering däremot är ett helhetsperspektiv på säkerhet som handlar om 

utvecklingen av processer som tillåter robusta men ändå flexibla processer med proaktiv 

användning av resurser (Hollnagel et al., 2011; Dekker et al., 2008; Woods & Hollnagel, 

2006). Inom Alberts (2011) definition av agilitet ingår konceptet resilience, som är en smalare 
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och mer specifik definition av resilience än den som används inom resilience engineering. 

Nedan presenteras teorierna i detalj.  

3.2 Sammansatta kognitiva system 
Kognitiva system definieras av Hollnagel & Woods (2005) som ett system som kan ändra sitt 

beteende utifrån erfarenhet för att uppnå ordning. Det kan också beskrivas som ett system som 

kan upprätthålla ordning trots störande influenser. Enligt Hollnagel & Woods (2005) kan de 

flesta levande organismer, vissa maskiner, samt organisationer klassas som kognitiva system. 

När kognitiva system agerar i samverkan klassas de som ett sammansatt kognitivt system 

(SKS). Exempel på komplexa kognitiva system är sjukhus eller kontrollrum. Ett exempel på 

ett SKS är ”kvinnan med saxen” som Hollnagel & Woods (2005) skriver om. En vanlig sax 

för sig klassas inte som ett kognitivt system. Om en kvinna däremot använder samma sax så 

klassas det som ett sammansatt kognitivt system. Poängen Hollnagel & Woods (2005) vill 

visa med att ha en sax som exempel istället för ett datorsystem är att det är lättare att se hur 

kvinnan använder saxen istället för att interagera med den. Inom SKS ska människan inte ses 

som en användare eller operatör, människan ska snarare ses som en enhet med funktionella 

egenskaper som bidrar till systemets prestanda (Woods, 2006).  

3.3 Cognitive Systems Engineering 
Cognitive Systems Engineering (CSE) är ett angreppssätt för att förstå hur kognitiva system 

bibehåller kontroll. Människor och maskiner har traditionellt ansetts vara separata system som 

interagerar. Inom CSE ska de här två systemen betraktas som ett SKS istället för två separata 

system. De tre huvudpunkterna som CSE berör är enligt Hollnagel & Woods (2005):  

 

1. Hur kognitiva system handskas med komplexitet, exempelvis genom att ta fram 

lämpliga beskrivningar av situationer och hur nuvarande mål ska uppnås.  

2. Hur ett SKS kan konstrueras där människa-maskin ingår som interagerande kognitiva 

system. 

3. Hur användandet av artefakter kan påverka specifika arbetsfunktioner.  

 

De här tre punkterna kan sammanfattas och beskriva CSE som en vetenskapsgren som rör hur 

SKS ska designas så att de effektivt kan kontrollera situationer som kan uppstå.   

 

En viktig aspekt inom CSE är att se människan som kontrollanten eller styrenheten i ett SKS. 

Därmed borde fokus i undersökningar och analyser som görs inom området utvärdera det SKS 

presterar istället för interaktionen mellan människa och maskin. Exempelvis vid utvärdering 

av en beredskapsstabs-prestation så borde utvärderingen fokusera på gruppens prestation och 

inte individens prestation. Med gruppens prestation menas det inte bara hur väl de uppnår 

mål, utan även hur de hanterar situationer som uppstår och hur de samarbetar med varandra 

(Hollnagel & Woods, 2005).  

 

Två appliceringsområden för Cognitive Systems Engineering kommer att presenteras här 

nedan. Dessa två appliceringsområden är artefaktdesign och kontrollrumsdesign, som är 

relevanta för den här studien. Hur CSE appliceras inom artefaktdesign är av särskild vikt i 

denna studie eftersom verktyget som ska utvecklas bygger på principerna om bra 

artefaktdesign av Hollnagel & Woods (2005). Vidare är det även relevant för den här studien 

hur CSE kan appliceras på kontrollrum och kriscentraler, för att kunna designa verktyget så 

att utvärderaren lättare kan identifiera indikatorer på agilitet.  
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3.3.1 Artefaktsdesign 

Verktyget som utvecklas i den här studien ska ses som en kognitiv artefakt som kan användas 

för att identifiera indikatorer på agilitet hos en beredskapsstab. En kognitiv artefakt är ett 

artificiellt ting som designats för att underhålla eller skildra information i ett representativt 

syfte, och som påverkar människans kognitiva förmåga (Norman, 1993). Förenklat går det att 

beskriva kognitiva artefakter som ting som används i syfte att representera världen, och 

därmed underlätta förståelsen av den. Det som är viktigt vid designen av en artefakt, såsom 

verktyget som utvecklas i den här rapporten, är enligt Hollnagel & Woods (2005): 

 

1. En tydlig gränssnittsdesign som bör identifiera och utnyttja fördelarna med verktyget.  

Exempelvis är verktyget på fysiskt papper och inte elektroniskt i datorn. Det betyder 

till exempel att erbjuda tomma utrymmen på pappret för utvärderaren att skriva egna 

anteckningar, eller att ge gott om linjer för utvärderaren att fylla i svaren på frågorna i 

verktyget.  

2. Verktyget måste vara enkelt att förstå och använda. Verktygets funktioner ska vara 

tydliga och självklara. Detta betyder att en utvärderare ska kunna förstå hur verktyget 

fungerar efter en snabb anblick.   

3. Instruktionerna ska vara så tydliga att det blir svårt att missförstå dem eller att det 

uppstår förvecklingar.  

 

Målet med dessa riktlinjer är en väldesignad artefakt som ska förhindra att misslyckanden i 

användandet av artefakten uppstår (Norman, 1993). Förhindrandet av dessa misslyckanden 

sker genom att designen gör det svårt att använda verktyget fel samt att designen underlättar 

rätt användning av verktyget.  

3.3.2 Kontrollrum  

Ett kontrollrum definieras av Hollnagel & Woods (2005) som en plats designad för en enhet 

att kontrollera en process. Platsen kan vara var som helst där en kontrollerande enhet 

föreligger, till exempel, i ett mobilt kontrollrum likt cockpiten i ett flygplan, eller ett statiskt 

kontrollrum likt ett beredskapsrum i en bunker. Enheten kan vara ett enkelt kognitivt system 

eller ett SKS. Processen är en kontinuerlig aktivitet. Om den här definitionen ska sättas i 

relation till den här studien så är kontrollrummet platsen som beredskapsledningen använder, 

till exempel en kriscentral i en bunker. Enheten är beredskapsledningen som ska utvärderas 

och processen är själva stabsarbetet som utförs i kontrollrummet.   

 

Vidare skriver Hollnagel & Woods (2005) att ett kontrollrum kan beskrivas som en plats som 

tillåter enheten att få en inblick bakåt i tiden, i nuet, samt framåt i tiden.  

1. En blick bakåt i tiden ska fungera som en referensram för enheten så att den förstår 

vad som har hänt och hur den nuvarande situationen har uppstått. Detta kan göras 

genom exempelvis händelseloggar eller diagram över tidigare händelser.  

2. Fokus i nuet ska erbjuda en överblick över det nuvarande tillståndet av processen, 

exempelvis genom stabsarbetsplaner och inriktningsbeslut.  

3. När enheten blickar framåt i tiden i kontrollrummet ska de kunna få en bild av 

framtida händelser samt hur de bäst borde ta itu med potentiella problem. Detta kan 

göras med exempelvis målbilder.  

För att ett kontrollrum ska vara som effektivast krävs det enligt Hollnagel & Woods (2005) att 

dessa tre vyer finns tillgängliga.  

 

Kontrollrummets möjligheter att erbjuda dessa tre vyer för enheten kommer att påverka 

enhetens prestation. Därför är det viktigt i utvecklingen av det nya mätverktyget att förstå 
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kontrollrummet som enheten kommer att verka inom. Med ett mätverktyg som tar hänsyn till 

kontrollrummets tre vyer blir det lättare att förklara och förstå enhetens prestation.  

3.4 Agilitet 
Moderniseringen av kärnkraftverk har lett till en ökad närvaro av komplexitet. För att system 

ska klara av att hantera dagens närvaro av komplexitet och situationerna som uppstår krävs 

det en annan syn på olyckor och komplexitet än vad som tidigare använts. Albert (2011) 

skriver i sin bok att närvaron av komplexitet kan försämra förmågan att förstå situationer, 

minska kontrollen samt öka risken för incidenter. Det finns flera exempel på hur komplexitet 

och osäkerhet har förändrat arbetsflödet enligt Alberts (2011). Som svar på komplexitetens 

inverkan föreslår Alberts (2011) ett agilt arbetssätt.  

 

I nuläget finns det flera definitioner på vad agilitet är. Inom olika områden och kretsar 

varierar definitionerna på egenskaperna, attributen och måtten (Alberts, 2011). I den här 

uppsatsen kommer den följande definitionen av agilitet att användas: ”agilitet är förmågan hos 

en enhet att framgångsrikt genomföra, hantera och/eller utnyttja förändrade omständigheter” 

(Alberts, 2011). Ordet ”enhet” som den används i definitionen kan antingen syfta på 

individer, grupper, organisationer, processer, eller system.  

3.6.1 Definition av begrepp 

Som tidigare skrivet finns det flera olika definitioner av agilitet och dess beståndsdelar. I det 

här kapitlet kommer konceptet agilitet och dess beståndsdelar enligt Alberts (2011) definition 

att beskrivas och förklaras. Fastän det huvudsakligen är Alberts (2011) syn på agilitet som 

kommer beskrivas och förklaras, kommer även andra forskares syn på agilitet presenteras 

nedan. 

 

Alberts sex komponenter 

Enligt Alberts (2011) går det att förbättra en enhets agilitet genom att etablera eller förbättra 

en eller flera av de sex komponenterna som bygger upp agilitet. De sex komponenterna är: 

responsiveness, versatility, flexibility, innovativeness, adaptability, och resilience.  

  

Responsiveness: Tiden det tar för enheten att identifiera och reagera på en förändring i 

omständigheterna (Alberts, 2011). Det en enhet gör när den agerar med hög responsiveness är 

att göra en bedömning av incidenten och beslutar om hur de ska implementera sina beslut 

utifrån den identifierade incidenten. För att en enhet ska anses agera med hög responsiveness 

måste den reagera effektivt och i tid.  

 

Versatility: Den här komponenten har tidigare inkluderat resilience och kallats för 

robustness. Det definierades som enhetens förmåga att klara av en given nivå av stress utan att 

drabbas av en degradering eller förlust av funktioner (Kendra & Wachtendorf, 2003). Vidare 

fanns det en annan definition av robustness som Alberts & Hayes (2003) använde, förmågan 

att upprätthålla effektivitet inom en rad olika uppgifter, situationer och förhållanden. Men sen 

dess har Alberts (2011) valt att separera komponenterna åt och byta namn till versatility. Den 

nya definitionen på versatility som Alberts (2011) har valt att använda är förmågan att uppnå 

en acceptabel nivå av prestanda och effektivitet vid utförandet av en ny uppgift eller ett nytt 

uppdrag.  

  

Flexibility: Komponenten kan definieras som enhetens förmåga att omstrukturera sig själv 

som svar på externa förändringar (Woods, 2006; Alberts, 2011). Det finns för det mesta mer 

än ett sätt att uppnå sitt mål och flexibility tillåter enheten att testa nya sätt att utföra specifika 
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uppgifter. Med hjälp av flexibility kan enheter undvika att fastna vid ett ineffektivt sätt att 

lösa uppgifter.  

 

Innovativeness: Enhetens förmåga att upptäcka eller uppfinna nya lösningar. Innovativeness 

tillåter enheten att generera och utveckla nya taktiker för att utföra uppgifter (Alberts, 2011). 

Ett annat ord för innovativeness är bricolage, och användes av Kendra & Wachtendorf (2003). 

Bricolage är förmågan för en enhet att improvisera och vara kreativ gällande problemlösning. 

Det kan ta lång tid att generera en ny plan för att ersätta en gammal och sämre plan, men med 

innovativeness kan enheten lättare utveckla alternativa planer.  

 

Adaptability: Enligt Alberts (2011) är adaptability enhetens förmåga att förändra sig själv 

och sina processer, organisation, och/eller struktur för att bättre hantera utmaningar.   

