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Nuclear power production carries potential risks both for the environment and for
the work force. Different safety measures are employed and they stem from local
rules as well as from regulatory authorities. This work describes the development of a
safety promoting tool at Forsmark Power Plant, one of Sweden’s three Nuclear
power plants. We describe the development of a computer based system for Pre-Job
Briefing and Post-Job Debriefing. The organization at Forsmark did not have
satisfactory routines and documentation for these operative work procedures, mainly
because the large organization and the different sections function relatively
independent from each other. Hence the working culture and organization has
prevented the development of a unified work procedure for service and inspection
work. This master thesis has two parts. A compilation has been made from multiple
interviews in order to develop the requirements of a system for Pre-Job Briefing and
Post-Job Debriefing. Following this an IT based system has been developed in order to
handle the specified procedures. The concept of the user-centered system design
process and usability methods has been used. The developed system has been met
with acceptance and will be employed in production. It is concluded that the
systematic analysis and the employment of the designed system may augment the
ability for the organization at Forsmark to live up to the guidelines set by regulatory
authorities and thereby create a more secure work environment and power
production.
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Sammanfattning
Sverige har tre kärnkraftverk i drift, ett av dessa är Forsmark kärnkraftverk.
En kärnkraftsverksamhet är en riskfylld verksamhet som tillämpar olika säkerhetsrutiner för att minimera de risker som föreligger. Några av dessa säkerhetsrutiner kallas för Pre-Job Briefing och Post-Job Debriefing. Organisationen vid Forsmarks kärnkraftverk saknar dock i dagsläget en tillfredsställande
användning av dessa operativa arbetsrutiner. Detta beror i huvudsak på att
organisationen vid Forsmarks kärnkraftverk är stor och att dess anläggningar
och avdelningar är relativt fristående från varandra. Detta har skapat en kultur som gör att användningen av dessa operativa arbetsrutiner inte är enhetlig
och konsekvent inom hela organisationen. För att hantera detta har främst
två delar i denna studie utförts. Dels har en sammanställning av de främsta
aktörernas användning av dessa operativa arbetsrutiner genomförts samt att
verksamheten vid Forsmark kärnkraft har analyserats utifrån intervjuer och
observationer. Utifrån detta och en kravanalys har ett IT-stöd utvecklats, som
blir gemensamt för hela organisationen och kan på så sätt skapa en mer enhetlig användning av dessa operativa arbetsrutiner. IT-stödet har utvecklats
med hjälp av en process för användarcentrerad systemdesign och metoder som
fokuserar på användbarhet. De slutsatser som framkommit tillsammans med
det IT-stöd som utvecklats väntas det leda till förändrade rutiner för Pre-Job
Briefing och Post-Job Debriefing och bättre möjligheter till att läsa och lagra mötesprotokoll för dessa. På så sätt kan organisationen bättre leva upp
till de riktlinjer som finns för de operativa arbetsrutinerna och i sin tur öka
säkerheten ytterligare ett steg vid verksamheten.

Förord
Att skriva examensarbete vid Forsmarks kärnkraftverk har varit väldigt
roligt och lärorikt och vi vill tacka för all hjälp och allt stöd vi fått under
arbetets gång. Vi har uppskattat den öppna, vänliga och intressanta atmosfär som finns vid Forsmarks kärnkraftverk. Ett stort tack riktas till
samtliga respondenter för att de tagit sig tid att träffa oss och medverka
i vår verksamhets- och användbarhetsstudie. De har bidragit med värdefulla åsikter som har gjort att detta examensarbete varit möjligt att
genomföra.
Speciellt vill vi tacka vår handledare Reima Harju som varit till ovärderlig
hjälp i form av bollplank och inspiratör, vilket gjort att vi har kunnat
fokusera på vår uppgift. Dessutom har han visat stort förtroende för våra
åsikter och värdesatt våra tankar vilket gjort att vi kunnat använda den
kunskap som erhållits under arbetets gång.
Även ett speciellt tack riktas till dataansvarig på FTQ, Annika Vallgren,
som tålmodigt och pedagogiskt ställt upp som hjälp med utvecklingen av
IT-stödet. Stort tack! Sist men inte minst vill vi tacka vår ämnesgranskare Åsa Cajander som visat ett stort stöd i arbetet med att utvärdera och
förbättra examensarbetets innehåll och kvalitet.
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Begrepp och definitioner
Begrepp och uttryck definieras och beskrivs löpande genom hela examensarbetet
där det anses hjälpa läsaren. Nedan beskrivs några av de begrepp och definitioner
som är lämpliga att ta upp redan innan inledningen av detta examensarbete.
Erfarenhetsåterföring och kunskapsöverföring vid ett kärnkraftverk är en
process för att samla upp och sprida erfarenheter och kunskap inom organisationen.
Pre-Job Briefing och Post-Job Debriefing är två operativa arbetsrutiner som
även benämns arbetsgenomgång respektive återkoppling på utfört arbete
i detta examensarbete. Båda dessa mötesformer definieras som ett formellt och
planerat möte som följer en checklista eller ett mötesprotokoll. Erfarenhetsåterföring
och de operativa arbetsrutiner definieras mer ingående i kapitlet Resultat under
rubriken 5.2 Erfarenhetsåterföring och operativa arbetsrutiner på sidorna 29-30.
Uttrycket aktörerna definieras som alla intresseorganisationer, FN-organ, myndigheter och kärnkraftverk inom den globala energi- och kärnkraftsbranschen
som behandlas i detta examensarbete. Dessa är WANO (World Association of
Nuclear Operators), IAEA (International Atom Energy Agency), DoE (U.S.
Department of Energy), DoE Hanford samt FKA (Forsmarks Kraftgrupp AB),
OKG (Oskarhamns Kraftgrupp AB) och Ringhals kärnkraftverk. FKA benämns
vidare i rapporten som Forsmarks kärnkraftverk.
Relex FRACAS är en programvara som är tillverkad av ett externt företag vid
namn Relex. Med hjälp av denna programvara kan företag efter eget behov och till en
viss gräns förändra en färdig databaslösning samt skapa webbgränssnitt, rapporter
och grafer som kopplas till denna.

Roller och beteckningar inom Forsmarks kärnkraftverk
I regel finns det olika uppfattningar om roller och beteckningar inom en stor
organisation. Detta har varit högst påtagligt vid Forsmarks kärnkraftverk. Utifrån
de begrepp och beteckningar som finns inom denna organisation och den övriga
kärnkraftbranschen följer en definition av dessa nedan.
Arbetsansvarig har det närmaste ansvaret för det praktiska utförandet av en
arbetsuppgift.
En arbetsledare är avdelningen Underhåll och materials huvudsakliga koppling
och diskussionspart mot driftkontoret eftersom att då ett underhållarbete ska
utföras i anläggningen måste arbetsledningen anhålla om olika tillstånd av driftkontoret innan det kan ske. I slutändan ger arbetsledaren sitt godkännande så att
den utförande personalen kan utföra sin arbetsuppgift.
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En revision innebär att en reaktor och dess anläggning ställs av för ett större
årligt underhållsarbete.
Utförande personal definieras som den eller de personer som utför en arbetsuppgift, oftast ett underhållsarbete, i anläggningen rent praktiskt. Detta är normalt
minst en montör av något slag samt en arbetsansvarig. Deras närmaste chef är
arbetsledaren.
Nedan följer en lista som förklarar vissa förkortningar i denna uppsats.
F1

Forsmark 1

F1DC

Driftledning och driftledningsstöd vid F1

F1 Drift

Skiftlagen som sköter driften vid F1

FGV

Avdelningen för Administrativt verksamhetsstöd

FKA

Forsmarks Kraftgrupp AB

FMIM

Gruppen för Mekaniskt Montage under avdelningen Underhåll och
material

FMK2

Gruppen för Operativt underhåll F2

FMM2

Gruppen för Mekaniskt underhåll F2

FML

Stöd för avdelningen Underhåll och material

FMP3

Gruppen för planering vid avdelningen Underhåll och material vid
F3

FTQ

Avdelningen för erfarenhetsåterföring vid Forsmarks kärnkraftverk

SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige

2

1

Inledning

I Sverige finns det tre stycken operativa kärnkraftverk, dessa verksamheter är stora
och komplexa. Vid ett kärnkraftverk pågår förutom driften även ett kontinuerligt
underhållsarbete. Alla de svenska kärnkraftverken har ett antal anläggningar och
verksamheter som ska samarbeta med varandra internt. Samarbetet är viktigt då en
kärnkraftverksamhet är fylld med risker. De risker som föreligger inom dessa verksamheter är viktiga att ta hänsyn till då de annars kan få negativa konsekvenser
inte enbart för den personal som är direkt kopplade till en arbetsuppgift, utan även
för resten av den aktuella verksamheten och samhället. För att undvika de risker
som finns har varje verksamhet uppsatta mål och krav som ska följas och eftersträvas. Det kan till exempel handla om säkerhets- och produktionsmål och beroende
på vad det är för verksamhet skiljer sig dessa mål och krav åt. De krav som ställs
på en kärnkraftverksamhet är ur säkerhetssynpunkt mycket höga. (SSM 2011) Det
är inte bara olyckor och katastrofer som måste undvikas. Det är även väsentligt
att undvika de problem och tillbud som inträffar mer frekvent, vars konsekvenser
är mindre allvarliga men som kan ligga till grund för olyckor. Därför faller det sig
naturligt att frågor kring säkerheten inom kärnkraftverk får stort utrymme. För att
uppfylla de krav som ställs på svensk kärnkraftsindustri finns dels administrativa
instruktioner där olika ansvarsroller och befogenheter är reglerade och dels tekniskt
orienterade drift- och störningsinstruktioner. Det dagliga driftarbetet är ett väl reglerat arbete inom svensk industri. De olika driftlägena normal drift, revision samt
störd drift ställer höga krav på personalens flexibilitet vid Forsmarks kärnkraftverk.
(Erfarenhetsåterföringsanalytiker 1 2011-02-02)
En del av arbetet med att främja säkerhetsfrågan handlar om erfarenhetsåterföring, vilket innebär att lärdomar och kunskap ska dokumenteras, lagras och föras vidare inom organisationen på ett effektivt sätt. Dock visade det sig vid ett besök från
organisationen World Association of Nuclear Operators (WANO) år 2004 att processen för erfarenhetsåterföringen fungerade mindre bra vid Forsmarks kärnkraftverk.
Granskningen visade på att en viktigt del av att en effektiv erfarenhetsåterföringsprocess skulle fungera, vad bland annat gällde de operativa arbetsrutinerna för arbetsgenomgång och återkoppling på utfört arbete, saknades och behövde förbättras.
Genom att använda dessa operativa arbetsrutiner och bättre ta tillvara på uppkomna
erfarenheter kan säkerhetskulturen på Forsmark Kärnkraftverk stärkas. Efter WANO:s granskning infördes förändrade rutiner för de två operativa arbetsrutinerna,
som finns beskrivna senare i examensarbetet, varav organisationen började använda
sig av dessa. Ett problem uppstod dock då användningen av Pre-Job Briefing och
Post-Job Debriefing inte var effektiva. Dels var det problem med dokumentering av
själva mötet, samt även att kunna dra nytta av tidigare utförda arbetsgenomgångar
då det var svårt att söka bland tidigare genomförda möten på ett smidigt och effektivt sätt. Ett led i att förbättra de operativa arbetsrutinerna skulle kunna vara
att utveckla och införa ett IT-stöd som kan förenkla dokumentering och åtkomst av
information. (Erfarenhetsåterföringsanalytiker 1 2011-01-25)
För att ett IT-stöd ska kunna stödja kunskapsprocesser och stärka säkerheten på
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ett effektivt sätt behöver det vara användbart samt integrerat i företags organisation
och arbetsprocesser. Information måste vara lättillgänglig i rätt form, på rätt plats
och vid rätt tillfälle. Det är även viktigt att kunna rapportera och återkoppla information som har erhållits under arbetets gång på ett smidigt sätt. För att IT-stödet
skall bli användbart på lång sikt måste det utvecklas i samråd med de användare
som ska nyttja systemet. Med hjälp av ett IT-stöd kan dokumentering och lagring
av mötesprotokoll ske digitalt och samlas i en och samma databas. Detta gör det
möjligt att återkoppla information på ett smidigt sätt till nästkommande arbeten
som är av liknande karaktär inom Forsmarks kärnkraftverk.
Nästkommande stycke tar upp två exempel på tillbud och olyckor som har skett
vid Forsmarks kärnkraftverk där det granskningsarbete som skett efter olyckorna
kunnat visa att tillbuden och olyckorna hade kunnat undvikas ifall organisationen
hade haft en bättre tillämpning av Pre-Job Briefing.

1.1

Tillbud och olyckor vid Forsmarks kärnkraftverk

Vid en revision år 2010 på en av Forsmarks anläggningar skulle en transformator
tas ur drift inför ett underhållsarbete, vilket bland annat gick ut på att utföra nya
kopplingar i ett 70 kV-ställverk. Olyckligtvis lokaliserade den utförande personalen
fel jordningspunkt och anbringade ett jordningsdon på en spänningssatt skena. Innan själva jordningen sker ska som ett säkerhetsmoment ett gnistprov utföras för
att kontrollera att det inte finns någon spänning i utrustningen eller ledningarna.
Detta moment genomfördes inte vid arbetet. Själva arbetet skedde också under ett
nattskift vilket gjorde att belysningen stundtals var dålig. Brister i utbildning och
träning bedömdes vara en bakomliggande orsak och dålig belysning ansågs vara en
bidragande orsak till detta tillbud. Lyckligtvis medförde händelsen inga personskador, men resultatet av den utredning som utfördes påpekade att tillbudet kunde ha
undvikits ifall arbetet föregåtts av en Pre-Job Briefing. (FKA 2010c)
Vid en annan revision samma år inträffade en arbetsplatsolycka vid Forsmarks
kärnkraftverk då en översyn av en inloppsventil till en högtrycksturbin skulle genomföras. I samband med detta arbete befann sig inte arbetsledaren vid Forsmarks
kärnkraftverk. Arbetsledarens uppgift är att hålla en genomgång om arbetets utförande med den utförande personalen innan arbetets start, vilket då inte hade skett i
detta fall. Den riskbedömning som genomfördes innan arbetets start var heller inte
tillfredsställande eftersom att den var för generellt utförd så att de speciella förhållanden och problem som rådde i samband med arbetet ej hade identifierats. Även i
detta fall visar den utredning som utförts att olyckan hade kunnat undvikas ifall det
skett en korrekt genomförd arbetsgenomgång innan arbetets start. Den montör som
deltog i arbetet var förvisso mer erfaren än den person som var arbetsansvarig men
på grund av rådande hierarki och rollfördelning mellan personalen på Forsmarks
kärnkraftverk delade arbetaren inte med sig av sin kunskap till den person som var
arbetsansvarig (Erfarenhetsåterföringsanalytiker 1 2010-02-23). Olyckan resulterade
i att en person fick ett lyftblock i huvudet med en sårskada som följd samt att en
person fick en lättare handskada. (FKA 2010b)
De exempel som presenterats ovan visar på att det är viktigt att den personal
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som planerar och utför underhållsarbeten måste ha rätt kunskap och erfarenhet om
arbetsuppgiften som ska genomföras, samt att det sker en genomgång av detta innan
arbetets utförande. En viktig del i detta och en förutsättning för erfarenhetsåterföringen är också att en återkoppling på utfört arbete genomförs, så att kunskap om
arbetsuppgifter kan samlas upp och spridas inom organisationen.

1.2

Syfte och frågeställning

Som presenterats ovan lämnar situationen vid Forsmarks kärnkraftverk en del
att önska gällande användningen av de operativa arbetsrutinerna. Det är tydligt
att säkerhetsarbetet kan stärkas på ett flertal punkter. En av dessa punkter rör
frågan kring erfarenhetsåterföringsprocessen. För att denna process ska förbättras
bör organisationen använda sig av Pre-Job Briefing och Post-Job Debriefing på
ett effektivare sätt än vad som görs i dagsläget. Ett led i att bemöta denna
problematik är att organisationen vid Forsmark granskar hur användningen av
de operativa arbetsrutinerna kan gå till samt implementerar och börjar använda
ett IT-stöd som kan dokumentera och lagra mötesprotokollen för de operativa
arbetsrutinerna. En stor del av syftet med följande examensarbete är således att
utveckla en prototyp av ett användbart IT-stöd som kan förbättra användningen av
de operativa arbetsrutinerna. Vidare i examensarbetet benämns denna prototyp för
IT-stödet. Syftet är även att undersöka vilka typiska utmaningar som kan uppstå i
samband med denna utveckling.
Syftet med följande examensarbete kan således konkretiseras ner till två huvudfrågor:
• Vad behöver förändras för att Forsmarks kärnkraftverk bättre ska leva upp till
aktörernas riktlinjer för användning av Pre-Job Briefing och Post-Job Debriefing?
• Vilka utmaningar kan påträffas vid utveckling av en användbar prototyp av
ett IT-stöd vid Forsmarks kärnkraftverk?
Uttrycket aktörerna har definierats tidigare i kapitlet Begrepp och definitioner och
med riktlinjer menas den information och den tillämpning av de två operativa
arbetsrutinerna som dessa aktörer sammantaget ger respektive föreslår.
För att kunna besvara ovanstående frågeställning behövs en djup förståelse för verksamheten vid Forsmarks kärnkraftverk och den rådande situationen. Genom att besvara nedanstående frågor kan denna förståelse möjliggöras.
• Hur ser verksamheten ut vid Forsmarks kärnkraftverk?
• Hur definieras och används de operativa arbetsrutinerna enligt aktörerna?
• Hur använder Forsmarks kärnkraftverk de operativa arbetsrutinerna i dagsläget?
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• Hur kan ett användbart IT-stöd främja användningen av de operativa arbetsrutinerna och bör detta se ut?
• Hur kan detta IT-stöd utvecklas med fokus på användbarhet?

1.3

Avgränsning

Det finns många aktörer som använder de operativa arbetsrutinerna och det litterära underlaget som resultatet bygger på i detta arbete anses ge en heltäckande
bild vad gäller dessa arbetsrutiner. Examensarbetets frågeställningar är avgränsade
kring Forsmarks kärnkraftverk men besvaras utifrån information hämtad från aktörerna. Utvecklingen av IT-stödet har därmed skett vid denna organisation och det
är dess slutanvändare som legat till grund för systemutvecklingens genomförande.
Det utvecklade IT-stödet kommer inte att implementeras i organisationens skarpa IT-miljö inom examensarbetets tidsram och utvecklingen av IT-stödet avgränsas
utifrån Relex FRACAS utvecklingsmöjligheter med avseende på följande funktioner:
• Inrapportering av mötesprotokoll för Pre-Job Briefing och Post-Job Debriefing
med hjälp av ett webbgränssnitt.
• Möjlighet att skicka ut mötesprotokollet via e-post till arbetsdeltagare.
• Lägga till länkar och dokument, såsom bilder eller filer, i webbgränssnittet för
dokumentering av mötesprotokoll.
• Generering av rapporter utifrån den information som matats in i mötesprotokollen.
• Verktyg för att bedöma vad för slags Pre-Job Briefing som är lämplig att
utföra.
• En feedback-funktion så användare kan ge åsikter om IT-stödet.
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2

Teoretisk referensram

För att kunna hantera syftet med examensarbetet presenteras härefter relevant teori
som är disponerad efter två teman. I den första delen beskrivs mänskligt felagerande och hur det är möjligt att hantera risker i samband med olyckor och fel inom
organisationer. I den andra delen presenteras teori om begreppet användbarhet och
hur det kan tillämpas inom systemutveckling. Dessa teorier utgör grunden för en del
av examensarbetets metod och diskussion.

