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Abstract

Skapa öppenhet i erfarenhetsregistrering vid Forsmarks
Kraftgrupp AB
Creating Transparency in Operating Experience at
Forsmarks Kraftgrupp AB

Ahmed Abuzohri & Zlatko Dizdarevic

This project is a thesis work conducted at the Forsmark nuclear power plant at the
FTQ department. The FTQ department at Forsmark is responsible for the experience
feedback cases in the facility and supplying the organization with new insights
regarding experience feedback techniques. About 10 years ago Forsmark Power
Group Ltd realized the need to introduce an active experience feedback process to
avoid repeating mistakes. This resulted in a creation of a new department in 2008
with the name of FTQ. Later, the FTQ department created a system with a database
named ERFKA where all experience feedback cases have been collected and stored. In
addition to the ERFKA database, the system contains a presentation tool that enables
data in the database to be presented graphically at the FTQ department, such as
statistics on incidents, accidents, monthly reports, reports and more.

The ERFKA-system fulfills its purpose in this context but for safety reasons it is only
available for approximately 15 people. It results in that FTQ department always needs
to be contacted to develop information to others in the facility which is
time-consuming and complicated in a big organization like Forsmark.

The thesis project was focused in creating openness in the ERFKA-system with regard
to safety aspects in the facility. By simply making the information in ERFKA available
for everyone at Forsmark, without having to contact the FTQ department, and
simultaneously use the tools that already are available on the power plant was this
project carried out.

The first part was accomplished by interviews in an attempt to specify the information
types that were desired to be available. In pursuit of this information, we interviewed
those people who were most familiar with the experience feedback improvement and
could have most influence on the results.

The second part was carried out through developing an acceptable proposed solution
for a connection model to present information on the Forsmark intranet “Canalen”
using those available tools. Due to the security limits in the facility, just few
administrators can access the ERFKA. Therefore, the solution has been formed to
transfer information from ERFKA to an already proven statistics and graph generating
program called Bi-Cycle, which is available for all employees in the organization.
During the project, a diagram of a possible link model has been created where all
parts of the communication are clearly displayed. The model includes every detailed
section beginning with Canalen, graphs in Bi-Cycle and ending with the final report.
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Förord 
Detta examensarbete utfördes inom ämnet kärnkraftsteknik på Forsmarks kraftgrupp AB för 

FTQ-avdelningen som arbetar med erfarenhetsåterföring på Forsmarks kärnkraftverk. 

Examensarbetet motsvarar 30 högskolepoäng och är ett avslutande moment på 

högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik vid Uppsala universitet.  

Först och främst vill vi tacka vår handledare Reima Harju som står bakom idén för detta 

examensarbete. Reima har varit stor hjälp under processens gång samt gett oss framgångsrik 

handledning under projektet. Vi vill också tacka alla andra på Forsmark kärnkraftverk som 

ställde upp på intervjuer och slutligen tacka vår ämnesgranskare Mattias Lantz för hans roll i 

examensarbetet.  
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 Förkortningar 
 

IAEA - International Atomic Energy Agency  

FN - Förenta nationerna 

WANO - The World Association of Nuclear Operators 

SSM - Strålsäkerhetsmyndigheten 

ERFKA - System för erfarenhetsrapportering 

FKA - Forsmarks Kraftgrupp AB 

SQL - Structured Query Language 

FRACAS - Failure Reporting, Analysis and Corrective Action Systems  

FRQ – Avdelning för erfarenhetsåterföring vid Forsmark kärnkraftverk 
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Sammanfattning  
 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som utfördes på Forsmarks kärnkraftverk 

åt FTQ-avdelningen. FTQ-avdelning på Forsmark ansvarar för erfarenhetsåterföringens 

ärenden på anläggningen och försörjer organisationen med nya infallsvinklar gällande 

erfarenhetsåterföringstekniken. För cirka 10 år kom Forsmarks kraftgrupp AB till insikt att 

det fanns ett behov av att införa en aktiv erfarenhetsåterföringsprocess för att undvika 

upprepade misstag. Detta resulterade i att en ny avdelning skapades år 2008 med namnet 

FTQ. Denna avdelning skapade en databas med namnet ERFKA där man började samla in och 

lagra erfarenhetsåterföringsärenden. Dessutom innehåller ERFKA ett presentationsverktyg 

som möjliggör för personalen på FTQ-avdelningen att få fram grafisk statistik på allt som 

finns i databasen, som t.ex. statistik på tillbud, olyckor, månadsrapporter, rapporter mm. 