 

Resilience: Det här konceptet har flera definitioner. Enligt Alberts (2011) är det en enhets 

förmåga att, delvis och/eller över tid, reparera, ersätta, eller återinföra förlorad effektivitet och 

förmåga. När det uppstår kritiska incidenter ska enheten försöka stabilisera systemet genom 

att lösa problemen som har uppstått. Den här processen kan ses som en mekanism för enheten 

som används för att absorbera händelserna och återgå till tidigare nivå av effektivitet och 

förmåga. Det är när enheten uppvisar ett sådant beteende och utför en lyckad anpassning till 

en kritisk händelse som enheten kan anses vara resilient enligt Lundberg et al. (2012). En 

annan tolkning av resilience presenteras i Woods (2006),där han skriver att resilience uppstår 

hos enheten när den möter utmaningar som annars ligger utanför problemdomänen som 

enheten känner till. Vid dessa utmaningar kan enheten inte använda sig av tidigare inlärda 

strategier. Vidare har Dekker et al. (2008) valt att definiera ett resilient system som ett system 

med förmågan att effektivt justera sina funktioner innan, under, och efter incidenter och 

händelser så att det kan fortsätta prestera som vanligt. Den viktigaste förmågan en enhet kan 

ha, enligt definitionen, är att kunna anpassa sina funktioner. De här definitionerna för 

begreppet resilience är väldigt lika. De rör enhetens förmåga att förutse och anpassa sig efter 

incidenter för att snabbt återgå till acceptabel nivå av prestation.  
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4. Metod  
Metoden som presenteras nedan är uppdelad i två fokusområden. Syftet med den här 

rapporten är att utveckla ett mätverktyg för att identifiera indikatorer på agilt beteende i 

stabsverksamhet inom kärnkraftsdomänen. Verktyget ska kunna tillämpas av individer utan 

djup teoretisk kunskap om agilitet och ska användas för att identifiera agilt beteende.  

4.1 Del 1: Anpassning av ett verktyg för att studera agilt beteende som 

tidigare tillämpats inom militären. Anpassningen ska göras specifikt för 

stabsarbete inom kärnkraftsdomänen 
Metoden i det här fokusområdet är uppdelad i tre delar: definiering av agilitet och agilt 

beteende inom stabsarbetet i kärnkraftsdomänen, prototyputveckling och prototyptestning. 

Resultatet för den första delen i den här fokusgruppen återfinns i teorikapitlet medan resultatet 

för de två senare delarna i fokusområdet återfinns i kapitel 5.1.  

4.1.1 Definiering av agilitet och agilt beteende inom stabsarbetet i 

kärnkraftsdomänen 

För att besvara frågan gjordes en mindre litteraturstudie kring agilitet. Det användes två 

sökmotorer med tillhörande databaser i litteraturstudien. Första sökmotorn var ”UniSearch” 

(2014) som är Linköpings universitetsbiblioteks allt-i-en söktjänst. Databaserna som 

Unisearch använder och som artiklar togs ut från är Scopus, PsychINFO, ASSIA och andra 

liknande databaser som rör beteende- och utbildningsvetenskap. Den andra sökmotorn som 

användes var Google Scholar vars databas inkluderar de flesta populära journaler såsom 

Pubmed, JSTOR, Elsevier etc. Sökorden som användes i litteraturstudien var ord relevanta för 

forskningsfrågan, exempelvis: cognitive systems engineering, complexity, system, 

sammansatta kognitiva system, agility, nuclear power plant etc. Urvalskriterierna för 

artiklarna var att de ska vara relevanta för fokusområdena samt medföra en ökad förståelse för 

ämnet. Det här utbudet av sökord genererade en väldigt stor mängd av litteratur, men många 

fyllde inte urvalskriterierna och användes därför inte i den här rapporten. Vidare blev artiklar 

som belyser närliggande aspekter av agilitet även inkluderade i urvalet. Om det under studien 

ansågs behöva fler artiklar för att besvara forskningsfrågorna upprepades sökprocessen med 

fler sökord.  

 

Utifrån litteratursökningen valdes flera artiklar för att beskriva teorin relevant för 

forskningsfrågan. De här artiklarna beskrev relaterade teorier som cognitive systems 

engineering, komplexitet i sammansatta kognitiva system, samt agilitet. Syftet med urvalet av 

de här artiklarna var att presentera den traditionella synen på uppkomsten av olyckor, varför 

den inte fungerar längre i moderna komplexa system, samt modernare syner och metoder på 

olycksuppkomst och hur de hanterar närvaron av hög komplexitet. Ett av dessa synsätt och 

metoder för att hantera komplexitet i sammansatta kognitiva system var agilitet (Alberts, 

2011) vars definitioner användes för att förklara agilt beteende inom stabsarbetet i 

kärnkraftsdomänen.  

4.1.2 Prototyputveckling 

Utvecklingsprocessen av det nya mätverktyget började med att en första prototyp utvecklas 

utifrån Berglunds (2012) verktyg genom översättning av verktyget till svenska samt 

omformning av frågorna för anpassning till måldomänen. Syftet med Berglunds verktyg var 

att testa resilience inom militären. Stabsarbete inom militärdomänen har flera likheter till 

stabsarbete inom kärnkraftsdomänen, vilket underlättar vid omformning till den nya 

måldomänen. Omskrivningen utfördes i samarbete med en utvärderare av stabsarbete inom 
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kärnkraftsdomänen. Först skrevs frågorna om baserat på teorier som togs fram i 

litteraturstudien om agilitet och kärnkraftverk som komplexa system. Frågorna som inte 

ansågs användbara i måldomänen togs antingen bort eller skrevs om för att bli mer 

användbara. För att anses avändbara skulle frågorna i verktyget kunna användas för att 

förklara stabsuppbyggnad, miljö, tillgång och användning av resurser etc. i en 

kärnkraftsdomän. Vidare skulle frågorna kunna användas för att identifiera indikatorer på 

agilt beteende inom kärnkraftsdomänen. Efteråt gick en expertutvärderarare från 

kärnkraftverket igenom de omskrivna frågorna i det nya mätverktyget och uttalade sig 

huruvida de behövde skrivas om ytterligare för att bli användbara. Förslagen på förbättringar 

av utvärderaren användes sedan för att anpassa verktyget ytterligare så att alla frågorna i 

verktyget kan besvaras utifrån stabsarbete inom kärnkraftsdomänen.  

 

För att säkerställa att frågorna i det nya mätverktyget hade en koppling till den presenterade 

teorin (Alberts, 2011) gjordes en konceptmatris, likt vad som gjordes vid utvecklandet av 

Berglunds (2012) mätverktyg. Vid ifyllandet av konceptmatrisen kopplades varje fråga i steg 

3 till minst ett av Alberts sex koncept. För att öka validiteten av den ifyllda konceptmatrisen 

blev konceptmatrisen granskad av en utvärderare från kärnkraftverket som är expert inom 

stabsarbete och som erbjöd andra åsikt. Utvärderaren ansåg att den ifyllda konceptmatrisen 

fungerade som underlag för att förklara och koppla ihop agilitet (Alberts, 2011) och 

stabsarbetet inom kärnkraftsdomänen.  

 

Efter att en testbar prototyp hade utvecklats i samarbete med en utvärderare testades 

prototypen på flera interna stabsövningar för att identifiera brister och svagheter i prototypen 

samt för att avgöra hur bra verktyget fungerar i den tilltänkta måldomänen. Metoden för 

prototyptest presenteras i kapitlet nedan.  

4.1.3 Prototyptest 

Prototypen testades på interna stabsövningar och skedde via observationsstudier samt 

intervjuer.  

 

Prototyptest på stabsövningar 

Kärnkraftverket genomförde under våren en serie stabsövningar. För alla roller inom 

beredskapsledningen (BL) och beredskapsstödet (BS) krävs det att de medverkar i dessa 

stabsövningar, se kapitel 2.1. Varje övning varade i ca fyra timmar och endast en BL-grupp 

deltog per övning. Fokus låg på stabsmetodik och strukturer, övningarna testade inte 

överlämningar mellan olika BL-grupper. Dessa övningar ska ses som mindre 

rollspelsövningar och ska inte blandas ihop med de större Samverkansövningarna.  

 

Övningsscenario 

Övningens scenario anpassades beroende på hur BL hanterade situationerna som uppstod. 

Grundscenariot som BL fick presenterat för sig var att ett parkeringshus på området rasade in 

vilket ledde till att 5-10 personer dog, 50 personer skadades, varav 25 skadades allvarligt. Den 

här informationen var medvetet vag och BL fick veta att den här informationen är till en 

början endast antaganden tills BL har lyckats verifiera vad som verkligen har hänt. Senare 

fick BL veta att det inte rörde sig om konstruktionsfel som orsak till olyckan. BL hade under 

övningen ett flertal rutiner och dokumentation som underlag. Delar av dokumentationen 

såsom planerna och checklistorna var uppsatta på väggen och var tydligt synliga under 

övningens gång. Vidare fanns de digitalt i en gemensam mapp som alla på övningen hade 

tillgång till. På mötet fanns det en stabssekreterare vars uppgift var att föra protokoll, detta 

protokoll gick även att finna i den gemensamma mappen.  
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Datainsamling 

Nedan presenteras den använda metoden för insamling av data. Först redogörs det för vilka 

material som användes vid insamlingen och vilka som deltog i övningen. Sedan följer en 

beskrivning av metoden som använts samt hur insamlad data analyserades.  

 

Material 

Vid insamlandet av data användes observationsanteckningar som fördes i anteckningsblock 

samt kopior av det tredje steget av det nya mätverktyget. Flera kopior av steg 3 användes för 

att minst en kopia ska fyllas i vid varje stabsgenomgång, men fler kan fyllas i vid behov. Steg 

1 och 2 av det nya mätverktyget hade på förhand blivit ifyllt. Inga kameror eller 

inspelningsinstrument användes då det var strikt förbjudet på grund av säkerhetsskäl. 

 

Deltagare 

En grupp ur beredskapsledningen deltog i varje övning. I varje grupp skulle respektive 

funktion finnas representerad. I ledningscentralen fanns även två polismän som representerade 

polismakten.  Det är dessa personer som skulle kunna kallas in vid en riktig krissituation när 

beredskapsledningen blir inkallad. Det var vissa personer som inte kunde medverka i sin roll, 

vilket löstes genom att personer från andra BL-grupper fick överta rollen eller att någon 

person fick agera i två roller under övningen. Utöver BL-gruppen deltog också personer från 

beredskapsstödet och beredskapsresurser.  

 

Tillvägagångssätt 

Test av prototypen utfördes genom observationsstudier, en kvalitativ metod som används för 

att undersöka människors beteende (Yin, 2009). Det var en iakttagande observationsmetod 

som användes där observatören inte deltog i aktiviteten som observerades. Under övningarna 

satt en observatör i hörnet och observerade. Observatören använde mätverktyget i 

observationen och därmed kan observationen anses vara strukturerad och deduktiv då 

verktyget är ett strukturerat observationsschema. Observatören skrev ner sina observationer i 

ett anteckningsblock. De här observationerna bestod av upptäckta svagheter i verktyget, 

förslag på förbättringar samt andra generella observationer som kunde leda till förbättringar 

av verktyget. De antecknade observationerna samlades in av observatören när denne satt med 

under stabsmöten. Från hörnet observatören satt i var hela rummet synligt och 

beredskapsledningens handlingar kunde med lätthet observeras. Vidare hade observatören 

flera exemplar av det nya mätverktygets tredje steg (3.1 & 3.2) med sig. Steg 3.1 ska fungera 

som ett minnesstöd senare för att användas som underlag för steg 3.2. Observatören fyllde i 

flera exemplar av steg 3.1 och skrev ner observationer i anteckningsblocket. Utöver att 

observera och testa det nya mätverktyget hade observatören i uppgift att intervjua några av 

deltagarna i övningen. De här intervjuerna utfördes efter övningarna för att inte störa 

deltagarnas arbete i staben. Syftet med intervjuerna var att testa steg 4 av mätverktyget och 

intervjufrågorna bestod av frågorna i steg 4. Intervjuerna var standardiserade och bestod av 

öppna frågor (Yin, 2009), dessa frågor kan återfinnas i steg 4 i bilaga 1: Det nya 

mätverktyget. Insamlad data gicks igenom vid ett senare tillfälle där kritik, observationer, och 

förslag togs ut och användes av designern när verktyget skulle genomgå en 

omdesignsiteration. Designern använde kritiken, förslagen, samt observationerna för att 

identifiera delar i verktyget som kan förbättras genom omskrivningar.  

 

Resultatet av de olika momenten i anpassningen och utvecklingen av det nya mätverktyget 

kan ses nedan i resultatkapitlet.   
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4.2 Del 2: Utvärdering av det framtagna mätverktyget vid storskalig övning 
För att utvärdera det framtagna mätverktyget utfördes ytterligare en observationsstudie. Den 

här observationsstudien utfördes vid en storskalig övning.  Resultatet för den här delen kan 

återfinnas i kapitel 5.2.  

4.2.1 Samverkansövning 

En stor samverkansövning genomfördes i syfte att utveckla samhällets förmåga att hantera en 

kärnteknisk olycka. Övningen varade i nio timmar och testade två grupper av BL. Fokusen låg 

på stabsmetodik, struktur och överlämning mellan BL-grupperna. Den utvecklade prototypen 

testades skarpt i den här övningen.   

 

Övningsscenario 

Övningsscenariot är en fortsättning på händelserna som utspelade sig i SAMÖ-KKÖ 2011. I 

det här scenariot har det gått fem dygn sen utsläppen och samhället är under stor påfrestning. 

