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Sammanfattning

OKGs säkerhet och säkerhetsarbete övervakas av SKI, Statens Kärnkraftsinspektion. SKI har 
som uppgift att se till att de svenska kärnkraftverken driver arbetet på ett säkert sätt. 
Tillståndshavaren som driver kärnkraftverk har ansvar att upprätthålla säkerheten som krävs 
för att få driva verket. SKI ger ut ett flertal författningssamlingar som OKG, Oskarshamns 
Kraftgrupp måste leva upp till för att få driva sin verksamhet. I SKIFS 2 004:1 
rekommenderar SKI att de svenska kärnkraftverken ska titta på IAEAs säkerhetskrav. IAEA, 
International Atomic Energy Agency är en världsomspännande samarbetsorganisation inom 
kärnkraftsindustrin. 

Syftet med examensarbetet är att göra en gap-analys mellan OKGs verksamhetssystem och 
IAEAs standard GS-R-3, dessutom ska underlag tas fram för att kunna arbeta vidare med de 
eventuella gapen. Det förväntade resultatet är att hitta de förbättringsmöjligheter som finns 
inom organisationens verksamhetssystem.

De metoder som använts i examensarbetet är litteratur- och dokumentstudier, djupintervjuer
samt klassificering. En tolkning om OKGs verksamhetssystem uppfyller IAEAs krav eller ej
har gjorts. Tolkningen grundar sig på den information som finns i dokumenten i företagets 
verksamhetssystem och på den information som framkommit vid intervjuer med sakkunniga. 
Intervjuerna har varit ett komplement till dokumenten då dessa inte varit tillräckligt tydliga. 
För vissa av de förbättringsmöjligheter som hittades vid jämförelsen togs sedan underlag fram 
från WANO och IAEA för att kunna arbeta vidare med dessa områden. WANO, the World 
Association of Nuclear Operators, är en organisation som är till för att öka säkerheten och 
tillförlitligheten inom kärnkraftsindustrin genom ökad kommunikation och informations-
utbyte samt jämförelser mellan kärnkraftverken runt om i världen.

Kraven delades in i tre klasser, de krav som helt uppfylldes av verksamheten, de krav som 
delvis uppfylldes av verksamheten och de som inte uppfylldes alls. Slutligen fastställdes att 
64 % av kraven uppfylldes helt, 29 % uppfylldes delvis och 7 % var helt ouppfyllda av dagens 
verksamhetssystem.

Slutsatsen som dragits är att det krävs ett antal förbättringar för att verksamhetssystemet ska 
kunna uppfylla IAEA GS-R-3. De största områdena att jobba med är: Klassificering av 
dokument, processinriktat arbete, utvärdering av verksamheten, avvikelsehantering, 
förbättringsarbete och erfarenhetsåterföring. 



Summary

The safety and safety work on OKG, Oskarshamns Kraftgrupp, is supervised by SKI, Swedish 
nuclear power inspectorate. The task of SKI is to inspect that the nuclear power plants of 
Sweden runs in a safe way. The proprietor of the permit who runs nuclear power plants has 
the responsibility to maintain the required safety to run a plant. SKI publishes a number of 
statue books that OKG has to meet to be able to run the plants. SKI recommends in SKIFS 2 
004:1, that OKG work with the safety requirements of IAEA. IAEA, International Atomic 
Energy Agency is a worldwide cooperation in the nuclear industry.

The purpose with the thesis is to do a gap-analysis between the management system of OKG 
and GS-R-3, a safety standard of IAEA, furthermore basis to work with possible gaps will be 
brought up. The expected result is to find possibilities for improvements in the management 
system of the organization.

The methods used in the thesis are literature studies, interviews and classification. An 
assessment has been made, if the management system of OKG meets the safety standard GS-
R-3 of IAEA. The assessment is based on information in documents from the management 
system of the company and information that had been brought up by interviews with experts 
in different areas. The interviews have been a complement when the documents not were clear 
enough. For some of the possibilities to improve that was found, basis to work with these 
areas was brought up from IAEA and WANO. WANO, the World Association of Nuclear 
Operators, is an organization with the purpose to increase safety end reliability in the nuclear 
industry, by increasing communication, exchanging information and comparison between the 
nuclear power plants around the world.

The requirements were divided in to three classes, those requirements that were met by the 
management system, those who were partly met and those that were not at all met. Finally 64 
% was assessed being met, 29 % partly met and 7 % not met at all by the management system 
of OKG.

The conclusion drawn is that there are a number of possibilities to improve the management 
system of OKG to be able to meet the IAEA GS-R-3. The major areas to work with is grading 
of documents, working with processes, assessing the organization, handling non-
conformances, working with improvements and feedback from experience. 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Säkerhetsarbete är det i särklass viktigaste området inom kärnkraftsindustrin. I IAEAs, 
International Atomic Energy Agency, säkerhetsstandard som berör ledningssystem, ”The 
Management System for Facilities and Activities” GS-R-3, står att läsa att säkerhet måste 
komma före alla andra krav. Sverige reglerar säkerheten med hjälp av SKI, Statens 
Kärnkraftinspektion, en statlig myndighet som är till för att övervaka att all svensk 
kärnteknisk verksamhet bedrivs på ett säkert sätt. (GS-R-3; Statens Kärnkraftsinspektion c)

Det har hänt flera olyckor inom kärnkraftsindustrin i världen, vissa mer allvarliga än andra. 
Den svenska kärnkraften har ansetts säker. SKI arbetar med att ständigt förbättra säkerheten 
inom den svenska kärnkraftsindustrin. (Statens Kärnkraftsinspektion c; Statens Kärnkrafts-
inspektion d) Under det senaste året har en del incidenter skett i Sverige som gjort att 
säkerheten och säkerhetskulturen på de svenska verken har blivit ifrågasatt av ett flertal 
medier.

Dessa fall visar hur viktigt det är att säkerheten och säkerhetskulturen fungerar som den ska 
på kärnkraftverken. Det är även en indikator på hur stor inverkan människa, teknik och 
organisationkan ha på säkerheten, var och en för sig, eller ett samspel mellan dessa. Därför är 
det viktigt att alla dessa delar fungerar bra, ensamma och i samspel med varandra.

Olyckshändelser inom kärnkraftsindustrin mäts på INES-skalan, skalan är indelad i sju steg, 
där 1-3 kallas incident och 4-7 kallas olycka, se Bilaga 1. (Statens Kärnkraftsinspektion d)

Det finns flera olika konstruktioner på kärnkraftverk, olika konstruktioner medför även olika 
sorters problem. Efter Harrisburg-olyckan påbörjades ett samarbete mellan alla verk i världen. 
Syftet med samarbetet är att alla verk ska dela med sig av sina erfarenheter, vilket har ökat 
säkerheten inom kärnkraftsindustrin väsentligt. (Analysgruppen vid KärnkraftSäkerhet och 
Utbildning AB a)

1.1.1 Harrisburg
Vid Harrisburgolyckan blev en tredjedel av härden totalförstörd vilket frigjorde en stor mängd 
radioaktivt ämne. Utsläppen till omgivningen blev dock mindre än vad tidigare beräkningar 
visade att de borde bli. Olyckan berodde på flera faktorer, både mänskliga och tekniska. 
(Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB a)

På INES-skalan bedömdes olyckan som en 5:a, vilket betyder, olycka med risk för 
omgivningen. (Statens Kärnkraftsinspektion d)

1.1.2 Tjernobyl
Olyckan som skedde i Tjernobyl är den allvarligaste olyckan i världen, inom 
kärnkraftsindustrin. De främsta orsakerna till olyckan var stora brister i säkerheten och 
säkerhetskulturen, avseende konstruktion och drift av reaktorn. Operatörerna på verket hade 
inte tillräcklig säkerhetskunskap. Anledningen till olyckan var att ett prov skulle utföras då 
reaktorns effekt var 20-30 %, effekten sjönk av misstag till ett par procent. För att få upp
effekten igen, så att provet kunde utföras, bröt operatörerna mot flera instruktioner. (Statens 
Kärnkraftsinspektion e)



2

På INES-skalan placerades olyckan på kategori 7, som benämns, stor olycka. (Statens 
Kärnkraftsinspektion d)

1.1.3  Forsmark
Den senaste allvarliga händelsen som skett inom den svenska kärnkraftsindustrin inträffade 
den 25 juli 2006 på Forsmark 1. Incidenten berodde på en kortslutning i ställverket utanför 
anläggningen. En följd av kortslutningen blev att delar av utrustningen slogs ut och 
informationen i kontrollrummet blev begränsad. Det största säkerhetsproblemet vid händelsen 
var att djupförsvaret inte fungerade. Flera säkerhetssystem som inte påverkas av varandra blev 
verkningslösa på grund av den yttre störningen, detta är mycket allvarligt då säkerheten 
bygger på att flera av varandra oberoende system ska minimera risken för fel. (Analysgruppen 
vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB b)