ERFKA-systemet uppfyller sitt syfte i detta sammanhang, men är på grund av sekretesskäl 

endast tillgänglig för ett tiotal personer. Det resulterar i att FTQ-avdelningen kontaktas för 

att ta fram informationen åt andra på anläggningen vilket både är tidskrävande och krångligt 

i en stor organisation som Forsmark. 

Examensjobbet mål var att skapa öppenhet i ERFKA-systemet. Genom att använda befintliga 

IT- verktyg utöver ERFKA ska informationen i ERFKA göras tillgänglig för alla på Forsmark. 

Examensarbetet består av två delar. Den ena består av framtagning och bearbetning av 

information från användare av ERFKA och den andra av framtagande av lösningförslag. I 

första delen utfördes intervjuer för att kartlägga vilken information som ska göras tillgänglig 

för personalen. Intervjuer hölls med de personer som var mest insatta i 

erfarenhetsåterföringsförbättringen och därmed var projektets främsta intressenter.  

I den andra delen togs det fram en kopplingsmodell för att presentera informationen från 

ERFKA på Forsmarks interna webbplats "Canalen". På grund av begränsad åtkomst till ERFKA 

för samtaliga anställda blev lösningen att flytta informationen från ERFKA till ett redan 

beprövat grafritandestatistikprogram med namnet Bi-Cycle. Detta program är tillgänglig för 

alla i organisationen, enligt bestämda specifikationer. 

Under projektets gång skapades ett schema på en möjlig kopplingsmodell där alla steg i 

kommunikationen visas tydligt. Modellen inkluderar allt från Canalen och grafer i Bi-Cycle till 

den slutgiltiga rapporten och några möjliga kopplingsmodeller mellan ERFKA och Bi-Cycle.   
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Summary 
 

This project is a thesis work conducted at the Forsmark nuclear power plant at the FTQ 
department. The FTQ department at Forsmark is responsible for the experience feedback 
cases in the facility and supplying the organization with new insights regarding experience 
feedback techniques. About 10 years ago Forsmark Power Group Ltd realized the need to 
introduce an active experience feedback process to avoid repeating mistakes. This resulted 
in a creation of a new department in 2008 with the name of FTQ. Later, the FTQ department 
created a system with a database named ERFKA where all experience feedback cases have 
been collected and stored. In addition to the ERFKA database, the system contains a 
presentation tool that enables data in the database to be presented graphically at the FTQ 
department, such as statistics on incidents, accidents, monthly reports, reports and more. 

The ERFKA-system fulfills its purpose in this context but for safety reasons it is only available 
for approximately 15 people. It results in that FTQ department always needs to be contacted 
to develop information to others in the facility which is time-consuming and complicated in a 
big organization like Forsmark. 

The thesis project was focused in creating openness in the ERFKA-system with regard to 
safety aspects in the facility. By simply making the information in ERFKA available for 
everyone at Forsmark, without having to contact the FTQ department, and simultaneously 
use the tools that already are available on the power plant was this project carried out. 

 
The first part was accomplished by interviews in an attempt to specify the information types 
that were desired to be available. In pursuit of this information, we interviewed those 
people who were most familiar with the experience feedback improvement and could have 
most influence on the results. 

The second part was carried out through developing an acceptable proposed solution for a 
connection model to present information on the Forsmark intranet “Canalen” using those 
available tools. Due to the security limits in the facility, just few administrators can access 
the ERFKA. Therefore, the solution has been formed to transfer information from ERFKA to 
an already proven statistics and graph generating program called Bi-Cycle, which is available 
for all employees in the organization. 