Det senaste som skett är att kärnkraftverket och strålsäkerhetsmyndigheten bedömt att det inte 

finns risk för nya utsläpp. Problemen som BL kommer stöta på rör huvudsakligen 

kommunikationen mellan kärnkraftverket och andra aktörer. BL hade under övningen ett 

flertal rutiner och dokumentation som underlag. De använde checklistor och planer. Dessa 

fanns digitalt i en gemensam mapp som alla på övningen hade tillgång till. På mötet fanns det 

en stabssekreterare vars uppgift var att föra en händelselogg, även den här händelseloggen 

gick att finna i den gemensamma mappen.  

 

Datainsamling 

Nedan presenteras den använda metoden för insamling av data. Först redogörs vilka material 

som användes vid insamlingen och vilka som deltog i övningen. Slutligen görs det en 

beskrivning av metoden som använts samt hur insamlad data analyserades.  

 

Material 

Vid insamlandet av data användes observationsanteckningar som fördes i anteckningsblock 

samt kopior av steg 3.1 och fyra av det nya mätverktyget. Steg 1 och 2 av det nya 

mätverktyget hade redan blivit ifyllt i förhand. Även under den här övningen var det strikt 

förbud på kameror och inspelningsinstrument. 

 

Deltagare 

Alla funktioner var företrädda samt personal från utomstående instanser. Det är dessa 

personer som skulle kunna kallas in vid en riktig krissituation när beredskapsledningen blir 

inkallad.  

 

Tillvägagångssätt 

Metoden i den här observationsstudien var väldigt lik metoden som användes vid de interna 

stabsövningarna. Återigen utfördes en observationsstudie med iakttagande observationsmetod 

som användes där observatören inte deltog i aktiviteten som observerades. Observatören 

använde mätverktyget i observationen och därmed kan observationen anses vara strukturerad 

och deduktiv då verktyget är ett strukturerat observationsschema. Under övningen testades 

prototypen av två personer. En observatör och en utvärderare från kärnkraftverket. De satt i 

ett hörn under stabsmöten och observerade. Från hörnet kunde hela rummet och 

beredskapsledningens handlingar observeras. Observationerna inbegrep upptäckta svagheter i 

verktyget, förslag på förbättringar samt andra generella observationer som kunde leda till 

förbättringar av verktyget. Observatören och utvärderaren som observerade skrev ner sina 

observationer i antingen anteckningsblock eller på pappret med verktyget. De båda hade flera 



16 
 

exemplar av det nya mätverktygets steg 3.1 samt ett exemplar av steg 4. Utvärderaren fyllde i 

flera exemplar av steg 3.1. Vid övningens slut testade observatören steg fyra genom att 

intervjua en av deltagarna. Intervjun utfördes efter övningarna för att inte störa deltagaren i 

sitt stabsarbete. Syftet med intervjuerna var att testa steg 4 av mätverktyget och 

intervjufrågorna bestod av frågorna i steg 4. Intervjuerna var standardiserade och bestod av 

öppna frågor (Yin, 2009). Vidare användes insamlad data från steg 3.2 till att testa steg fem 

genom att producera grafiska representationer av resultatet. 

4.3 Metoddiskussion 
Verktygets generaliserbarhet och externa validitet blir högre då verktyget kan tillämpas för att 

utvärdera stabsgruppers arbete inom andra kärnkraftverk än där verktyget utvecklades. Men 

verktyget kommer behöva omformas igen om det ska kunna tillämpas inom andra domäner än 

den nuvarande måldomänen. Vid sista övningstillfället användes verktyget av två personer, 

och båda personerna fick liknande resultat. Detta kan tolkas som att verktygets reliabilitet är 

hög då resultatet från båda personerna överensstämde. Frågorna i steg 3 i verktyget besvaras 

på likertskalor. Dessa skalor är subjektiva och påverkas i hög grad av personen som bedömer. 

Men eftersom flera personer kan utvärdera samma stab samtidigt med verktyget kommer 

reliabiliteten att öka fastän resultatet av verktyget är subjektivt. En punkt i 

utvecklingsprocessen som påverkade validiteten positivt var den iterativa designprocessen av 

mätverktyget (Johnson, 2010). Genom att arbeta iterativt med designen kunde verktygets alla 

versioner testas flera gånger under utvecklingsprocessen, vilket möjliggjorde att flera brister 

kunde upptäckas. Vid sista övningstillfället testades verktyget av en utvärderare som är expert 

inom stabsarbete, samt av observatören, som är expert inom agilitet. Medverkandet av 

utvärderaren var viktigt då många förslag och förbättringar som observatören inte hade 

upptäckt själv uppkom från utvärderaren. Att resultatet verifierades med en expert stärker 

validiteten i utvecklingsprocessen.  

 

Saker som kunde ha gjorts annorlunda var att medverka i fler övningar. Fler övningstillfällen 

hade möjliggjort fler iterationer på verktyget och därmed fler förbättringar. Likaså hade mer 

varierande scenarion lett till en bredare testning av verktyget. Beredskapsledningens beteende 

kommer att vara annorlunda beroende på hur främmande och nytt scenariot är, jämfört med 

ett scenario som BL har övat på flera gånger. Metoden som användes, där verktyget endast 

kunde testas vid ett visst antal gånger med begränsad variation på scenarion kan leda till en 

stor begränsning i testandet av verktyget. Verktyget testades vid ett flertal scenarion, vilket 

möjliggjorde större variation på stabens beteende och därmed ökade validiteten. 

5. Resultat 
Resultatet är uppdelad utefter de två tidigare presenterade fokusområden: Anpassning av ett 

verktyg för att studera agilt beteende som tidigare tillämpats inom militären och utvärdering 

av det framtagna mätverktyget vid storskalig övning. 

5.1 Del 1: Anpassning av ett verktyg för att studera agilt beteende som 

tidigare tillämpats inom militären. Anpassningen ska göras specifikt för 

stabsarbete inom kärnkraftsdomänen 
Här nedan kommer resultatet från metoden som användes i det här fokusområdet att 

presenteras. Resultatet är uppdelat i tre delar: resultatet av första prototyputvecklingen, brister 

i prototypen som upptäckts vid stabsövningarna, samt slutgiltiga versionen av prototypen som 

åtgärder av bristerna resulterat i.  
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5.1.1 Prototyputveckling 

Vid framtagningen av en första prototyp av det nya mätverktyget översattes Berglunds (2012) 

verktyg från engelska till svenska. Framtagningen av prototypen gjordes innan första 

testtillfället. Nedan presenteras resultatet av anpassningen av Berglunds verktyg samt 

resultatet från utvecklingen av prototypen. Resultatet är indelat i mätverktygets olika steg. De 

olika versionerna av prototypen är bifogade som bilagor (Bilaga 3: Prototyp av verktyget) och 

återfinns i slutet av rapporten.   

 

Steg 1 & Steg 2 

Berglunds (2012) mätverktyg översattes från engelska till svenska som ett första steg i 

skapandet av prototypen. Som tidigare skrivet är Berglunds verktyg ämnat för den militära 

domänen och innehåller frågor som är riktade mot den måldomänen. För att det nya 

mätverktyget ska bli effektivt finns det krav på att frågorna ska vara applicerbara och riktade 

mot kärnkraftdomänen. Det var med det här kravet i åtanke som Berglunds (2012) verktyg 

formades om. Formen och typen av frågorna var likadana i steg 1 och 2 av verktyget och 

därför blev frågorna i de båda stegen omskrivna på samma sätt. Detta innebar översättning, 

omskrivningar, borttagning av frågor samt annat format på frågor. Det fanns även 

omplaceringar av vissa frågor. Några frågor placerades om i det nya mätverktyget där de 

ansågs passa bättre. Alla de här förändringarna skedde i samråd med en expert på stabsarbete. 

Exempel på hur frågor från Berglunds (2012) mätverktyg översattes och skrevs om syns 

nedan.  

 

“How many employees does the team have today? 

a    How many is newly employed respectively experienced? 

b    How many employees did the team have at the starting point?” 

 

 

 

”Hur många personer ingår i den nuvarande staben? ____ 

a. Hur många av dessa är nya i staben samt hur många är erfarna sedan tidigare? 

 Nya:___ Erfarna:___” 

 

Den här frågan finns i steg 1 av de båda verktygen. Utöver översättningen och 

omformuleringen togs delfråga ”b” bort. Detta gjordes för att delfrågan delvis blir besvarad av 

huvudfrågan samt att svaret på delfrågan inte är intressant i den nya måldomänen då antalet 

stabsdeltagare generellt inte förändras.  

 

“Are there other teams like this one or is it a one of a kind? 

 
 

”Hur många stabsgrupper ingår i beredskapsledningen? ____” 
 

Frågan ovan är ännu ett exempel på hur frågorna i Berglunds (2012) verktyg omarbetades för 

det nya mätverktyget. Inom kärnkraftsdomänen finns det en beredskapsledning, som består av 

flera stabsgrupper. Den här kompositionen reflekterades inte i den ursprungliga frågan och 

därför skrevs den om för att lyfta fram antalet stabsgrupper som utgör beredskapsledningen.   

 

 



18 
 

“Does the team change any system type depending on the environment? If yes, which and 

how? 

Weapons  Sensor  Transportation  Communication       “ 

 

 

 

”Förändras stabens systemtyper beroende på miljön? 

 Transport     Kommunikation          Annat:____________ 

Om ja, hur då? 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________” 
 

Den här frågan skrevs om för att vara mer lämplig att användas inom den nya måldomänen. 

Alternativen ”weapons” och ”sensor” togs bort då de systemtyperna inte finns inom den nya 

domänen. Alternativet ”annat” tillkom i slutet så att utvärderare som använder verktyget ska 

kunna kryssa i ”annat” vid identifiering av andra systemtyper än ”transport” och 

”kommunikation”.  

 

Steg 3 

I steg tre i verktyget omformades frågorna för att vara bättre lämpade för den nya 

måldomänen. Överlag ansågs frågorna vara applicerbara inom den nya måldomänen och 

krävde inte en större förändring än översättning till svenska. Däremot utökades Likertskalan 

som användes för att besvara frågorna. I Berglunds (2012) verktyg användes en 7-gradig 

Likertskala för frågorna i steg 3 medan det i prototypen av det nya verktyget användes en 10-

gradig likertskala. Anledningen var att det skulle bli lättare att hantera och presentera 

insamlad data. Utseendemässigt var steg 3 väldigt likt Berglunds (2012). 

 

För att kategorisera frågorna i steg 3 utefter Alberts (2011) sex koncept användes en 

konceptmatris. Då frågorna i steg 3 var lika frågorna som Berglund (2012) använde blev 

kategoriseringen i matrisen densamma. Matrisen är bifogad och återfinns i slutet av rapporten 

(Bilaga 2: Konceptmatris).  

 

Steg 4 

Det här steget lades till av Berglund (2012) för att ge enheten som utvärderats en chans att 

uttrycka sig om det som har hänt samt för utvärderaren att få in en starkare kvalitativ aspekt i 

verktyget. I det här steget blev inga frågor borttagna eller tillagda.  

 

Steg 5 

En aspekt som Berglunds (2012) verktyg var lite svagare på och som kunde förbättras var hur 

resultatet från utvärderingen skulle bearbetas och presenteras. Berglunds (2012) 

datapresentation byggde på Johansson & Lindgrens (2012) sätt att presentera slutresultatet. 

Det vill säga en tabell som visade vilka aspekter enheten var bra på och vilka aspekter som 

enheten kunde bli bättre på. Det här sättet att presentera data kan förbättras, och leda till bättre 

återkoppling av resultatet. För att förbättra datapresentationen beslutades det att bygga vidare 

på Johansson & Lindgrens verktyg (2012) genom att tillföra en grafisk aspekt. 

 

Den grafiska aspekten kommer i steg 5, som bygger på resultatet från steg 3. Vid slutförandet 

av steg 3.1 ska utvärderaren ha fyllt i flera tabeller under stabsarbetets gång. Syftet med steg 

3.1 är att påminna utvärderaren om hur enheten har presterat, och därmed vara underlag när 

utvärderaren ska fylla i steg 3.2 i efterhand. Vid ifyllandet av steg 3.2 ska utvärderaren 
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bedöma enhetens agilitet, ifyllandet av steg 3.2 sker inte förrän efter att stabsarbetet är slutfört 

och därför kan det vara svårt för utvärderaren att komma ihåg vissa situationer som uppstod, 

och hur staben hanterade omständigheterna. Därför är det viktigt med steg 3.1 för att påminna 

och underlätta ifyllandet av steg 3.2. 

 

Vid bedömning av enhetens agilitet i steg 3.2 uppstår ett mönster över enhetens prestation i 

vissa aspekter och hur det kan förbättras i andra. Syftet med steg 5 är att visualisera mönstret 

genom att rita ut resultatet i ett diagram. Diagrammet som användes var ett polärdiagram, 

vilket medför en visuell aspekt till datapresentationen. Det är en diagramtyp där axlarna utgår 

från samma nollpunkt. Då det är Alberts (2011) sex komponenter som testas i det här 

verktyget ska diagrammet presentera dessa, vilket ett polärdiagram gör smidigt. Varje udd i 

polärdiagrammet representerar en av Alberts (2011) komponenter och beroende på hur 

enheten bedöms så ska axlarna fyllas likartat.  