Olyckan klassas som nivå 2, incident, på INES-skalan. Nivå 2 benämns som en händelse. 
(Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB b; Statens Kärnkraftsinspektion d)

1.2 Problembeskrivning

OKGs säkerhet och säkerhetsarbete övervakas av SKI, Statens Kärnkraftinspektion. SKI har 
till uppgift att se till att de svenska kärnkraftverken driver arbetet på ett säkert sätt. SKI 
ansvarar för information, forskning och utveckling med mera inom svensk kärnteknisk 
verksamhet. Tillståndshavaren som driver kärnkraftverket har ansvar för att upprätthålla den 
säkerhet som krävs för att få driva verket. Om företaget lever upp till ställda krav kontrolleras 
sedan av SKI. Vid en brist kan SKI dra in drifttillståndet. (Statens Kärnkraftsinspektion a)

SKI ger ut ett flertal författningssamlingar som OKG måste leva upp till för att få driva sin 
verksamhet. I SKIFS 2 004:1 rekommenderar SKI att OKG, Oskarshamns Kraftgrupp, ska 
jobba efter IAEAs säkerhetsstandard som behandlar ledningssystem ”The Management 
System for Facilities and Activities”, GS-R-3. IAEA, International Atomic Energy Agency är 
en världsomspännande samarbetsorganisation inom kärnkraftsindustrin. (Statens 
Kärnkraftsinspektion b; SKIFS 2004:1; International Atomic Energy Agency a)

1.3 Syfte

Syftet med examensarbetet är att göra en gap-analys mellan OKGs verksamhetssystem och 
IAEAs säkerhetsstandard GS-R-3, dessutom ska underlag tas fram för att kunna arbeta vidare 
med de eventuella gapen. Gap-analys bör ej förväxlas med GAP-modellen se Bergman &
Klefsjö.

1.4 Begränsningar

Examensarbetet är begränsat till en av alla kravstandarder som IAEA publicerat, den standard 
som använts är GS-R-3, med tillhörande guider GS-G-3.1 och DS 349. 

De förbättringsmöjligheter som hittades inom processområdet har inte drivits vidare då OKG 
inte arbetar med processer på det sättet som IAEA beskriver, vilket leder till att dessa krav 
inte heller kan uppfyllas i dagsläget.

Ett kärnkraftverk går igenom många faser, dessa är lokalisering, design, konstruktion, 
uppstart, drift och avveckling. De flesta av dessa faser har OKG redan genomgått och för 
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tillfället är det inte aktuellt med avveckling, därför är examensarbetet koncentrerat på 
driftfasen.
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2. Teori

2.1 Kvalitetsarbete

Arbetet med att förbättra kvalitén inom företag i västvärlden har ökat på senare år. Fokus i 
detta arbete ligger på att skapa värde för företagets kunder. För att uppnå detta är det viktigt 
att arbeta med hörnstenarna i kvalitetsutveckling. Hörnstenarna är: sätt kunderna i centrum, 
jobba ständigt med förbättringar, skapa förutsättningar för delaktighet, basera beslut på fakta 
och arbeta med processer. Ledarna i organisationen måste vara drivande och engagerade i 
kvalitetsarbetet. Hörnstenarna innebär:
Sätt kunderna i centrum, företaget måste leva upp till kundernas behov och förväntningar, för 
att kunna göra detta behöver företaget ta reda på vad kunderna vill ha. Det är viktigt att tänka 
på att detta inte bara gäller de externa kunderna, utan även de interna. 
Basera beslut på fakta, alla beslut som tas i företaget måste vara väl undersökta, för att kunna 
genomföra detta måste det finnas god kunskap om statistiska verktyg i företaget. De fakta 
som framkommer vid undersökningar måste sedan struktureras och analyseras. 
Arbeta med processer, en process är ”sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden”. 
(Bergman & Klefsjö 2001 s. 40) Syftet med processernas är att ta hand om resurser och med 
slutprodukten kunna tillfredställa kunderna. Processerna delas ofta in i tre olika typer, 
huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser.
Arbeta ständigt med förbättringar, för att kunna leva upp till kundernas förväntningar måste 
produkter och processer ständigt förbättras. Andra anledningar till att ständigt bli bättre är att 
kostnaderna minskar då företaget förbättrar kvalitén. 
Skapa förutsättningar för delaktighet, alla medarbetare ska ha möjlighet att inverka på de 
beslut som tas. Om medarbetarna får vara med och påverka beslut kommer de bli mer 
engagerade i sitt arbete, vilket leder till högre kvalitet. (Bergman & Klefsjö 2001)

För att kunna driva ett företag framåt i kvalitetsarbetet är det viktigt att ha en vision och mål 
som alla medarbetare strävar mot. (Bergman & Klefsjö 2001)

2.2 Processinriktat arbete

Det blir vanligare och vanligare att företag kartlägger sina processer. Kartläggningen 
underlättar förbättringsarbetet, genom synliggörande av processerna som visar företagets 
arbetsflöden. Det finns flera olika definitioner för vad en process är, en av dem är: ”begränsad 
mängd av samordnade aktiviteter som tillsammans har ett bestämt syfte” (Sörqvist 2004 s. 
101) Processinriktat arbete kännetecknas av att kunder och leverantörer, såväl externa som 
interna, synliggörs för varje process. Gränssnitt mellan olika avdelningar synliggörs genom 
processkartläggning, vilket kan ge mycket stöd till förbättringsarbete. Det är ofta i 
gränssnitten problem uppstår genom bland annat missförstånd och kommunikationsproblem.
Varje enskild process ska tillfredställa sina kunder, såväl externa som interna. Det är lättare 
att få alla medarbetare att sträva åt samma håll med hjälp av processinriktat arbete, då det 
synliggör kedjorna som visar att alla har samma mål med sitt arbete. Processer delas ofta in i 
huvudprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser. Huvudprocesser är specifika för varje 
företag, det är även den som skapar värde för den externa kunden. Stödprocesser är till för att 
underlätta så att företaget ska fungera effektivt. Ledningsprocesser behövs för att leda de 
övriga processerna, ett exempel på en ledningsprocess är planering. Om det finns problem i 
någon del av företaget kan processerna göras mer detaljerade och brytas ner, vilket kan vara 
till hjälp vid förbättringsarbete. Problemen synliggörs då processerna bryts ner.
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Processkartläggning används olika av olika organisationer, vissa väljer att använda den som 
stödstruktur, andra använder det som hjälp i förbättringsarbete eller som organisationsform. 
De företag som vill processorientera organisationen väljer oftast att ha processägare till varje 
process. Processägarens roll är att se till att processen behåller sin effektivitet, personen kan 
även utgöra en viktig del av förbättringsarbetet och behöver i sådana fall ha tillgång till 
resurser och ha nödvändiga befogenheter. (Bergman & Klefsjö 2001; Sörqvist 2004)

2.3 SKI

SKI, statens kärnkraftsinspektion är den myndighet som övervakar säkerheten inom den 
svenska kärntekniken. SKI arbetar på uppdrag av den svenska regeringen. Uppdraget är i 
första hand att se till att säkerheten ständigt förbättras, både vad det gäller hantering av 
bränslet och drift av verken. Tillståndshavaren som driver kärnkraftverk eller har någon 
nukleär verksamhet har ansvar för att upprätthålla säkerheten. SKI finansieras genom anslag 
från kärnkraftsindustrin, men regering och riksdag bestämmer myndighetens inriktning. 
(Statens Kärnkraftsinspektion c)

2.4 SKB

SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB, ska ta hand om det använda kärnbränslet. SKB 
planerar för ett slutförvar, det är ännu inte bestämt var det ska ligga. De platser som det för 
tillfället utförs undersökningar på är Oskarshamn och Forsmark. Avfallet ska ligga 500 meter 
ner i berget. Slutförvaret är beräknat att vara klart år 2018. De svenska företag som driver 
kärnkraftverk bildade SKB under 70-talet, syftet var att få en gemensam hantering av avfallet. 
De företag som driver kärnkraftverk har också ansvar för att ta hand om avfallet. Det använda 
bränslet förvaras för tillfället på Clab, som ligger i Oskarshamn. Det finns även ett mindre 
slutförvar för driftavfall i Forsmark som kallas SFR. SKB har även till uppgift att bedriva 
forskning inom området slutförvar, var det använda kärnbränslet ska förvaras och hur det ska 
kapslas in. Under 2007 beräknas platsundersökningen för slutförvaret vara färdig och under 
2009 beräknas ansökan om bygglov lämnas in. En anläggning för att kunna kapsla in det 
använda bränslet kommer att byggas i anslutning till Clab. (Svensk Kärnbränslehantering AB 
a; Svensk Kärnbränslehantering AB b)
Clab, Centralt mellanlager för använt kärnbränsle, drevs tidigare av OKG, men togs över av 
SKB i årsskiftet 2006/2007. Till Clab kommer allt utbränt kärnbränsle, efter att det förvarats 
ett år i bassänger som är placerade i reaktorhallarna. På Clab förvaras avfallet i stora 
bassänger med vatten, i 30 år, hittills förvaras 4000 ton avfall. Efter förvaringen ska bränslet 
slutförvaras. (Svensk Kärnbränslehantering AB c)
Utanför Oskarshamn, på Äspö, finns även ett laboratorium där det forskas om slutförvar. 
Laboratoriet ligger på 500 meters djup, där kan forskningen bedrivas på en realistisk plats. 
(Svensk Kärnbränslehantering AB d)
I Forsmark finns ett slutförvar för det avfall som är låg- och medelaktivt, SFR, avfallet 
kommer bland annat från kärnkraftverken och sjukvården. Dessa radioaktiva ämnen klingar 
av relativt fort, efter 500 år är strålningen densamma som i berggrunden. (Svensk 
Kärnbränslehantering AB e)