During the project, a diagram of a possible link model has been created where all parts of 
the communication are clearly displayed. The model includes every detailed section 
beginning with Canalen, graphs in Bi-Cycle and ending with the final report. 
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1 Introduktion 
 

Kärnkraftsindustrin är ett stort känsligt område där det krävs hög säkerhet och kvalificerad 
kompetens samt väldigt stor noggrannhet i arbetet. En sådan bransch har behov av att skapa 
någon form av samarbete mellan de olika kärnkraftverken runt om i världen för att höja 
säkerheten både på arbetsplatsen och i omgivningen av kärnkraftverken, dvs. skydda tredje 
man. Man använder sig av den så kallade erfarenhetsåterföringstekniken där man återför 
kunskap från tidigare händelser som redan har hänt på någon kärntrknisk anläggning. Detta 
för att kunna undvika upprepade misstag och därmed förhindra inträffandet av incidenter 
eller haverier. 

IAEA (International Atomic Energy Agency) vilket är FN:s atomenergiorgan och WANO (The 
World Association of Nuclear Operators) som är en global fristående organisation ställer 
höga säkerhetskrav på sina medlemmar för att primärt skydda medborgarna och miljön mot 
skadeverkningar från radioaktiva ämnen samt värna om en säker elförsörjning, dvs. 
tillförlitlig drift. 
 
Informationsutbytet mellan medlemmarna hanteras av de båda organisationerna, men 
vid varje enskild anläggning sköts informationshanteringen av den lokala ledningen och 
företagsstyrelsen. 
 
Sedan 2004 har WANO påpekat bristerna i erfarenhetsåterföringsprocessen på Forsmark. 
Efter Forsmarkincidenten 2006 fick man stor press på sig att införa den så kallade 
erfarenhetsåterföringstekniken. 2008 bildades FTQ (Kontoret för erfarenhetsåterföringen) 
för att göra Forsmark till en bättre och säkrare arbetsplats. FTQ har till uppgift att hantera 
alla erfarenhetsärenden genom att samla in erfarenheter från interna och externa källor. För 
att driva och möjliggöra denna process har FTQ utvecklat ERFKA databasen där all 
rapportering sker.   

Nedanstående utdrag är en av de föreskrifterna från SSM (strålsäkerhetsmyndigheten) som 
Forsmark måste förhålla sig till: 

SSMFS 2008:1  

Kap. 2 9 § Tillståndshavaren ska se till att: 
Punkt 7: Erfarenheter av betydelse för säkerheten i den egna kärntekniska 
verksamheten och från liknande sådana verksamheter fortlöpande tas 
tillvara och delges berörd personal. [1] 
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2 Syfte 
 
Nyttan av all användbar samlad information som kan implementeras på varje kraftverk kan 
betraktas som en effektivitet på erfarenhetsåterföringstekniken. Examensarbetet syftar till 
att skapa ett smidigt samarbete mellan de olika avdelningarna och ERFKA (System för 
erfarenhetsrapportering) på Forsmark. Detta för att kunna öka utnyttjandet av mängden 
nyttig information på varje avdelning och därmed höja den totala effektiviteten gällande 
användandet av samlad information på hela kraftverket. Syftet med detta examensarbete är 
att skapa öppenhet i ERFKA och göra viktig informationen som är lagrad i ERFKA tillgänglig 
för de olika berörda sektionerna på Forsmark. Därmed kan man framgångsrikt förbättra 
säkerheten ur erfarenhetsåterföringssynpunkt.  
 
Examensarbetet går ut på att undersöka de omständigheter och möjligheter som finns på 
kärnkraftverket för att kunna skapa en typ av hanterbar kommunikation mellan databasen 
och de olika sektionerna på Forsmark. Detta är en förstudie om hur en 
kommunikationsmodell anpassas till mjukvarans kapacitet och kärnkraftverkets säkerhet för 
att uppfylla projektets syfte. 
 
 

3 Mål 
 
Databasen i ERFKA på Forsmark är tillgänglig för samtliga medarbetare i syfte att de kan 
rapportera in händelser och synpunkter på respektive arbetsplats. Inrapporteringen sker och 
lagras oftast med arbetarens signatur, dvs. personens uppgifter. Dock får varken arbetarna 
eller chefer på de olika avdelningarna tillgång till informationen som är sparad i databasen 
med grund för att skydda informationsgivarens identitet och informationssäkerheten. Målet 
med projektet är att skapa en kartläggning av vilken data och vilka presentationer som 
kunden önskar samt att föreslå en tänkbar lösning på en säker och anonym tillgång till nyttig 
information som finns i ERFKA:s databas. Med kunden menas anställda inklusive cheferna på 
de olika avdelningarna 
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4 Teori 
 

4.1 Organisatoriska olyckor 
 

Organisatoriska olyckor är komplicerade händelser som oftast är svåra att begripa och 
kontrollera. De inträffar väldigt sällan och är svåra att förutsäga. Sådana incidenter har oftast 
flera orsaker beroende på antalet involverade personer som verkar på olika nivåer i 
respektive organisation och detta kan ha förödande effekter.  