 

 
Figur 1: Exempeldiagram som visar hur resultatet kan visualiseras. 

 

Vid ifyllande av polärdiagrammet ska utvärderaren ta genomsnittsvärdet av resultatet för ett 

av de sex koncepten och rita värdet som punkt på motsvarande konceptaxel i diagrammet, och 

sedan upprepa det för de resterande koncepten. Vid uträkning av genomsnittsvärdet ska 

konceptmatrisen som har bifogats som bilaga (Bilaga 2: Konceptmatris) användas. 

Konceptmatrisen visar vilka frågor som ingår i vilka koncept med ett ”X”. Utvärderaren ska 

byta ut variabeln ”X” i matrisen mot resultaten från frågorna i steg 3.2. Utifrån matrisen ska 

utvärderaren räkna ut genomsnittsvärdet för varje koncept och använda det för att fylla i 

diagrammet. Ett exempel på den här processen syns i figuren nedan.  
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Figur 2: Överblick över processen vid uträkning av genomsnittet för ett koncept och plottning av 

värdet i polärdiagrammet.  

 

Som figuren ovan visar är processen enkel att genomföra. I stabsarbetet är det flera staber som 

byter av varandra och därför är det en fördel att representera resultatet från varje stab visuellt i 

ett polärdiagram. Genom att representera stabernas resultat med olika färger kan utvärderaren 

rita in flera staber i samma diagram. Detta möjliggör en enkel överblick och jämförelse 

mellan stabernas bedömda agilitet. Ett exempel på detta kan ses i figuren nedan.  

 

 
Figur 3: Visualisering av två staber i samma diagram.  

 

De här fem stegen utgjorde den första prototypen av det nya mätverktyget som ska testas i 

stabsövningarna. I nästa steg ska prototypen testas och utvärderas på stabsövningar  

5.1.2 Identifierade brister i prototypen 

Observationen av de interna stabsövningarna resulterade i insamlad data som inbegrep flera 

ifyllda sidor av steg 3.1, samt anteckningar från intervjuerna och observationerna. Denna data 

användes för att identifiera de brister som det nya mätverktyget hade för att sedan förbättra 

det. Fokus i det här steget var att utvärdera och utveckla verktyget, inte att utvärdera 

beredskapsstabens agilitet. Här nedan presenteras identifierade problem samt lösningsförslag.  
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Steg 3 

I steg 3 upptäcktes det några svaga punkter i verktyget som kan bli bättre. En av dessa punkter 

var att Likertskalan som användes i steg 3.1 och 3.2 var onödigt lång. Utvärderaren upplevde 

att en 10-gradig Likertskala kan kortas ner för att underlätta ifyllandet av den. Utvärderaren 

upplevde bland annat att det var svårt avgöra skillnaden mellan en 8:a och en 9:a på skalan.  

 

Syftet med steg 3.1 var att agera som underlag när utvärderaren ska fylla i steg 3.2. Det 

innebär att steg 3.1 måste kunna påminna utvärderaren om vilka situationer som uppstått samt 

hur enheten agerade under omständigheterna. I prototypen som testades var formen på steg 

3.1 samma som steg 3.1 i Berglunds (2012) verktyg, endast en tabell med frågor. Den här 

formen saknade element som kunde hjälpa utvärderaren att minnas. Därför ansåg 

observatören som utvärderade prototypen under övningarna att steg 3.1 kunde förbättras. 

Förslagen på element som kunde förbättra användandet av steg 3.1 var att lägga till fält där 

utvärderaren kan skriva in det aktuella datumet och tiden, lägga till två fält där utvärderaren 

kan skriva in vad det kortsiktiga målet samt det långsiktiga målet för enheten var. Syftet med 

de här förändringarna är att göra det lättare för utvärderaren att sätta alla de olika ifyllda 

stegen i 3.1 i kontext. Det var tidigare väldigt svårt för utvärderaren att skilja mellan alla 

ifyllda steg i 3.1. Det var svårt att veta när ett specifikt blad med steg 3.1 fylldes i samt vilken 

situation BL arbetade med. Ändringsförslagen ska underlätta för utvärderaren att använda steg 

3.1 som underlag för steg 3.2.  

 

Steg 4 

Efter övningarna testades steg 4 av prototypen. Personen som blev intervjuad var en av 

deltagarna i BL och det här steget visade sig vara effektivt i att låta övningsdeltagaren återge 

sin sida av övningen. Syftet med steg 4 är detsamma som steg 1 och 2, att fungera som 

underlag när utvärderaren behöver förstå enhetens agerande. Utifrån det syftet ansåg 

utvärderaren att frågorna som ingick i steg 4 var bra lämpade och inte i behov av 

omskrivningar.  

 

Steg 5 

Frågor som uppstod vid användandet av steg 5 var exempelvis vart gränsen går för att enheten 

ska anses ha agerat agilt, om alla axlarna i polärdiagrammat måste ha fyllts till 100 % eller om 

det räcker med 50 %. Otydliga instruktioner i steg 5 kan leda till missförstånd i tolkning av 

resultatet. Lösningsförslaget var att göra instruktionerna tydligare i hur resultatet borde tolkas. 

Det borde tolkas på samma sätt som Johansson & Lindgren (2012) ville att resultatet från 

deras mätverktyg skulle tolkas. Nämligen i ett mönster som visar vilka aspekter som enheten 

behöver lägga ner mer tid på för att förbättra och vilka aspekter som enheten är lite starkare 

på. Då agilitet är ett subjektivt och abstrakt koncept är det svårt att sätta en diskret gräns för 

när en enhet har agerat agilt eller inte.  

5.1.3 Sista versionen av prototypen 

Efter de första testerna av prototypen för det nya mätverktyget identifierades aspekter av 

prototypen som kan förbättras. Det är förändringar för att stärka dessa aspekter som kommer 

leda till ett bättre verktyg i slutändan. Nedan kommer förändringar, utifrån datainsamling i 

övningarna, som gjorts på prototypen att presenteras. 

 

Steg 3  

Den första förändringen som gjordes på prototypen av det nya mätverktyget var att använda 

en kortare Likert-skala i steg 3.1 & 3.2. Den här förändringen grundar sig på utvärderarens 

problem med längden på den 10-gradiga skalan. För att åtgärda det här problemet har den nya 
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prototypen endast en 5-gradig skala. Syftet med den mindre skalan är att det ska vara lättare 

för utvärderaren att fylla i den då det är tydligare hur graderna i skalan skiljer sig åt. Med en 

5-gradig skala är grad 3 ett neutralt alternativ medan 1-2 är negativa och 4-5 är positiva. 

Skillnaden mellan graderna 1 och 2 är att 1 är starkt negativt medan 2 är svagt negativt, likväl 

med graderna 4 och 5 där 4 är svagt positivt och 5 är starkt positivt. Till skillnad från en 10-

gradig skala erbjuder en 5-gradig skala endast valet mellan positivt, neutralt, negativt och om 

det är starkt eller svagt.  

 
Figur 4: Utseendet på nya steg 3.1 med kortare Likertskala och fält för ”Stabsgenomgång” och 

”Senaste händelse”. 

 

En förändring som tillkom i steg 3.1 var fält som utvärderaren kunde fylla i för att underlätta 

återkopplingen till steg 3.1. De första fälten som tillkom i det här steget var ett där 

utvärderaren kunde skriva in datumet och tiden då det specifika exemplaret av steg 3.1 blev 

ifyllt. Det andra elementet som tillkom var ett fält med stabsgenomgångsnummer. I det här 

fältet ska utvärderaren fylla i vilken som är den aktuella stabsgenomgången. Det sista 

elementet som tillkom i steg 3.1 var ett fält för ”senaste händelse” som utvärderaren kunde 



23 
 

fylla i för att lätt påminna sig om den senaste utvecklingen i enhetens arbete. De här 

förändringarna (kortare likertskalor, tillägg av fält för att underlätta återkoppling) bidrar till ett 

smidigare steg 3.1.  

 

Steg 5 

Nästa stora förändring i prototypen skedde i steg 5. Utvärderaren hade påpekat att det kan 

uppstå missförstånd i hur resultatet ska tolkas. För att lösa detta finns det nu en förtydligande 

text i början av steg 5. I texten står det att utvärderingen kommer att resultera i ett mönster 

som visar enhetens starkare och svagare sidor. Mönstret visar de sex koncepten från Alberts 

(2011) och hur bra enheten har presterat i dem. Som tidigare skrivet är agilitet ett komplext 

och abstrakt koncept. De här egenskaperna av agilitet medför en svårighet att sätta diskreta 

gränser för när en enhet agerat agilt eller inte. Därför är det endast mjuka riktlinjer, för hur 

agilt beteendet bedöms vara, som medföljer den här prototypen.  

5.2 Del 2: Utvärdering av det framtagna mätverktyget vid storskalig övning 
Här nedan kommer resultatet från metoden i fokusområde 2 att presenteras. Resultatet är 

uppdelat i två delar: brister i prototypen som upptäckts vid den stora samverkansövningen, 

samt den slutgiltiga versionen av verktyget som utvärderingen av prototypen resulterat i.  

5.2.1 Upptäcka brister i verktyget 

På den stora samverkansövningen testades prototypen av två personer, en observatör samt en 

utvärderare. Tillsammans identifierade de aspekter av prototypen som kan göras om. Dessa 

presenteras utefter verktygets steg.   

 

Steg 3 

En av utvärderarens kommentarer på prototypen var att några av frågorna i steg 3 var 

svårbesvarade. Utvärderaren visste inte om frågorna behövde anpassas mer till domänen via 

omskrivningar eller om staben som testades inte stötte på tillräckligt med situationer för att 

kunna uppvisa indikatorer på agilt beteende. Den större delen av problemlösningen som sker 

under övningen förekommer i resursgrupperna inom staben, inte under stabsmöten. Detta 

innebär att en stor del av indikatorerna på agilt beteende uppvisas i resursgrupperna. 

Utvärderarens förslag på förbättring var att antingen förtydliga frågorna i steg 3 eller forma 

om verktyget för användning inom resursgrupperna istället för stabsmöten.  
 

Utvärderaren påpekade även att steg 3.1 kan förbättras genom att lägga till ett fält där 

utvärderaren kan skriva ner information om åtgärder. I fältet ska utvärderaren kunna skriva 

vilka åtgärder som uppkom under stabsmötet, vilka åtgärder som är pågående samt vilka 

åtgärder som har avslutats. Syftet med det nya fältet är att underlätta bedömningen av stabens 

förmåga att påverka situationer och byta operativa strategier. Vidare föreslog utvärderaren att 

lägga till blankrader under varje fråga och skala i steg 3.1 för att tillåta utrymme för 

anteckningar.   

5.2.2 Det nya mätverktyget 

Den stora samverkansövningen var sista tillfället som data samlades in. Utifrån förslagen som 

observatören och utvärderaren lämnade har prototypen skrivits om för sista gången i den här 

rapporten. Nedan presenteras endast förändringarna som skedde från senaste prototypen till 

sista versionen av det nya mätverktyget. Hela versionen av det slutgiltiga nya mätverktyget 

återfinns som bilaga i slutet av rapporten (Bilaga 1: Det nya mätverktyget).  
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Steg 3 

Utifrån förslagen från utvärderaren har frågorna i steg 3 omarbetats lite för att underlätta för 

utvärderare att besvara frågorna. I diskussionskapitlet nedan står det varför hela verktyget inte 

formades om i syfte att användas för att utvärdera resursgrupperna istället för stabsmöten.   

 
Figur 5: Slutgiltigt utseende på steg 3.1.  
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Steg 3.1 

Från förslagen har det tillkommit en extra tabell i steg 3.1 som utvärderaren kan använda för 

att skriva ner information om åtgärder. Som tidigare nämnts är syftet med steg 3.1 att 

användas som ett underlag i besvarandet av steg 3.2. Därför är det viktigt att steg 3.1 kan 

påminna utvärderaren hur BL har hanterat situationer vid den aktuella tidpunkten. Med 

tillägget av den nya tabellen blir det lättare att komma ihåg den aktuella situationen för BL.  

 

Istället för att lägga till tomma rutor under varje fråga och skala i steg 3.1 för att tillåta rum 

för anteckningar tillkom det istället ytterligare ett fält i slutet där utvärderaren kan fylla i 

anteckningar. Om fler rutor tillkommit i tabellen i steg 3.1 hade inte steg 3.1 fått plats på en 

sida i verktyget. Vikten av att behålla steg 3.1 på en sida ansågs viktigare än att göra mer 

utrymme i tabellen för egna anteckningar. Istället löstes problemet med brist på 

anteckningsplats med extra rader som utvärderare kan använda för att anteckna. 
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6. Diskussion 
Nedan diskuteras resultatet för de båda fokusområden.  