2.5 Sex Sigma

Strukturen för Sex Sigma-arbete innefattar ledningens engagemang, utbildning, involvering 
av intressenter och mätsystem. Intressenter innefattas av kunder, anställda, ägare och 
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leverantörer. Det centrala i strukturen är förbättringsprojekten, som följer en metod, DMAIC-
Define, Measure Analyse, Improve, Control. I första fasen, define, ska projekt väljas ut 
genom prioritering och syftet med projektet ska tydliggöras. I andra fasen, measure, ska 
underlag tas fram för att identifiera de olika faktorer som kan påverka problemet. I analyse-
fasen ska resultatet från measure-fasen analyseras och de faktorer som påverkar resultatet ska 
identifieras. I improve-fasen ska förbättringsförslag tas fram utifrån analysen, om det finns 
flera olika förbättringar att välja på gäller det att hitta den bästa. I den sista fasen, control, 
följs lösningen upp, resultatet av förbättringen undersökas, dels att det är infört och efterlevs, 
dels vad det gav för resultat, vad det gäller bland annat effektivitet. Personalen utbildas till 
olika grader inom Sex Sigma, beroende på vad deras roll ska vara i arbetet, det finns allt från 
grundläggande kunskapsutbildning, yellow belt, till utbildning för dem som ska arbeta 
stödjande för dem som driver projekten, master black belt. (Bergman, Kroslid & Magnusson 
2003)

2.6 ISO 9000

Ett ledningssystem för kvalitet, såsom ISO 9000, ger en struktur för att arbeta med kvalitet i 
hela organisationen. Rutiner styr verksamheten, interna revisioner används för att säkerställa 
att ledningssystemet är fortsatt effektivt. Ett ledningssystem är ett hjälpmedel för att leva upp 
till kundens behov och förväntningar. Det kan dessutom hjälpa organisationen att 
åstadkomma ständiga förbättringar, vilket är en förutsättning för att finnas kvar som ett 
konkurrenskraftigt företag på marknaden. (Swedish Standards Institute)

2.7 IAEA

International Atomic Energy Agency är ett samarbete mellan de länder som har någon form 
av industri som driver nukleär verksamhet. Verksamhetens uppgift är att se till att 
kärnkraftsindustrin blir säker och fredlig. IAEA arbetar inom tre områden, säkerhet och 
säkerhetsskydd, vetenskap och teknik samt skydd och kontroll. IAEA har publicerat flera 
olika standarder som riktar sig till den nukleära branschen, syftet med standarderna är att de 
ska hjälpa företaget att skydda människor och omgivning från strålning. Standarderna täcker 
flera olika områden runt den nukleära industrin, bland annat nukleär säkerhet, 
strålningsskydd, skötsel av radioaktivt avfall, transport av radioaktivt material, säkerhet i 
atombränslets kretslopp och ledningssystem. (International Atomic Energy Agency a, 
International Atomic Energy Agency b, International Atomic Energy Agency c)

IAEA utför så kallade OSART, Operational Safety Review Team, detta är en utvärdering av 
hur ett enskilt verk arbetar med säkerhet i jämförelse med IAEAs säkerhetsstandarder. 
(International Atomic Energy Agency d)

2.7.1 GS-R-3

IAEAs säkerhetsstandard GS-R-3, the management system for facilities and activities, som 
behandlar ledningssystem, är den standard som använts i examensarbetet. Standarden bygger 
bland annat på ISO 9000. GS-R-3 är uppdelad i fem kapitel med totalt 76 krav.  Första 
kapitlet är en introduktion, den tar upp bakgrund, mål, omfång och strukturen på standarden. 
Detta kapitel innehåller inga krav. Andra kapitlet omfattar krav inom ledningssystem, 
underrubrikerna på detta kapitel är: generella krav, säkerhetskultur, klassificering av 
appliceringen av verksamhetssystemet samt dokumentation av verksamhetssystemet. Kapitlet 
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innehåller 10 krav. Tredje kapitlet innehåller krav som behandlar ledningens ansvar, 
underrubrikerna på detta kapitel är ledningens engagemang, tillfredsställelse av intressenter, 
policys, planering samt ansvar och befogenhet för verksamhetssystemet. Kapitlet innehåller 
14 krav. Fjärde kapitlet omfattar krav inom hantering av resurser, underrubrikerna på kapitlet 
är resursförsörjning, mänskliga resurser samt infrastruktur och arbetsmiljö. Kapitlet innehåller 
5 krav. Femte kapitlet, processimplementering, innehåller utveckla processer, processledning 
samt allmänna ledningssystemprocesser. Under allmänna ledningssystemprocesser finns 
kontroll av dokument, kontroll av produkter, kontroll av arkiv, inköp, kommunikation och 
leda organisationsförändringar. Kapitlet innehåller 29 krav. Det sjätte och sista kapitlet 
behandlar mätning, utvärdering och förbättringar. Underrubrikerna är övervakning och 
mätning, självutvärdering, oberoende granskning, ledningens genomgång, avvikelser och 
åtgärdande och förebyggande arbete samt förbättringar. Kapitlet innehåller 18 krav.
Standarden återfinns i Bilaga 2.

2.8 WANO

WANO, the World Association of Nuclear Operators, är en organisation som är till för att öka 
säkerheten och pålitligheten inom kärnkraftsindustrin. Detta görs genom att de verk som är 
medlemmar i organisationen byter information med varandra. WANO uppmuntrar 
kommunikation mellan olika anläggningar, verken jämförs med och hjälper varandra. WANO 
har fyra uppgifter som kan ses som deras främsta: arbeta med erfarenheter, granskning av 
motsvarigheter, professionell och teknisk utveckling och teknisk support och utbyte. Teknisk 
support och utbyte innehåller exempel på bra metoder, prestationsindikatorer, utbyte mellan 
operatörer och teknisk support. (World Association of Nuclear Operators a)

WANO bildades efter olyckan i Tjernobyl av flera aktörer inom kärnkraftsindustrin i världen, 
syftet är att förhindra ytterligare olyckor. Idag har WANO 443 medlemmar i mer än 30 
länder. (World Association of Nuclear Operators b)
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3. Metod

En metod som har använts i examensarbetet är litteratur- och dokumentstudier, för att jämföra 
IAEAs säkerhetsstandard inom ledningssystem och verksamhetssystemet på OKG. Data har 
samlats in på ett systematiskt sätt genom att verksamhetssystemet har följts i en hierarkisk 
ordning. Dessutom har intervjuer använts för att få djupare kunskap inom vissa områden.
Informationen från litteratur- och dokumentstudierna samt intervjuerna har sedan tolkats och 
delats in i tre olika klasser.

3.1 Litteratur- och dokumentstudier

Mycket litteratur och dokument bör samlas in innan arbetet påbörjas. Det är omöjligt att läsa 
allt, men genom att utgå från bland annat innehållsförteckning och register kan den 
information som söks snabbt hittas. (Ejvegård)

En av metoderna som användes i examensarbetet var litteratur- och dokumentstudier, OKGs 
och IAEAs dokument studerades och jämfördes för att se var det fanns förbättrings-
möjligheter i OKGs ledningssystem. Sökningen utfördes i en hierarkisk ordning för att följa 
kedjan i OKGs verksamhetssystems struktur, se Bilaga 3. Författaren utgick från 
verksamhetsdokumenten för att sedan fortsätta ner i VDs direktiv, i dessa dokument kunde 
författaren ofta hitta vidare ner i verksamhetssystemet. Genom sökning i innehållsförteckning 
och register i dokumenten under gick det sedan lätt att hitta vidare i dessa.

För att komma till rätta med de förbättringsmöjligheter som hittades under jämförelsen togs 
underlag fram för att kunna ta tillvara på resultatet på bästa sätt. Som underlag användes 
bland annat WANOs dokument, WANO bistår kärnkraftsbranschen med dokument 
innehållande anvisningsdokument och best practice. Även IAEAs tekniska dokument och 
andra dokument från IAEA som kräver speciell åtkomst togs fram för att användas som 
underlag.