Men hur definierar man en olycka på en kärnteknisk anläggning?  

En olycka är en händelse eller en serie av händelser som har inneburit skador på 
kärntekniska bränslet, skador på strålskyddsbarriärer eller signifikant utsläpp av 
radioaktivitet till omgivningen inklusive personalen. [2] 

Människa, teknik och organisation är tre faktorer som kan försvaga djupförsvaret och leda 
till incidenter eller olyckor i en organisation. Djupförsvaret är ett begrepp som används inom 
kärnkraftsindustrin och beskriver de olika skyddsbarriärer på en kärnteknisk anläggning. För 
att skydda människor och miljö mot skadeverkningar från radioaktiva ämnen samt värna om 
en säker elförsörjning strävar man efter en välfungerande säkerhetskultur som skyddar 
djupförsvaret.  
 
Säkerhetskultur är ett begrepp som oftast beskriver säkerhetsaspekter och 
säkerhetssynpunkter ur personalens perspektiv samt hanteringen av dessa uppgifter, dvs. 
hanteringen av säkerhetsfrågorna inom ett visst område i en arbetsmiljö. Säkerhetskultur 
tolkas och realiseras med hjälp av olika modeller. En välstrukturerad säkerhetskultursmodell 
som brukar användas i de större organisationerna är att man delar in strukturen i tre delar: 
förståelse, riskhantering och beteenden som är arbetsmässigt beroende av varandra. Brister 
i säkerhetskulturen kan underlätta övergångsfasen mellan risk eller faror och incidenter eller 
olyckor [2], se figur 1. 
 

 
 
Figur 1. Bilden beskriver förhållandet i stora drag mellan risk, försvar och oönskade olyckor. 
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4.2 Frank E Birds triangel 
 

Frank E Bird, som var chef för tekniska tjänster på försäkringsbolaget North America 1969, 
har genomfört en studie om industriolyckor där han har tagit fram en modell som beskriver 
förhållandet mellan närahändelser, tillbud, olyckor och katastrofer i en organisation. Bird har 
utfört studien baserat ett par miljoner olyckor där han kom fram till att för varje katastrof 
som inträffar borde det ha inträffat tio olyckor, 30 tillbud och 600 nära händelser, se figur 2.  

Syftet med Birds triangel är att kunna specificera de nära händelserna i god tid för att kunna 
minska sannolikheten till nästa övergångsfas, dvs. tillbud och därmed olyckor och vidare 
katastrofer. [3] 

 

 

 

Figur 2. Figuren visar fördelningen mellan nära händelser i basen, tillbud ovanför, olyckor 
därefter och katastrofen på toppen av triangeln. 

Figuren är tagen från den Kanadensiska transportstyrelsen 
(http://www.tc.gc.ca/eng/civilaviation/publications/tp14135-1-section13-335.htm) 
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4.3 Kartläggning av önskad information 
 

Utifrån syftet och målet med projektet kan öppenheten i organisationen skapas och formas 
på olika sätt beroende på säkerhet, tid och tillgängliga resurser samt handledarens synvinkel 
på problemet. Så som projektmålet är formulerat finns det två delmål i projektet. Det första 
delmålet går ut på att fastställa den typ av information som medarbetarna vill ha tillgång till. 
Det handlar om att undersöka önskemålen på hela anläggningen för att lyfta fram och 
fastställa just den typen av information som medarbetarna önskar. Detta i syfte att effektivt 
kunna använda lärdomar både från egna anläggningar och andra anläggningar och därmed 
höja säkerheten på arbetsplatsen.   