2.1

Organisationens syn på mänskligt felagerande

Det finns två typer av synsätt som används som en förklaringsmodell för att förklara grunden till varför fel och olyckor uppstår. Det gamla, tillsynes mer förenklade,
synsättet antydde ofta att det var den enskilda individen som var orsaken till det
inträffade tillbudet eller olyckan. Om bara personen i fråga hade varit mer uppmärksam eller inte tummat på säkerheten för att hinna genomföra sin arbetsuppgift
kanske olyckan inte hade inträffat. Detta synsätt har varit en populär metod för att
utreda olyckor. Den är förhållandevis enkel och billig samt att det kan även vara bekvämt att skylla på enskilda personer i syfte att rädda organisationens rykte. Enligt
detta synsätt är den enskilda individen ansvarig för mer än 60 % av de inträffade
olycksfallen. (Dekker 2006:1-11) I det nya synsättet är utgångspunkten istället att
den enskilda människan har goda intentioner med sin handling och att det snarare är
organisationen som inte ger rätt förutsättningar för att personen ska kunna fullgöra
sin uppgift. De komplexa system som människan använder är i grund och botten inte
säkra och felfria. Systemen saknar ofta en relevant anpassning till människan och
dess förutsättningar. (Dekker 2006:16) Den tes beskrivits ovan kan illustreras i figur
1 nedan. Figuren visar att människan är ansvarig för 80% av de fel som inträffar, och
att resterande del av felen beror på att utrustning eller system ej fungerar korrekt.
Av dessa 80% så beror 70% av de fel på brister inom organisationen och bara 30%
på att den enskilda personen begår medvetna fel. Här finns ett stort utrymme att
minimera risken med uppkomna olyckor genom att ge den enskilda individen rätt
förutsättningar för att fel inte ska inträffa. (DoE 2009a:kap.1 s. 10)

Figur 1: Figuren visar problemet med att organisationen måste ge människan rätt
förutsättningar. Källa: DoE 2009a:kap.1 s. 10
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2.2

En säker och rapporterande kultur

Mänskligt felagerande uppstår inte slumpvis utan formas efter faktorer som är kopplade till en specifik situation och olika arbetsuppgifter. Dessa faktorer är en del av
den omgivning som människorna befinner sig och verkar i (Reason & Hoobs 2003:63).
Brist på kunskap och erfarenheter är en av de mest uppenbara faktorer som leder
till fel vid underhållsarbeten. Den personal som utför praktiska arbeten vet ofta hur
de ska genomföra en ny uppgift medan de inte helt säkert vet om deras handling är
korrekt utförd. Ofta får ung och oerfaren personal upptäcka de fallgropar som finns
på egen hand, istället för att ta del av relevant information som kan hjälpa dem att
undvika dessa. (Reason & Hoobs 2003:70)
Normalt startar och avslutas underhållsarbeten med någon form av dokumentering. Denna faktasammanställning beskriver inte bara arbetets utförande, utan
möjliggör även kommunikation mellan olika parter och säkerställer därmed en beskrivning av arbetets avslut samt innebörden av olika störningar i systemet (Reason
& Hoobs 2003:64). Säkerhetssystem är beroende av att de människor som utför
praktiskt arbete deltar i arbetet med att rapportera incidenter och erfarenheter.
Som en viktig utgångspunkt är det viktigt att personalen är inställd på detta. (Reason 1997:195)
2.2.1

Förutsättningar för en rapporterande kultur

I arbetet med att skapa en kultur där en rapportvillighet främjas finns det både
psykologiska och organisatoriska barriärer som måste beaktas. De viktigaste barriärerna kopplat till syftet med detta examensarbete handlar om att det kan finnas en
skepticism mot systemet, det vill säga hur bra det går att rapportera och om organisationen i sin tur tar åt sig och gör den information som rapporterats tillgänglig.
Det handlar även om hur mycket energi och tid det går åt till att rapportera (Reason
& Hoobs 2003:151). För att förbättra rapportvilligheten är det viktigt att personer
som rapporterar får återkoppling på det inrapporterade materialet, det är viktigt
att de inte får känslan av det som rapporteras försvinner spårlöst in i organisationen. Utifrån detta är det grundläggande att personer som rapporterar hela tiden får
en snabb, användbar, tillgänglig och framför allt lättbegriplig feedback. Användare
ska även få chansen att fritt få berätta sin egen historia, speciellt när det handlar
om komplexa system där olika system eller komponenter integrerar med varandra. (Reason & Hoobs 2003:152) I jämförelse med rapportering inom sjukvården är
det väsentligt att återkopplingen på rapporteringen är tillfredsställande. Evans m.
fl. (2006) skriver om detta och deras studie visar att 66% av berörda respondenter hade en uppfattning om att bristande återkoppling och besked om resultatet
av rapporteringen är en organisatorisk faktor som bidrar mest till att motarbeta
rapportering av incidenter. Andra barriärer som avskräcker sjukvårdspersonal från
rapportering är att formulär tar för lång tid att fylla i och att det ges otillräcklig tid
för att utföra rapporteringen (Evans 2006:42). Även Dekker (2007:43) menar att de
formulär som används för att rapportera måste vara enkla att använda och de får
inte vara omständliga att fylla i eller skicka in.
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Kopplat till detta har det konstaterats att många av de fel som inträffar vid
arbeten grundar sig i en bristfällig systemdesign. Att systemen som används och
ger information om underhållsarbeten ska vara enkla att förstå och användbara har
generellt varit lågt prioriterat för systemutvecklare. I många fall uppstår problem
eftersom att användarens och systemutvecklarens mentala modell inte stämmer överens. Användarnas mentala modell formas efter deras bild utav systemet och byggs
upp utav dokumentationer samt deras antagande om vad systemets funktioner och
utrustning är konstruerad att göra. Ofta beror alltså dessa problem på att systemutvecklare inte förstått användarnas perspektiv eller att de inte tar till sig av användarnas åsikter om hur de upplever och vill använda systemet. Innan ett system
köps in är det därför relevant att använda användarcentrerade designfrågor för att
identifiera viktiga aspekter med systemdesignen. Det är då viktigt att en grupp av
potentiella användare får besvara dessa frågor. (Reason & Hoobs 2003:122)
Utifrån det ovan sagda är det viktigt att hela organisationen ger individen rätt
förutsättningar och de rätta verktygen för att denne ska kunna utföra sitt arbete på
ett framgångsrikt och säkert sätt i en riskfylld miljö. Förutsättningar för detta är
bland annat att öka rapportvilligheten av kunskap och erfarenheter. Rapportering
måste kunna ske på ett tillfredsställande och effektivt sätt och lärdomar måste kunna dras av tidigare utförda arbeten. Detta kan möjliggöras med hjälp av ett IT-stöd
och för att inte användarna ska känna att informationen försvinner in i organisationen måste IT-stödet ge möjlighet till lagring och sökbarhet av information. För att
användarna ska vilja använda detta IT-stöd och att rapportvilligheten ska etableras
måste systemet också vara användbart. Teori som kopplar till detta och till det sistnämnda partiet om bristfällig systemdesign kommer att behandlas i nästkommande
två kapitel. Dessa presenterar begreppet användbarhet inom systemutveckling och
hur en process för användarcentrerad systemdesign bör se ut samt betydelsefulla
metoder inom systemutveckling.

2.3

Definition av begreppet användbarhet

För att förstå hur användbarhet inom systemutveckling kan användas på ett bra
sätt är det relevant att definiera begreppet användbarhet. Enligt den internationella
standarden ISO 9241-11 definieras det som:
Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för
användaren tillfredsställande sätt. (ISO 9241-11 1998)
Syftet med uttrycket ändamålsenligt är att kunna mäta till vilken grad ett mål
eller en uppgift är uppfylld medan uttrycket effektivt syftar till att beskriva vilket
arbete och vilken påfrestning som krävs för att uppnå målet eller för att slutföra
uppgiften. Utifrån det sista uttrycket, tillfredsställande, är det möjligt att mäta i
vilken utsträckningen användaren är tillfredsställd och vilka positiva känslor som
uppstår då produkten används. (ISO 9241-11 1998)
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2.4

Användarcentrerad systemdesign - en process för att utveckla användbara IT-system

Användarcentrerad systemdesign kan tolkas som en teori men också som en process
eller ett tankesätt inom systemutveckling och det är upp till betraktaren och dennes
syfte att avgöra hur denna tolkning ska ske. I detta examensarbete används denna
teori som en process som innehåller aktiviteter och metoder inom systemutveckling
som fokuserar på användbarhet. Utifrån detta föll valet på att i detta kapitel presentera teori om processen och vilka metoder som använts för att utveckla IT-stödet.
Denna process låg till grund för examensarbetet och har genomsyrat hela arbetsprocessen vid utvecklingen av IT-stödet. Under rubriken 3.2 Studiens genomförande
i nästkommande kapitel används denna teori för att presentera på vilket sätt detta
har skett.
Målet med en användarcentrerad systemdesign är att involvera användarna genom hela systemutvecklingsprocessen, från början då behov och krav samlas in till
själva införandet av det utvecklade systemet (Gulliksen m. fl. 2003:401). En viktig
aspekt av denna process är att använda en iterativ arbetsgång och låta systemet
växa fram sekvensiellt i olika delar, så kallad iterativ och inkrementell utveckling
(Gulliksen & Göransson 2002:148). Iterativ systemutveckling bygger på att varje
iteration ska innehålla en analys av användarnas krav och arbetssituation, det vill
säga deras arbetsmiljö och arbetsuppgifter. Den bör även innehålla en design- och
prototyputformningsfas samt en dokumenterad utvärdering av designens användbarhet. Förändringar i den efterföljande utformningen av prototyper ska grunda sig på
resultatet av denna utvärdering. På detta sätt sker en återkoppling till nästa iteration och hur den här iterativa arbetsprocessen kan gå till beskrivs nedan i Figur 2.
(Gulliksen & Göransson 2002:145-147). Ett inkrement i den inkrementella utvecklingen är en mindre del av systemet som kan levereras för praktisk användning till
slutanvändarna. Dessa inkrement itereras enligt det ovan beskrivna förloppet och
ska ha inverkan på nästkommande del av systemet, efter utvärdering med slutanvändarna. (Gulliksen m. fl. 2003:402)
Innan processen för den användarcentrerade systemdesignen kan påbörjas ska en
förstudie och verksamhetsanalys genomföras. Verksamhetsanalysen omfattning skiljer sig åt beroende på organisationens insikt i verksamhetens mål och behov av stöd.
I de fall organisationen inte är medveten om målen och vilka stöd de är i behov är det
lämpligt att utföra en grundlig verksamhetsanalys för att utröna verksamhetsmålen
och vilken typ av stöd som verkligen bör nyttjas. Därefter fortsätter den användarcentrerade systemdesignens livscykel med en planering av den användarcentrerade
systemutvecklingsprocessen. Denna planering ska i detalj beskriva när och hur olika
aktiviteter och metoder ska användas, samt hur användarna ska delta. Efter dessa
två faser kan genomförandet starta och inleds med en kravanalys vilket åskådligörs
i figur 2 som analys, vilket är det första huvudmomentet i en iteration. Denna del
syftar till att förstå användarnas behov och krav i deras specifika arbetssituation
och utifrån den organisation de befinner sig i. Kravanalysen består i stort av att
tydliggöra verksamhetsmålen, genomföra vidare fältstudier och att identifiera och
karaktärisera användarna i deras arbetsmiljö. Med fältstudier menas observationsin10

Figur 2: Figuren illustrerar hur en iteration inom processen för användarcentrerad
systemdesign kan gå till. Källa: Key Principles for User-centred Systems design
(Gulliksen m. fl. 2003:409)
tervjuer som utförs i olika användarmiljöer och arbetssituationer. Detta för att sedan
kunna definiera mål med systemet, designkriterier och användbarhetsmål. Det ska
tilläggas att i och med det iterativa angreppssättet utförs kravinsamling och analys
av kraven genom hela utvecklingsprocessen. (Gulliksen & Göransson 2002:157-159)
Även Kujala (2003:11) påpekar vinster med användardeltagande i systemutvecklingsprocessen och i huvudsak syftet och värdet med att involvera användarna tidigt
i denna process. Fältstudier är en särskilt bra metod för att förstå krav som är svåra att ringa in med bara intervjuer. Det är inte bara viktigt att förstå användarnas
behov utan också försöka förstå deras beteende och deras framtida användningssammanhang. Ibland kan det vara så att användarna har svårt att identifiera specifika
krav, men att de istället har en bättre uppfattning om målet med deras arbete och
hur de förbereder sig och utför sina arbetsuppgifter. (Kujala 2003:13)
För att uppfylla syftet med kravanalysen kan en användar- och en uppgiftsanalys
användas. Dessa två analyser utförs med fördel i användarnas arbetsmiljö eftersom
att de syftar till att förstå deras krav och behov, vilka olika användarkategorier
som finns samt användarnas arbetsuppgifter. Exempel på metoder som används
för dessa ändamål är bland annat intervjuer och observationer. Användaranalysen
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resulterar exempelvis i användarprofiler, designrekommendationer eller underlag för
en kravspecifikation. (Gulliksen & Göransson 2002:219-222) När den huvudsakliga
delen av kravanalysen är färdig tar en evolutionär utveckling vid.
Den evolutionära utvecklingen är iterativ och utgörs av tre tydliga spår: konceptuell design, interaktionsdesign och detaljerad design. Dessa tre åtfinns i figur 2 i det
andra huvudmomentet för en iteration - design för användbarhet. Konceptuell design
innebär att användargränssnittets utformning och struktur bland annat modelleras
med hjälp av penna och papper. Syftet med det andra spåret, interaktionsdesign,
är att ge struktur till interaktionen, navigeringen, funktionerna och informationen
i gränssnittet. Det sista spåret behandlar alla de detaljer som tillsammans bygger upp ett funktionsdugligt användargränssnitt. Dessa detaljer kan vara allt i från
knappar, menyer, grafer, och inmatningsfält till texter som beskriver dessa. Dessa
spår används i olika ordning och man bör åtminstone gå igenom en iteration av
konceptuell design och interaktionsdesign innan detaljerad design utförs för första
gången. (Gulliksen & Göransson 2002:163-166)
2.4.1

Prototyping

Inom processen för den användarcentrerade systemdesignen är prototyping ett bra
verktyg för att konkretisera och utvärdera designlösningar med slutanvändarna. Dess
användning ska börja i ett tidigt stadie och ske fortlöpande genom hela systemutvecklingsprocessen (Gulliksen m. fl. 2003:402). Teknikens syfte är att generera prototyper
av det slutgiltiga systemet som sedan kan testas och utvärderas med slutanvändarna. Att involvera slutanvändarna i designprocessen genom att visa dem konkreta
prototyper skapar i regel en bättre förståelse för det framtida systemets syfte och
funktion, i jämförelse med att presentera abstrakta specifikationer. Fördelen är också
att prototyper kan produceras relativt billigt och snabbt. (Nielsen 1993:93-94)
En metod för prototyping är snabb prototyping, vilket innebär att man samlar
in krav eller utvärderar designlösningar genom att tillverka pappersskisser. Prototyperna skapas med hjälp av penna och papper och har därmed en låg kostnad och
kan framställas på kort tid. Det betyder att systemutvecklare med gott samvete kan
slänga bort de pappersprototyper som inte kommer att användas. Detta arbetssätt
ger utrymme för att genomföra tester av flera olika lösningar samtidigt som chansen ökar att systemutvecklare inte fäster sig vid endast en prototyp. (Gulliken &
Göransson 2002:244)
2.4.2

Utvärderingsmetoder

Gulliksen & Göransson (2002) konstaterar att det finns tre viktiga aspekter med
utvärderingsmetoder. För det första är utvärderingar viktiga och ju tidigare i utvecklingsprocessen de utförs desto bättre, eftersom att fel som upptäcks i en senare
del av utvecklingsprocessen blir dyrare att rätta till. En annan aspekt är att deltagande metoder, vilket betyder att användarna är en del av utvärderingen, är en
viktig del utav en användarcentrerad attityd. Den sista punkten konstaterar att utvärderingar ofta talar om vad som är fel och vilka problem som finns, men inte hur
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dessa ska rättas till eller lösas på ett konstruktivt sätt. Det är en klar fördel om konstruktiv kritik och lösningar presenteras för de systemutvecklare som ska utveckla
IT-systemet. (Gulliksen & Göransson 2002:255) Eftersom att det finns både för- och
nackdelar med olika metoder för utvärdering är det fördelaktigt att använda fler än
en (Nielsen 1993:222-223). Nedan presenteras de utvärderingsmetoder som använts
i samband med detta examensarbete.
Scenariobaserade utvärderingar är en metod som ger en insikt i hur väl systemet stödjer slutanvändaren. Dessa används på system som håller på att införas
och går ut på att slutanvändare får utföra ett antal förutbestämda arbetsuppgifter,
så kallade scenarier. Varje utvärdering utförs med en användare i taget. Användarna
observeras när de utför scenarierna och får även svara på ett antal frågor om deras
uppfattning av systemet. Metoden fångar subjektiv information och fördelen är att
det ges möjligt att föra en dialog med slutanvändaren om problem med användbarheten. Den scenariobaserade utvärderingen tar dock relativt lång tid och låser
upp både slutanvändaren och den person som utvärderar. (Gulliksen & Göransson
2002:259)
En annan metod för att utvärdera en prototyp kallas för tänka-högt-metoden
och går ut på att användarna får beskriva sina tankar och intryck samtidigt som
de använder systemet. Detta kan skapa en förståelse om vilken uppfattning och syn
användarna har på systemet. Fördelen med tänka-högt-metoden är att den utifrån
få användare kan ge en stor mängd kvalitativ data. Användarnas kommenterar innehåller ofta tydliga förklaringar men det bör uppmärksammas att metoden kan ge
falska intryck om vad som orsakar användbarhetsproblem, eftersom att användarna
ofta har egna teorier om detta. De flesta människor tycker det känns ovant att verbalisera sina tankar. På grund av detta måste den person som leder utvärderingen
frekvent ställa stödfrågor som exempelvis Vad tänker du på nu? eller Vad tror du att
detta meddelande betyder? (Nielsen 1993:195-196). En nackdel är också att metoden
kan störa användarna i deras dagliga arbete samt att den bara går att utföra på
system eller prototyper som är tagna i drift (Gulliksen & Göransson 2002:256).
Det finns även utvärderingsmetoder som inte inkluderar användare utan förlitar
sig på bedömningar av användbarhetsexperter. En sådan metod kallas för heuristisk utvärdering och går ut på att systematiskt utvärdera ett gränssnitt för att
finna enkla och uppenbara felaktigheter. Idealt utförs denna utvärdering utifrån olika riktlinjer och tumregler för användbarhet men det är även troligt att de flesta
människor utför någon form av heuristisk utvärdering baserat på sina egna känslor
och sunt förnuft. (Nielsen 1993:155) Det har visat sig att olika personer som utvärderar hittar olika användbarhetsproblem och därmed är det relevant att använda flera
personer vid utvärdering, som inspekterar gränssnittet var för sig. (Nielsen 1993:156)
Det är relevant att de personer som utvärderar känner till användarnas arbetssituation och bakgrund eftersom att denna metod inte utförs i direkt samverkan med
användarna. Vidare är det en snabb och billig utvärdering. (Gulliksen & Göransson
2002:258) Eftersom att en av examensarbetets huvudfrågor studerar de utmaningar
som kan påträffas vid systemutveckling redovisas härefter teorier som knyter an till
problematiken med att nyttja en användarcentrerad attityd.
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2.4.3

Att tänka på vid deltagande design

Olsson & Jansson (2004:163-164) har i sin studie om deltagande design med tågförare
listat lärdomar som är viktiga att beakta i samband med nyttjande av metoder då
användare deltar i systemutvecklingen.
• Systemutvecklare måste möta användare på ett seriöst sätt. Det är viktigt att
användarna känner att systemutvecklarna litar på att användare vet vad de vill
samt att användares åsikter bekräftas av systemutvecklare. Om användarna
inte känner att deras åsikter räknas är risken att deras engagemang försvinner
helt och hållet. Det är alltså väsentligt att det finns en ömsesidig respekt mellan
systemutvecklare och användare och att systemutvecklarna ser ett värde i att
användarna bidrar med information till systemutvecklingen.
• Det är även viktigt att det finns ett gemensamt mål mellan användare och
systemutvecklare och att dessa parter kommunicerar med hjälp av ett gemensamt språk.
• Det kan vara svårt att involvera användare i arbetet med praktisk prototyping.
I detta arbete är det viktigt är att ta reda på vad användarnas arbetsuppgifter
handlar om och vad de har för mål med dessa. Om användarna inte känner
sig bekväma med verktyget för prototyping är risken att de istället fokuserar
på att lära sig använda verktyget. Utifrån detta är det relevant att använda
enkla verktyg och i regel fungerar enkla skissverktyg bäst.
2.4.4

Problem med systemutveckling inom organisationer

Gulliksen & Göransson (2002:311-312) konstaterar att utveckling av kommersiella
hyllprodukter är ett exempel på vanligt förekommande problem inom stora systemutvecklingsprojekt som sker internt i organisationer. Fallet är ofta att organisationen
och dess arbetsrutiner får anpassa sig efter dessa standardiserade IT-produkter istället för tvärtom. Detta kan generera användbarhetsproblem och ett användarcentrerat
arbetssätt kan stödja arbetet med att ställa krav på dessa produkter.
Vid systemutveckling inom organisationer är det även viktigt att det finns ett
åtagande från hela organisationen på alla nivåer. Det konstaterar Boivie m. fl.
(2003:637) i sin studie om hur användbarhet inte prioriteras vid ett systemutvecklingsprojekt inom den yrkesmässiga sjukvården. Det måste finnas en attityd inom
hela organisationen och speciellt i de högre skikten av organisationen, om att vara
öppen för förändring samt begreppet användbarhet. Beslut utanför systemutvecklingsprojektet får inte begränsa användbarhet och arbetet med att möta användarna.
På samma sätt är det viktigt att utvecklingen av IT-system sker i samråd med organisationens övriga utvecklingsprocess. I det fallet handlar det speciellt om organisationens utformning och utveckling av arbetsuppgifter och arbetsrutiner. Detta är en
av de faktorer som har en tendens att avskilja användbarhet och den yrkesmässiga
sjukvården i systemutvecklingsprojekt. (Boivie m. fl. 2003:636)
Den ovan presenterade teorin ligger till grund för den metod som valts och det
resultat som har framkommit vid studien. Fokus i följande examensarbete ligger
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på utveckling av ett IT-stöd som förbättrar erfarenhetsåterföringen vid Forsmarks
kärnkraftverk. Den teori som har använts i föreliggande examensarbete kan även
skapa en förståelse för hur det är möjligt att forma en mer säker och rapporterande
arbetsmiljö.
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3

Metod

Syftet och utformningen av föreliggande examensarbete har tagits fram i samråd
med FTQ, det vill säga avdelningen för erfarenhetsåterföring vid Forsmarks kärnkraftverk. Examensarbetets grundidé var att utveckla ett IT-stöd för att hantera de
operativa arbetsrutinerna Pre-Job Briefing och Post-Job Debriefing. Anledningen
till att detta behov uppkom var primärt bristande möjligheter av att söka bland
tidigare skrivna mötesprotokoll samt krav från WANO om att förbättra användningen av Pre-Job Briefing och Post-Job Debriefing. Vidare hade författarna egna
synpunkter om att IT-stödet skulle utvecklas med fokus på användarna genom hela
utvecklingsprocessen. För att uppnå detta ändamål lämpade sig processen användarcentrerad systemdesign väl och har nyttjats som en process innehållandes metoder
för att utveckla IT-stödet med fokus på slutanvändarna.