3.2 Intervjumetodik

Då intervjuaren är intresserad av att få information på djupet inom ett visst ämne bör
djupintervjuer användas. Djupintervjuer ska byggas upp kring ett ämne där respondenten får 
tala fritt inom området, utifrån en intervjuguide. Det är upp till respondenten i vilken ordning 
frågorna ska diskuteras. Intervjuaren ska då och då sammanfatta vad som sagts under 
intervjun. Det är viktigt att inte tappa fokus på intervjuämnet, glider intervjun in på ett annat 
spår är det viktigt att få in respondenten på rätt spår igen. Då syftet med undersökningen är 
explorativt är det en fördel att använda sig av intervjuer, vilket ger möjlighet att ställa 
följdfrågor på respondentens svar om oväntade infallsvinklar kommer fram vid intervjun. Det 
är viktigt att ta kontakt med respondenten innan intervjun för att bestämma en tid och ge 
respondenten information om ungefär hur lång tid intervjun kommer att ta. Om respondenten i 
förväg får ta del av frågeställningen höjer det reliabiliteten och validiteten på undersökningen.
Det är viktigt att informationen från intervjun skrivs ner så fort som möjligt efter intervjun,
för att intervjuaren ska komma ihåg allt som sades. Intervjuaren ska inleda intervjun med att 
presentera sig själv och beskriva hur materialet som framkommer under intervjun kommer att 
användas. Intervjuaren ska efter intervjun tacka för respondentens medverkan och fråga om 
det går bra att återkomma vid oklarheter. (Christensen et al. 2001; Jacobsen 1993; Ejvegård 
2003) 
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Då en jämförelse utifrån dokumenten utförts intervjuades flera personer på företaget. Syftet 
med intervjuerna var att få ytterligare information inom de olika områden där 
dokumentationen varit otydlig eller otillräcklig för att göra en bedömning om kravet 
uppfylldes eller inte. Intervjuerna byggdes upp utifrån de krav som var oklara för författaren. 
Varje intervju hölls med en respondent som hade mycket kunskap inom ämnet. Respondenten 
fick ett dokument med de krav som skulle diskuteras vid intervjun. Dokumentet innehöll 
kravet, som hämtats ur GS-R-3, och guiden till det aktuella kravet från GS-G-3.1, för att det 
skulle vara överskådligt vad intervjun gällde. Respondenten fick dokumentet en tid innan 
intervjun för att hinna läsa det i lugn och ro. Vid intervjun diskuterades om företaget 
uppfyllde kravet eller inte och i så fall hur det uppfylldes. Vissa respondenter gav även förslag 
på hur kravet skulle kunna uppfyllas av organisationen. Intervjuaren upprepade under 
intervjun vad respondenten sagt och sammanfattade intervjun för att respondenten skulle få 
möjlighet att lägga till eller dra ifrån information. För att inte förlora fokus på det väsentliga 
fanns vid vissa intervjuer, då det kändes relevant, även ett antal kompletterande frågor 
formulerade i förväg. Under tiden för examensarbetet publicerades ett utkast till en 
kompletterande guide, som kallas DS 349. DS 349 är specifik för kärnkraftverk, inte för all 
nukleär verksamhet som den tidigare guiden. DS 349 och GS-G-3.1 ska läsas tillsammans. 
Vid tiden för utskicket till respondenterna hade den kompletterande guiden ännu inte 
publicerats så respondenten hade inte möjlighet att läsa det i förväg. Intervjuaren läste dock 
igenom guiden innan intervjuerna för att se om det fanns någon relevant information, om så 
var fallet togs detta upp vid intervjun. Intervjuaren började med att presentera sig och 
beskriva vad syftet med examensarbetet var. Efter intervjun tackade intervjuaren för 
informationen och frågade om det gick bra att återkomma med frågor. Flera respondenter 
kontaktades vid senare tillfällen för kompletterande uppgifter. Intervjuaren skrev ner 
materialet direkt efter intervjun för att ingen information skulle förloras.

3.3 Klassificering

En metod för att analysera insamlad data är klassificering. För att veta vilken information som 
ska sökas bör klassificeringen tänkas igenom innan informationen samlas in, men klasserna 
kan komma att justeras under arbetets gång. Ejvegård tar upp fem kriterier som ska uppfyllas 
av klasserna. De ska vara reliabla och valida, de ska vara uttömmande och ömsesidigt 
uteslutande. Tomma klasser ska undvikas. (Ejvegård 2003)

Innan information samlats in hade författaren för avsikt att dela in kraven i uppfyllda och 
ouppfyllda. Under arbetets gång upptäcktes dock att flera i den ouppfyllda klassen var delvis 
uppfyllda, då varje krav består av många satser. Slutligen innehöll klassen delvis uppfyllda,
fler krav än ouppfyllda. Kraven delades lätt in i de olika klasserna, klasserna är därmed 
reliabla. Klasserna är valida, då de leder till en gapanalys som är syftet med arbetet. Klasserna 
är tillräckligt uttömmande för syftet, de är även ömsesidigt uteslutande. Det finns inte heller 
några tomma klasser.

3.4 Gapanalys

Klassificeringen leder fram till en så kallad gap-analys. I detta fall syftar uttrycket gap-analys 
på att hitta var kraven i IAEAs standard uppfylls eller ej av OKGs verksamhetssystem. 
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3.5 Reliabilitet och validitet

Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning resultatet kan upprepas med en likadan 
undersökning, alltså hur tillförlitligt och användbart ett mätinstrument är. Vid intervjuer 
innebär detta att reliabiliteten är kopplad till intervjuaren. Intervjuer innebär möten mellan 
människor, som påverkar varandra. Om respondenten får ta del av frågeställningarna innan 
intervjun höjer det reliabiliteten. Eftersom verkligheten förändras kan resultatet vid en 
kvalitativ undersökning troligtvis inte bli det samma vid ett senare tillfälle. (Christensen et al. 
2001; Ejvegård 2003)

Validitet är ett mått på i vilken utsträckning det som avsågs att mätas är det som verkligen 
mätts. Det finns två olika sorters validitet, intern validitet som är hur väl resultatet stämmer 
överens med verkligheten och extern validitet som mäter hur stor generaliserbarhet resultatet 
har. Om respondenten får ta del av frågeställningarna innan intervjun höjer det validiteten. 
För att öka validiteten på en kvalitativ undersökning är det viktigt att insamlingen av data är 
systematisk och att data samlats in med flera olika metoder, det är dessutom viktigt att inte 
dra förhastade slutsatser och att ha underlag för de bedömningar som gjorts. (Christensen et 
al. 2001; Ejvegård 2003)
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4. Empiri

4.1 Företagspresentation

1959 lämnade AKK-Atomkraftkonsortiet in en ansökan om att få bygga en 
kärnkraftsanläggning på Simpevarpshalvön. AKK är en organisation som bildades av 
Sydkraft tillsammans med andra företag för att följa utvecklingen inom kärnkraftsindustrin. 
OKG, Oskarshamns Kraftgrupp, bildades 6 år senare och en reaktor på 400 MW beställdes. 
1966 gav regeringen tillstånd till byggnationen, samma år påbörjades bygget av Oskarshamn 
1. Redan året efter lämnades en ansökan in om att få bygga en andra reaktor på 600 MW, 
Oskarshamn 2 började byggas 1969. 1970 var O1 klar för drift, året efter fasades den in på 
elnätet. 1973 lämnades en ansökan in om att få bygga Oskarshamn 3 på 1000 MW. Året efter 
fick OKG tillstånd att bygga O3, samma år fasades O2 in på elnätet. 1980 genomfördes 
folkomröstningen i Sverige angående kärnkraftsindustrin. Samma år, påbörjades bygget av 
Clab och O3. 1982 höjdes O2s effekt. 1985 fasades O3 in på elnätet och Clab togs i bruk. 
1989 höjdes effekten på O3. En modernisering av O1 har senare gjorts, den slutfördes 2002. 
2004 inleddes moderniseringen av O2, den beräknas vara klar 2012. (Oskarshamns 
Kraftgrupp b; Oskarshamns Kraftgrupp c; Moberg)

På Simpevarpshalvön finns Oskarshamnsverken 1, 2 och 3, som ägs och drivs av OKG. Clab, 
Centralt mellanlager för använt kärnbränsle, finns också beläget på halvön. Clab togs i drift 
1985 och drevs av OKG fram till årsskiftet 2006/2007, då det togs över av SKB, Svensk 
Kärnbränslehantering. 10 % av Sveriges elförbrukning produceras på halvön. OKG är ett 
dotterbolag till E.ON Sverige, tidigare Sydkraft. OKG ägs till 54,5 % av E.ON Sverige och 
till 45.5 % av Fortum. (Oskarshamns Kraftgrupp a, Oskarshamns Kraftgrupp h)