En sådan studie kan genomföras med hjälp av intervjuer, enkätundersökning, eller den så 
kallade fokusgruppstekniken där man sätter ihop en målgrupp av arbetare inklusive cheferna 
och inför en diskussion som kan leda till specificering av önskemålen. De tre metoderna 
används i dagsläget framgångsrikt i industribranschen för att utveckla och förbättra 
produkter utifrån kundens perspektiv och kallas produktutvecklingstekniker. 

Alla tre produktutvecklingsmetoderna kan användas på Forsmarks olika avdelningar men 
eftersom tid och resurser sätter gränser för detta examensarbete valdes intervjutekniken. 
Intervjuer genomfördes med chefer från olika avdelningar på anläggningen för att identifiera 
behoven på anläggningen.  
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4.4 En tänkbar kopplingsmodell  
 

Det andra delmålet är att undersöka kopplingsmöjligheterna, från ERFKA genom de olika IT- 
verktygen ut till anställda. Syftet är att alla anställda kan komma åt önskad information som 
är lagrad i ERFKA och därmed få möjligheter att förbättra säkerheten och tillgängligheten på 
respektive avdelningen. För detta syfte krävs det en tänkbar modell för förbindelsen mellan 
den så kallade Canalen, det vill säga intranätet där anställda kan logga in och söka 
information, och ERFKA så att informationen presenteras anonymt och uppdateras 
kontinuerligt utan att överbelasta systemet.  

En tänkbar lösning till problemet är att utforma ERFKA så att den anonymt presenterar data 
och skickar ut den till externa enheter. Samtidigt måste ERFKA skyddas så att ingen kan ta sig 
in i systemet och ändra någonting eller se signaturer, förutom administratörer som har 
behörighet till ERFKA. Genom att koppla Canalen till ERFKA på ett sådant sätt att alla 
anställda kan ta del av sparad information i ERFKA kan problemet lösas och en användbar 
modell konstrueras. För att möjliggöra detta krävs att mjukvaran i ERFKA kan kommunicera 
med Canalen. Dessutom måste det finnas ett presentationsprogram mellan databasen och 
Canalen som kan visa data i form av grafer, diagram och trender men då ERFKA redan har en 
inbyggd funktion som kan presentera data grafiskt kan man hoppa över detta steg.  

En databas är en samling av information som är elektroniskt lagrad på ett organiserat sätt 
enligt något databasprogrammeringsspråk som SQL, Oracle, MySQL eller MICROSOFT 
ACCESS. Information lagras i databaser i form av tabeller så att den kan vara elektroniskt 
sökbar. De olika databasprogrammeringsspråken skiljer sig språkmässigt, vilket försvårar 
kommunikationen mellan olika databaser eller databaser och icke-anpassade sökmotorer. 
Dessutom kan databaser som är byggda i olika operativsystem behöva extra stödfunktioner 
eller anpassade mellanprogram för att kunna kommunicera med varandra och överföra data 
till varandra.  
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4.5 Grafisk analys 
 

Grafisk analys i samband med konstaterade brister innebär regelbunden översyn och 
utvärdering av de brister som uppkommit inom en viss tid för att snabbt kunna identifiera 
prestandaproblemen på anläggningen som kan tyda på ineffektivt arbete och svaghet i 
ledningens kontroll. Trendanalysen i sin tur kan hjälpa till att identifiera problemen och 
därmed specificera de korrigerande åtgärder som behöver vidtas. Dessutom kan 
trendanalysen framgångsrikt användas på kärntekniska anläggningar och organisationer som 
tillhandahåller tjänster inom kärnkraftsindustrin. 

Analysen i samband med konstaterade brister utförs vanligtvis med hjälp av de erfarenheter 
som registrerades i databasen ERFKA för att avgöra om prestandan i de områden som 
analyserats har förbättrats, försämrats eller ligger på samma nivå. Analysen av händelser kan 
vara baserad på erfarenheter som registreras enbart från det egna kraftverket men 
utnyttjandegraden ökar om erfarenheter från andra kraftverk tas med i analysen. [4] 

 