6.1 Del 1: Anpassning av ett verktyg för att studera agilt beteende som 

tidigare tillämpats inom militären. Anpassningen ska göras specifikt för 

stabsarbete inom kärnkraftsdomänen 
Med den mindre litteraturstudien kunde en kartläggning göras över agilitet och agilt beteende 

inom stabsarbete. Agilitet definierades enligt Alberts (2011) definition och agilt beteende 

inom stabsdomänen definieras som enheters förmåga att förutse och hantera förändringar och 

oväntade situationer. Den här definitionen av agilt beteende i stabsarbetet grundar sig i CSE-

perspektivet av komplexa system (Hollnagel et al., 2011; Dekker et al., 2008; Woods & 

Hollnagel, 2006).  

 

En svårighet som upptäcktes vid skapandet av prototypen var kopplingen mellan teori och 

praktik. Utifrån den funna teorin om agilitet (Alberts, 2011) och CSE (Hollnagel et al., 2011; 

Dekker et al., 2008; Woods & Hollnagel, 2006), och med en konceptmatris kunde verktyget 

anpassas till den nya måldomänen, men problemet låg i subjektiviteten vid användningen av 

konceptmatrisen. I konceptmatrisen kopplades varje fråga i steg 3 av verktyget till en eller 

flera av Alberts sex koncept, den här kopplingen mellan frågor och koncept är subjektiv. 

Detta leder till att kopplingarna i konceptmatrisen kan se annorlunda ut beroende på vem det 

är som gör kopplingarna. Men kopplingarna mellan Alberts teori (2011) och frågorna i 

mätverktyget i den här rapporten överensstämde med motsvarande kopplingar i Berglunds 

(2012) rapport. Kopplingarna mellan teori och frågorna i mätverktyget kan återfinnas i 

konceptmatrisen. Detta ökar validiteten på verktyget då båda konceptmatriserna skrevs 

oberoende av varandra men uppvisade liknande resultat. Vidare gjordes kopplingarna i 

konceptmatrisen i samråd med en expert inom agilitet och stabsarbete.  

 

I prototypen tillkom ett nytt steg (steg 5) vars syfte är att underlätta för användaren att 

presentera resultatet av verktyget visuellt i ett polärdiagram. Steg 5 utvecklades i enlighet med 

Hollnagel & Woods (2005) anvisningar om hur artefakter bör designas. Anledningen till att 

ett polärdiagram användes var att det tillåter presentation av flera av Alberts (2011) koncept, 

samt att flera staber kan jämföras med varandra, i samma diagram. De tidigare verktygen 

(Berglunds, 2012; Johansson & Lindgren, 2012) saknade en metod för att representera 

resultatet visuellt, vilket är en stor skillnad gentemot det nya mätverktyget som utvecklades i 

den här rapporten. Fördelarna med att inkludera en visuell aspekt i verktyget är många. 

Exempelvis kan utvärderaren få överblick över den utvärderade enhetens prestationer, vilka 

koncept som den utvärderade enheten kan prestera bättre på och vilka koncept som enheten 

har presterat bra på. Genom att se vilka av Alberts (2011) sex koncept enheten presterat dåligt 

på kan framtida övningar fokusera mer på att träna enheten inom dessa koncept. Vidare 

erbjuder det nytillagda steget (steg 5) en möjlighet att jämföra olika stabers prestationer, eller 

hur samma stab har presterat över tid, direkt mot varandra i samma graf. Detta kan användas 

som underlag för att se hur bra olika staber hanterar händelser samt hur stabers prestation 

utvecklas över tid. Med tillägget av steg 5 blir det lättare för utvärderare att förstå resultatet av 

verktyget och tillåter dem att jämföra resultatet mellan olika utvärderade staber. Experten på 

stabsarbetet som utvärderade verktyget ansåg att tillägget av steg 5 var viktigt då det 

underlättar förståelsen av resultatet tack vare den visuella aspekten.  
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6.2 Del 2: Utvärdering av det framtagna mätverktyget vid storskalig övning 
Resultatet från användning av mätverktyget vid den stora samverkansövningen tyder på att 

beredskapsledningen uppvisade ett agilt beteende. Resultatet från mätverktyget stärktes 

ytterligare då både observatören som är expert på agilitet och utvärderaren som är expert på 

stabsarbete hade bedömt stabsarbetet med samma metod (det nya mätverktyget) och fått ut 

liknande resultat. Att båda experterna fick liknande resultat kan tolkas som att utvärderare kan 

använda mätverktyget för att identifiera indikatorer på agilt beteende hos en stab utifrån 

definitioner av agilitet (Alberts, 2011). Indikatorer på agilt beteende är exempelvis när enheter 

förutser förändringar inom olycksrisken innan skadan sker (Dekker et al., 2008) eller enheters 

förmåga att förutse och hantera förändringar och oväntade situationer (Hollnagel et al., 2011; 

Woods & Hollnagel, 2006). Att båda experterna oberoende av varandra fick liknande resultat 

betyder att validiteten och reliabiliteten på verktyget är högt.  

 

Ett problem som identifierades vid användingen av verktyget underden stora 

samverkansövningen var att mycket av arbetet skedde i funktionsgrupperna istället för under 

stabsmötena. I samverkansövningen var upplägget sådant att besluten togs under stabsmöten, 

och samtidigt skedde arbetet i flera funktionsgrupper kontinuerligt under hela övningen. 

Observatörerna som testade verktyget observerade bara stabsmötena och kunde därmed inte 

testa verktyget i funktionsgrupperna. Följden blir att observatören inte kan se allt arbete som 

sker under övningen, men om endast stabsmötena observeras får utvärderaren en 

övergripande bild över det toppstyrda stabsarbetet, vilket är tillräckligt med insamlad data för 

att använda verktyget. Men om utvärderaren vill använda verktyget inom funktionsgrupperna 

och därmed kunna utvärdera dem så är det möjligt att göra det genom att observatörer sitter i 

funktionsgrupperna och tillämpar verktyget.  

 

Följderna av resultatet är att det nu finns ett mätverktyg som kan vara ett första steg för 

utvärderare att identifiera styrkor och svagheter i stabers arbete.  

Utöver agilitet kan verktyget även vara användbart och tillämpbart inom andra närliggande 

områden såsom inom Cognitive Systems Engineering och Resilience Engineering (Hollnagel 

et al., 2011; Dekker et al., 2008; Woods & Hollnagel, 2006). En följd av att fler utvärderare 

använder verktyget är att framtida övningar designas med fokus på aspekter som staben 

behöver träna upp. En risk med att användning av verktyget endast kräver låg kunskap kring 

agilitet är att utvärderaren måste förlita sig på den koppling mellan teori och verklighet som 

gjordes när verktyget skapades. Fastän kopplingarna i verktyget mellan teori och verklighet 

skedde i samband med experter och med hjälp av konceptmatrisen, kan det finnas användare 

som vill göra sina egna kopplingar mellan teorin och verkligheten, eller göra små justeringar i 

kopplingarna. Därför är konceptmatrisen bifogad som bilaga (Bilaga 2) i slutet av rapporten, 

den kan användare använda för att göra egna kopplingar.  

 

Vid användning av verktyget ska användaren få bättre förståelse och kunskap om hur staben 

handskas med närvaron av komplexitet, exempelvis genom att ta fram lämpliga beskrivningar 

av situationer och hur nuvarande mål ska uppnås, vilket är i enlighet med koncepten för 

flexibility, adaptiveness och innovativeness som Alberts (2011) presenterar. Användaren ska 

även få bättre förståelse och kunskap om hur SKS kan konstrueras där människa-maskin ingår 

som interagerande kognitiva system, samt hur staber kan öka sin resilience genom exempelvis 

användandet av artefakter för att påverka specifika arbetsfunktioner. Dessa punkter är enligt 

Hollnagel & Woods (2005) viktiga huvudpunkter som CSE berör och verktyget utvecklades 

enligt dessa huvudpunkter. Vidare kommer användaren av verktyget komma i kontakt med 

koncept och tänk inom CSE, Resilience engineering (Hollnagel et al., 2011; Dekker et al., 

2008; Woods & Hollnagel, 2006) och agilitet (Alberts, 2011). Den här kontakten med koncept 



28 
 

inom agilitet, CSE och Resilience Engineering kommer i samband med användningen av 

verktyget bidra till en bättre förståelse av komplexa system för utvärderarna. Förståelsen för 

komplexa system kommer att skilja sig från det traditionella synsättet (Qureshi, 2007). Det 

som är nytt med CSE-tankesättet gentemot det traditionella synsättet är att CSE-tankesättet 

uppmärksammar att komplexa system har flera faktorer som samverkar på komplexa sätt och 

olyckor har alltid mer än en bidragande faktor.  

 

Ett förslag på fortsatt utveckling av verktyget är att det läggs till ett steg som förklarar hur 

brister i agilt beteende som upptäcks kan åtgärdas och styrkor kan bibehållas och förstärkas. 

Exempelvis kan det här extra steget förklara hur upptäckta brister inom agilitet hos staben kan 

stärkas genom speciella övningar. Om resultatet från mätverktyget visar på en brist i 

responsiveness (Alberts, 2011) hos en stab kan personerna designa övningar som tar hänsyn 

till bristen, med syfte att förbättra stabens responsiveness. Exempelvis kan de nya övningarna 

inkludera att fler incidenter inträffar under övningen för att ge staben möjlighet att öva upp 

identifiering och bedömning av en incident, och därmed förbättra sin responsiveness.  

7. Slutsats 
I den här studien utvecklades ett mätverktyg för att identifiera agilt stabsbeteende inom 

kärnkraftsdomänen. Agilt beteende inom stabsdomänen definieras som enheters förmåga att 

förutse och hantera förändringar och oväntade situationer. Den här definitionen av agilt 

beteende grundar sig i CSE-perspektivet. Målgruppen för verktyget är utvärderare av 

stabsövningar på kärnkraftverk. De största skillnaderna i det nya mätverktyget som 

utvecklades i den här rapporten gentemot dess föregångare är att det här mätverktyget har 

kärnkraftsdomänen som måldomän samt att det tillkom ett steg där resultatet kan presenteras 

visuellt. Styrkan med det nytillagda steget är att resultatet från verktyget kan visualiseras i ett 

diagram och blir därför lättare att förstå, det går även att rita ut flera olika stabers prestation 

på samma diagram och det blir därmed lättare att jämföra deras prestation. En viktig del av 

metoden i rapporten var användandet av en konceptmatris för att koppla ihop den teoretiska 

bakgrunden i rapporten till det praktiska stabsarbetet. Konceptmatrisen utvecklades av en 

expert inom agilitet, samt i samverkan med en domänexpert inom stabsarbete. Med hjälp av 

verktyget kan utvärderare identifiera vilka aspekter av agilt beteende som en 

beredskapsledning inom kärnkraftsdomänen behöver förbättra. 

 

Verktyget kan tillämpas inom andra kärnkraftverk än kärnkraftverket det användes på men 

om verktyget ska tillämpas inom andra domäner kan det krävas det att det anpassas till den 

nya måldomänen med nya frågor som är mer tillämpbara inom den nya måldomänen. Med 

verktyget kan användare utan djup förkunskap utvärdera och identifiera förmågor och 

egenskaper som krävs för agilitet. Upptäckta brister inom agilt beteende hos staben kan 

stärkas genom speciella övningar som är designade för att stärka svaga aspekter hos staberna. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1: Mätverktyget 

Steg 1: Definitioner och beskrivningar av enheten 
Det här steget används för att hjälpa observatören att förstå enheten som ska observeras, vilket 

syfte det har samt enhetens mognad. Svaren från det här steget ska användas som bakgrund 

för att bättre tolka resultatet från de senare stegen.  

 

Evolution 

 

1. Hur har staben sammansatts?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 

2. Hur arbetar staben? Beskriv exempelvis arbetsprocessen från start till slut.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 

3.  Hur länge har den nuvarande kompositionen av staben existerat?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 

4. Hur har stabens komposition förändrats under de senaste 10 åren? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 

5. Hur många personer ingår i den nuvarande staben? ____ 

a. Hur många av dessa är nya i staben samt hur många är erfarna sedan tidigare? 

 Nya:___ Erfarna:___ 

 

 

6. Vilka sorters miljöer förväntas den nuvarande staben att kunna arbeta inom? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 

7. Hur många stabsgrupper ingår i beredskapsledningen? ____ 
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Vision 

 

1.  Vad är stabens huvuduppgifter? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

2. Vilka generella mål har staben?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

3. Vilka behov uppfyller staben? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Steg 2: Beskrivningar av enhetens arbetsmiljö 
Det här steget används för att observatören ska förstå hur arbetsmiljön påverkas av externa 

element.  