3.1

Metodansats

Enligt Jacobsen (2002:56) kräver en utforskande frågeställning en metod som tar
fram nyanserad information. Eftersom att examensarbetets syfte och frågeställning
är av denna karaktär föll valet på att nyttja en kvalitativ metod, som kan ge djupgående förklaringar för det aktuella ämnet. Detta medför ofta ett behov av att
koncentrera sig på några få undersökningsenheter vilket ger utrymme för att genomföra en omfattande och noggrann studie av dessa. En sådan metod lämpar sig
för insamling av kvalitativ data, som främst består av primär data som samlas in
med hjälp av observationer och öppna individuella intervjuer. Parallellt med detta
sker insamling av sekundär data, vilket innebär att litteratur och källor granskas.
(Jacobsen 2002:56) Det är viktigt att komma ihåg att erfarenheter och kunskap som
erhållits i samband med genomförandet av detta examensarbete inte enbart bygger på de intervjuer och litteraturstudier som utförts vid Forsmarks kärnkraftverk,
utan även genom författarnas egna observationer och tolkningar i samband med
fallstudien och utvecklingen av IT-stödet.
Inom processen för användarcentrerad systemdesign används kvalitativa undersökningsmetoder. Det går även att nyttja kvantitativa metoder vid en användarcentrerad systemutveckling för att vid varje iteration följa upp hur användbarheten
förändras. I relation till syftet med examensarbetet och utvecklingen av IT-stödet
låg fokus istället på att skapa en djupare förståelse genom att nyttja kvalitativa
metoder inom systemutvecklingsprocessen, varav användarna intervjuades samt observerades. Holme & Solvang (1991:78) menar till exempel att kvalitativa metoder
kännetecknas av att en stor mängd information samlas in genom intervjuer och
fältstudier och att man på detta sätt kan få djupare förståelse för ett studieobjekt
utifrån ett givet sammanhang.
Författarnas genomföranden av kurser inom ämnet Människa-datorinteraktion
vid Uppsala universitet som berör användbarhet samt erfarenhet från näringslivet
har format en god uppfattning kring systemutveckling, som strävar efter att bibehålla fokus på slutanvändarna och deras förutsättningar genom hela processen för
systemutveckling. Utifrån detta föll valet på att utgå ifrån den användarcentrerade
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attityd som beskrivits ovan, för att sedan göra en bedömning om det var möjligt att
nyttja denna. Examensarbetets förstudie, som beskrivs i inledningen under nästkommande rubrik, visade att det till en början fanns goda förutsättningar att intervjua
och observera användare i deras arbetssituation. Det passade även bra att använda
en användarcentrerad designprocess eftersom att examensarbetet också bygger på
en analys om hur användarna använder de operativa arbetsrutinerna i organisationen. Detta ledde till att studien av organisationens arbetsätt och utvecklingsprocess
och utvecklingen av IT-stödet kunde genomföras parallellt och på ett framgångsrikt
sätt. De metoder som har valts i samband med detta angreppssätt och hur dessa
har nyttjats redovisas mer ingående härnäst.

3.2

Studiens genomförande

Under examensarbetets inledande del diskuterades dess förutsättningar med FTQ:s
personal och enligt deras utsagor är anställda vid Forsmarks kärnkraftverk öppna
för intervjuer och normalt tillgängliga om inte olika omständigheter, som belyses
senare i rapporten, påverkar detta. I samband med detta konstaterades att det inte
fanns några tidigare utförda sammanställningar eller utvärderingar av hur de operativa arbetsrutinerna används vid Forsmarks kärnkraftvek. Det fanns heller inte
någon liknande dokumentation över vilka förutsättningar det fanns för att utveckla
ett IT-stöd. Efter detta startade en omfattande förstudie som innefattade olika litteraturstudier, vilka fortgick genom hela examensarbetet. Inom ramen för förstudien
studerades information inom kunskapsfältet Human Performance, eller Mänskliga
prestationer, och fokus låg även på att undersöka vad aktörerna skriver om Pre-Job
Briefing och Post-Job Debriefing. I detta arbete ingick också att studera de företagsinterna dokument som beskriver hur de två operativa arbetsrutinerna kan gå till
och hur de ska användas vid Forsmarks kärnkraftverk. Under förstudiens efterföljande delar kunde även de övriga svenska kärnkraftverkens motsvarande dokument
studeras. Sammantaget skapade dessa litteraturstudier en bra förståelse för det aktuella ämnet, samt att de gav goda förutsättningar för att genomföra intervjuer och
observationer vid Forsmarks kärnkraftverk.
Eftersom att organisationen som helhet inte var överens om hur de operativa
arbetsrutinerna skulle användas eller vilken typ av IT-stöd de var i behov av, var
nästa steg att påbörja en verksamhetsanalys. Den syftade till att lära känna organisationen och hur de operativa arbetsrutinerna används inom dess olika verksamheter.
Verksamhetsanalysen utfördes i huvudsak med hjälp av intervjuer och observationer
i användarnas arbetsmiljö. Detta arbete inleddes med att genomföra intervjuer med
ett antal personer som är väl bekanta med användningen av de operativa arbetsrutinerna vid Forsmarks kärnkraftverk och dessa respondenter valdes ut i samråd med
examensarbetets handledare. Motivet till att intervjua just dessa personer var för
att få en god insyn i verksamheten samt att få en uppfattning om vilka personer som
verkligen var slutanvändare och därmed lämpliga att centrera systemutvecklingen
kring. Efter att de första slutanvändarna identifierats kontaktades de via e-post och
telefon. På detta sätt kunde undertecknade inleda en relation med dessa samt boka
in en tid för intervju. Syftet med dessa intervjuer var att skapa en första bild av
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slutanvändarnas behov, arbetsmiljö och arbetsuppgifter, samt att få en djupare bild
av hur de operativa arbetsrutinerna används. Parallellt med detta tog planeringen
av den användarcentrerade systemutvecklingen vid. Planeringen genomfördes utifrån den projektplan som skapats inför examensarbetet samt den information om
organisationen och dess planering som hittills erhållits. Planen uppdaterades efter
hand och dokumenterades i form av en projektplan. I detta ingick listor med vilka
personer som skulle intervjuas och observeras vid olika tillfällen samt vilken metod
som skulle användas vid dessa tillfällen.
Utifrån det ovan nämnda startades en krav- och uppgiftsanalys som i huvudsak
innefattade identifiering av användarkategorier och arbetsuppgifter. Undertecknade observerade även ett flertal genomföranden av Pre-Job Briefing vid Forsmarks
kärnkraftverk. Detta moment var en naturlig del av verksamhets- och uppgiftsanalysen och syftade till skapa en mer nyanserad bild av användningssammanhanget. Vidare bestod verksamhetsanalysen också genomgående av att bekanta sig med
kärnkraftbranschens terminologi samt Forsmarks kärnkraftverks interna beteckningar och språk. I samband med detta skedde insamling av användarnas specifika krav
och behov av IT-stödet. Som ett verktyg för att samla in dessa samt designkriterier
för IT-stödets utformning användes snabb prototyping, eftersom att det kan fånga
upp krav och behov som är svåra att identifiera med hjälp av intervjuer eller observationer. En beskrivning av dessa krav och en uppföljning av dessa finns att läsa
om i Bilaga 2 under rubriken Kravförteckning.
Krav- och uppgiftsanalysen innefattade även en utvärdering om och hur det var
möjligt att utveckla IT-stödet på ett lämpligt sätt i organisationen. Många av de
intervjuade slutanvändarna har haft önskemål om i vilket system IT-stödet skulle
implementeras i. De mest påtalade var arbetsordersystemet Fenix, dokumenthanteringssystemet Arken, kontrollrummens digitala loggbok Digilogg samt erfarenhetsåterföringssystemet Erfka. Att implementera en lösning likt det IT-stöd som är resultatet av detta examensarbete, i något av de tre förstnämnda var inte ett alternativ.
Detta beror främst på att varje ändring i en eventuell lösning i dessa system skulle
ta för lång tid att införa eller att det skulle resultera i allt för stora kostnader för
dessa ändringar (Erfarenhetsåterföringsanalytiker 1 2011-02-02). Därmed föll valet
på att utveckla IT-stödet i Relex FRACAS. Fördelen är att detta system har en bra
integration mellan anläggningsregistret, som till exempel innehåller olika system och
komponenter i anläggningarna, och de operativa arbetsrutinerna, vilket var ett viktigt önskemål som uppkommit bland majoriteten av de intervjuade slutanvändarna.
Relex FRACAS samlar också redan vissa erfarenheter som uppkommit i samband
med arbeten vid Forsmarks kärnkraftverk. Dessa lagras i IT-systemet Erfka, som är
utvecklat i Relex FRACAS.
Efter att verksamhetsanalysen vid Forsmarks kärnkraftverk pågått ett antal veckor genomfördes ett studiebesök vid Ringhals kärnkraftverk i Varberg. Genom besöket vid Ringhals kärnkraftverk kunde en mer generell bild hos författarna skapas av
hur dokument och protokoll för Pre-Job Briefing och Post-Job Debriefing används
samt ser ut inom den svenska kärnkraften. En serie med intervjuer genomfördes
med en rad personer som kommer i kontakt med de operativa arbetsrutinerna på
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olika sätt. I bilaga 1 återfinns de frågor som användes som underlag för besöket vid
Ringhals kärnkraftverk.
3.2.1

Första iterationen

Efter att det första steget i verksamhetsanalysen var avklarad beslutade undertecknade att IT-stödet skulle utvecklas i det befintliga IT-systemet Relex FRACAS.
En del av de personer som hade identifierats som slutanvändare i verksamhets- och
kravanalysen hade delgivit olika mötesprotokoll och checklistor som används vid
genomförandet av de operativa arbetsrutinerna. Utifrån mötesprotokollen skapades
enkla pappersprototyper som användarna, med hjälp av papper och penna, fick skissa sina önskemål och synpunkter på, gällande IT-stödets utformning. I detta moment
ingick även en direkt utvärdering av det uppkomna materialet. Resultatet av detta
bearbetades genom att klargöra skissernas innehåll varav detta återkopplades till
de krav som fastställts tidigare. Materialet innehöll även förslag på förbättringar
av IT-stödets design som kunde användas vid nästkommande iteration. Denna typ
av återkoppling och iterativ design, som tidigare illustrerats i figur 2, genomsyrade
hela systemutvecklingen, från krav- och uppgiftsanalys till design, konstruktion och
utvärdering av den slutgiltiga prototypen av IT-stödet. Det är viktigt att veta att
alla iterationer i detta examensarbete innehåller samverkan med flera olika slutanvändare. De snabba prototyperna utgjorde grunden för utformningen av de grafiska
prototyperna, som konstruerades med hjälp av en programvara. Detta skapade bättre möjligheter att i ett tidigt skede och på ett tydligt sätt visa slutanvändare hur
ett tänkbart IT-stöd kunde tänkas se ut och exempel på de grafiska och snabba
prototyperna återfinns i figur 3 och 4 nedan. Dessa presenteras i detta kapitel för
att visa hur arbetet med systemutvecklingen har fortskridit genom de iterationer
som genomförts.
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Figur 3: Figuren visar en del av resultatet vid iteration ett, då snabb prototyping
nyttjades
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Figur 4: Figuren visar en del av en mer tydlig grafisk prototyp av IT-stödet
3.2.2

Andra iterationen

Den andra iterationen startade med att utifrån materialet från den första iterationen påbörja förändringen av databasen och utvecklingen av webbgränssnitten i
Relex FRACAS, vilket syftade till att skapa en testbar prototyp av IT-stödet. ITstödets databasdesign utformades tillsammans med dataansvarig för Relex FRACAS
och detta arbete gick i stora drag ut på att diskutera hur den färdiga databaslösningen kunde anpassas efter de krav som fanns på IT-stödet. Som hjälpmedel
för att illustrera databasdesignen utformades skisser och ett relationsdiagram som
åskådliggörs i figur 16 på sida 72. Resultatet av detta arbete beskriver tabellernas
egenskaper och relationer och presenteras i Bilaga 2 under rubriken Databasdesign.
Arbetet med gränssnitten för formulären utgick ifrån den litteraturstudie som på21

börjats och därmed de punkter som redovisas i kapitlet Resultat under rubrikerna
4.2.4 Mötespunkter vid en Pre-Job Briefing och 4.2.5 Post-Job Debriefing. Utformningen av gränssnitten och dess mötesfrågor tog även hänsyn till de mötesprotokoll
för de operativa arbetsrutinerna som i dagsläget används av slutanvändarna, för att
möta deras krav och behov på IT-stödet. De grafiska prototyperna som framställts
vid den första iterationen gav en bra utgångspunkt för detta arbete. I detta skede,
då undertecknade lärt känna användarnas bakgrund, kunskaper och arbetssituation
samt börjat utveckla en testbar prototyp, utfördes en heuristisk utvärdering av den
befintliga prototypen utifrån sunt förnuft. Motivet till detta var att på ett billigt
och snabbt sätt finna enklare användbarhetsproblem som kan rättas till utan att behöva utföra tester med användare. Prototypen ansågs heller inte testbar vid denna
tidsperiod eftersom att Relex FRACAS testmiljö inte var tillräckligt stabil utifrån
det som hittills gjorts samt att den saknade vissa funktioner. Utifrån detta skapades
statiska grafiska prototyper av webbgränssnittet, i form av utskrivna skärmdumpar, som sedan skickades ut via e-post till berörda slutanvändare. Exempel på dessa
visas i figur 5 nedan. På detta sätt kunde dessa användare, som i en del fall inte var tillgängliga, utvärdera prototyperna själva och skissa sina synpunkter i lugn
och ro. Innan denna utvärdering avslutades genomfördes en observationsintervju i
slutanvändarnas arbetsmiljö för att stämma av deras synpunkter.
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Figur 5: Figuren visar resultatet av iteration två vilket är en del av den första
prototypen i Relex FRACAS.
3.2.3

Tredje iterationen

I den tredje iterationen fortsatte arbetet med att utforma prototypen av IT-stödet,
som stegvis växt fram genom de tidigare iterationerna. I samband med denna iteration blev prototypen driftklar för slutanvändarna och bestod primärt av formulär
gällande registrering av mötesprotokoll, som hade utvecklats med hjälp av Relex
FRACAS och underlaget från det tidigare arbetet. Denna prototyp presenteras i figur
9-15 som återfinns i kapitlet Resultat under avsnittet 4.3.7 IT-stödets egenskaper.
IT-stödets gränssnitt utvärderades genom att använda scenariobaserade utvärderingar vilket också inkluderade att användaren fick tänka högt kring sin användning
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av detta. Det scenario som slutanvändarna fick utföra var att registrera tidigare genomförda Pre-Job Briefing och Post-Job Debriefing med hjälp av IT-stödet. Den scenariobaserade utvärderingen passade bra eftersom att användarna då fick tillfälle att
utföra en arbetsuppgift som IT-stödet var dedikerat att stödja, samtidigt som detta
utvärderades. Fördelen var även att undertecknade kunde föra en dialog med användarna angående gränssnittets användbarhet. Tänka-högt-metoden nyttjades som
en moment i att få en bättre uppfattning om vad användarna tycker om IT-stödet.
Genom att ställa frågor som exempelvis Hur upplever du att formuläret ska användas nu? till användarna erhölls relevanta förklaringar från användarna. I samband
med denna iteration uppkom även åsikter om att en feedback-funktion skulle implementeras i IT-stödet, vilket på ett smidigt sätt kunde läggas till i webbgränssnittet.
Resultatet av iteration tre är en prototyp av ett system som kan implementeras i
Relex FRACAS produktionsmiljö.
3.2.4

Sammanfattning av systemutvecklingen

Sammantaget bestod utvecklingen av IT-stödet utav en förstudie, verksamhetsanalys och tre iterationer som alla innehöll faserna analys, design, utvärdering och
återkoppling vilka presenterat tidigare i figur 2 på sida tolv. I det stora hela skedde
kravinsamlingen genom hela processen för systemutvecklingen. Eftersom att Relex
FRACAS inte ger möjlighet att utforma en startsida med användbara sökfunktioner
stannade systemutvecklingen vid den evolutionära fasen i processen för användarcentrerad systemdesign. Därmed skedde inget införande av prototypen inom ramen
för examensarbetets utförande. Valet föll då på att avsluta utvecklingen och förbereda rekommendationer om hur en implementering av prototypen lämpligen bör
ske i organisationen. Detta resulterade i en systembeskrivning som innehåller kravförteckning med historik, databasdesign, grafiska prototyper och användarprofiler.
Delar av denna presenteras i Bilaga 2.
I samband med presentationen av resultatet av studien vid Forsmarks kärnkraftverk hölls en gemensam diskussion kring det resultat som framkommit vid examensarbetet. I denna diskussion deltog chefer och personal från alla berörda anläggningar
och avdelningar. På detta sätt itererades materialet ytterligare en gång vilket gjorde
att kunskap om organisationens olika tillämpning av arbetet med de operativa arbetsrutiner blev ännu mer tydlig samt hur IT-stödet borde utvecklas och utformas
vidare.
3.2.5