4.6 Informationssökning i dagsläget 
 

Informationssökningen i dagsläget sker med hjälp av en sökmotor kallad för Supersök som är 
inbyggd i Canalen och letar fram information från databasen i ERFKA. Supersök är en 
någorlunda avancerad sökmotor som fungerar på ett smidigt sätt. Den tar emot data från 
ERFKA i form av listor (vyer) och sparar den i sin egen databas. Datalistor som även kallas för 
vyer skapas av ERFKA:s systemadministratörer och begränsar informationsmängden som får 
vara sökbar. Supersök sparar datalistor i form av fri text, dvs. ingen logisk databas som 
kräver ett fungerande databasprogrammeringsspråk utan den kan ses som ett 
lagringsutrymme med uppdaterad data dagligen från ERFKA. Finessen med att skapa vyer i 
SQL Server och lagra information i form av listor samt skicka dem till Supersöks databas är 
att signaturen kan tas bort eller ersättas med ett annat tecken (XXX), se figur 3. 
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Figur 3. Data i en databas sparas i form av tabeller med rader och kolumner. En vy skapas 
genom att kombinera olika rader och kolumner för att bilda listor som presenterar ärenden. 
De första raderna i figuren är en kombination mellan olika tabeller som i sin tur begränsar 
data som skickas ut. XXX som står i rad 13 skyddar informationsgivaren genom att ersätta 

rapporterarens signatur. 

När man söker data från Canalen med hjälp av Supersök söker Supersök först data från 
vyerna som är sparade i Supersök. Om informationen finns i ERFKA men inte har skickats till 
Supersök i form av vyer visar Supersök ingen träff i de sex kategorier som den söker i. I övrigt 
visar Supersök information uppdelad i sex kategorier men det är ERFKA vi är intresserade av, 
se figur 4. Den informationen som tas fram vid första klicket i Supersök och visas i figur 4 är 
den som är sparad i Supersöks databas.   



15 
 

 

Figur 4. Figuren visar en bild på layouten som visas i Canalen när man söker ordet ERFKA i 
Supersök fältet. Supersök söker inte bara information i ERFKA utan den söker samtidigt i 5 
andra kategorier, Standard, Arken, Canalen, Medarbetare och Fenix. Klickar man på ERFKA 

fliken får man se antalet träffar som finns i ERFKA vilket i det här fallet är 2000 träffar. 
Observera att det är fortfarande information från vyerna sparade i Supersöks databas som 
Supersök söker i. Det betyder att Supersök går in i sin egen databas för att ta fram denna 

information som finns i figur 4. 

Skulle man vilja gå vidare och se detaljerad information om det första ärendet så klickar man 
på det första ärendet precis som i vanliga sökmotorer. Supersök skickar då en fråga med 
ärendenummer till ERFKA för att få detaljerad information, dvs. slutrapporten för detta 
ärende. ERFKA tar emot frågan från Supersök och skickar tillbaka all information som finns 
om detta ärende utan signaturen. se figur 5. 
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Figur 5. Figuren visar en rapport med den information som rapporterades in och finns 
tillgänglig i ERFKA om ett ärende med ärendenummer 12786. 

Figurerna ovan (figur 4 och 5) visar hur Supersök kan söka data och ta fram information men 
kan inte presentera data i form av grafer eller tabeller. Den har ingen funktion som kan 
skapa diagram och tabeller utan den visar enskilda ärenden. Detta är oanvändbart när man 
vill få fram statistik om vissa händelser eller incidenter på kraftverket för att kunna granska 
samt dra slutsatser om respektive händelse.  
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4.7 Informationssökning med hjälp av Bi-Cycle 
 

Forsmark använder sig i dagsläget av ett verktyg som kallas för Bi-Cycle för att kunna se data 
grafiskt presenterad. Bi-Cycle är ett datawarehouseverktyg som utvecklades av företaget Bi-
Cycle och används för analys och förbättring av underhåll. Verktyget Bi-Cycle är en Linux 
baserad mjukvara som innehåller en Oracle databas och har en inbyggd funktion med 
möjlighet till grafisk presentation av data.  