 

Miljö 

 

1. Fungerar utrustningen i alla väder? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

2. Förändras stabens arbetsmetoder beroende på: 

a. Väder eller klimat? Om ja, hur då? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
b. Kognitiva arbetsbelastningen? Om ja, hur då? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

3. Förändras stabens systemtyper beroende på miljön? 

 Transport     Kommunikation          Annat:____________ 
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Om ja, hur då? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Temporala förhållanden (Tidsvillkor) 

1. Finns det risk för utmattning på grund av långa arbetstimmar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

2. Hur lång är en arbetsperiod? _________ 

 

 

Resurstillgång 

 

1. Vilka resurser har staben tillgång till? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

a. Vilka av dessa resurser har staben direkt åtkomst till? (Resursen är tillgänglig direkt och 

geografiskt): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

b. Vilka av dessa resurser har staben indirekt åtkomst till? (Resursen är inte tillgänglig 

direkt och geografiskt, men kan skickas in): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

2. Kan staben kalla in fler resurser efter behov? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

3. Kan staben allokera om sina resurser vid behov?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

4. Hur begränsat är stabens tillgång till resurser? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Uppgiftsvariation 

 

1. Vilka uppgifter har staben tidigare tränat på att hantera? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

2. Hur ofta hålls övningar? ______________________________________________ 

 

 

3. Kan staben hantera uppgifter som de inte tidigare har tränat på? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 

4. Finns det rum för kreativitet och omstrukturering av staben om situationer förändras?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Steg 3: Utvärdering av egenskaper som ökar agiliteten i staben 
Det här steget är uppdelat i två delar. Den första delens (3.1) syfte är att användas som ett verktyg samtidigt som 

ett pågående stabsarbete. Den här delen borde användas flera gånger under ett stabsarbete för att få en förståelse 

för hur situationen förändras och hur staben hanterar förändringen. Den andra delen (3.2) ska användas efter att 

stabsarbetet är avslutat då det finns mer tid att gå djupare in på hur staben hanterade problemen som uppstod. 

Om observatören inte kan besvara en fråga så ska frågan inte bli ifylld. 

Datum: ___/___     Tid: ___:___     Stabsgenomgång: ___ 

Senaste händelse? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Nya åtgärder: Pågående åtgärder: Avslutade åtgärder: 

- 

- 

- 

-  

-  

- 

- 

- 

- 

 

 

3.1      

   Negativ  Positiv 

1. Förmåga att påverka 

situationer? 

 Dålig förmåga  

att påverka 

situationen 

1        2        3        4        5 Väldigt god förmåga att 

påverka situationen 

2. Förmåga att snabbt 

upptäcka 

förändringar i 

miljön? 

 Dålig förmåga att 

snabbt upptäcka 

förändringar i miljön. 

1        2        3        4        5 Väldigt god förmåga att 

snabbt upptäcka 

förändringar i miljön 

3. Förmåga att 

genomföra planerade 

åtgärder? 

 Dålig förmåga att 

återgå till acceptabel 

prestationsnivå 

1        2        3        4        5 Väldigt god förmåga att 

återgå till acceptabel 

prestationsnivå 

4. Förmåga att byta 

operativa metoder 

(strategier) om den 

nuvarande inte är 

effektiv? 

 Dålig förmåga att 

byta operativa 

metoder 

1        2        3        4        5 Väldigt god förmåga att 

byta operativa metoder 

5. Förmåga att veta vad 

man ska leta efter, 

och känna igen 

indikatorer för 

förändring av 

situationer? 

 Dålig förmåga att 

veta vad man letar 

efter 

1        2        3        4        5 Väldigt god förmåga att 

veta vad man letar efter 

6. Förmåga att 

generera nya idéer 

för att hantera 

situationer? 

 Dålig förmåga att 

generera nya idéer 
1        2        3        4        5 God förmåga att 

generera idéer 

7. Förmåga att förändra 

staben för att bättre 

hantera situationer? 

 Dålig förmåga att 

förändra 
1        2        3        4        5 Väldigt god förmåga att 

förändra 

Anteckningar:______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
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3.2      

   Negativ  Positiv 

1. Förmåga att förutse 

förändringar i 

arbetsmiljön? 

 Dålig förmåga att 

förutse förändringar 
1        2        3        4        5 Väldigt god förmåga att 

förutse förändringar 

2. Förmåga att förutse 

förändringar i 

arbetsprocessen? 

 Dålig förmåga att 

förutse förändringar 
1        2        3        4        5 Väldigt god förmåga att 

förutse förändringar 

3. Förmåga att påverka 

situationen? 

 Dålig förmåga att 

påverka situationen 
1        2        3        4        5 Väldigt god förmåga att 

påverka situationen 

4. Förmåga att snabbt 

upptäcka 

förändringar i 

arbetsmiljön? 

 Dålig förmåga att 

snabbt upptäcka 

förändringar 

1        2        3        4        5 Väldigt god förmåga att 

snabbt upptäcka 

förändringar 

5. Förmåga att snabbt 

upptäcka 

förändringar i 

arbetsprocessen? 

 Dålig förmåga att 

snabbt upptäcka 

förändringar 

1        2        3        4        5 Väldigt god förmåga att 

upptäcka förändringar 

6. Till vilken grad 

förstår 

medlemmarna 

stabens funktioner? 

 Dålig förståelse  1        2        3        4        5 Väldigt god förståelse  

7. Förmåga att 

genomföra planerade 

åtgärder? 

 Dålig förmåga att 

återfå prestationsnivå 
1        2        3        4        5 Väldigt god förmåga att 

återfå prestationsnivå 

8. Förmåga att veta när 

en planerad åtgärd 

har genomförts? 

 Dålig förmåga att 

veta när 

prestationsnivån har 

uppnåtts 

1        2        3        4        5 Väldigt god förmåga att 

veta när prestationsnivån 

har uppnåtts 

9. Förmåga att byta 

operativa metoder 

(strategier) om de 

nuvarande inte är 

effektiva? 

 Dålig förmåga att 

byta operativa 

metoder 

1        2        3        4        5 Väldigt god förmåga att 

byta operativa metoder 

10. Mängden alternativ 

vid byte av operativa 

metoder (strategier)? 

 Låg mängd alternativ 1        2        3        4        5 Hög mängd alternativ 

11. Villighet att 

åsidosätta huvudmål 

vid behov? 

 Låg villighet 1        2        3        4        5 Hög villighet 

12. Villighet att 

tillfälligt avvika från 

förordningar vid 

behov? 

 Låg villighet 1        2        3        4        5 Hög villighet 

13. Förmåga att veta vad 

man ska leta efter 

och känna igen 

indikatorer? 

 Dålig förmåga att 

veta vad man letar 

efter 

1        2        3        4        5 Väldigt god förmåga att 

veta vad man letar efter 

14. Förmåga att 

identifiera risker/hot 

och veta vad man 

ska leta efter? 

 Dålig förmåga att 

identifiera hot/risker 

och veta vad man 

borde leta efter 

1        2        3        4        5 Väldigt hög förmåga att 

identifiera risker/hot och 

veta vad man ska leta 

efter  

15. Förmåga att stå emot 

hot? 

 Dålig förmåga att stå 

emot hot 
1        2        3        4        5 Väldigt hög förmåga att 

stå emot hot 

16. Förmåga att 

generera nya idéer 

för att hantera 

situationer? 

 Dålig förmåga att 

generera nya idéer 
1        2        3        4        5 God förmåga att generera 

idéer 
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17. Förmåga att förändra 

staben för att bättre 

hantera situationer? 

 Dålig förmåga att 

förändra 
1        2        3        4        5 Väldigt god förmåga att 

förändra 

18. Förmåga att snabbt 

kunna starta upp 

arbetet i nya 

arbetsmiljöer? 

 Dålig förmåga att 

snabbt starta upp 

arbetet 

1        2        3        4        5 Väldigt god förmåga att 

starta upp arbetet 

19. Förmåga att 

analysera data 

korrekt och använda 

informationen till sin 

fördel? 

 Dålig förmåga att 

analysera data 
1        2        3        4        5 Väldigt god förmåga att 

analysera data 
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Steg 4: Subjektiv utvärdering 
Det här steget är avsett att användas för att få en inblick i hur staben kände att de hanterade 

problemen som uppstod och ska utföras som en intervju med en stabsmedlem. Det är viktigt 

att veta vad staben själva ansåg om sin prestation, vad som gick fel samt huruvida de var 

medvetna om sina potentiella skavanker. Vidare är det här sista steget en hjälp för 

observatören att förstå varför staben gjorde som de gjorde.  

1. Hur tycker du att staben klarade av att lösa problemen som uppstod? 

2. Vad gick enligt planerna? 

3. Var det något som inte gick enligt planerna? 

4. Tycker du att staben agerade proaktivt eller reaktivt? Hur då? 

5. Uppstod det oväntade händelser? Om ja, hur hanterade ni det? 

6. Hur lång tid tog det från det att ni tog ett beslut till att resultat från beslutet visade sig? 

7. Stötte ni på ett beslut som krävde att ni avvek från förordningar? Om ja, hur hanterade ni 

det? Vilka aspekter påverkade beslutet? 
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Steg 5: Presentation av resultatet 
Det här steget ska användas för att visualisera resultatet och underlätta identifiering av 

mönster av agilt beteende. Användandet av steg 3 kommer resultera i ett mönster som visar 

enhetens starkare och svagare sidor av agilitet. I det här steget ska mönstret visualiseras med 

hjälp av konceptmatrisen som är bifogad som bilaga. Varje udd i polärdiagrammet 

representerar en av komponenterna för agilitet och beroende på hur stabsenheten bedöms ska 

axlarna fyllas likartat. Vid ifyllande av polärdiagrammet ska utvärderaren: 

 

1. Ta genomsnittsvärdet av resultatet för ett av de sex koncepten och rita värdet som punkt 

på motsvarande konceptaxel i diagrammet, och sedan upprepa det för de resterande 

koncepten.  

2. Vid uträkning av genomsnittsvärdet ska konceptmatrisen som har bifogats som bilaga 

användas. Konceptmatrisen visar vilka frågor som ingår i vilka koncept med ett ”X”. 

Utvärderaren ska byta ut variabeln ”X” i matrisen mot resultaten från frågorna i steg 3.2.  

3. Utifrån matrisen ska utvärderaren räkna ut genomsnittsvärdet för varje koncept och 

använda genomsnittsvärdet för varje koncept för att fylla i diagrammet. Ett exempel på 

den här processen syns i figuren nedan. 

 

 

Som figuren nedan visar är det möjligt att rita ut flera stabers resultat på samma graf och 

därmed underlätta jämförelsen mellan dem.  
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Konceptmatris 
Frågor (3.1) Responsiveness Versatility Flexibility Resilience Innovativeness Adaptability 

Förmåga att påverka 

situationen? 

  X  X  

Förmåga att snabbt 

upptäcka förändringar i 

miljön? 

X      

Förmåga att genomföra 

planerade åtgärder? 

 X     

Förmåga att byta 

operativa metoder 

(strategier) om den 

nuvarande inte är 

effektiv? 

  X   X 

Förmåga att veta vad man 

ska leta efter och känna 

igen indikatorer? 

   X   

Förmåga att generera nya 

idéer för att hantera 

situationer? 

  X  X X 

Förmåga att förändra 

staben för att bättre 

hantera situationer? 

  X  X X 

 

Frågor (3.2) Responsiveness Versatility Flexibility Resilience Innovativeness Adaptability 

Förmåga att förutse 

förändringar i 

arbetsmiljön? 

 X   X  

Förmåga att förutse 

förändringar i 

arbetsprocessen? 

 X   X  

Förmåga att påverka 

situationen? 

  X  X  

Förmåga att snabbt 

upptäcka förändringar i 

arbetsmiljön? 

X      

Förmåga att snabbt 

upptäcka förändringar i 

arbetsprocessen? 

X      

Till vilken grad förstår 

medlemmarna stabens 

funktioner? 

X  X  X X 

Förmåga att genomföra 

planerade åtgärder? 

 X     

Förmåga att veta när en 

planerad åtgärd har 

genomförts? 

X      

Förmåga att byta operativa 

metoder (strategier) om de 

nuvarande inte är 

effektiva? 

  X   X 

Mängden alternativ vid 

byte av operativa metoder 

(strategier)? 

  X    

Villighet att åsidosätta 

huvudmål vid behov? 

  X  X X 
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Villighet att tillfälligt 

avvika från förordningar 

vid behov? 

  X  X X 

Förmåga att veta vad man 

ska leta efter och känna 

igen indikatorer? 

   X   

Förmåga att identifiera 

risker/hot och veta vad 

man ska leta efter? 

   X   

Förmåga att stå emot hot?    X   

Förmåga att generera nya 

idéer för att hantera 

situationer? 

  X  X X 

Förmåga att förändra 

staben för att bättre 

hantera situationer? 

  X  X X 

Förmåga att snabbt kunna 

starta upp arbetet i nya 

arbetsmiljöer? 

  X   X 

Förmåga att analysera data 

korrekt och använda 

informationen till sin 

fördel? 

    X  
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Bilaga 2: Konceptmatrisen 
 

Frågor (3.1) Responsiveness Versatility Flexibility Resilience Innovativeness Adaptability 

Förmåga att påverka 

situationen? 

  X  X  

Förmåga att snabbt 

upptäcka förändringar i 

miljön? 

X      

Förmåga att genomföra 

planerade åtgärder? 

 X     

Förmåga att byta 

operativa metoder 

(strategier) om den 

nuvarande inte är 

effektiv? 