De tre kärnkraftsreaktorer som drivs av OKG, har tillsammans en maxeffekt på 2312 MW. 
Oskarshamn 1 har en maxeffekt på 487 MW, O1 var Sveriges första kärnkraftverk. 
Oskarshamn 2 och har en maxeffekt på 627 MW. Oskarshamn 3 har en maxeffekt på 1198 
MW. O3 började byggas efter folkomröstningen 1980. OKG har fått tillstånd från regeringen 
att höja effekten på O3, med 600 MW. (Oskarshamns Kraftgrupp a; Oskarshamns Kraftgrupp 
c; Oskarshamns Kraftgrupp e; Oskarshamns Kraftgrupp f; Oskarshamns Kraftgrupp g; Statens 
Kärnkraftsinspektion f)

I folkomröstningen, som genomfördes 1980, fanns tre olika alternativ. Det första alternativet 
innebar att kärnkraften skulle avvecklas, den fick inte byggas ut, men takten på avveckling 
skulle vara beroende av hur snabbt det kom fram nya energikällor. Det andra alternativet hade 
samma inriktning som alternativ ett, men krävde dessutom att alla betydande energikällor i 
framtiden skulle ägas av staten. Alternativ tre var emot utbyggnad av kärnkraften och ansåg 
dessutom att kärnkraften skulle vara avvecklad inom tio år. Om alternativ ett och två 
tillsammans fick majoriteten av rösterna hade partierna kommit överens om att kärnkraften 
skulle avvecklas långsamt, de fick tillsammans 58 %. Valdeltagandet var 75,7 %. 
(Regeringskansliet 2005)

Under tiden för examensarbetet har en omorganisation genomförts på företaget, med syftet att 
förbättra produktionsfokus, effektivisera företagets ledning och styrning samt att stärka 
anläggningschefernas roll. Det nya organisationsschemat kan ses i bilaga 4. (Oskarshamns 
Kraftgrupp i)
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OKG är certifierade enligt ISO 14000, sedan 2002. Driften av kärnkraftverken har liten 
inverkan på miljön. Den största miljöpåverkan av den dagliga driften är det kylvatten som tas 
in, när det släpps ut förhöjer det temperaturen på havsvattnet vilket påverkar växtligheten och 
djurlivet. OKG sätter varje år upp nya miljömål för att hela tiden minska verksamhetens 
påverkan på miljön. (Oskarshamns Kraftgrupp j)

Inom de närmaste två åren kommer IAEA besöka Oskarshamn och utföra en OSART-
utvärdering. (Regeringskansliet 2007)

4.2 Litteratur- och dokumentstudier

En jämförelse mellan IAEAs säkerhetsstandard GS-R-3 och OKGs verksamhetssystem 
utfördes, en tolkning gjordes om kraven uppfylldes av verksamhetssystemet. Tillhörande 
guider till GS-R-3 användes för att få vidare klarhet i kraven, guiderna ger en klarare bild av 
kravet och även förslag på hur kravet skulle kunna uppfyllas av organisationen. Det finns en 
guide, ”Application of the Management System for Facilities and Activities”, även kallad GS-
G-3.1, som gäller alla organisationer som har någon slags nukleär verksamhet. Det finns även 
ett utkast till en ny guide, ”Application of the Management System for Nuclear Facilities”, 
även kallad DS 349. DS 349 kommer enbart gälla kärnkraftverk, även denna guide användes 
vid jämförelsen. Som tidigare beskrivits utfördes jämförelsen i en hierarkisk ordning enligt 
OKGs verksamhetssystem, vilket underlättade arbetet. 

4.3 Intervju

Intervjuerna utfördes för att ge mer information, inom de områden där dokumentationen var 
för vag för att kunna leda till en bedömning. Vid intervjuerna framkom information som 
visade på om kravet uppfylldes av organisationen eller inte, vissa respondenter gav även 
förslag på hur ouppfyllda krav skulle kunna uppfyllas. Flera av kraven som innan intervjuerna
ansetts ouppfyllda visade sig vara uppfyllda. En anledning till att de ansetts ouppfyllda var att 
författaren tolkat kravtexten på ett annat sätt än respondenten. Då respondenterna i alla fall 
hade mer erfarenhet inom kärnkraftsbranschen än författaren belystes frågan från ett annat 
håll av respondenten. Andra anledningar var att författaren inte hittat information som 
respondenten plockade fram vid intervjun. 

4.4 Klassificering

Resultatet från litteratur- och dokumentstudierna och intervjuerna vägdes samman och 
delades in i tre kategorier, de krav som uppfylldes av OKGs verksamhetssystem, de som 
delvis uppfylldes och de som inte alls uppfylldes. Den sammanvägda bedömningen och det 
slutgiltiga resultatet kan ses i bilaga 5.

4.5 Gap-analys

Syftet med examensarbetet är att skapa en gap-analys mellan IAEAs kravstandard GS-R-3
och OKGs verksamhetssystem. Det förväntade resultatet är att finna det som behöver 
utvecklas och de förbättringsmöjligheter som finns inom organisationens verksamhetssystem
för att kunna möta IAEAs standard, eller som ordet antyder finna gapen mellan dessa. De 
funna gapen finns i Bilaga 5. Det är viktigt att tillägga att IAEAs kravstandard GS-R-3 inte 
innehåller krav som OKG måste möta. SKIs författningar måste uppfyllas av OKG för att få 
driva verksamheten.
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5. Resultat och analys av jämförelsen

Det fanns ett antal gap mellan OKGs verksamhetssystem och de krav som ställs i IAEA GS-
R-3, se bilaga 2. Intervjuer gjordes för att bringa klarhet inom vissa områden där 
dokumentationen inte varit tillräcklig. Kraven har delats in i tre klasser, de krav som är helt 
uppfyllda av verksamheten, de krav som är delvis uppfyllda av verksamheten och de som inte 
alls är uppfyllda. Slutligen fastställdes att 64 %, 49 stycken, av kraven är helt uppfyllda, 29 
%, 22 stycken, är delvis uppfylld och 7 %, 5 stycken, är helt ouppfyllda av dagens 
verksamhets-system. Nedan tas de krav upp som bara delvis eller inte alls är uppfyllda.

5.1 Ledningssystem

Området ledningssystem innehåller 10 krav, underrubrikerna på kapitlet är: generella krav, 
säkerhetskultur, klassificering av appliceringen av verksamhetssystemet samt dokumentation 
av verksamhetssystemet. De flesta av dessa krav uppfylls av OKGs verksamhetssystem. De 
krav som inte är uppfyllda är: 

Generella krav, 2.3, kravet uttrycker att alla olika säkerhetsstandarder som IAEA publicerat, 
krav från intressenter och landets krav på verksamheten ska integreras med 
verksamhetssystemet. De krav som landet ställer, genom SKI måste följas av OKG, annars får 
verksamheten inte bedrivas. Intressenternas synpunkter tas hänsyn till bland annat då lång-
och kortsiktiga mål för företaget tas fram. (Oskarshamns Kraftgrupp d) Vilket innebär att 
landets krav och intressenters krav uppfylls av verksamheten. Förbättringsmöjligheten vad det 
gäller detta krav är att börja arbeta mer sytematiskt med IAEAs säkerhetsstandarder. I dagens 
läge har OKG inte jobbat med IAEAs standarder på ett systematiskt vis, vilket innebär att det 
idag inte finns någon analys på hur mycket av dessa standarder som är integrerat i 
verksamhetssystemet. IAEA har publicerat många olika standarder, vissa av dem är krav, 
många är guider. Alla IAEAs standarder är inte relevanta för OKG, en del av dem behandlar
till exempel hur gruvarbete eller nukleär verksamhet på sjukhus ska bedrivas. Ett första steg 
för att börja arbeta med dessa standarder är att göra en utvärdering för att finna vilka som är 
relevanta för verksamheten. Författaren har sammanställt en lista med alla standarder IAEA 
har publicerat, det totala antalet blev 141 stycken. Författaren och en anställd på företaget har 
delat upp de olika standarderna på olika avdelningar. Tanken är att avdelningarna ska 
remissläsa standarderna för att möjliggöra en eventuell djupare gap-analys mellan företagets 
verksamhet och standarderna.      