Val av respondenter och intervjuer

Det urval av respondenter som gjorts har syftat till att få en så bred och heltäckande bild av organisationen och dess användning av de operativa arbetsrutinerna som
möjligt. Utifrån detta har intervjuer och observationer skett med flertalet respondenter från respektive anläggningar och avdelningar som berör denna användning.
På detta sätt kunde en objektiv och rättvis bild ges och Tabell 1 nedan presenteras
karaktären på respondenterna och den metod som använts för att observera och
intervjua dessa. En mer utförlig presentation av detta återfinns i Bilaga 1.
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Tabell 1: Lista med respondenter och de metoder som nyttjats för respektive respondent.
Tjänsteroll
Avdelning Företag Metod
Skiftchef
F1 Drift
FKA
Kvalitativ intervju
Skiftchef
F2 Drift
FKA
Kvalitativ intervju
+ Scenariobaserad
utvärdering
Skiftchef
F3 Drift
FKA
Kvalitativ intervju
Driftsamordnare
F1DC
FKA
Kvalitativ intervju
+ Snabb prototyping
Driftledningsstöd
F2DC
FKA
Kvalitativa intervjuer
+ Snabb prototyping
+ Scenariobaserad
utvärdering
Biträdande driftchef
F2DC
FKA
Kvalitativ intervju
+ Snabb prototyping
Biträdande driftchef
F3DC
FKA
Kvalitativa intervjuer
+ Snabb prototyping
+ Scenariobaserad
utvärdering
Driftledningsstöd
F1DC
FKA
Kvalitativ intervju
Sektionsschef vid Underhåll
FML
FKA
Kvalitativ intervju
+ Scenariobaserad
utvärdering
Arbetsledare 1 vid Underhåll
FMK2
FKA
Kvalitativ intervju
Arbetsledare 2 vid Underhåll
FMM2
FKA
Kvalitativ intervju
+ Scenariobaserad
utvärdering
Arbetsledare 3 vid Underhåll
FMIM
FKA
Kvalitativ intervju
Human Performance-grupp
FKA
Workshop
Planeringspersonal
FMP3
FKA
Kvalitativ intervju
Erfarenhetsåterföringsanalytiker 1 FTQ
FKA
Kvalitativa intervjuer
+ Scenariobaserad
utvärdering
Erfarenhetsåterföringsanalytiker 2 R3/4
Ringhals Kvalitativ intervju
Processingenjör
R3/4
Ringhals Kvalitativ intervju
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Intervjuer är en bra metod för att förstå känslor och minnen hos människor samt
hur de tolkar omgivningen (Merriam 1988:86). En väl genomförd intervju leder till
att respondenten får chansen att utveckla sina svar och att det finns utrymme för att
ställa följdfrågor när behov uppstår. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1991:98) Detta
verktyg har varit en central undersökningsmetod för hela examensarbetet. Intervjuerna låg till grund för verksamhets- och kravanalysen och var även ett användbart
verktyg genom hela systemutvecklingsprocessen.
Studiens respondenter var som demonstreras ovan i Tabell 1 främst anställda vid
Forsmarks kärnkraftverk men även ett antal anställda vid Ringhals kärnkraftverk.
Intervjuerna som genomförts har gett en bild av hur personalen vid verksamheterna använder sig utav de operativa arbetsrutinerna. Intervjuerna utfördes efter
en semi-strukturerad form, vilket innebar att de följde en utarbetad intervjuguide.
Intervjuguiden innehöll centrala teman och frågor som täckte de viktigaste områdena för studien. Fördelen med en semi-struktuerad form är att intervjun följer
en uppsatt intervjumall samtidigt som de personer som intervjuas kan tala fritt
då det är lämpligt. Denna intervjuform tillåter även att lämpliga omformuleringar
av intervjufrågorna sker och en utforskning av nya ämnen som uppkommer under
intervjun kan göras. (Dalen 2007:31) Intervjuguiden kan vid behov revideras efter
varje intervju för att säkerställa att rätt frågor och ämnesområden behandlades på
ett tillfredställande sätt. (Holme & Solvang 1991) Intervjuerna genomfördes enskilt
med varje person i deras egna arbetsmiljö och dessa tog normalt en till två timmar
att genomföra. I Bilaga 1 under rubriken Intervjufrågor återfinns den intervjumall
som användes i detta examensarbete.
De genomförda intervjuerna dokumenterades med hjälp av penna och papper,
samt även direkt på en dator. De flesta av intervjuerna spelades även in med hjälp av
en inspelningsfunktion på samma dator. Innan starten av varje intervju försäkrade
sig undertecknade om att intervjupersonerna accepterade och kände sig bekväma
med att intervjun spelades in. Direkt efter varje intervju transkriberades intervjumaterialet för att säkerställa att all information uppfattats korrekt och ifall någon
fråga behövde vidare förklaras av respondenten. (Dalen 2007:34) Dokumenteringsförfarandet för intervjuerna, det vill säga ljudinspelning med dator och faktainsamling
med papper och penna, har även varit ett relevant hjälpmedel för de fältstudier och
scenariobaserade utvärderingar som utfördes.
Genom att utföra individuella intervjuer erhålls personliga synpunkter i ett ämne, utifrån respondentens egna perspektiv. Det negativa med detta är att de individuella intervjuerna och intervjuarens närvaro kan påverka de svar som respondenten
ger. (Jacobsen 2002:190). Detta är ett påstående som författarna varit medvetna
om och har hanterats genom att ställa neutrala frågor som inte styr respondentens
svar. De slutsatser som fastställs i denna uppsats baserar sig på ett studieobjekt,
Forsmarks kärnkraftverk, som är en stor säkerhetsstyrd verksamhet. Det är upp till
läsaren själv att dra paralleller och göra en bedömning huruvida det är möjligt att
applicera dessa slutsatser på andra specifika situationer eller stora organisationer.
Den litteratur från de externa aktörer som presenterats i avsnittet Begrepp och
definitioner har valts på grund av att de utifrån examensarbetets syfte anses ge
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en heltäckande och lämplig bild av användningen av de operativa arbetsrutinerna.
IAEA och WANO är två stora organisationer som granskar den globala kärnkraftsbranschen varav det är relevant att nyttja deras källor. DoE och DoE Hanford har
valts eftersom att de har en lämplig tillämpning av de operativa arbetsrutinerna.
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4

Resultat

I detta kapitel redovisas de resultat som har framkommit utav studien och presenteras enligt examensarbetets tidigare disposition. Till en början redovisas de delar av
Forsmarks verksamhet som är relevanta för att besvara syftet med detta examensarbete, samt grundläggande begrepp inom verksamheten. I detta kapitel återfinns även
den officiella information som de olika aktörerna redovisat om erfarenhetsåterföring
och operativa arbetsrutiner. I många fall bottnar informationen i erkänd teori om
mänskligt felagerande och mänskliga prestationer som presenterades i kapitel två.
Därefter presenteras det slutresultat som framkommit i samband med utvecklingen
av IT-stödet samt de utmaningar som påträffats i samband med utvecklingen av
detta.

4.1

En verksamhetsanalys av Forsmarks kärnkraftverk

Forsmarks Kraftgrupp AB utgörs av ett kärnkraftverk med tre anläggningar som
är beläget i Norra Uppland. Organisationen består i huvudsak av olika avdelningar
för drift, underhåll och material, planering, teknik samt övriga administrativa stödenheter (Erfarenhetsåterföringsanalytiker 1 2011-03-23). Varje anläggning har ett
driftkontor som har följande ansvarsfördelning: VD, anläggnings-, drift- och skiftchef. Denna del av organisationen ansvarar för att anläggningen används på ett
säkert sätt. Avdelningen för underhåll och material, som vidare benämns Underhåll,
består av ett antal sektioner, bland annat operativt, mekaniskt och elektriskt underhåll samt planering. Dessa sektioner består i sin tur av ett antal grupper och det är
en allmän hierarkisk struktur för hela organisationen. Sektionen för planering, som
vidare benämns Planeringen, hjälper Underhåll och driftkontoret att förbereda och
planera olika arbeten. Mer specifikt består Underhåll av ett antal arbetsledningar som har följande ansvarsfördelning: VD, Underhålls-, sektions- och gruppchef.
Under gruppchefen finns arbetsledare, arbetsansvarig och slutligen arbetare. (FKA
2010d:4) I det stora hela hanterar driftkontoret anläggnings- och reaktorsäkerheten
medan arbetsledningen har ansvaret för personsäkerheten (Erfarenhetsåterföringsanalytiker 1 2011-02-23).
4.1.1

Driftkontoret

Varje driftkontor består utav en driftledning och sju skiftlag. Varje skiftlag leds
av en skiftchef vars tjänsteroll är driftvakt, vilket innebär att denne ansvarar för
driften av anläggningen och den operativa säkerheten. Driftvakten samverkar med
driftledningen i samband med att Underhålls arbetsledning begär tillåtelse att utföra arbeten i anläggningen. Driftchefen har det största ansvaret för att säkerheten
vid drift bibehålls och driftvakten är dennes förlängda arm. (Driftledningsstöd F1
2011-02-22) Skiftlaget består även av ett antal operatörer, turbin-, reaktor- och
eloperatörer, som ansvarar för drift och säkerhet för respektive område. I de fall
skiftchefen inte finns tillgänglig kan en operatör också anta rollen som driftvakt.
(Erfarenhetsåterföringsanalytiker 1 2011-02-23)
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4.1.2

Samarbetet mellan drift- och arbetsledning

Verksamheten och de olika arbetssätt vid Forsmarks kärnkraftverk vilar bland annat
på Säkerhetsanvisningar för Elektriska och Maskintekniska arbeten vars syfte är att
förhindra arbetsolyckor. För att styra och administrera arbetssäkerheten och arbete
i anläggningen är det fastställt att organisationen ska använda ett antal arbetssätt
för att hantera olika dokumentfunktioner. Exempel på dessa dokumentfunktioner är
arbetsorder, arbetsbevis, driftbevis, arbetstillstånd, avslutningsanmälan, driftorder,
kopplingssedel, kopplingsbekräftelse och skyddsanvisningar. (FKA 2010d:6) Arbetsledning och arbetsansvarig ansvarar för arbeten medan driftledning, driftvakt och
kopplingsledare ansvarar för driftåtgärder och driftorder, arbetstillstånd, arbetsbevis och kopplingsbekräftelse är alla länkar mellan arbeten och driftåtgärder. Syftet
med detta är att säkerställa att samarbetet, som åskådliggörs nedan i figur 6, sker
på ett strukturerat och säkert sätt. (FKA 2010:7)

Figur 6: En illustration av samarbetet mellan drift- och arbetsledning. Källa: FKA
2010d

4.2

Erfarenhetsåterföring och operativa arbetsrutiner

Arbeten som sker i anläggningar såsom exempelvis kärnkraftverk involverar ofta
olika former av risker. Det är vanligt att människor underskattar sin förmåga att
bedöma riskernas storlek och betydelse samtidigt som de överskattar sin förmåga
att kontrollera dem. Detta är inte en säker attityd och för att minimera denna negativa faktor kan man använda sig av erfarenhetsåterföring. Erfarenhetsåterföring kan
brukas på en mängd olika sätt i syfte att förbättra människors prestationsförmåga
och öka möjligheten att bibehålla säkra anläggningar. Erfarenhetsåterföring ska ske
då personal upptäcker avvikande faktorer på arbetsplatsen eller då ett arbete har
avslutats och positiva eller negativa händelser har inträffat. Det har visat sig att
detta arbetssätt hjälper personal som utför underhållsarbeten att identifiera risker
med specifika aktiviteter de ska utföra. (DoE 2009a:kap.3 s. 20)
De operativa arbetsrutinerna Pre-Job Briefing och Post-Job Debriefing är två
viktiga verktyg inom erfarenhetsåterföring. Genom att använda Pre-Job Briefing
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ser man till att viktiga lärdomar kan dras från tidigare utförda arbeten som liknar
det arbete man ska utföra. En Pre-Job Briefing och Post-Job Debriefing fungerar
som en bra mötesplats för att kunna dela erfarenheter på ett effektivt sätt. (DoE
2009a:kap.3 s.21) Erfarenheter från kärnkraftsindustrin och andra organisationer inom energibranschen har upprepade gånger visat att säkerheten och den utförande
personalens prestationer samt hur väl de använder sin tid förbättras väsentligt genom att använda Pre-Job Briefing och Post-Job Debriefing. Detta arbetssätt ger
all inblandad personal chansen att diskutera viktiga frågor kring arbetsuppgifterna
innan det planerade arbetet påbörjas. (WANO 2004:1)
Det primära syftet med en Pre-Job Briefing är att undvika olyckor och tillbud
samt situationer som kan leda till mänskligt felagerande och missförstånd vid utförande av planerat arbete. Syftet med en Post-Job Debriefing är att ta tillvara på
den erfarenhet som erhållits under det arbete som har utförts. Då dessa operativa
rutiner används förbättras erfarenhetsåterföringen vilket ökar chansen för ett bättre
och säkrare genomförande av liknande arbetsuppgift vid nästkommande tillfälle. En
Pre-Job Briefing syftar även till att ge driftledningen information om potentiella
problem som är kopplade till den planerade aktiviteten samt ge information om de
risker som finns med arbetet. (IAEA 2008a:42) Beaktandet av tidigare händelser
i samband med Pre-Job Briefing kan samla erfarenheter och är därmed en vinst i
arbetet med att öka den utförande personalens medvetande om potentiella problem
som kan påträffas i samband med att ett arbete utförs (IAEA 2008a:31). Att rapportera alla de problem som har uppstått eller kan tänkas uppstå är väsentligt för
att uppnå en bra erfarenhetsåterföring. Feedback från personal som utför arbetet
och en dialog mellan ledning och utförande personal ger en möjlighet att identifiera
och eliminera svagheter i arbetet och inom organisationen. (IAEA 2008a:18)
4.2.1

Utförande av och personal som deltar vid Pre-Job Briefing

Enligt FKA (2010a:30) är en Pre-Job Briefing i huvudsak en dialog mellan arbetsledaren och inblandad personal med syftet att klargöra arbetsroller och arbetets
utförande. Vidare består själva utförandet av en organiserad diskussion om den
övergripande utvecklingen av aktiviteten, dess kritiska steg och faktorer samt försiktighetsåtgärder. Diskussionen omfattar även potentiella risker och berörda riskvärderingar vilket inkluderar det värsta som kan hända, hantering av kommunikationer,
koordinering och synkronisering bland deltagare samt tidigare operativa erfarenheter
och konsekvenser och barriärer för att motverka upprepning av dessa erfarenheter.
Det är viktigt att den personal som ska utföra själva arbetet, det vill säga den utförande personalen, närvarar vid Pre-Job Briefing (Ringhals 2009:3). Exempel på
övrig inblandad personal och avdelningar är arbetsledare och planeringspersonal vid
underhållsavdelningen samt personal vid Driftkontoret. (IAEA 2008, WANO 2004)
Syftet är att vem som helst, inom valfri del av organisationen, ska kunna kalla till
en Pre-Job Briefing då behov uppstår. Vanligast förekommande är att personal inom driftplanering, montageledare, driftvakt eller berörd arbetsledare kallar till en
Pre-Job Briefing (Ringhals 2009). Resultatet av en Pre-Job Briefing blir mer framgångsrik om den leds av den part som är mest involverade i arbetets utförande (FKA
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2009a:3). Oftast är det första arbetsledare vid Driften, Radiologiskt skydd eller Underhåll som leder Pre-Job Briefing. För att Pre-Job Briefing ska bli så effektiv som
möjligt har det stor betydelse vem som håller i den. För att kunna leda en interaktiv
dialog ska denna person ha en tillräcklig kunskap om grunderna i mänskliga prestationer samt känna till de risker som ingår i arbetet. Denne ska också uppmuntra
till en miljö där feedback från den utförande personalen är värdefull och efterfrågas
aktivt. (WANO 2004:5)
4.2.2

När ska en Pre-Job Briefing genomföras

Generellt anser WANO (2004:1) att denna mötesform ska genomföras för alla riskfyllda arbeten eller för arbeten som utförs sällan. Mer specifikt genomförs denna
operativa arbetsrutin i de fall arbetet anses påverka säkerheten för personalen och
anläggningen, eller om arbetsuppgiften inte har utförts tidigare. Den ska även genomföras om det planerade arbetet är komplicerat (FKA 2009a:3) eller då större
gemensamma arbeten sker mellan flera olika avdelningar som till exempel drift- och
underhållsavdelningen (FKA 2010a:30). Även om det är ett rutinmässigt arbete eller
om berörd personal byts ut vid till exempel skiftavlösning eller att det sker ett betydande avbrott i arbetet, ska denna arbetsgenomgång säkerställa att alla involverade
parter är uppdaterade med den senaste informationen (IAEA 2008a:42). I regel ska
en Pre-Job Briefing hållas omedelbart innan starten på en aktivitet som innebär
en risk för personal, drift, anläggning eller miljö (IAEA 2008a:42). Den information
som behandlas i samband med en Pre-Job Briefing kan glömmas bort av mötesdeltagarna eller bli inaktuell. Utifrån detta ska alla parter som berörs av arbetsuppgiften
delta så nära inpå arbetets start som möjligt. (FKA 2009a:3)
4.2.3

Aktörernas användning av Pre-Job Briefing och Post-Job Debriefing

Det finns ingen enhetlig definition av vad Pre-Job Briefing är, hur ett sådant möte
ska gå till eller vad mötet ska innefatta för punkter. Olika verksamheter och organisationer har tagit till sig och infört arbetsverktygen på olika sätt. Energimyndigheten
i USA (DoE) menar till exempel att det finns tre olika nivåer av Pre-job Briefing rutinmässig, generell och dokumenterad Pre-Job Briefing. En rutinmässig Pre-Job
Briefing kan användas för arbetsuppgifter av enklare art eller som har en låg risk.
Den här formen av Pre-Job Briefing kräver ingen checklista under själva mötet och
det föreligger heller inget krav på dokumentering. Under genomgången diskuteras
den aktivitet som ska utföras, generella risker och kontrollåtgärder samt aktuella anläggningsförhållanden. Generella Pre-Job Briefing används för aktiviteter som
bedöms ha en högre risknivå. Rekommendationen är att man vid dessa genomgångar
ska använda en checklista för att underlätta arbetsledarens arbete samt försäkra sig
om att lämpliga ämnen för mötet diskuteras under arbetsgenomgången. Vid denna
typ av Pre-Job Briefing krävs ingen formell dokumentation. Arbetsledaren ska dock
överväga om inte en dokumenterad Pre-Job Briefing är nödvändig varje gång som
arbetets komplexitet är hög, när den personal som ska utföra arbetet kan ha brist31

fällig kompetens eller erfarenhet om arbetet. En dokumenterad Pre-Job Briefing kan
även vara nödvändig att göra då arbetsuppgiften kan påverka grundsäkerheten för
omgivningen och dess utrustning eller operationer på ett negativt sätt. Dokumenterade Pre-Job Briefing följer i regel samma rutin som för typen generella och är ett
krav för alla aktiviteter som har en hög risk. (DoE Hanford 2010:3-4)