Verktyget Bi-Cycle infördes på Forsmark för ett antal år sedan för att användas bland annat 
på underhållsavdelningen. Eftersom anställda inte kan få direkt åtkomst till ERFKA används 
Bi-Cycle som en mellanhand för åtkomst. Först sparas data i Bi-Cycles databas, som är byggd 
i Oracle, för att sedan kunna presenteras i form av grafer, diagram eller rapporter och 
därmed analyseras och granskas av olika användare, dvs. chefer. Bi-Cycle har fortfarande 
inte någon typ av fysisk förbindelse till ERFKA utan den tar emot data från andra enheter 
som underhållsdatabasen FENIX och sparar den i sin Linux-baserade Oracle databas vilket 
sköts av systemadministratörer.  

Anställda på Forsmark vill kunna komma åt Bi-Cycle från intranätet och samtidigt få tillgång 
till data som är lagrad i ERFKA genom Bi-Cycle som i sin tur kommer att presentera data 
grafiskt och anonymt. För att få en klar bild av projektet kan man föreställa sig två enheter 
som kommer att indirekt kommunicera med varandra med hjälp av en tredje enhet, dvs. Bi-
Cycle, se figur 6. Dessutom ska informationsgivarens identitet skyddas i kommunikationen 
och därmed dataöverföringen mellan ERFKA och Bi-Cycle.  

 

 

 

Figur 6. Figuren visar en principbild av projektarbetet där det visas tydligt hur 
kommunikationen har tänkts se ut. 
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5 Metod 
 

5.1 Förstudier 
 

En stor del av arbetet gick ut på att bekanta sig med systemet, hur det är uppbyggd och vad 
det klarar av för att kunna realisera målet. Ju mer kunskap som samlas in desto snabbare och 
bättre nås resultatet.    

De första inbokade möten var på IT avdelningen med systemadministratörer där man 
behandlade Bi-cycle och SuperSök i stora drag. En stor del av förstudien innebar att bekanta 
sig med arbetsmiljön och systemen på Forsmark. Systemadministratören informerade 
övergripande om hur de olika datasystemen på Forsmark fungerar gällande tekniken och 
informationshantering. Dessutom diskuterades kommunikationssätten från olika perspektiv 
samt framtida förbättringsförslag på vissa system i Forsmark.  

 

5.2 Intervjuer 
 

Efter att ha gått igenom organisationen och specificerat syftet med ERFKA utfördes 
intervjuer med cheferna inom de viktigaste avdelningarna där erfarenhetsåterföring har 
störst betydelse för säkerheten.   

Forsmark är en organisation som består av 12 huvudavdelningar med ett antal 
underavdelningar. Samtliga avdelningar består av olika ansvarsområde med chefer för 
respektive ansvarsområde. På grund av tidsbegränsning blev det nödvändigt att optimera en 
lista över de avdelningar som påverkas mest av erfarenhetsåterföringen samt cheferna som 
är mest insatta och villiga att medverka samt där de har störst nytta av projektet. 

Listan utfärdades tillsammans med handledaren för projektet som arbetar på avdelningen 
för erfarenhetsåterföring FTQ. Handledaren hade en god kännedom gällande de olika 
chefernas intresse i att medverka i projektet samt hur det skulle hjälpa dem att förbättra 
deras respektive avdelning. Efter gemensam diskussion kom det fram förslag på vilka chefer 
som var mest intressanta och efter en lång diskussion där varje avdelning granskades 
grundligt kunde en lista av sammanlagt 50 chefer/avdelningar minskas till en fjärdedel. En 
lista med de 15 mest signifikanta cheferna blev resultatet inklusive VD och vVD (vice VD) på 
Forsmark. Samtidigt var det en utmaning att få tag på vissa chefer då de oftast var upptagna 
med något viktigare. En avgränsning gjordes till att minst åtta av de femton planerade 
intervjuerna var nödvändiga att genomföra för att få en korrekt bild av vad man vill kunna se 
på Canalen.   

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett mejl till var och en av de aktuella cheferna 
med en kort presentation om projektet och målet samt syftet med det. Mejlet inkluderade 
några punkter som skulle tas upp under intervjun. Tanken bakom mejlet och punkterna var 
att mottagaren ska förstå syftet och förbereda sina svar innan intervjun för ett mer 
eftertänksamt och givande möte.  
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Till själva intervjun sammanställdes en frågelista som grundades på förstudiens resultat. 

Intervjun inleddes med en kort muntlig presentation om examensarbetet för att därefter 
ställa de förberedda frågorna. 