Klassificering av appliceringen av verksamhetssystemet, 2.6-2.7, kraven uttrycker att 
organisationens rutiner och instruktioner måste klassificeras efter vad de har för inverkan på 
säkerheten och hur stora konsekvenserna kan bli om uppgiften utförs fel. I dagens 
verksamhetssystem finns ingen klassificering av rutiner och instruktioner. Byggnader, system 
och komponenter är klassificerade utifrån bland annat säkerhetsklass, funktionskrav, 
mekanisk kvalitetsklass och elektrisk funktionsklass. Det görs ingen skillnad på instruktioner 
och rutiner inom högre eller lägre säkerhetsklassade system, byggnader eller komponenter, 
vilket innebär en förbättringsmöjlighet gentemot IAEA GS-R-3. En klassificering av detta 
slag skulle kunna ha en positiv inverkan på andra viktiga områden inom verket, till exempel 
säkerhetskulturen, medarbetarna skulle bli mer medvetna om hur stor påverkan deras jobb har 
på säkerheten. Det är dock viktigt att påpeka att varje arbete ska utföras med noggrannhet. Det 
skulle kunna vara en risk att klassificera dokument. En klassificering av detta slag skulle 
kunna leda till att de arbeten som utförs med högt klassade instruktioner eller rutiner medför 



14

att medarbetarna inte tänker efter, utan bara följer instruktionen rakt av och inte upptäcker 
problem som skulle ha upptäckts annars. Medarbetarna måste tillåtas att tänka och använda 
sin kunskap och sitt sunda förnuft, även vid instruktioner med stor inverkan på säkerheten. 
Dock behöver det finnas någon slags styrning på förändringar i instruktionerna, om någon 
förbättringsmöjlighet upptäcks.

5.2 Ledningens ansvar

I kapitlet ledningens ansvar finns 14 krav, underrubrikerna är ledningens engagemang, 
tillfredsställelse av intressenter, policys, planering samt ansvar och befogenhet för 
verksamhetssystemet. Detta område uppfylls till stor del av OKGs verksamhetssystem. Alla 
krav är helt eller delvis uppfyllda. De krav som är delvis uppfyllda är:

Organisationspolicys, 3.7, kravet innebär att företaget ska ta fram policys. OKG har policys 
inom ett flertal områden, även E.ON har policys som OKG kan använda sig av. Kravet är 
uppfyllt, men i guiderna finns rekommendationer inom vilka områden ett kärnkraftverk bör ha 
policys. Idag har inte OKG policys inom alla dessa områden. För att få mer information om 
de områden som saknar policys har ansvariga inom respektive område intervjuats. Samtliga 
respondenter ansåg att det går att ta fram en policy inom deras område, men att det måste tas 
beslut på vad som ska stå i den. I guiderna finns även information hur policys kan tas fram 
och hur de kan implementeras i verksamheten, vilket kan vara till god hjälp i det fortsatta 
arbetet med policys. 

Planering, 3.9, kravet handlar om att ta fram mål, strategier, planer och personliga mål, dessa 
ska hänga ihop, deras sammanlagda påverkan på säkerheten ska tas om hand. Dessa mål och 
strategier är framtagna av företaget, men idag görs ingen bedömning om deras sammanlagda 
inverkan på säkerheten, kravet är därmed bara delvis uppfyllt. En rutin för att göra en 
sammanvägd säkerhetsbedömning behöver tas fram för att kunna uppfylla detta krav.

Ansvar och befogenhet för verksamhetssystemet, 3.13, kravet anger att det ska finnas en 
person som är ansvarig för verksamhetssystemet. Denna person ska rapportera till ledningen 
och ha ansvar och befogenheter för implementering, utvärdering, inverkan på säkerheten och 
säkerhetskulturen, ständig förbättring av verksamhetssystemet och att lösa konflikter mellan 
krav och inom processer. Det finns en person på företaget som har ansvaret för dessa 
områden, det som skulle kunna ses som ett gap i detta krav är att säkerhetskultur inte ligger på 
samma avdelning som resten av dessa områden. Personen som innehar ansvaret skulle 
fortfarande kunna informera företagsledningen om säkerhetskulturens inverkan på 
verksamhetssystemet, men ansvaret och befogenheterna ligger hos en annan medarbetare.

5.3 Hantering av resurser

Detta område innehåller 5 krav, med underrubrikerna resursförsörjning, mänskliga resurser 
samt infrastruktur och arbetsmiljö. De flesta av dessa krav uppfylls av dagens 
verksamhetssystem. Det finns ett krav som skulle kunna förbättras:

Resursförsörjning, 4.2, kravet fastställer att kunskap och information ska behandlas som 
resurser, detta uppfylls endast delvis av dagens verksamhetssystem. För att behålla kunskap 
och information i företaget idag används erfarenhetsåterföring, erfarenhetsåterföringen är i 
dagens läge främst inriktat på teknisk erfarenhet. För att ta hand om all sorts erfarenhet 
behöver ett forum skapas, i första hand gällande organisation och människa. Det finns en 
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applikation som kan användas för att söka tekniska erfarenheter, såväl interna som externa. 
Under våren har en omorganisation genomförts, uppgiften erfarenhetsåterföring har då flyttats 
till en annan avdelning. Numer ligger uppgiften erfarenhetsåterföring på personalavdelningen, 
istället för underhållsavdelningen. En slutsats av detta kan vara att företaget även vill ta hand 
om delar som idag inte tas om hand, såsom mänskliga och organisatoriska aspekter. För att 
medarbetarna på företaget ska använda sig av den erfarenhet som finns, både extern och 
intern, behöver detta marknadsföras på ett bra sätt. Att gå igenom och söka efter tidigare 
liknande erfarenheter skulle kunna läggas in som ett obligatoriskt moment i alla utredningar 
och i planering. Applikationen för erfarenhetsåterföring skulle även kunna användas som en 
grund för att hitta eventuella grundorsaker till liknande problem, som har uppkommit av 
samma orsak. En förutsättning för att kunna hitta grundorsaker vore att det gjordes någon 
form av sammanställning av liknande erfarenheter.

5.4 Processimplementering

Detta kapitel innehåller 29 krav, med underrubrikerna utveckla processer, processledning 
samt allmänna ledningssystemprocesser. Under allmänna ledningssystemprocesser finns 
kontroll av dokument, kontroll av produkter, kontroll av arkiv, inköp, kommunikation och 
leda organisationsförändringar. Inom detta område finns flest förbättringsmöjligheter. En 
förklaring till detta kan vara att OKG idag jobbar i väldigt liten utsträckning med 
processinriktat arbete. En processkartläggning är gjord och finns tillgänglig för alla på 
företaget, men det är inte bestämt hur processarbetet ska fortskrida i organisationen. Det finns 
i dagens läge till exempel inga processägare. Vissa krav lever OKG inte alls upp till idag, 
andra finns det lite substans i, men de behöver utvecklas. För att leva upp till kraven inom 
detta område måste processinriktat arbete införas på OKG. De krav som inte är uppfyllda är:

Utveckla processer, 5.1, kravet fastställer att företaget ska implementera processtänkande i 
organisationen. OKG har kartlagt processerna, men kartläggningen är inte på samma nivå för 
alla delar av företaget och arbetet som utförs idag är inte processinriktat, vilket innebär att 
kravet inte är uppfyllt. Det har funnits intentioner att införa processtänkande på företaget, men 
det fortsatta arbetet med processer har flyttats framåt i tiden på grund av andra prioriteringar. 

Utveckla processer, 5.3, kravet handlar om att det ska finnas effektiva metoder för både 
implementering av processerna och även kontroll av processernas fortsatta effektivitet. Då 
processerna inte är implementerade i verksamheten är kravet inte uppfyllt. Detta arbete skulle 
antagligen underlättas om processägarroller infördes i organisationen. Idag kontrolleras 
processernas effektivitet genom att de används som utgångspunkt vid kvalitetsrevisionerna 
som utförs på OKG, arbetet kan dock utvecklas. Då processtänkandet inte är implementerat i 
organisationen finns det inte idag någon metod för att göra detta. I guiderna finns vidare 
information om vad organisationen bör tänka igenom då processerna implementeras.

Utveckla processer, 5.4, kravet räknar upp vad som ska identifieras i de olika processerna, 
bland annat ska processen leva upp till lagkrav, risker ska identifieras och samspelet mellan 
olika processer ska identifieras. Genom den processkartläggning som är gjord är detta krav 
delvis uppfyllt, men det finns utvecklingsmöjligheter inom detta område.

Utveckla processer, 5.5, de olika aktiviteterna och gränserna mellan processerna ska planeras,
kontrolleras och tas om hand så att kommunikationen blir effektiv. Detta krav handlar bland 
annat om att göra gränserna mellan processägare och linjechefer klara, även mellan och inom 
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processerna behöver ansvarsområdena klargöras. Det behöver även finnas beslut på vem som 
har det yttersta ansvaret och därmed yttersta befogenhet att ta beslut i olika situationer. Detta 
kommer att utvecklas i det fortsatta processarbetet.

Processledning, 5.6, kravet säger att en individ ska ha ansvar för varje enskild process, en så 
kallad processägare, det beskrivs tydligt i kravet vad processägaren ska ha för ansvar. I 
guiderna står det vad processägaren bör ha för befogenheter. Idag finns inga processägare för 
de olika processerna på OKG, om processägare infördes skulle antagligen arbetet inom varje 
process förbättras. Det är viktigt att gränser för ansvar och befogenhet mellan processägare 
och linjechefer klargörs, om processägarrollen anammas. Det måste vara tydligt vem som får 
ta vilka beslut och i vilken ordning besluten ska följas.