Figur 7: DoE:s förslag på hur processen för olika typer av Pre-Job Briefing kan gå
till. Källa: DoE Hanford 2004:1
DoE Hanford (2004:1) beskriver processen för Pre-Job Briefing i figur 7 nedan
och de typer av Pre-Job Briefing som beskrivs i denna figur är av typen formell och
informell, vilket är en enklare uppdelning jämfört med den som beskrivits tidigare.
Begreppen rutinmässig, generell och dokumenterad Pre-Job Briefing har uppkommit
efter en revidering av begreppen formell och informell Pre-Job Briefing och innehåller
en bedömningsdel om när en checklista ska användas vid mötet samt om mötet ska
dokumenteras. För att underlätta för den personal som ska utföra arbetet samt
arbets- och driftledning kan man utföra en bedömning om vad för slags Pre-Job
Briefing som bör utföras. Vid denna bedömning besvaras vad det planerade arbetet
har för karaktär och om det föreligger stora risker i samband med arbetet som
ska resultera i vad för typ av Pre-Job Briefing som är mest lämplig att utföra.
En formell Pre-Job Briefing ska alltid utföras om någon utav personalen som berör
arbetet efterfrågar detta, när det föreligger en högre radiologisk risk eller om det finns
risker som har med ALARA-synpunkter att göra. ALARA är en förkortning för As
Low As Reasonably Achievable och innebär att mängden radiologiskt material eller
strålning som arbetare utsätts för, alltid ska vara så låg som möjlig vid utförandet
av ett planerat arbete. Vidare ska, utifrån nedanstående punkter, en bedömning ske
och avgöra om en formell Pre-Job Briefing ska utföras:
• Om arbetsuppgiften inte är rutinmässig, ny eller utförs sällan
• Om arbetet kan innebära att riskfyllt eller radiologiskt material respektive
strålning framkallas i samband med arbetet
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• Om arbetsuppgiften involverar andra externa organisationer vid själva arbetsuppgiften
• Om frekvent kommunikation krävs
• Om säkerhetsutrustning eller andra parallella arbeten riskerar att påverkas
negativt
(DoE Hanford 2004:2)
Vid kärnkraftverket i Oskarshamn används två olika typer av den operativa arbetsrutinen Pre-Job Briefing. Den ena typen kallas för Pre-Job Briefing Riskvärdering och genomförs när någon av de uppställda kriterierna som berör arbetets
karaktär och risker med arbetet är uppfyllda. Kriterierna ser ut på följande sätt:
Ifall den planerade åtgärden inte är ett rutinmässigt arbete eller om åtgärden kommer utföras av personal som antingen är oerfaren av den specifika arbetsuppgiften
eller generellt av arbete i anläggningen, så ska en Pre-Job Briefing Riskvärdering
genomföras innan den planerade åtgärden påbörjas. Utöver dessa tre kriterier finns
sedan ett antal kriterier som behandlar frågor om åtgärden innebär utökad risk för
personskador, höga persondoser, anläggningsskador och drifttillgänglighetsstörningar. Dessa kriterier omfattas även av om åtgärden ska utföras i trånga utrymmen eller
under onormal tidspress, eller om åtgärden kommer utföras parallellt med andra åtgärder som kan påverka och störa varandra. Besvaras någon av dessa kriterier med
ett ja men inte någon av de tre första ska en bedömning göras med berörd personal
och ansvarig chef för att bestämma vilken typ av Pre-Job Briefing som ska genomföras. Om inte någon av dessa uppsatta kriterierna besvaras med ja kan man utgå från
att den planerade åtgärden är av en rutinmässig karaktär där personal är väl bekant
med arbetsuppgiften. Då skall det endast genomföras en Pre-Job Briefing Arbetsgenomgång i samband med arbetets start, vilket är en form av arbetsgenomgång som
presenteras vidare nedan. (OKG 2010b:1-2)
En Pre-Job Briefing Riskvärdering genomförs i god tid innan den planerade åtgärden ska genomföras, för att personalen ska hinna gå igenom de risker som finns
och för att man ska kunna hinna vidta lämpliga motåtgärder för att minska dessa
risker. Normalt sett ska riskvärderingen dokumenteras då den ska fungera som ett
underlag inför den arbetsgenomgång som alltid ska genomföras i samband med det
planerade arbetets start. (OKG 2010b:4) I samband med det planerade arbetets
start hålls denna form av Pre-Job Briefing, som benämns arbetsgenomgång. Under
arbetsgenomgången sker en genomgång av det planerade arbetet i syfte att ge arbetsansvarig och den utförande personalen rätt förutsättningar att genomföra det
planerade arbetet. Exempel på dessa förutsättningar är information om tidigare erfarenheter, aktuella instruktioner, tidsplaner, identifierade risker, skyddsutrustning,
brandceller med mera. Omfattningen av denna form av Pre-Job Briefing varierar beroende på arbetets komplexitet och risknivå samt personalens kunskaper om OKG:s
anläggningar. Denna arbetsgenomgång behöver normalt inte dokumenteras. (OKG
2010a:4)
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4.2.4

Mötespunkter vid en Pre-Job Briefing

För att säkerställa att nyckelelementen i en Pre-Job Briefing gås igenom vid varje genomgång har aktörerna utvecklat olika checklistor som tillämpas vid Pre-Job
Briefing. Dessa checklistor ska fungera som ett stöd för den person som håller i
genomgången och ska resultera i en strukturerad genomgång. Checklistan fungerar
även som ett protokoll som kan förvaras, uppdateras och återanvändas vid ett senare
tillfälle. Checklistan som ska användas vid Pre-Job Briefing ska förberedas i förväg.
Genom att spara och dokumentera tidigare checklistor ser man till att viktiga punkter kommer att behandlas under en Pre-Job Briefing. (WANO 2004) Checklistan bör
vara utformad så att syftet och förväntningarna med arbetet diskuteras under mötet. Även vilka tänkbara faror som kan tänkas uppstå, hur kommunikationen mellan
inblandad personal kommer se ut, inom vilken tidsram arbetet kommer ske i samt
faktorer som kan tänkas ha någon form av inverkan på det planerade arbetet. (IAEA
2008b:19) Beroende på hur komplex och riskfylld den planerade arbetsuppgiften är
skiljer sig utförandet utav Pre-Job Briefing. En Pre-Job Briefing bör behandla följande punkter men som ett minimum garantera att den inblandade personalen har
förståelse för punkter markerade med fet stil.
• Arbetets syfte och omfattning
• Gruppmedlemmarnas roller och ansvar
• Nödvändiga dokument och olika tillstånd för arbeten
• Verktyg och material
• Startförutsättningar
• Potentiella faror för personal och motåtgärder
• Radiologiska försiktighetsåtgärder
• Potentiella mänskliga felsituationer
• Faror och risker som kan påverka anläggningen eller utrustning
• Konsekvenser vid ett fel genomfört arbete
• Förväntat slutresultat
• Kritiska steg
• Reservplan om något går fel
• Applicerbara erfarenheter från liknande arbeten
(WANO 2004:1-5)
Enligt IAEA (2008b:19) bör en Pre-Job Briefing även behandla följande punkter:
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• ALARA-konceptet, för radiologiskt skydd
• Industriell säkerhet och andra försiktighetsåtgärder
• Relevant arbetslivserfarenhet
• Identifiering av den personal som är nödvändig för att genomföra Pre-Job
Briefing
• Ordförandes ansvar
• En checklista för att hjälpa ordförande vid mötet
Även DoE Hanford (DoE 2009b:36) har en rekommenderad agenda för hur en PreJob Briefing ska gå till och vilka punkter den ska innehålla. I huvudsak innehåller
den en summering av de två ovanstående listor utöver nedanstående punkter:
• Undersöka ifall det pågår några parallella arbeten eller aktiviteter som kan
påverka den planerade åtgärden
• Definera hur pass involverade de arbetsansvariga ska vara
4.2.5

Post-Job Debriefing

Post-Job Debriefing genomförs efter att det planerade arbetet har utförts och målet är att ta tillvara på olika erfarenheter som till exempel händelser, svårigheter,
eller idéer som uppkommit i samband med arbetets utförande. Denna återkoppling
innebär möjligheter till att förbättra arbetsmiljöförhållanden, arbetssätt, mänskliga prestationer, kommunikation, användningen av dokumentationer och rutiner,
situationer där det troligtvis kan uppstå fel samt möjligheter till att förbättra koordinering inom organisationen. (IAEA 2008a:44)
Post-Job Debriefing, eller Post-Job Review som DoE Hanford benämner det,
genomförs av den eller de som utfört arbetet tillsammans med berörd arbetsledare
eller skiftchef. För att ta vara på kunskapen på bästa sätt ska en Post-Job Debriefing
utföras direkt i anslutning till platsen för arbetet samt direkt efter avslutat arbete
eller för en särskild del av jobbet för att diskutera feedback och förklaringar till
dessa. Det förväntas att dessa utvärderingar genomförs för alla aktiviteter och de
bör utföras i slutet av ett helt jobb eller för en särskild del av jobbet (DoE Hanford
2010:5). De erfarenheter som är relevanta måste dokumenteras för att underlätta
återkopplingen i erfarenhetsåterföringsprocessen. En bra metod är även att skapa
en yta i formuläret för arbetsordern där utförande personal eller dess arbetsledare
kan dokumentera anmärkningsvärda noteringar. (IAEA 2008a:44)
Syftet med en Post-Job Debriefing är inte bara att samla upp negativa erfarenheter utan även positiva sådana som erhållits under arbetet. De ska sedan användas
som feedback för att säkerställa en kontinuerlig förbättring av arbetet som helhet.
Den här typen av formell och informell återkoppling på arbetet ska användas för att
verifiera ett säkert utförande av själva arbetet, identifiera nödvändiga justeringar
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som behöver genomföras och meddela om möjligheter att förbättra planering och
ett säkert utförande av arbetsprocessen. (DoE Hanford 2010:2)
Återkopplingen av arbetet kan vara av två olika typer - informell och formell
Post-Job Debriefing - vilka presenteras nedan i figur 8. En informell Post-Job Debriefing, är en diskussion mellan berörd skiftchef eller arbetsledare och den personal
som utför arbetet. Dessa utförs av skiftchefen eller arbetsledaren för att samla in
feedback från medlemmar i arbetslaget. Där framkommer information om observerade problem, möjligheter till förbättring och handlingar som har lett till goda resultat
under arbetsaktiviteten. Skiftchefen eller arbetsledaren är ansvarig för att utvärdera
insamlad feedback och bedöma vad som kan bidra till förbättringar av arbetsprocesser, samt vad som är lärdomar. En formell dokumentation är inte nödvändig
att utföra. (DoE Hanford 2010:5) Vidare är en dokumenterad Post-Job Debriefing
nödvändig om någon av dessa kriterier är uppfyllda:
• Arbetet måste stoppas på grund av en rapportervärd händelse.
• Ett antal signifikanta problem observerats eller identifierats under aktiviteten
• Arbetet avstannades på grund av säkerhetsfrågor med aktiviteten
• En ALARA-utvärdering har startats
• En arbetsaktivitet bedömdes vara av hög risk.
• En sådan efterfrågas av arbetslaget eller ledningen.
(DoE Hanford 2010:5-6)

Figur 8: DoE Hanfords förslag på hur processen för Post-Job Debriefing kan gå till.
Källa: DoE Hanford 2004:5
Även Oskarshamns kärnkraftverk anser att man ska dokumentera de Post-Job Debriefing som genomförs för att underlätta och säkerställa att de beslutade åtgärder följs
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upp samt för att utgöra ett underlag för att genomföra Pre-Job Briefing vid liknande arbeten. Vidare anser Oskarshamns kärnkraftverk att ett övergripande krav för
Post-Job Debriefing är att det ska utföras löpande efter varje arbete så att en utveckling och förbättring av verksamheten är möjlig. De erfarenheter som sedan samlas
in ska fungera som ett underlag för efterföljande aktiviteter (OKG 2011:5-6).

4.3

En fallstudie av hur Forsmarks kärnkraftverk använder
de operativa arbetsrutinerna

Efter en sammanfattande genomgång av aktörernas syn på de operativa arbetsrutinerna presenteras nu Forsmarks kärnkraftverks syn på detta och hur de använder
dessa i praktiken. Det är uppenbart att den företagsinterna kulturen skiljer sig åt
vid organisationen. Skillnaden tydliggörs vid en jämförelse av hur de tre anläggningarna använder operativa arbetsrutiner och denna skillnad är mest uppenbar
mellan Forsmark 1 och de övriga två anläggningarna. I dagsläget finns till exempel
inget standardiserat mötesprotokoll för Pre-Job Briefing och Post-Job Debriefing
som konsekvent används av hela organisationen. Det som istället finns är olika företagsinterna dokument som teoretiskt beskriver vad de operativa arbetsrutinerna
är och vad som är viktigt när dessa nyttjas. I praktiken råder det dock inte någon
samstämmighet kring hur de ska användas, när en Pre-Job Briefing ska utföras eller
hur dokumenterade mötesprotokoll ska lagras. Utifrån flertalet intervjuer och observationer av personal som leder, dokumenterar och närvarar vid Pre-Job Briefing och
Post-Job Debriefing redovisas nedan en detaljerad sammanställning av hur dessa
operativa arbetsrutiner används och genomförs vid FKA.
4.3.1

Användning av de operativa arbetsrutinerna vid Forsmark 1

Pre-Job Briefing utförs på två olika sätt vid Forsmark 1 och utgår i huvudsak
ifrån skiftlagen och den utförande personalen vid Underhåll. Det första tillfället
för Pre-Job Briefing leds normalt av skiftchefen i samband med mer omfattande och
komplexa arbeten och utförs i regel alltid tillsammans med Underhåll och berörda
personer från driftledningen. Denna typ av Pre-Job Briefing initieras av olika avdelningar men oftast av någon sektion eller grupp inom Underhåll. (Driftledningstöd
F1 2011-02-22) Om det uppstår en incident eller ett akut ärende kopplat till driften
av anläggningen, som måste åtgärdas omgående, kallar det aktuella skiftlaget till
en Pre-Job Briefing. De här arbetsgenomgångarna utförs oftast i kontrollrummet
någon eller några dagar innan själva arbetet ska genomföras och antalet deltagare
är normalt från två till tio personer. Generellt är det skiftchefen som både leder och
dokumenterar vid mötet och normalt används ett protokoll eller en checklista för
Pre-Job Briefing för att fullfölja detta. Vilket typ av protokoll som används skiljer
sig åt mellan skiftlagen. En del skiftlag använder Bilaga 1 och 2 från ett internt
dokument för de operativa arbetsrutinerna för att protokollföra respektive förbereda Pre-Job Briefing. (Skiftchef F1 2011-02-21) Andra skiftlag använder istället ett
sammanställt protokoll för genomförandet av Pre-Job Briefing som är resultatet av
ett samarbete mellan driftledningarna på Forsmark 2 och Forsmark 3. Strukturen
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för det protokollet finns bland annat att tillgå som bilagor i IT-systemet Digilogg i
form av protokoll från tidigare utförda Pre-Job Briefing. (Driftsamordnare F1 201101-28) En del protokoll renskrivs i Microsoft Word och sparas sedan i en gemensam
nätverksmapp för driftkontoret på Forsmark 1. Tanken är att dessa dokument ska
lagras direkt i IT-systemet Arken men i dagsläget tycker en del skiftlag på Forsmark 1 att det är för svårt att ladda upp dem där varefter de endast finns i den
gemensamma nätverksmappen. (Skiftchef F1 2011-02-21) De dokument för Pre-Job
Briefing som inte renskrivs sätts direkt efter mötet in i en pärm som finns i kontrollrummet på skiftchefens arbetsrum (Driftsamordnare F1 2011-01-28 och Skiftchef F1
2011-02-21). Det är även så att det finns en assistent vid avdelningen FGV som
skannar in de dokument som finns i pärmen varefter denne laddar upp dessa i Arken
(Intervju Johan Gestberg 2011-02-21). Post-Job Debriefing utförs i dagsläget sällan
vid Forsmark 1. (Driftsamordnare F1 2011-01-28 och Skiftchef F1 2011-02-21)
Det andra tillfället sker enbart inom skiftlaget då till exempel ett arbete eller
ett prov av olika säkerhetssystem som inte sker så ofta, exempelvis en gång per
år eller vart tredje år, ska utföras. Den här arbetsgenomgången är mer informell
än den som tidigare beskrivits och inleds i regel med en genomgång av driftfallet
eller avställningen. I slutet av mötet används de frågor för arbetsgenomgångar som
finns på den operativa personalens minneskort för att säkerställa att alla förstått
arbetsuppgiftens innebörd samt att felkällor och konsekvenser av arbetet beaktats.
Minneskorten, som alltid ska finnas till hands, ska vara ett lättillgängligt stöd för
egenkontroll i det vardagliga arbetet och kan användas av samtlig operativ personal.
Operativ personal innefattas av personal inom skiftlagen och Underhåll. Den här
typen av arbetsgenomgångar dokumenteras och lagras inte. Normalt är deltagarna
inte mer än tre personer och de personer som är delaktiga kan till exempel vara en
reaktoroperatör och en stationstekniker. (Skiftchef F1 2011-02-21)
4.3.2

Användning av de operativa arbetsrutinerna vid Forsmark 2

Vid Forsmark 2 hålls Pre-Job Briefing oftast i driftledningens konferensrum och involverar oftast berörda parter från Driftkontoret samt arbetsledare och planeringspersonal från Underhåll. I bästa fall är den utförande personalen närvarande men så
är inte alltid fallet. Personal från det aktuella skiftlaget, i huvudsak driftvakten, är
också vid behov närvarande. Den här typen av arbetsgenomgång leds i huvudsak av
biträdande driftchef eller av personal från driftledningsstödet. Oftast är det personal
från driftledningsstödet som protokollför mötet med hjälp av papper och penna varefter renskrivning sker i det ursprungliga Word-dokumentet. (Biträdande driftchef
F2 2011-01-27) Forsmark 2 använder det mötesprotokoll för Pre-Job Briefing som är
resultatet av samarbetet mellan driftledningarna på Forsmark 2 och 3. Protokoll som
har renskrivits bifogas i form av Word-filer i kontrollrummens digitala loggbok Digilogg och sparas även i en gemensam mapp på det interna nätverket. Därefter samlas
dessa dokument också i dokumenthanteringssystemet Arken. (Driftledningstöd F2
2011-01-20) Driftvakten har även en slags arbetsgenomgång i kontrollrummet med
berörda personer inom skiftlaget inför arbeten och prov av olika säkerhetsystem. För
dessa arbetsgenomgångar finns det ingen bestämd struktur eller checklista. Detta är
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alltså mer utav en informell Pre-Job Briefing som varken följer något protokoll eller
dokumenteras. Post-Job Debriefing genomförs i regel sällan vid Forsmark 2, men det
sker en egenutvärdering inom skiftlaget i slutet av varje skift vilket kan ses som en
form av utvärdering av olika arbeten. (Skiftchef F2 2011-03-22)
4.3.3

Användning av de operativa arbetsrutinerna vid Forsmark 3

Utförandet av Pre-Job Briefing vid Forsmark 3 liknar utförandet vid Forsmark 2
eftersom att det normalt är personal från driftledningen och oftast biträdande driftchef som leder och dokumenterar Pre-Job Briefing. I många fall är det Underhåll
som initierar Pre-Job Briefing men det händer också att Driftkontoret har denna
roll. Oftast är Planeringen med och samordnar Pre-Job Briefing och säkerställer
därmed att det finns ett behov för Pre-Job Briefing. Protokoll som renskrivits lagras
precis som på Forsmark 2 som en bifogad Word-fil i Digilogg samt i en mapp på
sekreterarens privata datakonto (Biträdande driftchef F3 2011-01-20). Forsmark 3
använder samma mötesprotokoll som Forsmark 2 fast med lokala modifikationer. Det
händer också att personer från Planeringen förbereder, leder och protokollför PreJob Briefing. I de fallen används Bilaga 2 i Forsmarks instruktion F-I-1197 och detta
protokoll renskrivs direkt för hand och lagras sedan i en pärm (Planeringspersonal
2011-02-04). Post-Job Debriefing utförs sällan på Forsmark 3 (Biträdande driftchef
F3 2011-01-20 och Planeringspersonal 2011-02-04). Från skiftlagen är skiftcheferna
med på Pre-Job Briefing och de protokoll som renskrivits delges för hand av driftledningen till personal i kontrollrummet som samlar dessa i en pärm. Det sker även
frekvent en form av arbetsgenomgång inom skiftlaget inne i kontrollrummet. Dessa utförs direkt innan ett arbete ska utföras och involverar oftast skiftchefen, som
leder mötet, den aktuella operatören och en stationstekniker. Dessa genomgångar
sker utifrån en inarbetad informell arbetsprocess och följer inte någon checklista
för Pre-Job Briefing. Det sker heller ingen dokumentering i samband med denna
arbetsgenomgång. Post-Job Debriefing utförs inte inom skiftlaget men återkoppling
av arbetets utförande sker informellt löpande och det sker även en egenutvärdering
i slutet av varje skift. (Skiftchef F3 2011-02-28)
4.3.4