  X   X 

Förmåga att veta vad man 

ska leta efter och känna 

igen indikatorer? 

   X   

Förmåga att generera nya 

idéer för att hantera 

situationer? 

  X  X X 

Förmåga att förändra 

staben för att bättre 

hantera situationer? 

  X  X X 

 

Frågor (3.2) Responsiveness Versatility Flexibility Resilience Innovativeness Adaptability 

Förmåga att förutse 

förändringar i 

arbetsmiljön? 

 X   X  

Förmåga att förutse 

förändringar i 

arbetsprocessen? 

 X   X  

Förmåga att påverka 

situationen? 

  X  X  

Förmåga att snabbt 

upptäcka förändringar i 

arbetsmiljön? 

X      

Förmåga att snabbt 

upptäcka förändringar i 

arbetsprocessen? 

X      

Till vilken grad förstår 

medlemmarna stabens 

funktioner? 

X  X  X X 

Förmåga att genomföra 

planerade åtgärder? 

 X     

Förmåga att veta när en 

planerad åtgärd har 

genomförts? 

X      

Förmåga att byta operativa 

metoder (strategier) om de 

nuvarande inte är 

effektiva? 

  X   X 

Mängden alternativ vid 

byte av operativa metoder 

(strategier)? 

  X    
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Villighet att åsidosätta 

huvudmål vid behov? 

  X  X X 

Villighet att tillfälligt 

avvika från förordningar 

vid behov? 

  X  X X 

Förmåga att veta vad man 

ska leta efter och känna 

igen indikatorer? 

   X   

Förmåga att identifiera 

risker/hot och veta vad 

man ska leta efter? 

   X   

Förmåga att stå emot hot?    X   

Förmåga att generera nya 

idéer för att hantera 

situationer? 

  X  X X 

Förmåga att förändra 

staben för att bättre 

hantera situationer? 

  X  X X 

Förmåga att snabbt kunna 

starta upp arbetet i nya 

arbetsmiljöer? 

  X   X 

Förmåga att analysera data 

korrekt och använda 

informationen till sin 

fördel? 

    X  
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Bilaga 3: Prototyp 1 av verktyget 

Steg 1: Definitioner och beskrivningar av laget 
Det här steget används för att hjälpa observatören att förstå laget som ska observeras, vilket 

syfte det har samt lagets mognad. Svaren från det här steget ska användas som bakgrund för 

att bättre kunna tolka resultatet från de senare stegen.  

 

Evolution 

 

1. Hur har staben sammansatts?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

2. Hur arbetar staben? Beskriv exempelvis arbetsprocessen från start till slut.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

3. Hur är staben uppbyggd? 

Kryssa i flera vid behov: 

Hierarkisk             Projektorganisation   

Specialstyrka         Multinationell           Annan:_____________ 

 

4.  Hur länge har den nuvarande kompositionen av staben existerat?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

5. Hur har stabens komposition förändrats under de senaste 10 åren? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

6. Hur många personer ingår i den nuvarande staben? ____ 

a. Hur många av dessa är nya i staben samt hur många är erfarna sedan tidigare? 

 Nya:___ Erfarna:___ 

 

7. Vilka sorters miljöer förväntas den nuvarande staben att kunna arbeta inom? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

8. Hur många stabsgrupper ingår i beredskapsledningen? ____ 
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Vision 

 

1.  Vad är stabens huvuduppgifter? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

2. Vilka generella mål har staben?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

3. Vilka behov uppfyller staben? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Steg 2: Beskrivningar av lagets arbetsmiljö 
Det här steget används för att observatören ska förstå hur arbetsmiljön påverkas av externa 

element.  

 

Miljö 

 

4. Fungerar utrustningen i alla väder? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

5. Förändras stabens arbetsmetoder beroende på: 

a. Väder eller klimat? Om ja, hur då? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
b. Kognitiva arbetsbelastningen? Om ja, hur då? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

6. Förändras stabens systemtyper beroende på miljön? 

 Transport     Kommunikation          Annat:____________ 

Om ja, hur då? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Temporala förhållanden (Tidsvillkor) 

2. Finns det risk för utmattning på grund av långa arbetstimmar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

2. Hur lång är en arbetsperiod? _________ 

 

 

Resurstillgång 

 

1. Vilka resurser har staben tillgång till? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

a. Vilka av dessa resurser har staben direkt åtkomst till? (Resursen är tillgänglig direkt och 

geografiskt): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

b. Vilka av dessa resurser har staben indirekt åtkomst till? (Resursen är inte tillgänglig 

direkt och geografiskt, men kan skickas in): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

2. Kan staben kalla in fler resurser efter behov? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

3. Kan staben allokera om sina resurser vid behov?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

4. Hur begränsat är stabens tillgång till resurser? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 

Uppgiftsvariation 

 

1. Vilka uppgifter har staben tidigare tränat på att hantera? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

2. Hur ofta hålls övningar? ______________________________________________ 

 

3. Kan staben hantera uppgifter som de inte tidigare har tränat på? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

4. Hur bred uppgiftsvariation klarar staben av att hantera? (Markera med ett kryss) 

 

Fler sorters uppgifter    En sorts uppgift 

(T.ex. Projekt organisation)   (T.ex. specialstyrka) 

 

5. Finns det rum för kreativitet och omstrukturering av staben om situationer förändras?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Steg 3: Utvärdering av egenskaper som ökar agiliteten i staben 

Det här steget är uppdelat i två delar. Den första delens (3.1) syfte är att användas som ett 

verktyg samtidigt som ett pågående stabsarbete. Verktyget ska användas för att observatören 

ska förstå hur staben hanterar de omständigheter som uppstår i deras arbete. Den här delen 

borde användas flera gånger under ett stabsarbete för att få en förståelse för hur situationen 

förändras och hur staben hanterar förändringen. Den andra delen (3.2) ska användas efter att 

stabsarbetet är avslutat då det finns mer tid att gå djupare in på hur staben hanterade 

problemen som uppstod. Om observatören inte kan besvara en fråga så ska frågan inte bli 

ifylld. 

Datum: ___/___     Tid: ___:___ 

1. Nuvarande mål hos staben? 

a. ___________________ 

b. ___________________ 

c. ___________________ 

d. ___________________ 

3.1      

   Negativ  Positiv 

1. Förmåga att snabbt 

förstå nya 

situationer? 

 Dålig förmåga att 

snabbt förstå nya 

situationer. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att snabbt förstå nya 

situationer. 

2. Förmåga att påverka 

situationen? 

 Dålig förmåga  

att påverka 

situationen 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att påverka 

situationen 

3. Förmåga att  Dålig förmåga att 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 
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genomföra planerade 

åtgärder? 

återgå till acceptabel 

prestationsnivå 

att återgå till 

acceptabel 

prestationsnivå 

4. Förmåga att byta 

operativa metoder 

(strategier) om den 

nuvarande inte är 

effektiv? 

 Dålig förmåga att 

byta operativa 

metoder 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att byta operativa 

metoder 

5. Förmåga att veta vad 

man ska leta efter 

och känna igen 

indikatorer? 

 Dålig förmåga att 

veta vad man letar 

efter 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att veta vad man 

letar efter 

6. Förmåga att 

generera nya idéer 

för att hantera 

situationer? 

 Dålig förmåga att 

generera nya idéer 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 God förmåga att 

generera idéer 

7. Förmåga att förändra 

staben för att bättre 

hantera situationer? 

 Dålig förmåga att 

förändra 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att förändra 

 

3.2      

   Negativ  Positiv 

1. Förmåga att förutse 

förändringar i 

arbetsmiljön? 

 Dålig förmåga att 

förutse förändringar 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att förutse 

förändringar 

2. Förmåga att förutse 

förändringar i 

arbetsprocessen? 

 Dålig förmåga att 

förutse förändringar 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att förutse 

förändringar 

3. Förmåga att påverka 

situationen? 

 Dålig förmåga att 

påverka situationen 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att påverka 

situationen 

4. Förmåga att snabbt 

upptäcka förändringar 

i arbetsmiljön? 

 Dålig förmåga att 

snabbt upptäcka 

förändringar 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att snabbt upptäcka 

förändringar 

5. Förmåga att snabbt 

upptäcka förändringar 

i arbetsprocessen? 

 Dålig förmåga att 

snabbt upptäcka 

förändringar 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att upptäcka 

förändringar 

6. Till vilken grad 

förstår medlemmarna 

stabens funktioner? 

 Dålig förståelse  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god 

förståelse  

7. Förmåga att 

genomföra planerade 

åtgärder? 

 Dålig förmåga att 

återfå prestationsnivå 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att återfå 

prestationsnivå 

8. Förmåga att veta när 

en planerad åtgärd har 

genomförts? 

 Dålig förmåga att 

veta när 

prestationsnivån har 

uppnåtts 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att veta när 

prestationsnivån har 

uppnåtts 

9. Förmåga att byta 

operativa metoder 

(strategier) om de 

nuvarande inte är 

effektiva? 

 Dålig förmåga att 

byta operativa 

metoder 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att byta operativa 

metoder 

10. Mängden alternativ 

vid byte av operativa 

metoder (strategier)? 

 Låg mängd alternativ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Hög mängd 

alternativ 

11. Villighet att 

åsidosätta huvudmål 

vid behov? 

 Låg villighet 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Hög villighet 

12. Villighet att tillfälligt  Låg villighet 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Hög villighet 
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avvika från 

förordningar vid 

behov? 

13. Förmåga att veta vad 

man ska leta efter och 

känna igen 

indikatorer? 

 Dålig förmåga att 

veta vad man letar 

efter 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att veta vad man letar 

efter 

14. Förmåga att 

identifiera risker/hot 

och veta vad man ska 

leta efter? 

 Dålig förmåga att 

identifiera hot/risker 

och veta vad man 

borde leta efter 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt hög förmåga 

att identifiera 

risker/hot och veta 

vad man ska leta 

efter  

15. Förmåga att stå emot 

hot? 

 Dålig förmåga att stå 

emot hot 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt hög förmåga 

att stå emot hot 

16. Förmåga att generera 

nya idéer för att 

hantera situationer? 

 Dålig förmåga att 

generera nya idéer 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 God förmåga att 

generera idéer 

17. Förmåga att förändra 

staben för att bättre 

hantera situationer? 

 Dålig förmåga att 

förändra 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att förändra 

18. Förmåga att snabbt 

kunna starta upp 

arbetet i nya 

arbetsmiljöer? 

 Dålig förmåga att 

snabbt starta upp 

arbetet 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att starta upp arbetet 

19. Förmåga att analysera 

data korrekt och 

använda 

informationen till sin 

fördel? 

 Dålig förmåga att 

analysera data 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att analysera data 

 

Steg 4: Subjektiv utvärdering 

Det här steget är avsett att användas för att få en inblick i hur staben kände att de hanterade 

problemen som uppstod och ska utföras som en intervju med en stabschef. Det är viktigt att 

veta vad staben själva ansåg om sin prestation, vad som gick fel samt huruvida de var 

medvetna om sina potentiella skavanker. Vidare är det här sista steget en hjälp för 

observatören att förstå varför staben gjorde som de gjorde.  

1. Hur tycker du att staben klarade av att lösa problemen som uppstod? 

2. Vad gick enligt planerna? 

3. Var det något som inte gick enligt planerna? 

4. Tyckte du att staben agerade proaktivt? Om ja, hur då? 

5. Tycker du att staben agerade reaktivt? Om ja, hur då? 

6. Uppstod det oväntade händelser? Om ja, hur hanterade ni det? 

7. Hur lång tid tog det från det att ni tog ett beslut till att resultat från beslutet visade sig? 

8. Stötte ni på ett beslut som krävde att ni avvek från förordningar? Om ja, hur hanterade ni 

det? Vilka aspekter påverkade beslutet? 
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Bilaga 3.1 Prototyp 2 av verktyget 

Steg 1: Definitioner och beskrivningar av laget 
Det här steget används för att hjälpa observatören att förstå laget som ska observeras, vilket 

syfte det har samt lagets mognad. Svaren från det här steget ska användas som bakgrund för 

att bättre kunna tolka resultatet från de senare stegen.  

 

Evolution 

 

1. Hur har staben sammansatts?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

2. Hur arbetar staben? Beskriv exempelvis arbetsprocessen från start till slut.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

3. Hur är staben uppbyggd? 

Kryssa i flera vid behov: 

Hierarkisk             Projektorganisation   

Specialstyrka         Multinationell           Annan:_____________ 

 

4.  Hur länge har den nuvarande kompositionen av staben existerat?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

5. Hur har stabens komposition förändrats under de senaste 10 åren? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

6. Hur många personer ingår i den nuvarande staben? ____ 

a. Hur många av dessa är nya i staben samt hur många är erfarna sedan tidigare? 

 Nya:___ Erfarna:___ 

 

7. Vilka sorters miljöer förväntas den nuvarande staben att kunna arbeta inom? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

8. Hur många stabsgrupper ingår i beredskapsledningen? ____ 

   

 

 

 

 



51 
 

 

 

Vision 

 

1.  Vad är stabens huvuduppgifter? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

2. Vilka generella mål har staben?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

3. Vilka behov uppfyller staben? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Steg 2: Beskrivningar av lagets arbetsmiljö 
Det här steget används för att observatören ska förstå hur arbetsmiljön påverkas av externa 

element.  