Processledning, 5.7, enligt kravet ska det vara tydligt om och vem som ska utföra granskning, 
provning, verifikation och validering för varje process. Detta krav uppfylls till viss del av 
OKG, men behöver utvecklas. Kontrollpunkter med mera bör införas i processkartorna, 
arbetet kommer drivas vidare i det detaljerade processarbetet.

Allmänna ledningssystemprocesser, Kontroll av produkter, 5.20, kravet säger att produkter 
ska behandlas, transporteras, förvaras, underhållas och användas som beskrivet, för att 
undvika skador, förluster, försämring eller slarvigt användande. Det finns idag krav på hur 
produkter ska tas om hand på företaget, bland annat mäts ständigt luftfuktigheten i förråd. 
Produkter som har en begränsad livstid och som legat i förrådet, ses över innan de sätts in i 
verket. Arbetet behöver dock utvecklas.

Allmänna ledningssystemprocesser, Inköp, 5.23, kravet säger att leverantörerna ska leva upp 
till särskilda krav och att deras prestation ska utvärderas. Det finns ingen systematisk 
uppföljning på leverantörernas prestation som det är i dagsläget

Allmänna ledningssystemprocesser, Inköp, 5.25, hur avvikelsehantering ska hanteras och 
rapporteras ska vara tydligt uttryckt mellan köpare och säljare. Idag finns inga speciella krav 
kring hur avvikelserapportering ska gå till.

5.5 Mätning, utvärdering och förbättringar

Detta kapitel innehåller 18 krav, med underrubrikerna övervakning och mätning, 
självutvärdering, oberoende utvärdering, ledningens genomgång, avvikelser och åtgärdande 
och förebyggande arbete samt förbättringar. Inom detta område finns många 
förbättringsmöjligheter, vissa av dem behöver nya metoder, andra behöver omarbetas och 
förbättras. De krav som inte är uppfyllda är: 

Självutvärdering, 6.2, alla som har en ledande roll på företaget ska utvärdera sitt arbete. Det 
finns i dagens läge ett utvärderingsverktyg som kallas IRO, Interna revisioner, dessa är till för 
att de olika avdelningarna ska kunna utvärdera den egna verksamheten. Varje enskild 
avdelning får själv välja när en IRO ska utföras. I dagsläget används inte IROer i särskilt stor 
utsträckning. Företaget använder sig dessutom av STARK- Stanna upp, Tänk igenom, Agera, 
Reflektera och Kommunicera, som är en slags självkontroll. Självkontrollen är ett 
komplement till självutvärderingen. För att uppfylla detta krav behöver IROerna arbetas om 
och utvecklas, det kanske även behöver kompletteras med ytterligare någon metod. I de båda 
guiderna finns mer beskrivet hur självutvärderingen kan gå till. Självutvärdering är en svår 
process, det gäller att kunna bedöma sitt eget arbete objektivt. En självutvärderingskultur 
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behöver byggas upp i organisationen för att detta ska bli naturligt. Det är viktigt att det inte 
blir ett sätt att hitta vem som har gjort fel, utan vad som har blivit fel, med syftet att förbättra.

Oberoende utvärdering, 6.3, 6.6, dessa krav behandlar ämnet oberoende utvärdering, syftet 
med utvärdering och hur resultatet ska tas om hand och kommuniceras i verksamheten. Det 
bedrivs oberoende utvärdering på företaget idag, men IAEA beskriver en helhet som inte 
återfinns i företagets arbete med utvärderingar. Kraven uppfylls delvis med KRO-
verksamheten, kvalitetsrevisioner som utförs med jämna mellanrum på företaget. Andra typer 
av oberoende utvärdering som görs på OKG är granskningsverksamheten och WANOs peer 
reviews. I den kärnkraftsspecifika guiden DS 349 finns dessutom ett flertal olika sorters 
utvärdering omnämnda som är specifika för kärnkraftsbranschen. Dessa kan organisationen 
använda sig av för att hitta förbättringsmöjligheter. 

Genomgång av ledningssystemet, 6.7-6.9, dessa krav säger att det ska ske en utvärdering av 
ledningssystemet med jämna mellanrum, det står även vad som ska tas upp på 
utvärderingarna. Det som finns på OKG idag som påminner om detta är ledningens 
genomgång, men det fungerar inte på ett tillfredställande sätt. Företagsledningen genomgår 
just nu en yellow belt-utbildning i Sex Sigma, deras gemensamma projekt är att förbättra 
ledningens genomgång. Ledningen har dessutom fått ta del av dessa krav, för att kunna ta 
hänsyn till IAEAs syn på ledningens genomgång, under omarbetningen. I guiderna står det 
beskrivet vilken information som ska finnas tillgänglig vid ledningens genomgång och vad för 
information som ska kommuniceras i organisationen efter genomgången.

Avvikelser och korrigerande och förebyggande åtgärder, 6.16, kravet handlar om potentiella 
källor till avvikelser som ska tas om hand bland annat genom erfarenhetsåterföring från de 
egna verken och från andra verk i världen, ta reda på och använda best practice. Det finns idag 
ett system för erfarenhetsåterföring, men det är till stor del inriktat på teknik. Lotta Sätterlund1

menar att enligt en rapport från WANO används inte erfarenhetsåterföringsprogrammet i 
tillräckligt stor utsträckning i företaget idag. Det skulle även behöva finnas information inom 
områdena människa och organisation. Best practice används i mindre omfattning av företaget. 
Den verksamhet inom avvikelsehantering som utförs idag är till stor del korrigerande 
åtgärder. Förebyggande åtgärder och potentiella källor till avvikelser utförs i mindre 
omfattning. I guiderna står det bland annat vad syftet med förebyggande åtgärder är och hur 
de bör tas om hand. 

Förbättringar, 6.17-6.18, kraven säger att möjligheter att förbättra ledningssystemet ska 
identifieras och planeras, resurser ska fördelas till förbättringar, förbättringarna ska bevakas 
och följas upp. Förbättringsarbete utförs i mindre omfattning inom verksamheten, som det är 
idag, det finns ingen företagsövergripande systematik eller struktur för ständiga förbättringar. 
De förbättringar som genomförs borde även följas upp på ett bättre sätt, än vad som görs idag. 
OKG behöver utarbeta en metod för att börja arbeta med ständiga förbättringar, det behövs 
även resurser för att göra detta. Företagsledningen driver för tillfället ett Sex sigma projekt för 
att förbättra ledningens genomgång. Det finns även planer på att utbilda medarbetare så att de 
uppnår black belt-nivå i Sex sigma. Utvecklande av DMAIC som metod, så att det passar 

                                                
1

Lotta Sätterlund, Enhetschef Organisationsutveckling och kompetenssäkring, intervju den 30 mars 2007
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organisationen, är ett bra hjälpmedel för att börja jobba med ständiga förbättringar, det skulle 
även ge en struktur för att följa upp genomförda förbättringar.
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6. Reliabilitet och validitet

Författaren har tolkat innehållet i företagets verksamhetssystem och IAEAs krav inom samma 
område. Dessa tolkningar jämförs sedan med varandra. Tolkningarna är kopplade till 
författaren, vilket kan ha inverkan på reliabiliteten.   

För att få vidare information inom olika områden där resultatet varit osäkert, utfördes både 
litteratur- och dokumentstudier samt intervjuer med berörda personer vilket höjer 
reliabiliteten. En bedömning gjordes av respondenten, om kravet uppfylls eller ej. 
Intervjuerna utfördes inom ett område som kan upplevas som känsligt, respondenten kan 
uppleva situationen som påfrestande, detta kan ha en negativ inverkan på reliabiliteten. 
Respondenten fick i förväg ta del av intervjufrågorna, vilket höjer reliabiliteten och 
validiteten på intervjun.

Validiteten i examensarbetet ökar av att data samlats in på ett systematiskt sätt och med flera 
olika metoder. Det finns även anteckningar från intervjuer och underlag som visar hur 
företaget uppfyller olika krav, vilket ökar validiteten.
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7. Diskussion

Ett kärnkraftverk är till stor del styrt av krav från flera olika håll, bland annat från SKI. För att 
kunna driva verksamheten måste kraven och sättet att driva verksamheten på sammanvävas. 
Om verksamheten inte drivs på detta sätt kan det lätt skapa problem att både kunna driva 
framåt, samtidigt som kravbilden ska uppfyllas. OKG måste inte leva upp till IAEAs krav, om 
de väljer att göra det är det upp till organisationen.

Tolkningen som gjorts utgår ifrån dokumentation och intervjuer. I vissa fall skulle det kunna 
vara så att det finns dokumenterade rutiner, men det används inte av medarbetarna. Det finns 
antagligen också fall där kravet egentligen uppfylls av medarbetarna, men det finns ingen 
dokumentation på det, vilket innebär problem om det till exempel kommer nyanställda och 
det inte finns rutiner för hur arbetet utförs.