Användning av de operativa arbetsrutinerna vid Underhåll

Pre-Job Briefing sker sällan inom Underhåll och den arbetsgenomgång som sker har
mer utav en informell karaktär. Pre-Job Briefing är egentligen bara en ny benämning
på de rutiner för arbetsgenomgångar som redan finns vid denna del av organisationen. Vid dessa arbetsgenomgångar, som i huvudsak sker mellan arbetsledaren och
den utförande personalen, finns alltid den utförande personalen närvarande samt att
aktuella dokument som till exempel arbetstillstånd eller arbetsbevis, instruktioner
och ritningar finns tillgängliga. Dessa följer en viss mötesstruktur och ibland används delar av den checklista som finns angiven i en företagsintern instruktion. De
använder alltså inte alla frågor som finns i det mötesprotokoll som Forsmark 2 och 3
tagit fram. (Arbetsledare 1 vid Underhåll 2011-02-01 och Arbetsledare 2 vid Underhåll 2011-03-02) En arbetsledare vid Underhåll beskriver det som att de aldrig skulle
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tilldela en oerfaren person i den utförande personalen ett arbete som denne aldrig
har utfört tidigare. Den utförande personalen har i regel utfört arbetet tidigare och
fått rutin på själva utförandet och därav upplevs inget behov av att dokumentera
den här typen av arbetsgenomgångar (Arbetsledare 2 vid Underhåll 2011-03-02) En
annan arbetsledare ser heller inget behov av en mera strukturerad och protokollförd arbetsgenomgång vid Underhåll. Denne anser att deras befintliga erfarenhet,
avrapporteringstexten i arbetsordersystemet Fenix och pärmar med information om
arbeten och montage räcker som erfarenhet. (Arbetsledare 1 vid Underhåll 2011-0201) Post-Job Debriefing utförs inte inom Underhåll (Arbetsledare 1 vid Underhåll
2011-02-01 och Arbetsledare 2 vid Underhåll 2011-03-02). Det finns uppfattningar
om att Underhåll inte har några egna arbetssätt för de operativa arbetsrutinerna
(Driftsamordnare F1 2011-01-28).
4.3.5

Generellt om Forsmarks användning av de operativa arbetsrutinerna

Detta stycke sammanfattar Forsmarks användning av av de operativa arbetsrutinerna och tar upp åsikter om denna användning som är relevant för hur Forsmarks
kärnkraftverk bör förändra sin användning av dessa.
Vid Forsmark 1 sker Pre-Job Briefing i kontrollrummet och i huvudsak mellan
aktuellt skiftlag och avdelningen Underhåll. Vid Forsmark 2 och 3 sker i huvudsak
Pre-Job Briefing vid driftledningen och dess lokaler. Normalfallet är att driftledningen och berörd personal från Underhåll deltar på dessa möten. Vid enstaka tillfällen
kan även skiftchefer vara med. Underhåll initierar ofta de operativa arbetsrutinerna men har inga egna rutiner för dem. Även rutinerna för lagring av dokument för
Pre-Job Briefing skiljer sig också åt mellan anläggningarna. Generellt förs anteckningar för hand med hjälp av penna på ett utskrivet tomt mötesprotokoll. Sedan
får oftast ordförande för mötet renskriva och föra in de anteckningar som gjort på
originalprotokollet som finns lagrat på ordförandes dator. I en del fall skickas det här
dokumentet ut med hjälp av e-post till berörda deltagare. Det protokoll från mötet
som har renskrivits lagras normalt i en gemensam mapp på det interna nätverket
och i en del fall även i IT-systemet Arken. I en del fall bifogas det även i systemet
Digilogg. De protokoll som inte renskrivs lagras i pärmar. Post-Job Debriefing anses vara viktigt att utföra vid Forsmarks kärnkraftverk trots att det inte alls utförs
i samma utsträckning som Pre-Job Briefing. Det anses relevant att inte bara diskutera negativa erfarenheter med arbeten utan även positiva (Biträdande driftchef
F2 2011-01-27, Arbetsledare 2 vid Underhåll 2011-03-02 och Driftledningstöd F2
2011-01-20).
En gemensam diskussion med berörda chefer från olika avdelningar bekräftade
och visade sammantaget på de skillnader som redovisats ovan. Det är tydligt att
det finns olika tillvägagångssätt för detta samt olika önskemål om vart IT-stödet
ska implementeras. Det pågår ett arbete för att förbättra användningen av Pre-Job
Briefing och Post-Job Debriefing vid Forsmarks kärnkraftverk. I huvudsak går det
arbetet ut på att jämka de interna dokument som finns inom organisationen för
att sedan ta fram ett gemensamt dokument som ska gälla för hela organisationen. I
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detta arbete ingår dock ingen utveckling eller införande av något tekniskt stöd för
de operativa arbetsrutinerna (Sektionschef Underhåll 2011-01-21) Driftkontoret har
en planering för nästkommande två veckor som benämns tvåveckorsplan. Den innehåller bland annat en bedömning om vilka arbeten som ska föregås av en Pre-Job
Briefing (Biträdande driftchef F2 2011-01-27). Trots denna planering och bedömning finns det enligt en driftsamordnare vid Forsmark 1 tendenser till att Pre-Job
Briefing ibland missbrukas eftersom det utförs trots att det i vissa fall inte är relevant eller lämpligt att utföra denna typ av möte (Driftsamordnare F1 2011-01-28).
En högre chef på Underhåll upplever också att Pre-Job Briefing i en del fall utförs
i onödan, samt att den operativa arbetsrutinen måste avdramatiseras. I dessa fall
har till exempel inte vissa arbetsförberedelser såsom arbetsplatsbesiktning utförts,
vilket är delar som normalt ska genomsyra Driftkontorets och Underhålls arbetssätt.
Detta gör att Pre-Job Briefing kan få ett annat syfte och formen utav ett planeringsmöte snarare än en möte där arbetets utförande och risker med arbetet diskuteras.
(Sektionschef Underhåll 2011-04-05)
4.3.6

De övriga svenska kärnkraftverkens användning av de operativa
arbetsrutinerna

Organisationen på Ringhals kärnkraftverk har en liknande hantering av de operativa arbetsrutinerna och precis som vid Forsmarks kärnkraftverk sker lagring av
mötesprotokoll i pärmar vid respektive anläggning och inte i något IT-system (Erfarenhetsåterföringsanalytiker 2 2011-02-15). Ringhals mötesprotokoll och checklistor
skiljer sig dock från de som används vid Forsmark eftersom att dessa innehåller fler
punkter med ja- och nej-frågor istället för utförliga och diskuterande frågor. (Processingenjör 2011-02-16) Denna utformning av mötesprotokoll var något som många
användare vid Ringhals kärnkraftverk upplevde kunde hämma diskussionen och dokumenteringen vid genomförandet av de operativa arbetsrutinerna. Det finns helt
enkelt inte utrymme för att anteckna direkt på mötesprotokollet samt att frågorna
inte inbjuder till en bra diskussion. I samband med detta besök erhölls även information om hur Oskarshamns kärnkraftverk använder de operativa arbetsrutinerna,
vilket redovisats tidigare i examensarbetet.

4.4

IT-stödets egenskaper och dess utvecklingsmiljö

Som en del av examensarbetets slutresultat presenteras i figur 9-15 nedan den prototyp av det IT-stöd som utvecklats, samt dess egenskaper. Det framtagna IT-stödet
erbjuder nya möjligheter för personalen att använda sig av de operativa arbetsrutinerna och genom dess funktioner knyts information om Pre-Job Briefing samman
med information om Post-Job Debriefing till ett ärende. I det utvecklade IT-stödet
finns en funktion som direkt kan sammanställa och generera ett PDF-dokument av
mötesprotokollet. PDF-dokumentet kan sedan skrivas ut för att delge informationen till berörd personal. Det finns även en e-postfunktion som vid val delger den
inmatade informationen till mötets deltagare då mötesprotokollet registreras i databasen, vilket var ett viktigt önskemål från slutanvändarnas sida. Alla de inmatade
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mötesprotokollen sparas i en gemensam databas och märks upp med metadata. Det
leder till att varje mötesprotokoll blir sökbara för all personal vid Forsmarks kärnkraftverk. Sökningen kan exempelvis utföras då personal vill hämta erfarenheter
från liknande typer av arbeten eller redigera ett tidigare registrerat ärende. Utrustning såsom datorer finns att tillgå på majoriteten av de ställen där Pre-Job Briefing
utförs, vilket gör att informationen som antecknas vid möten kan direkt skrivas
in i webbformulären för de operativa arbetsrutinerna, om personal så önskar. På
nästkommande sidor presenteras slutresultatet av utvecklingen av IT-stödet.
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Figur 9: Figuren presenterar den första delen av formuläret för att dokumentera
Pre-Job Briefing.
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Figur 10: Figuren presenterar en del av formuläret för att dokumentera Pre-Job
Briefing.

44

Figur 11: Figuren presenterar en del av formuläret för att dokumentera Pre-Job
Briefing.
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Figur 12: Figuren presenterar den sista delen av formuläret för att dokumentera
Pre-Job Briefing.
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Figur 13: Figuren presenterar den första47delen av formuläret för att dokumentera
Post-Job Debriefing

Figur 14: Figuren presenterar den sista delen av formuläret för att dokumentera
Post-Job Debriefing.
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Figur 15: Figuren presenterar ett förslag på hur formuläret för ett bedömningsverktyg för Pre-Job Briefing kan se ut.
Den programvara som använts vid utvecklingen av detta IT-stöd är inköpt från
det externa företaget Relex. Relex FRACAS erbjuder en databas och gränssnitt för
utveckling av webbgränssnitt som inte går att förändra fullt ut. Relex FRACAS
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har en färdig databaslösning som går att förändra och anpassa genom att aktivera
tabeller och fält, men tabellernas relationer är låsta. Det ges heller inte utrymme för
fria val i samband med utformning och placering av knappar. Varken knapparnas
beteckning eller placering går att förändra. (Dataansvarig FTQ 2011-04-05)

4.5

Observerade utmaningar i samband med utvecklingen av
det användbara IT-stödet

Denna del av resultatet bygger på undertecknades egna observationer och uppfattningar som har framkommit under studiens gång. Eftersom att IT-stödet ska implementeras i en stor organisation måste man ta hänsyn till en rad olika slutanvändare,
arbetssätt och terminiologier. Inte helt oväntat har det därmed visat sig att det
finns många olika slags tjänsteroller inom organisationen samt förutsättningar och
förkunskaper i datoranvändning bland användare.
Under examensarbetets gång har personalens tillgänglighet i samband med
systemutvecklingsprocessen vid Forsmarks kärnkraftverk varierat. Fram till och med
den andra iterationen kunde nyckelpersoner och slutanvändare vid alla anläggningar
intervjuas. Vid mitten av examensarbetets tidsperiod stängdes dock en av anläggningarna av för revision, vilket ledde till att all personal vid den anläggningen inte
var tillgängliga för intervjuer eller utvärderingar. Även annan personal vid Forsmark
Kärnkraftverk och speciellt ett antal av de slutanvändare som IT-stödets utveckling
centrerats kring blev svåra att kontakta och var i slutändan inte tillgängliga vid
lämpliga mötestider som passade både parter. Det är inte heller bara en revision som
begränsat tillgängligheten på slutanvändare vid de avslutande veckorna av examensarbetet. Även skiftlagens arbetssätt med skiftgång och långa ledigheter där emellan
har försvårat möjligheten att kontakta slutanvändare vid denna del av organisationen. Inom skiftlagen är det i huvudsak skiftcheferna som är typiska slutanvändare
och de i hög grad bara är tillgängliga under eftermiddags- och nattskiften. Bränslebyten och snabbstopp av anläggningen är arbeten respektive händelser som uteslutit
möjligheten att intervjua och observera en del slutanvändare i deras arbetsmiljö.
Vid användning av metoden snabb prototyping observerades att de flesta användare inte var vana vid att eller bekväma med att rita och skissa sina designidéer på
papper. Författarna upplevde också att det var svårt för dessa personer att tänka
fritt samt dela med sig av sina åsikter kring de operativa arbetsrutinerna och hur
användningen av dessa kan utvecklas.
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5

Diskussion

Under denna rubrik diskuteras och analyseras det resultat som framkommit i samband med examensarbetet. Diskussionen grundas i vissa fall på den teori som presenterats i kapitlet Teoretisk referensram och i annat fall på författarnas egna observationer och tolkningar.

5.1

Vad behöver Forsmarks kärnkraftverk förändra för att
bättre leva upp till rådande riktlinjer?

Efter WANO:s besök och granskning år 2004, då ett flertal synpunkter på hur Forsmarks kärnkraftverk sköter sin erfarenhetsåterföring framkom, beslöt ledningen vid
kärnkraftverket att rutinerna för erfarenhetsåterföringen skulle förbättras. En del
i detta var att införa de operativa arbetsrutinerna Pre-Job Briefing och Post-Job
Debriefing. Implementeringen av dessa operativa arbetsrutiner har dock inte riktigt
gått som planerat, vilket har gjort att organisationen i dagsläget inte har en tillfredsställande användning av dessa. Vid Forsmarks kärnkraftverk finns det ett flertal
olika dokument som beskriver hur exempelvis en Pre-Job Briefing ska gå till. Utifrån
detta pågår ett förbättringsarbete vilket innebär att vissa personer vid Forsmarks
kärnkraftverk undersöker hur dessa dokument kan förbättras och sammanställas.
Dock har det förbättringsarbete som personalen lagt ner inte lett till en konsekvent
och tillfredsställande användning av de operativa arbetsrutinerna.
5.1.1

Benämning av de operativa arbetsrutinerna

Trots att anläggningarna Forsmark 1, 2 och 3 samt avdelningen Underhåll ligger
inom samma organisation är de relativt fristående från varandra och genomför i
sin tur Pre-Job Briefing och Post-Job Debriefing på olika sätt. Den fallstudie som
genomförts visar till exempel att Post-Job Debriefing inte utförs lika ofta som PreJob Briefing och att Pre-Job Briefing i vissa fall inte utförs vid tillfällen då det är
fördelaktigt att nyttja verktyget. Utsagor och erfarenheter visar till exempel på att
Pre-Job Briefing i vissa fall används vid tillfällen då andra arbetsförberedelser som
till exempel arbetsplatsbesiktning inte utförts. En arbetsplatsbesiktning ska vara
en del av de naturliga arbetsrutinerna vid anläggningarna, men istället behandlas
dessa stundtals i samband med Pre-Job Briefing. Som poängterats tidigare är det
mest väsentliga, och i stora drag, att Pre-Job Briefing behandlar hur arbetet ska
utföras och vilka risker som kan påträffas. I och med detta är det troligt att Pre-Job
Briefing blir mer av en arbetsgenomgång som syftar till att planera och förbereda
arbetet, istället för att fokusera på arbetets utförande och risker i samband med detta. Det har även observerats att de operativa arbetsrutinerna definieras och används
på olika sätt vid de övriga kärnkraftverken i Sverige, samt runt om i världen. För att
inte riskera att begreppet Pre-Job Briefing urvattnas är det därmed viktigt med en
konsekvent benämning och användning av de operativa arbetsrutinerna inom hela
organisationen. Alltså är det viktigt att tydligt definiera vad en Pre-Job Briefing
och Post-Job Debriefing är, hur sådana möten ska gå till, vilket innehåll de ska ha
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och när de ska genomföras, samt införa detta på ett systematiskt sätt inom organisationen. Som ett förslag på möjlig lösning till delar av examensarbetets huvudfråga
har en sammanställning av resultatet från litteraturstudien, som baseras på information från aktörerna, utförts för att identifiera lämpliga punkter för de operativa
arbetsrutinerna som passar Forsmarks kärnkraftverk. Nedanstående punkter anses
täcka det som bör diskuteras vid en Pre-Job Briefing:
• Arbetets syfte och omfattning.
• Nödvändigt arbetsinnehåll såsom förväntat slutresultat.
• Den utförande personalens roller och ansvar.
• Förutsättningar för anläggning och utrustning.
• Verktyg och material som finns att tillgå för det planerade arbetet.
• De kritiska steg som arbetet omfattas av.
• Potentiella säkerhetsfaror för personal och situationer där fel kan uppstå.
• Faror och tillstånd som kan påverka driften av anläggningen eller utrustningens
status.
• Koppling till arbeten som sker parallellt.
• Lämpliga motåtgärder och förväntade prestationer som är nödvändiga för att
förhindra konsekvenser av fel.
• Aktuell dokumentation som finns tillgänglig för det planerade arbetet (till
exempel tillstånd/procedurer) samt inledande tillstånd för anläggningen och
utrustningen.
• Applicerbara lärdomar från anläggningen samt externa erfarenheter.
Den förändring av benämningen som bör ske av de operativa arbetsrutinerna baseras
i huvudsak på Oskarshamns kärnkraftverk användning av de operativa arbetsrutinerna. I dagsläget föreslår DoE Hanford att Pre-Job Briefing ska delas in i tre olika
typer - rutinmässig, generell och dokumenterad Pre-Job Briefing. Dessa utförs beroende på arbetets komplexitet och risknivå. Undertecknade anser att denna indelning
är överflödig och måste vara enklare. De presenterar även indelningen - formell och
informell Pre-Job Briefing vilket är en tidigare version av denna kategorisering som
är något enklare. Begreppet informell kan dock ge en felaktig bild av syftet med
Pre-Job Briefing. Oskarshamns kärnkraftverk har en likartad benämning av indelning - Pre-Job Briefing Riskvärdering och Pre-Job Briefing Arbetsgenomgång, vilket
undertecknade anser vara mest lämplig utav dessa tre. De anser att Pre-Job Briefing
Arbetsgenomgång i regel inte behöver dokumenteras men att den ska ledas av en
checklista som försäkrar om att arbetsansvarig och utförande personalen fått ta del
av arbetets förutsättningar, utförande och risker med arbetet, samt att de förstått
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och accepterat denna information. Detta är bra och enligt den granskning som skett
är det också lämpligt att göra en bedömning om dokumentering ska ske vilket tas
upp senare i denna diskussion. Om Pre-Job Briefing Arbetsgenomgång föregås av
en Pre-Job Briefing Riskvärdering anser undertecknade att dokumenteringen alltid
ska fortsätta på det underlag som framkommit utav genomförandet och dokumentationen utav riskvärderingen. De formulär som tidigare presenterats i figur 9-14
ger möjlighet att utförligt beskriva arbetets karaktär och konsekvenser. Det betyder
att formulären kan nyttjas för dessa typer av Pre-Job Briefing. Organisationen vid
Forsmarks kärnkraftverk lyfter också upp problemet med att information kan glömmas bort eller bli inaktuell om Pre-Job Briefing genomförs för tidigt innan arbetets
start (FKA 2009a:3). Sammantaget menar aktörerna att en arbetsgenomgång ska
utföras i anslutning till starten på ett arbete, men det skiljer sig från organisation
och situation hur nära inpå starten det väl ska ske. Detta lyfter upp relevansen med
att genomföra en Pre-Job Briefing Arbetsgenomgång så nära in på starten av ett
arbete som möjligt.
Utifrån det ovan redovisade materialet och diskussionen kring Forsmarks kärnkraftverks användning av de operativa arbetsrutinerna är slutsatsen att en slags
indelning eller kategorisering av de operativa arbetsrutinerna är lämplig. De kategoriseringar och det bedömningsverktyg som beskrivits under rubriken 4.2.3 Aktörernas användning av Pre-Job Briefing och Post-Job Debriefing är en stor del av en
möjlig utveckling av de operativa arbetsrutinerna och kommer att diskuteras nedan.
Dessa två aspekter kan göra att organisationen och dess personal blir mer medveten
om vilken typ av arbetsgenomgång eller återkoppling på arbetet som används och
som bör nyttjas. Det är då viktigt att denna process uppmuntrar till en enkel och
smidig användning, som i slutändan främjar användningen, säkerhetsarbetet och
kunskapsöverföringen vid organisationen.
5.1.2