 

Miljö 

 

7. Fungerar utrustningen i alla väder? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

8. Förändras stabens arbetsmetoder beroende på: 

a. Väder eller klimat? Om ja, hur då? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
b. Kognitiva arbetsbelastningen? Om ja, hur då? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

9. Förändras stabens systemtyper beroende på miljön? 

 Transport     Kommunikation          Annat:____________ 

Om ja, hur då? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Temporala förhållanden (Tidsvillkor) 

3. Finns det risk för utmattning på grund av långa arbetstimmar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

2. Hur lång är en arbetsperiod? _________ 

 

 

Resurstillgång 

 

1. Vilka resurser har staben tillgång till? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

a. Vilka av dessa resurser har staben direkt åtkomst till? (Resursen är tillgänglig direkt och 

geografiskt): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

b. Vilka av dessa resurser har staben indirekt åtkomst till? (Resursen är inte tillgänglig 

direkt och geografiskt, men kan skickas in): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

2. Kan staben kalla in fler resurser efter behov? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

3. Kan staben allokera om sina resurser vid behov?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

4. Hur begränsat är stabens tillgång till resurser? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 

Uppgiftsvariation 

 

1. Vilka uppgifter har staben tidigare tränat på att hantera? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

2. Hur ofta hålls övningar? ______________________________________________ 

 

3. Kan staben hantera uppgifter som de inte tidigare har tränat på? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

4. Hur bred uppgiftsvariation klarar staben av att hantera? (Markera med ett kryss) 

 

Fler sorters uppgifter    En sorts uppgift 

(T.ex. Projekt organisation)   (T.ex. specialstyrka) 

 

5. Finns det rum för kreativitet och omstrukturering av staben om situationer förändras?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Steg 3: Utvärdering av egenskaper som ökar agiliteten i staben 

Det här steget är uppdelat i två delar. Den första delens (3.1) syfte är att användas som ett 

verktyg samtidigt som ett pågående stabsarbete. Verktyget ska användas för att observatören 

ska förstå hur staben hanterar de omständigheter som uppstår i deras arbete. Den här delen 

borde användas flera gånger under ett stabsarbete för att få en förståelse för hur situationen 

förändras och hur staben hanterar förändringen. Den andra delen (3.2) ska användas efter att 

stabsarbetet är avslutat då det finns mer tid att gå djupare in på hur staben hanterade 

problemen som uppstod. Om observatören inte kan besvara en fråga så ska frågan inte bli 

ifylld. 

Datum: ___/___     Tid: ___:___ 

1. Långsiktigt mål? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Kortsiktigt mål? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Aktuell händelse? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3.1      

   Negativ  Positiv 

1. Förmåga att påverka 

situationen? 

 Dålig förmåga  

att påverka 

situationen 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att påverka 

situationen 

2. Förmåga att snabbt 

upptäcka 

förändringar i 

miljön? 

 Dålig förmåga att 

snabbt upptäcka 

förändringar i miljön. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att snabbt upptäcka 

förändringar i miljön 

3. Förmåga att 

genomföra planerade 

åtgärder? 

 Dålig förmåga att 

återgå till acceptabel 

prestationsnivå 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att återgå till 

acceptabel 

prestationsnivå 

4. Förmåga att byta 

operativa metoder 

(strategier) om den 

nuvarande inte är 

effektiv? 

 Dålig förmåga att 

byta operativa 

metoder 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att byta operativa 

metoder 

5. Förmåga att veta vad 

man ska leta efter 

och känna igen 

indikatorer? 

 Dålig förmåga att 

veta vad man letar 

efter 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att veta vad man 

letar efter 

6. Förmåga att 

generera nya idéer 

för att hantera 

situationer? 

 Dålig förmåga att 

generera nya idéer 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 God förmåga att 

generera idéer 

7. Förmåga att förändra 

staben för att bättre 

hantera situationer? 

 Dålig förmåga att 

förändra 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att förändra 

 

3.2      

   Negativ  Positiv 

1. Förmåga att förutse 

förändringar i 

arbetsmiljön? 

 Dålig förmåga att 

förutse förändringar 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att förutse 

förändringar 

2. Förmåga att förutse 

förändringar i 

arbetsprocessen? 

 Dålig förmåga att 

förutse förändringar 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att förutse 

förändringar 

3. Förmåga att påverka 

situationen? 

 Dålig förmåga att 

påverka situationen 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att påverka 

situationen 

4. Förmåga att snabbt 

upptäcka förändringar 

i arbetsmiljön? 

 Dålig förmåga att 

snabbt upptäcka 

förändringar 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att snabbt upptäcka 

förändringar 

5. Förmåga att snabbt 

upptäcka förändringar 

i arbetsprocessen? 

 Dålig förmåga att 

snabbt upptäcka 

förändringar 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att upptäcka 

förändringar 

6. Till vilken grad 

förstår medlemmarna 

stabens funktioner? 

 Dålig förståelse  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god 

förståelse  

7. Förmåga att 

genomföra planerade 

åtgärder? 

 Dålig förmåga att 

återfå prestationsnivå 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att återfå 

prestationsnivå 

8. Förmåga att veta när 

en planerad åtgärd har 

genomförts? 

 Dålig förmåga att 

veta när 

prestationsnivån har 

uppnåtts 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att veta när 

prestationsnivån har 

uppnåtts 

9. Förmåga att byta 

operativa metoder 

 Dålig förmåga att 

byta operativa 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att byta operativa 
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(strategier) om de 

nuvarande inte är 

effektiva? 

metoder metoder 

10. Mängden alternativ 

vid byte av operativa 

metoder (strategier)? 

 Låg mängd alternativ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Hög mängd 

alternativ 

11. Villighet att 

åsidosätta huvudmål 

vid behov? 

 Låg villighet 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Hög villighet 

12. Villighet att tillfälligt 

avvika från 

förordningar vid 

behov? 

 Låg villighet 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Hög villighet 

13. Förmåga att veta vad 

man ska leta efter och 

känna igen 

indikatorer? 

 Dålig förmåga att 

veta vad man letar 

efter 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att veta vad man letar 

efter 

14. Förmåga att 

identifiera risker/hot 

och veta vad man ska 

leta efter? 

 Dålig förmåga att 

identifiera hot/risker 

och veta vad man 

borde leta efter 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt hög förmåga 

att identifiera 

risker/hot och veta 

vad man ska leta 

efter  

15. Förmåga att stå emot 

hot? 

 Dålig förmåga att stå 

emot hot 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt hög förmåga 

att stå emot hot 

16. Förmåga att generera 

nya idéer för att 

hantera situationer? 

 Dålig förmåga att 

generera nya idéer 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 God förmåga att 

generera idéer 

17. Förmåga att förändra 

staben för att bättre 

hantera situationer? 

 Dålig förmåga att 

förändra 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att förändra 

18. Förmåga att snabbt 

kunna starta upp 

arbetet i nya 

arbetsmiljöer? 

 Dålig förmåga att 

snabbt starta upp 

arbetet 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att starta upp arbetet 

19. Förmåga att analysera 

data korrekt och 

använda 

informationen till sin 

fördel? 

 Dålig förmåga att 

analysera data 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Väldigt god förmåga 

att analysera data 

 

Steg 4: Subjektiv utvärdering 
Det här steget är avsett att användas för att få en inblick i hur staben kände att de hanterade 

problemen som uppstod och ska utföras som en intervju med en stabschef. Det är viktigt att 

veta vad staben själva ansåg om sin prestation, vad som gick fel samt huruvida de var 

medvetna om sina potentiella skavanker. Vidare är det här sista steget en hjälp för 

observatören att förstå varför staben gjorde som de gjorde.  

1. Hur tycker du att staben klarade av att lösa problemen som uppstod? 

2. Vad gick enligt planerna? 

3. Var det något som inte gick enligt planerna? 

4. Tyckte du att staben agerade proaktivt? Om ja, hur då? 
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5. Tycker du att staben agerade reaktivt? Om ja, hur då? 

6. Uppstod det oväntade händelser? Om ja, hur hanterade ni det? 

7. Hur lång tid tog det från det att ni tog ett beslut till att resultat från beslutet visade sig? 

8. Stötte ni på ett beslut som krävde att ni avvek från förordningar? Om ja, hur hanterade ni 

det? Vilka aspekter påverkade beslutet? 
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Bilaga 4: Berglunds verktyg 

Step one: Definition and description of the team 
 

This step helps the investigator understand the team, what purpose it has and the maturity of 

it. Answers from this part might explain the ending results; if the team is agile or not and 

which part it has to work on. 

 

This should be objectively asked questions. The answers are mainly based on pure facts from 

observations and/or answers from persons well-grounded in the team. 

 

Evolution 

1. How was the team assembled? 

2. How does the team work? Describe the working process, for example from the 

3. beginning to the end of a task. 

4. How is the team composed? Draw the composition as a matrix. 

a. What type of team is this? (You could cross more than one box) 

Networked             Hierarchy  Project Organization   

Task Force            Multinational  Other_________________ 

 

5. How long has this composition of the team existed? 

6 How many times have there been re-organizations? 

a. When was the last time? 

b. Is a new one coming up? 

7.   How has the team changed during the past 10 years? 

8.   How many employees does the team have today? 

a    How many is newly employed respectively experienced? 

b    How many employees did the team have at the starting point? 

9.   How concurrent is the team? 

10. In what kind of (environmental) situations are the team intended to work in? 

11. Are there other teams like this one or is it a one of a kind? 

 

Permanent team     Temporary team 

 

 

Vision 

1.  Which is/are the main task/tasks of the team? 

2.  What kind of goals does the team have? 

a. Long term? 

b. Short term? 

3.  Which are the teams’ goals? 

4.  What is the main priority? (If conflicting goals/equal) 

5.  What kind of need does the team fulfill? 

 

 

Step two: Description of the teams working environment 
 

These questions are essential because it gives information about the conditions the team and 

its operators work in. The conditions in the environment could be out of control and it is 

important to identify external elements that might affect the ending results. 
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As in step one, these questions is based mainly on facts from observations and/or answers 

from persons well-grounded in the team. 

 

Environment 

1.    What kind of weather does the team operate in? 

a.    Indoors or outdoors? 

2.    Is the equipment used adapted to different kinds of weather? 

3 Does the team change their way to operate depending on: 

a    The climate? If yes, how? 

b    The cognitive work load? If yes, how? 

c. The operational/task conditions? If yes, how? 

4. Does the team change any system type depending on the environment? If yes, which 

and how? 

Weapons  Sensor  Transportation  Communication 

 

Temporal conditions 

1     Are the operators working both day and night? 

2     Is there risk for fatigue or exhaustion due to long working hours? 

3     How long is one working period? 

4 Generally, how long time does the team have to: 

a. Solve a problem? 

b. Plan for a new task/mission? 

 

Resource access 

1     Is the team capable of calling in more resources? 

2     Can the team change resources if necessary? 

3     How limited is the teams’ access to resources? 

4     What kind of recourses do they have access to? 

c. Direct access/the resource is available directly and geographically? 

d. Indirect access/the resource is not available directly and geographically, but 

could be sent in? 

 

Task variations 

1     What kind of tasks are the team trained to handle? 

2     Is the team able to manage tasks it has not been trained to handle? 

3     How wide task range could the team manage? 

 

Several kind of tasks     One kind of task 

(Example a Multiple     (Example a Task Force) 

Purpose Team) 

 

4     Is there room for creativity and rearrangements if the situation changes? 
 

 

Step three: Evaluation of qualities enhancing the agility of the team 
 

This step is divided into two sub-steps. The first (3.1) is intended to be used during an 

incident as a tool for understanding how the team is coping with the circumstances at the 

moment. These questions should be asked several times during the work to be able to see if 

the understanding of the situation changes and how the team manages to solve the problem. 
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The second sup-step (3.2) is on the other hand intended to be used after an incident when 

there is time to go deeper in to what happened and how the situation was managed. 
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Step four: Subjective evaluation 

 

This step is intended to give the teams own opinion on what has happened. It is important to 

know how the team thinks of its performance, what went as planned and what went wrong 

etc., and whether it is aware of its potential flaws. It is also an aid for the investigator to better 

understand why the team did what they did. 

 

1.    How do you think the team solved the situation? 

2.    What went according to plan? 

3.    Was it something that did not go as planned? 

4.    Do you think the team was preventive? How? 

5.    When did you discover the changes that lead the team from its normal state? 

6.    Had you as a team predicted this change in situation? 

7.    Did you as a team come up with an alternative plan for this type of change? 

8.    How long was the delay from the point where a decision was made to seeing results of 

that decision? 

9.    Did you as a team come across a decision that would have deviated from regulations? 

If yes, how did you handle that? Did you for example consider ethnical aspects about 

what decision to make? 

10.  Do you think the team was reactive? How? 
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