Det finns ett antal förbättringsmöjligheter i verksamhetssystemet för att IAEAs krav ska 
uppfyllas. Flera av de ouppfyllda kraven skulle lätt kunna uppfyllas med lite tid och arbete, 
det finns även de krav som kräver mycket tid och mycket arbete både med utveckling av 
strukturer och metoder och sedan implementering av dessa i verksamheten. Eftersom vissa av 
kraven är lätta att uppfylla kanske dessa ska uppfyllas först, sedan behöver beslut tas vilka av 
de större kraven som ska prioriteras, det kan bli för mycket om alla ska arbetas på samtidigt.

Självutvärdering som begrepp är till stor del nytt för företaget, det finns sedan tidigare IRO, 
Interna revisioner. Varje avdelning får själv bestämma när de ska utföra IROer, på vad och 
hur ofta. Det är lite olika hur bra de olika avdelningarna är på att revidera sig själva, vissa 
avdelningar har scheman som de följer andra avdelningar utför inga IROer över huvud taget. 
Revisioner används för att säkerställa att ledningssystemet är och förblir effektivt. För att
uppfylla IAEAs krav om självutvärdering kan det behövas ytterligare metoder i verksamheten 
för att utvärdera arbetet. STARK, som är ett verktyg för självkontroll, är ett komplement till 
självutvärderingen, som används på OKG idag. Vid arbete med självutvärdering är det viktigt 
att tydliggöra att det gäller att hitta vad som blivit fel eller vad som kan bli bättre, inte vem 
som gjort fel.   
Oberoende utvärdering utförs idag, bland annat i form av kvalitetsrevisioner och riktade 
granskningar. WANO utför även peer reviews. IAEA beskriver en helhet som inte existerar i 
dagens läge på företaget, vad det gäller oberoende utvärdering.
En sammanvägning av dessa olika utvärderingar skulle antagligen ge det bästa resultatet, 
utvärderingarna skulle kunna använda information från varandra. Detta förutsätter dock att 
utvärderingarna är synkroniserade i planering med mera. En sammanvägd bild skulle 
troligtvis komplettera varandra.

En klassificering av dokument, såsom rutiner och instruktioner, skulle kunna ge extra hjälp
till säkerhetskulturen. Det är även viktigt att se till att en sådan klassificering inte tar bort det 
sunda förnuftet och medarbetarnas kunskap. Det skulle kunna skapa en situation då 
medarbetaren känner att så länge rutinen utförs som den är nedskriven behöver inget mer 
göras, vilket kan förringa arbetet med ständiga förbättringar. Det är viktigt att kunskapen och 
erfarenheten som medarbetarna har tas tillvara. Om medarbetarna enbart arbetar på rutin blir 
troligtvis risken för olyckor större. Klassificeringen kan ge medarbetaren som ska utföra 
rutinen en känsla för hur stor inverkan arbetet har på säkerheten, det kan även användas för att 
styra vem som får utföra olika arbeten.
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Processinriktat arbete gör det lättare för medarbetarna att jobba mot samma mål och vision, 
eftersom det tydliggör att alla faktiskt arbetar för samma ändamål. Det underlättar dessutom 
för kommunikationen mellan olika delar i processen, som i en linjeorganisation ligger på olika 
avdelningar. Flera av de ouppfyllda kraven handlar om processtyrda organisationer, skulle 
processtänkande införas skulle flera av dessa krav uppfyllas. Det som behöver göras inom 
detta område i första hand är att ta beslut om hur processerna ska användas i företaget. Om 
processägare infördes skulle det antagligen underlätta processarbetet en hel del. Om varje 
enskild process har en person som är ansvarig för processen och förbättringsarbetet inom 
processen har arbetet större förutsättningar att utvecklas. Om organisationen börjar arbeta mer 
med processer kommer det antagligen att underlätta arbetet med ständiga förbättringar, då 
arbetet synliggörs. Ett processinriktat arbete ger dessutom möjligheter att förbättra 
kommunikationen mellan avdelningar.

Avvikelsehantering skulle antagligen behöva en gemensam process för att kunna fungera på 
bästa sätt.

Kraven om ständiga förbättringar kommer antagligen att uppfyllas genom skapandet av en 
företagsgemensam förbättringsmetod, där företaget sneglar på Sex Sigma-metodiken. Sex 
Sigma-metodiken innehåller det som IAEA kräver, identifiering av förbättringsmöjligheter, 
förbättringarna ska övervakas och effektiviteten av förbättringen ska kontrolleras. 
Uppföljningen av förbättringar kan göras bättre med hjälp av en bra förbättringsmetod. Ett 
återkommande ämne inom kvalitetsteknik är att alla beslut ska baseras på fakta. Inom Sex 
Sigma-metodiken finns många statistiska verktyg som kan underlätta insamlingen av fakta. 
Det är dock ett omfattande arbete att implementera metoden i verksamheten och att använda 
den fullt ut.

IAEA och WANO har många dokument som kan användas av OKG för att komma vidare 
med förbättringsarbetet inom flera områden. Dessa kan vara till stor hjälp för att se hur olika 
problem kan lösas. Det finns även information som visar på hur andra företag har jobbat för 
att lösa dessa frågor.



22

8.  Slutsats

Det finns ett antal förbättringsmöjligheter för att verksamhetssystemet ska kunna uppfylla 
IAEA GS-R-3. De största områdena att jobba med är: Klassificering av dokument, 
processinriktat arbete, utvärdering av verksamheten, avvikelsehantering, förbättringsarbete 
och erfarenhetsåterföring. Inom vissa av dessa områden är arbetet redan påbörjat.

Klassificering av dokument: IAEA har en metodik för att klassificera rutiner och 
instruktioner, med utgångspunkt från klassningslistor av system, byggnader och komponenter. 

Processinriktat arbete: Processinriktat arbete finns inte i någon större utsträckning på 
företaget, i dagens läge använder till exempel kvalitetsrevisionerna de utarbetade 
processkartorna. Det finns framarbetat underlag som kan användas, ett beslut behöver tas på 
hur processkartläggningen ska användas på företaget.

Utvärdering: Oberoende utvärdering och självutvärdering bör ge och få information från 
varandra, planeringen av dessa bör synkas samman, så att de kan komplettera varandra. Syftet 
med utvärdering är att förbättra verksamheten, det är viktigt att syftet är tydligt för 
medarbetarna.
Självutvärdering: För att självutvärderingar ska bli en del av det dagliga arbetet krävs att en 
kultur skapas för detta arbete. Självutvärdering handlar om ett grundläggande beteende. 
Oberoende utvärdering: Det finns oberoende utvärdering på företaget, men IAEA beskriver en 
helhet som inte finns på företaget idag, den behöver utvecklas. IAEA beskriver även hur 
utvärderingen av företaget kan ske.

Avvikelsehantering: Det finns avvikelsehantering på företaget idag, men den kan bli bättre. 
För tillfället anmäls olika sorters avvikelser i minst tre olika databaser, en samordnad process 
för dessa vore kanske en bättre lösning på problemet.

Förbättringsarbete: Företaget har planer på att skapa en anpassad företagsgemensam metodik 
för att arbeta med förbättringar och sneglar åt Sex Sigma. Företagsledningen går en yellow 
belt-utbildning i Sex Sigma, där de arbetar tillsammans på ett projekt som ska leda till en 
förbättring i ledningens genomgång. Det finns även planer på att utbilda några medarbetare 
till black belt-nivå i Sex Sigma.

Erfarenhetsåterföring: WANO tar upp hur erfarenhetsåterföring kan byggas upp på ett 
kärnkraftverk. Det finns erfarenhetsåterföring på företaget idag, men den behöver utvecklas. 
Dels behöver användningen av erfarenheter förbättras, dels återföringen av erfarenheter inom 
vissa områden. Idag finns främst återföring inom drifterfarenheter, detta behöver utvecklas till 
att omfatta även människor och organisation.
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9. Förslag till fortsatt arbete

Förslag till fortsatt arbete är i första hand:

 Besluta hur processkartorna ska användas och implementera processtänkande i 
verksamheten.

 Se över de funna gapen och underlaget som tagits fram för att kunna uppfylla 
standarden.

9.1 Underlag

Det finns ett antal gap mellan OKGs verksamhetssystem och IAEAs säkerhetsstandard GS-R-
3. För att överbrygga dessa gap behöver vissa delar av OKGs nuvarande verksamhet 
omarbetas, det finns även vissa områden som dagens verksamhetssystem inte alls tagit hand 
om, vilka behöver byggas upp. Några områden behöver arbetas mer på än andra, inom dessa 
områden har underlag tagits fram för att kunna arbeta vidare med dem. Underlaget är i första 
hand taget från IAEA och WANO, som bistår kärnkraftsbranschen med bland annat best 
practice, olika metoder och riktlinjer inom olika ämnesområden. En stor del av informationen 
som bistås är inte officiell. 
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