Bedömningsverktyg

Som poängterats tidigare finns det tillfällen vid Forsmarks kärnkraftverk då användningen av de operativa arbetsrutinerna Pre-Job Briefing och Post-Job Debriefing får ett annat syfte. Kopplat till detta problem gör driftkontoren vid Forsmarks
kärnkraftverk en slags bedömning om vilka arbeten som ska föregås av en Pre-Job
Briefing i samband med sin tvåveckorsplaneringen. Denna bedömning är dock inte
tillräcklig eftersom att driftkontoret i stora drag hanterar reaktorsäkerheten. Arbetsledningen vid Underhåll bör också ta del av en liknande bedömning eftersom att det
är arbetsledare vid denna del av organisationen som har det direkta ansvaret för personsäkerheten. Användningen av dessa operativa arbetsrutiner skiljer sig dessutom
åt beroende på vilken anläggning som undersöks. Bortsett från att det faktum att ett
IT-stöd kan hjälpa organisationen att få en mer enhetlig användning av de operativa
arbetsrutinerna så har ett förslag uppkommit i samband med följande examensarbete att införa ett bedömningsverktyg. Ett arbete kan skilja sig väsentligt åt gällande
hur pass komplext, riskfyllt eller omfattande det är. De olika formerna av arbeten
kräver olika former av förberedelser. Meningen med detta bedömningsverktyg som
finns implementerat i IT-stödet och som tidigare visats i figur 15 på sida 49 är att
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det ska hjälpa personalen att avgöra ifall en Pre-Job Briefing ska genomföras. I de
fall en sådan väl ska genomföras hjälper även bedömningsverktyget till att avgöra
vilken form av Pre-Job Briefing som ska genomföras. Förslaget på bedömningsverktyget som uppkommit har hämtat inspiration från Oskarshamns kärnkraftverk och
deras nuvarande lösning. Det som skiljer verktygen åt är främst att bedömningsverktyget ligger implementerat i IT-stödet med fördelen att personalen snabbare
kan få svar på vilken form av Pre-Job Briefing som ska genomföras. Sammantaget
menar Oskarshamns kärnkraftverk och DoE Hanford att en bedömning bör göras
vid minsta osäkerhet om hur riskfyllt arbetet är eller hur dess genomförande ska gå
till vilket undertecknade håller med om.
5.1.3

Användning av de operativa arbetsrutinerna vid Underhåll

Det är inte bara Driftkontoret som ska leda och använda de operativa arbetsrutinerna utan även avdelningen Underhåll. Denna avdelning är en så pass viktig avdelning
vid Forsmarks kärnkraftverk och involverade i en stor andel av de arbeten som sker
vid verksamheten. Det är då relevant att denna personal dokumenterar den kunskap
och erfarenhet som finns eller erhålls vid arbetsgenomgångar respektive återkoppling
på utfört arbete. Trots utsagor om att det inte finns ett behov av detta eftersom
att en del underhållspersonal kan memorera och erhålla kunskap och erfarenheter
på andra sätt eller att den utförande personalen alltid är lämpad för den aktuella
arbetsuppgiften anser undertecknade att detta är nödvändigt. Ett argument för det
är att ung och mindre erfaren personal kan tillgå mer information. Faktum är att,
som Reason & Hoobs (2003:70) tar upp, denna typ av personal ofta saknar ett bra
stöd för undvika fel vid arbeten och på detta sätt kan risken att de upptäcker svårigheter med arbeten på egen hand minska. Det är därmed lämpligt att arbetsledare
vid Underhåll också leder och genomför Pre-Job Briefing och Post-Job Debriefing
eftersom det är de som har direktkontakt med den utförande personalen både inför
och efter arbetets utförande. Som poängterats tidigare har personal vid denna avdelning det yttersta ansvaret för personsäkerheten. Arbetsledaren har därmed goda
möjligheter att diskutera arbetets egenskaper och konsekvenser av detta.
5.1.4

Post-Job Debriefing

En av de viktigaste faktorerna med en väl fungerande erfarenhetsåterföringsprocess
är att det genomförs en återkoppling på det utförda arbetet, en Post-Job Debriefing.
Som fallstudien visat har organisationen vid Forsmarks kärnkraftverk inte använt
denna operativa arbetsrutin tillräckligt mycket för att uppfylla syftet med en erfarenhetsåterföringsprocess. Det har visat sig att organisationen varit medveten om
detta problem och uppmaningar om att det måste ske fler Post-Job Debriefing kommit upp under studiens gång. Som beskrivits ansåg många slutanvändare att det
är viktigt med fler Post-Job Debriefing och att det även är viktigt att rapportera
positiva erfarenheter. Som en riktlinje anser undertecknade att det är lämpligt att
som minst hålla en Post-Job Debriefing då antingen en negativ eller positiv erfarenhet har erhållits från det utförda arbetet. Det som skiljer detta från dagsläget är
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det faktum att Forsmarks kärnkraftverk bör genomföra en Post-Job Debriefing då
en positiv erfarenhet har erhållits. Detta kan vara mycket värdefullt då det bland
annat kan tyda på att den arbetsgenomgång som genomfördes innan arbetet var av
en lyckad karaktär, varav mer information om detta kan fångas upp. Undertecknade
rekommenderar vidare att personalen alltid ska utföra en Post-Job Debriefing då
det planerade arbetet föregås utav en Pre-Job Briefing. Vid en Post-Job Debriefing
är det viktigt att minst den personal som är arbetsansvarig och arbetsledaren men
helst all berörd personal närvarar vid själva mötet.
5.1.5

Rapportvillighet och behov av ett IT-stöd i organisationen

De operativa arbetsrutinerna är viktiga att använda då det enligt aktörerna och den
teori som studerats säger att säkerhetsarbetet inom stora organisationer med en hög
riskprofil förbättras eftersom kunskap och erfarenhet om arbetsuppgifter och arbeten synliggörs och ökar inom denna. Ett kärnkraftverk är som bekant ett komplext
system och Dekker (2006:16) påpekar det väsentliga i att organisationen måste ge
medarbetarna rätt förutsättningar inför arbeten inom dessa typer av system, istället
för att beskylla enskilda individer och utgå ifrån att de hela tiden gör fel. Denna
inställning kan leda till ett minskat felhandlande och göra att organisationen som
helhet blir mer säker. Reason & Hoobs (2003:70) poängterar att en av de mest självklara faktorer som leder till fel vid arbeten är brist på kunskap och erfarenheter.
Utifrån detta menar de till exempel att unga och oerfarna medarbetare ofta inte får
det stöd de behöver för att undvika fel och misstag vid underhållsarbeten. Detta
är ett exempel på att organisationer inte anammat denna inställning fullt ut och
att det är viktigt att organisationen som helhet ger individer rätt information och
förutsättningar inför arbeten i komplexa system. Med denna inställning som grund
förbättras också organisationen syn på värdet med att sprida kunskap och erfarenheter bland medarbetare. Detta vittnar också figur 1 om, som tidigare presenteras i
kapitlet Teoretisk referensram som visar på att det finns stora möjligheter att minska antalet fel som kan tänkas uppstå vid en organisation ifall man ger organisationen
bättre förutsättningar och verktyg. Enligt det mer moderna synsättet på mänskligt
felagerande har människan i huvudsak goda intentioner med sitt handlade. Ifall organisationen använder sig av verktyg som ger människan bättre förutsättningar kan
man därmed minska risken för felagerande.
En viktig del av användningen av de operativa arbetsrutinerna, som uppfyller
WANO:s krav, är att dokumentera och samla information från genomförandet av
dessa, så att all personal vid kärnkraftverk kan tillgå kunskap och erfarenheter av
arbeten på ett enkelt sätt. Då kan kunskap samlas upp vilket är en förutsättning för
att personal vid kärnkraftverk ska kunna lära av varandra på ett bra sätt. Kopplat
till detta och i enlighet med det som sagts tidigare om att organisationen måste
ge medarbetarna rätt förutsättningar vid arbeten, är det viktigt att det finns en
rapportvillighet inom organisationen. På detta sätt kan rapportvilligheten öka och
som Reason & Hoobs (2003:152) samt Evans m. fl. (2006:39) menar är det väsentligt
att personal inom olika organisationer får någon slags återkoppling och besked om
vad som sker med rapporteringsmaterialet, samt att själva rapporteringen måste
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vara enkel och snabb att utföra. I annat fall är risken att denna del av erfarenhetsåterföringen minskar, en del som bygger upp alla förutsättningar för att samla och
sprida kunskap inom organisationen på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Detta
kan realiseras med hjälp av ett användbart IT-stöd som samlar information i en
och samma databas och effektiviserar informationsflödet inom organisationen. Sammantaget kan även detta i slutändan lyfta upp relevansen med att använda Pre-Job
Briefing och Post-Job Debriefing och att dokumentera genomförandet av dessa. På
detta sätt kan också personalen vid Forsmarks kärnkraftverk på ett enklare sätt än
i dagsläget utbyta och dela information mellan olika avdelningar och anläggningar.
5.1.6

Nya förutsättningar med IT-stödet

De möjligheter som tidigare presenterats under rubriken 4.3.7 IT-stödets egenskaper kan komma att förbättra och förenkla arbetssituationen för personalen vid Forsmarks kärnkraftverk. Ifall det utvecklade IT-stödet med dess förslag på förbättringar
införs vid Forsmarks kärnkraftverk är det tänkbart att arbetsgången för de operativa
arbetsrutinerna kommer förändras. En tänkbar arbetsgång är att personalen kommer använda bedömningsverktyget i figur 15 för att få hjälp av bedöma om vilken
form av Pre-Job Briefing som ska genomföras. I de fall bedömningsverktyget säger
att arbetet ska föregås av en Pre-Job Briefing Riskvärdering ska den berörda personalen flera dagar innan det planerade arbetet utförs hålla en PJB Riskvärdering.
Formuläret ska fyllas i så mycket det anses lämpligt för att sedan följa upp och se
till att eventuella risker inte kommer att påverka arbetet negativt. Därefter används
samma formulär antingen som ett utskrivet dokument eller via IT-stödet för att
gå igenom arbetet vid en Pre-Job Briefing Arbetsgenomgång. Att protokollen för
de operativa arbetsrutinerna är sammankopplade är en viktig del av förändringen
med att införa ett IT-stöd, eftersom att dessa protokoll tidigare var åtskilda och
svåra att koppla samman. Utifrån detta ökar också incitamenten och chansen för
att det genomförs en dokumenterad Post-Job Debriefing efter att arbetet slutförts.
Det blir också mer uppenbart att protokollet för denna återkoppling av arbetet
existerar, samt betydligt enklare att registrera och söka bland mötesprotokoll för
framtida bruk. På detta sätt får ärendet en bättre överblick och att olika planerade
åtgärder blir enklare att följa upp i efterhand. I och med detta kan erfarenhetsåterföringen förbättras om det utvecklade IT-stödet införs vid hela organisationen.
Detta till skillnad från den nuvarande situationen då varje anläggning sparar kopior
av mötesprotokollen i pärmar eller i en nätverksmapp helt oberoende av varandra.

5.2

Utmaningar med att utveckla ett användbart IT-stöd vid
Forsmarks kärnkraftverk

Som resultatet av detta examensarbete visat uppkommer en rad utmaningar i samband med utveckling av ett användbart IT-stöd vid en stor organisation såsom
Forsmarks kärnkraftverk. I nedanstående del diskuteras dessa utmaningar.
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5.2.1

Organisationens betydelse vid systemutveckling

Arbetssituationen vid de olika anläggningarna och avdelningarna vid Forsmarks
kärnkraftverk skiljer sig åt samt att olika avdelningar inte har samma krav och
behov av att genomföra de operativa arbetsrutinerna. En viktigt del av detta examensarbete har varit att skapa en förståelse för de olika verksamhetskulturerna,
för att i sin tur kunna förstå på vilket sätt de operativa arbetsrutinerna används
vid alla anläggningar och avdelningar. En av utmaningarna har därmed varit att
parallellt med detta utveckla ett IT-stöd. Det har varit ett omfattande arbete eftersom det inte fanns någon tidigare utförd sammanställning eller utvärdering likt
examensarbetets syfte att utgå ifrån. Utvecklingen av IT-stödet var heller inte ett
uppdrag som initierats från organisationens högre nivåer vilket enligt Boivie m. fl.
(2003:637) är viktigt. Det måste finnas ett åtagande från hela organisationen, som
också måste vara mottaglig för förändring. Boivie m. fl. (2003:636) konstaterar vidare att systemutveckling måste ske i samråd med hela organisationen och dess
processer, och att det i annat fall är ett problem som kan påverka användbarheten
vid utveckling av IT-system på ett negativt sätt. I relation till det påpekar Olsson &
Jansson (2004:163-164) att det måste finnas ett gemensamt mål mellan slutanvändare och systemutvecklare, vilket bygger på att hela organisationen ger förutsättningar
för detta.
Denna teori tyder på att ett bra stöd från hela organisationen och att användarna har samma bild av arbetssätt eller arbetsuppgifter samt IT-stödet i sig, är en av
många förutsättningar som måste finnas för att kunna utveckla ett användbart ITstöd. Utifrån examensarbetets syfte har detta alltså varit ett intressant arbete som
kan ha ökat möjligheten att skapa ett användbart IT-stöd. Trots det ovan sagda
är det tänkbart att det måste komma ett beslut från hela organisationen vid utvecklingen av ett nytt IT-stöd för att förankra och effektivisera systemutvecklingen
i organisationen på ett bra sätt. Det är hela organisationen, från högsta ledning till
enskild medarbetare, som måste ta till sig denna förändring inom alla delar av verksamheten. Problem i dessa frågor och skillnader i uppfattningar om användningen av
de operativa arbetsrutinerna uppenbarade sig tydligt vid den sista iterationen, då en
gemensam diskussion hölls med samtliga berörda parter vid Forsmark Kärnkraftverk. På grund av rådande omständigheter har undertecknade känt ett påtagligt
behov att motivera för de slutanvändare som kontaktats om varför ett IT-stöd är
nödvändigt och vilka fördelar som finns vid användning av ett sådant.
Resultatet av den verksamhetsanalys som genomfördes vid denna studie visade
på att det fanns ett flertal olika typer av slutanvändare som kan tänkas komma
i kontakt med det utvecklade IT-stödet. Dessa olika typer av slutanvändare har
alla olika former av tjänsteroller vid Forsmarks kärnkraftverk. För att IT-stödet ska
passa alla dessa slutanvändare är det viktigt vid systemutvecklingen att alla dessa
slutanvändare beaktas. Även den splittring som Forsmark kärnkraftverk uppvisat i
samband med den rådande tillämpningen av de operativa arbetsrutinerna har varit
viktigt att beakta. Detta har lett att undertecknade har fått göra en bedömning av
hur dessa operativa arbetsrutiner ska utföras och slutligen lämna en rekommendation
för hur de ska användas med hjälp av det utvecklade formuläret.
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5.2.2

Planering av systemutvecklingen

Det som skiljer organisationen vid Forsmarks kärnkraftverk från andra stora organisationer är att tillgången till slutanvändare kan variera. En anledning till detta bottnar många gånger i att kärnkraftbranschen är en riskfylld och konservativ
bransch som prioriterar säkerheten högt, vilket därmed begränsar tillgängligheten
på slutanvändarna. För att processen för en användbar systemutveckling ska fungera
bra krävs en god tillgång av slutanvändare genom hela utvecklingsprocessen. Detta
leder till att den planering som görs inför starten inför ett systemutvecklingsprojekt måste vara väl genomförd samt inkludera hur och när slutanvändare ska delta
i systemutvecklingen, vilket Gulliksen & Göransson (2002:157) påpekar. En noga
genomförd verksamhetsanalys bör ge svar på hur situationen ser ut och när och hur
slutanvändare kan delta i systemutvecklingen. I relation till det ovan sagda är det
uppenbart att denna planering måste genomföras på ett strukturerat sätt, ur ett
långsiktigt perspektiv och med hänsyn till organisationens övriga planering. Utifrån
detta är det alltså viktigt att denna planering dokumenteras och uppdateras genom
hela systemutvecklingen.
5.2.3

Utmaningar då användare deltar i systemutvecklingen

En användarcentrerad systemutveckling kräver en nära kontakt med slutanvändare
genom hela processen för att säkerställa ett gott resultat. Det är vanligt att man vid
en stor organisation möter slutanvändare med olika former av datorvana och i detta
fall är det viktigt att identifiera slutanvändare som kan tänkas bidra i positiv bemärkelse till hela processen. Kopplat till detta är det viktigt att visa respekt för alla
typer av slutanvändare och att ta deras åsikter på allvar. I annat fall kommer deras
engagemang med största sannolikhet att försvinna (Olsson & Jansson 2004:164).
Även Reason & Hoobs (2003:122) poängterar att användarnas syn på systemet och
dess användning är väsentlig. Olsson & Jansson (2004:164) påpekar också betydelsen
av att systemutvecklare och användare talar ett gemensamt språk, vilket även det
är en faktor som underlättar arbetet med systemutveckling då användare deltar.
Då en deltagande design är att eftersträva har undertecknade fått uppfattningen
att det är viktigt att på ett tydligt sätt förklara hela processen för en användarcentrerad systemutveckling för de slutanvändare man kommer i kontakt med. Eftersom
att det fanns möjligt att nyttja snabb prototyping genomsyrade den användbarhetsstudiens krav- och uppgiftsanalys. Som Gulliksen m. fl. (2003:402) belyser ska
prototyping användas tidigt i systemutvecklingsprocessen, och specifikt snabb prototyping, för att fånga upp och samla in slutanvändarnas krav och behov samt för att
på ett smidigt sätt presentera idéer och lösningar. Olsson & Jansson (2004:163-164)
konstaterar att enkla skissverktyg är det mest lämpliga verktyget för prototyping
och problematiken med att involvera användare i arbetet med prototyping bottnar i
att de måste känna sig tillfreds med att använda verktyget. Detta för att inte fokus
ska hamna på att förstå verktyget utan istället för deras arbetssituation kan förbättras och hur IT-stödet kan stödja denna. Trots goda möjligheter att nyttja denna
metod genom enkla skissverktyg upplevdes användarna i första hand inte vilja skissa
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med papper och penna. Genomförandet av detta moment underlättades dock när
undertecknade skapat en god relation med användarna samt hittat en lugn och trygg
miljö där användarna kände att de kunde tänka fritt, samt skissa och rita utan att
någon bedömde deras resultat. Det visade sig att vid intervjuer och utvärderingar
med användare som sällan använder sig av IT-system var det än svårare att få de att
känna sig bekväma och säkra nog så att de kunde medverka vid snabb prototyping.
5.2.4

Systemutveckling med en färdig och anpassningsbar programvara

Att utveckla ett helt nytt IT-system från grunden utan att använda färdiga programvaror eller att implementera en ny lösning i ett befintlig system kan många
gånger vara enklare än att anpassa och förändra en redan färdig programvara. Fördelen med detta arbetssätt är att det är möjligt att skräddarsy och utveckla systemet fullt ut efter de krav och behov som slutanvändarna och verksamheten har.
Att utveckla IT-system på detta sätt kräver dock stora resurser i form av tid och
pengar. Här föreligger det även ett problem då slutanvändare riskerar att få ytterligare ett IT-system att förhålla sig till, vilket kan göra att användarna måste börja
navigera mellan olika IT-system med olika utseende för att kunna slutföra sina arbetsuppgifter. Ett alternativ till detta är att utveckla ett IT-system med en färdig
och anpassningsbar programvara från ett externt företag, eller att anpassa en redan
färdig lösning om denna är införd i organisationen.
Enligt Gulliksen och Göransson (2002:311-312) kan nyttjande av standardiserade IT-produkter ge upphov till användbarhetsproblem hos ett utvecklat IT-system
och som i slutändan gör att slutanvändarens arbetssätt påverkas på ett negativt
sätt. Detta är något som undertecknade upplevt vid utvecklingen av IT-stödet. Utvecklingen har dessvärre påverkats i negativ synvinkel av Relex FRACAS med dess
förutbestämda lösningar för databasen och de designverktyg som fanns tillgängliga.
Relex FRACAS har i detta fall begränsat möjligheterna att utveckla ett IT-stöd som
både är användbart och kraftfullt och med de funktioner som efterfrågats av slutanvändare. Det har varit svårt att finjustera den slutgiltiga designen av IT-stödet och
förändra databasens struktur och uppbyggnad så att det bättre passar IT-stödets
syfte. Dessutom har den testmiljö för denna programvara som finns vid Forsmarks
kärnkraftverk inte fungerat särskilt väl. Det har lett till att den server som testmiljön
befinner sig på har fått startas om vid ett flertal tillfällen, vilket lett till förseningar
i det dagliga arbetet. Fördelen att använda sig av Relex FRACAS är dock att denna
programvara är beprövad och fungerar med många andra IT-systemet vid Forsmarks
kärnkraftverk. Bland annat går det att göra en koppling mellan den sökfunktion som
är gemensam för alla IT-system och IT-stödet. En annan fördel med att använda
sig av Relex FRACAS har varit att en testbar prototyp kunnat utvärderas med
slutanvändare, vilket har varit till en stor nytta för användbarhetsstudien. Dock
övervägde de nackdelar som fanns då många av de funktioner som diskuterades med
slutanvändarna ej gick att implementera. Dessa funktioner presenteras under rubriken 7.1 Rekommenderade förbättringar av IT-stödets funktioner och utformning i
nästkommande kapitel.
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6

Slutsatser

Nedan presenteras de slutsatser som framkommit i samband med detta examensarbete. De bygger på en diskussion utifrån det resultat som erhållits och den teori som
varit relevant för dess syfte och frågeställning.

6.1

Vad Forsmarks kärnkraftverk behöver förändra för att
bättre leva upp till rådande riktlinjer

I stora drag bör organisation vid Forsmarks kärnkraft få till en mer allmän och enhetlig syn och praktisk användning av de operativa arbetsrutinerna Pre-Job Briefing
och Post-Job Debriefing. Detta innebär att organisationen bör:
• Förändra indelningen och benämningen av Pre-Job Briefing. En Pre-Job Briefing Riskvärdering ska hållas flera dagar innan ett planerat arbete ska utföras
för att minimera de risker som identifierats. Sedan ska en Pre-Job Briefing Arbetsgenomgång hållas, som går igenom det material som erhållits från Pre-Job
Briefing Riskvärdering om sådan genomförts.
• Utföra Pre-Job Briefing vid rätt tillfällen vilket kan förbättras genom att implementera ett verktyg som hjälper personal att bedöma om och när en Pre-Job
Briefing ska genomföras, samt värdera vilken form av Pre-Job Briefing som ska
genomföras.
• Se till att representanter från alla berörda avdelningar och speciellt den utförande personalen deltar då de operativa arbetsrutinerna utförs.
• Förbättra erfarenhetsåterföringsprocessen genom att genomföra ett större antal Post-Job Debriefing. Som riktlinje måste organisationen sträva efter att
genomföra en Post-Job Debriefing vid varje arbete där antingen en positiv
eller negativ erfarenhet erhållits. Det bör också ske efter varje genomförd PreJob Briefing.
• Genomföra Pre-Job Briefing och därmed även Post-Job Debriefing vid avdelningen Underhåll. Detta för att säkerställa att den utförande personalen alltid
har relevant information och kunskap om den åtgärd som ska utföras.
• I högre grad dokumentera genomförandet av de operativa arbetsrutinerna än
vad som görs i dagsläget för att på så sätt förbättra erfarenhetsåterföringen.
Detta gäller speciellt den Pre-Job Briefing som ska hållas flera dagar innan
det planerade arbetet ska utföras.
• Implementera ett IT-stöd för att hantera de operativa arbetsrutinerna, som
ett led i att öka rapportvilligheten bland personalen och indirekt förbättra
säkerhetsarbetet vid verksamheten.

60

6.2

De utmaningar som har påträffats vid systemutvecklingen vid Forsmarks kärnkraftverk

För att processen för en användarcentrerad systemutveckling skall få ett bra resultat
är det viktigt att man är medveten om att olika utmaningar som kan tänkas uppstå
i samband med systemutveckling vid Forsmarks kärnkraftverk. Nedan presenteras
de viktigaste och mest uppenbara av dessa.
• Forsmark kärnkraftverk är en stor organisation där det finns skilda verksamhetskulturer och olika förutsättningar för förändring. Vid systemutvecklingen
har det varit en utmaning att ta hänsyn till detta.
• En utmaning vid utvecklingen av IT-stödet visade sig då en gemensam vilja
inom hela organisationen av att införa ett IT-stöd och bild av hur ett sådant
skulle se ut saknades.
• Det har även visat sig vara svårt att involvera slutanvändare under hela systemutvecklingsprocessen.
• En annan utmaning har varit att hantera och bemöta olika typer av slutanvändare i arbetet då dessa på olika sätt deltar i systemutvecklingen, som exempelvis vid användandet av metoden snabb prototyping.
• Den programvara som använts inom systemutvecklingen har begränsat utvecklingen och därmed gjort att vissa krav och behov som användarna ställt på
IT-stödet inte kunnat uppfyllas alls eller fullt ut.
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7

Vidare forskning och rekommenderade förbättringar

Under genomförandet av denna studien uppkom många intressanta frågor, som kan
vara lämpliga att undersöka vid ett senare tillfälle. Dessa frågor presenteras nedan.
• Utvärdera implementeringen av IT-stödet, vad hade kunnat göras bättre?
• Hur har användningen av de operativa arbetsrutinerna förändrats vid användningen av ett IT-stöd?
• Har personalen vid Forsmarks kärnkraftverk ökat användningen av de operativa arbetsrutinerna och går det att urskilja hur säkerheten förbättrats?
• Vad krävs av en programvara som används vid systemutveckling för att ett
fullgott och användbart resultat ska kunna uppnås?
• Vad finns det för övriga utvecklingsmöjligheter förutom de nedan nämnda för
IT-stödet?

7.1

Rekommenderade förbättringar av IT-stödets funktioner
och utformning

Ifall det utvecklade IT-stödet implementeras vid Forsmarks kärnkraftverk är författarnas rekommendation att det sker en uppföljning av användningen av IT-stödet.
Uppföljningen bör bestå av utvärderingar av IT-stödets användbarhet och ifall det
fyller dess tilltänkta funktion på ett bra sätt. Vid denna uppföljning bör de krav
som återfinns i Bilaga 2 finnas i åtanke. Den prototyp av IT-stödet som utvecklats i
samband med examensarbetet kan enligt undertecknade och berörda slutanvändare
användas vid Forsmarks kärnkraftverk. För en relativt låg kostnad kan IT-stödet
implementeras i den programvara den utvecklas i med bibehållen funktionalitet,
men det finns ett flertal identifierade punkter där det utvecklade IT-stödet kan förbättras. Anledningen till att dessa inte har införts har varit att den programvara
som använts för utvecklingen av IT-stödet inte kunnat erbjuda funktioner för dessa.
Dessa punkter har efterfrågats av slutanvändare vid Forsmarks kärnkraftverk och
för dessa ska kunna realiseras bör IT-stödet ej implementeras i Relex FRACAS. För
att förbättra användbarheten för slutanvändare bör IT-stödet ha dessa funktioner
implementerade.
• IT-stödet bör i formuläret för Post-Job Debriefing ha en funktion som automatiskt skickar ett e-postmeddelande till den personalen vid avdelningen
Underhåll som är instruktionsansvarig, i de fall då ändringar har gjorts i instruktioner.
• I ovan nämnda formulär bör det även vara möjligt att skicka ut en kallelse till
berörda användare om då en Post-Job Debriefing ska hållas, om möjligt via
Microsoft Outlook som används vid Forsmarks kärnkraftverk.
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• Via IT-stödet bör det även vara enkelt att komma åt tidigare genomförda
mötesprotokoll för att lättare kunna hämta och sammanställa erfarenheter av
intresse.
• IT-stödet behöver en funktion som kopplar samman det interna JiT-bibliotek
som finns hos WANO, direkt från det webbaserade IT-stödet.
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Bilaga 1 - Respondenter och intervjufrågor
Nedan följer en presentation av samtliga respondenter och de intervjuer, tillfällen
för snabb prototyping och scenariobaserade utvärderingar som skett.
Arbetsledare 1 vid Underhåll: Jansson, Björn. Intervju 2011-02-01.
Arbetsledare 2 vid Underhåll: Svensson, Rikard. Intervju 2011-03-02 och scenariobaserad utvärdering 2011-04-01.
Arbetsledare 3 vid Underhåll: Robertsson, Erik. Intervju 2011-02-02.
Biträdande driftchef F2: Löfström, Jon,. Intervju och snabb prototyping 2011-01-27.
Biträdande driftchef F3: Larsson, Björn, intervju 2011-01-20, snabb prototyping
2011-02-14 och scenariobaserad utvärdering 2011-03-24.
Dataansvarig FTQ: Vallgren, Annika, intervju 2011-04-05
Driftledningstöd F2: Hultén, Toni, Intervju 2011-01-20, snabb prototyping 2011-0214 och scenariobaserad utvärdering 2011-04-04.
Driftledningstöd F1: Sjulander, Lars, intervju 2011-02-22.
Driftsamordnare F1: Jonsson, Robert. Intervju och snabb prototyping 2011-01-28.
Erfarenhetsåterföringsanalytiker 1: Harju, Reima. Intervju 2011-01-25, 2011-02-02,
2011-02-23 och scenariobaserad utvärdering 2011-04-01.
Erfarenhetsåterföringsanalytiker 2: Gudmunsson, Anita. Intervju 2011-02-15.
Möte med Human Performance-gruppen. Workshop 2011-03-03.
Planeringspersonal vid Underhåll: Rönnholm, Henrik. Intervju 2011-02-04.
Processingenjör: Lyrstedt, Fredrik. Intervju 2011-02-16.
Presentation och diskussion av examensarbetets resultat. Workshop 2011-05-27.
Sektionschef Underhåll: Jansson, Bengt. Intervju 2011-01-21 och 2011-04-05 samt
scenariobaserad utvärdering 2011-03-14
Skiftchef F1: Gestberg, Johan. Intervju 2011-02-11.

67

Skiftchef F2: Sundgren, Thomas. Intervju 2011-03-22.
Skiftchef F3: Pettersson, Eva. Intervju 2011-02-28.

Intervjufrågor
Dessa intervjufrågor har legat till grund för de intervjuer som genomförts vid Forsmarks och Ringhals kärnkraftverk.
• Beskriv din tjänsteroll. Vad arbetar ni med?
• Vilka IT-system arbetar ni med?
• Vad har ni för datorer vid er arbetsplats?
• Hur kommer ni i kontakt med de operativa arbetsrutinerna?
• Vad har ni för rutiner för PJB och PJD på er avdelning?
• Vilka riktlinjer har ni gått efter när ni har infört de operativa arbetsrutinerna
PJB och PJD?
• Vad är er åsikt om PJB och PJD?
• Hur många PJB hålls ungefär per månad på er avdelning?
• Vem är ordförande på de PJB som hålls?
• Hur lagras de PJB som görs?
• Gör ni några PJD och hur många PJD hålls i sådana fall?
• Hur dokumenteras de operativa arbetsrutinerna under själva mötet?
• Hur dokumenteras de efter mötet?
• Hur söker ni reda på tidigare utförda PJB:er?
• Vad har ni för inställning till ett IT-stöd för PJB och PJD?
• Vad har ni för krav på ett IT-stöd?
• Har ni några önskemål om vad IT-stödet ska klara av?
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Bilaga 2 - Kravförteckning och databasdesign för ITstödet
Kravförteckning
Nedan presenteras IT-stödets krav samt en uppföljning av dessa.
Skallkrav
Dessa funktionella krav måste uppfyllas.
1. Speciella användarkategorier ska kunna läsa, registrera och uppdatera mötesprotokoll som lagras i en databas.
2. Alla berörda användare på FKA ska kunna söka åt mötesprotokollen via
fritextsökning i ett IT-system och sedan ges möjlighet att läsa dessa.
Användarkategorierna beskrivs nedan under rubriken Användarprofiler.
Börkrav
IT-stödet fungerar utan dessa uppställda egenskapskrav, men utan dessa funktioner
i det färdiga systemet erhåller slutanvändaren en lägre effektivitet och användbarhet av systemet. Detta är alltså önskvärda krav som prioriteras i den ordning de
presenteras nedan.
1. Systemet ska vara enkelt och intuitivt att använda och ge användaren en god
överblick över användargränssnittet.
2. Användargränssnitten för att registrera olika mötesprotokoll bör utvecklas så
att alla användare vid FKA finner de användbara att använda. De ska till
exempel stämma överens med FKA:s lokala användning av PJB och PJD,
kärnkraftsbranschens instruktioner för detta, vedertagna begrepp och uttryck
vid FKA samt terminologin inom kärnkraftsbranschen.
3. I samband med hantering av mötesprotokoll bör IT-stödet integreras med och
ge möjlighet att se eller på ett enkelt och effektivt sätt komma åt information från interna IT-system inom organisationen samt externa datakällor, som
till exempel WANO:s Just-In-Time Library eller liknande IT-stöd vid andra
kärnkraftverk. Exempel på information från interna IT-källor är arbetsinstruktioner i Arken, projektbeskrivningar i Procedo samt anläggningsuppgifter och
arbetsordrar i Fenix.
4. Möjlighet att bifoga och spara information som till exempel filer eller länkar i
mötesprotokollet.
Nedan följer historik över hur dessa krav uppfyllts i samband med examensarbetet.
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Uppföljning av skallkrav
1. Första skallkravet är ännu inte helt uppfyllt eftersom att bara de användare
som har möjlighet att logga in på TERFKA kan läsa, registrera och uppdatera
ärenden. Detta krav går att uppfylla helt om testversionen flyttas till Relex
FRACAS produktionsmiljö och om de användare som presenterats ovan under
rubriken 5.2.4 Administrativa användare ges behörighet.
2. Det andra skallkravet är till en viss del uppfyllt utifrån det första skallkravet.
Genom en implementering i sökfunktionen Supersök är det möjligt att uppfylla
detta krav till fullo. Genom detta skapas en användbar fritextsökningsfunktion
med tillhörande filter.
Uppföljning av börkrav
1. Det första börkravet är uppfyllt vad gäller formulären för registrering av mötesprotokoll. Dessa formulär har utvecklats och utvärderats centrerat kring
slutanvändare med hjälp av en användarcentrerad systemdesign och därmed
fått en användbar design som är enkel att överblicka. Kravet för en enkel och
överblickbar sökfunktion är dock inte uppfylld.
2. Det andra börkravet har redan kommenterats i det första, eftersom att de på
sätt och vis hör ihop med varandra. Utifrån det examensarbete som är grunden
för IT-stödet och den litteratur- och användbarhetsstudie uppfylls detta krav.
3. Det tredje kravet är till en viss del uppfyllt men lämnar en del att önska.
Systemnummer och anläggning går att lägga till och välja direkt i formulären. Länkar till instruktioner i Arken, WANO:s JIT Library och arbetsordrar
i Fenix går att skriva in, men inte komma åt via en hyperlänk eller integrering direkt till respektive system. Integrering av information från projekt i
Procedo, arbetsordrar i Fenix och instruktioner i Arken är ett önskemål från
slutanvändarna.
4. Det fjärde och sista är uppfyllt men lösningen på denna kan ges en mer användbar lösning och design, vilket dock inte är möjligt i Relex FRACAS.

Användarprofiler
För att förstå för vilka slutanvändare IT-stödet har utvecklats är det relevant att
identifiera och kategorisera dessa. I dagsläget går det att identifiera två huvudsakliga
typiska slutanvändare som leder och dokumenterar vid Pre-Job Briefing eller PostJob Debriefing - vissa skiftchefer och personal vid driftledningen. De beskriver även
en slutanvändare som i framtiden väntas leda och dokumentera vid genomförandet
av dessa operativa arbetsrutiner - arbetsledare vid Underhåll. Dessa slutanvändare
presenteras nedan:
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Skiftchef vid driften
Ålder: 40-50 år.
Datorvana: God, arbetar i huvudsak i arbetsordersystemet Fenix och Digiloggen.
Utrustning: Har ett eget kontor intill kontrollrummet med en stationär dator.
Hur en typisk skiftchef kommer i kontakt med de operativa arbetsrutinerna: Vid Forsmark 1 sker i dagsläget de operativa arbetsrutinerna i kontrollrummet
tillsammans med Underhåll. Skiftchefen använder Bilaga 1 och 2 i F-I-1197 för att
leda och protokollföra dessa möten. Denne leder även arbetsgenomgångar av mer
informell karaktär som sker inom skiftlaget i kontrollrummet. Om protokollet för
Pre-Job Briefing renskrivs lagras det i gemensam mapp på det interna nätverket.
Om protokollet inte renskrivs lagras det direkt i en pärm i kontrollrummet.
Vid Forsmark 2 och 3 deltar istället skiftchefen vid Pre-Job Briefing som driftledningen och Underhåll oftast intitierar. Leder arbetsgenomgångar av mer informell
karaktär som sker inom skiftlaget i kontrollrummet. Gemensamt för alla skiftchefer
är att de i slutet av varje skift utför en egenutvärdering vilket är en slags återkoppling
på de arbeten och händelser som inträffat under skiftet.
Biträdande driftchef, personal vid driftledningsstödet eller Planeringen
Ålder: 40-50 år.
Datorvana: God, nyttjar i huvudsak arbetsordersystemet Fenix, Digiloggen och
projektsystemet Procedo.
Utrustning: Har ett eget kontor vid driftledningen med stationär eller bärbar dator.
Hur personal vid driftledningen kommer i kontakt med de operativa arbetsrutinerna: Personalen protokollför vid Pre-Job Briefing och dokumenterar dessa protokoll efter mötets slut. Antar i vissa fall en del av mötets ordföranderoll.
Utifrån Bilaga 1 och 2 i F-I-1197 har personal vid Forsmark 2 och Forsmark 3:s
driftledning utformat ett eget protokoll för Pre-Job Briefing. Innan mötet startar
skriver den som ska föra protokoll ut protokollet och delger detta till alla mötesdeltagare. Skriver med penna och papper på detta för att sedan renskriva anteckningarna
i Word. Detta Word-dokument sparas i en gemensam mapp på det interna nätverket
och som en bifogad fil i Digilogg, kontrollrummens digitala loggbok.
Arbetsledare vid Underhåll
Ålder: 35-50 år.
Datorvana: God, använder arbetsordersystemet Fenix, Digilogg samt Arken.
Utrustning: Har ett eget kontor vid driftledningen med stationär eller bärbar dator.
Hur en typisk arbetsledare kommer i kontakt med de operativa arbetsrutinerna: Närvarar vid Pre-Job Briefing som leds av driftledningen eller skiftlaget.
Leder den utförande personalen genom planering och håller arbetsgenomgångar av
mer informell karaktär precis innan ett arbete ska utföras.
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Databasdesign
IT-stödet har utvecklats i den färdiga programvaran Relex FRACAS som har en
databaslösning som går att förändra och anpassa genom att aktivera tabeller och
attribut. Tabellernas relationer är dock låsta. Relationsdiagrammet i figur 16 på
nästkommande sida åskådliggör hur de olika tabellerna i databasen relaterar till
varandra och presenterar en del av tabellernas attribut. Tabellen INDICENT
beskriver hur information från mötesprotokoll för Pre-Job Briefing och Post-Job
Debriefing lagras och har nyckelattributet ärendenummer. Mötesdeltagare lagras i
tabellerna ANV SOM DELTAR I PJB och ANV SOM DELTAR I PJD,
som båda är sambandstyper. Eftersom att det är många-till-många-samband
mellan INCIDENT och ALL USERS måste dessa sambandstyper vara tabeller för
att uppfylla normaliseringsgraderna. Sparade länkar lagras i tabellen LÄNKAR
och användare lagras i Relex FRACAS fördefinierade tabellen ALL USERS.
Den sistnämnda tabellen har nyckelattributet signatur. Understrukna attribut i
relationsdiagrammet och en mer utförlig beskrivning av vissa tabeller nedan är
nyckelattribut.
Tabellerna ANV SOM DELTAR I PJB och ANV SOM DELTAR I PJD
beskriver hur information om mötesdeltagare vid PJB och PJD lagras. Tabellerna
har ett nyckelattribut, id, och två referensattribut (det vill säga främmande nycklar), ärendenummer och signatur, som är nyckelattribut i tabellerna INDICENT
respektive ALL USERS i ER-diagrammet ovan.
ANV SOM DELTAR I PJB (id, namn, företag/avdelning)
ANV SOM DELTAR I PJD (id, namn, företag/avdelning)
Tabellen LÄNKAR beskriver hur information om länkar lagras och har ett
nyckelattribut, id, samt ett referensattribut, ärendenummer, som är nyckelattribut
i tabellen INCIDENT.
LÄNKAR (id, länk, beskrivning av länk)
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Figur 16: Relationsdiagram som beskriver tabellernas relation i databasen för ITstödet
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