 

5.3 Kort presentation av avdelningarna och intervjupersonen 
 

I detta kapitel finns en kort presentation om avdelningarna, deras huvudsakliga funktion och 
den intervjuade vise VD samt arbetsuppgifterna.  

 

5.3.1 FV 
 

 

I FV ingår VD:s stab och vice VD (vVD).  Den intervjuade var vVD Göran Persson som 
doktorerade på Chalmers tekniska högskola som kärnkemist.  Han startade sin karriär på 
kemilabben på Forsmark som provtagare och med att analyserade prover. Efteråt arbetade 
han på teknikavdelningen och var chef på Forsmark 1 och 2. Göran startade hela projektet 
med erfarenhetsåterförings förbättring år 2007. Huvudsakliga arbetsuppgifter är primär 
affärsstyrning, investeringsstyrning och styrning av Forsmarks ägarintressen. Dessutom är 
han ersättare för VDn och medverkar i små projekt som t.ex. WANO granskningar. 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 F1D/F2D - Driftsektionen Forsmark 1/Forsmark 2 
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Det är cirka 70 personer som arbetar med elproduktion på F1D respektive F2D. 
Avdelningarna ansvarar för allt som har med driften att göra på Forsmark 1 och 2. Det 
främsta målet är att ha så hög produktion som möjligt samt att driva Forsmark 1 och 
Forsmark 2 så säkert som möjligt med goda arbetsresultat. Det andra målet är att behålla en 
bra arbetsmiljö samt skapa möjligheten till personlig utveckling. 

De intervjuade cheferna på F2D och på F1D avdelningen ansvarar för den kortsiktiga och 
dagliga driften. Deras uppgift är att eftersträva och uppnå god ekonomi och bra resultat 
genom att inte kompromissa på säkerheten. För att uppnå detta är deras uppgifter att se till 
att hjälpa och vidareutveckla säkerheten, påbörja och följa upp nödvändiga åtgärder, 
utveckla personalen, lyssna och motivera de och vara väl bekant med verksamheten samt 
representera företaget. 

 

5.3.3 FG – Gemensamservice 
 

FG som enhet innehåller allt som inte är av kärnteknisk art vilket innebär att de inte jobbar 
med reaktorerna. De ansvarar för områden som dokumentation, data, hela ytterområden 
och alla de anläggningarna som inte är kärkraftklassade som vattenverk, reningsverk, 
gasturbiner, elförsörjningen, kontorsfastigheter med mera. Dessutom arbetar de med 
administrativa uppgifter, IT (programmeringen och hela data systemet på Forsmark, 
Canalen, EFKKA, Bi-cycle, med cirka 20st programmerare ). Personal och 
ekonomiavdelningen ingår inte i deras ansvarsområde. Enheten består till hälften av 
ingenjörer och till andra hälften av administratörer.    
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5.3.4 FGC – Dokumentation 
 

 

FGC är underavdelning som tillhör FG- gemensam service. Avdelningen är en av 9 kontor på 
FG- gemensam service med cirka 20 anställda som i stora drag ansvarar för all 
dokumentationshantering på Forsmark. Detta innebär bland annat att de registrerar 
originalhandlingar, bevarar samt tar hand om Forsmarks Kraftgrupps dokumentation 
samtidigt som de försöker modernisera själva dokumenthanteringen. FGC lägger ner mycket 
tid på att modernisera äldre handlingar genom digitalisering som gör de mer lättillgängliga. 
De ansvarar även för posthantering och reproduktion inom verksamheten samtidigt som de 
ibland utvecklar kurser och förser dem med lärare.  

 

5.3.5 FGD – Driftsektionen 
 

 

FGD är också en underavdelning i FG-gemensam service. Avdelningen är ansvarig för driften i 
enkla ord: driften som inte har med kärnkraft att göra på Forsmark, det vill säga allt utanför 
produktionsenheternas driftstängsel.  De arbetar med det som ska finnas och fungerar så 
som det fungerar i varje svensk kommun eller i större samhällen. Det kan vara allt från 
vatten, avlopp, eldistribution och ventilation samt kontorsklimat. Arbetet går som i ett 
kontrollrum på ett kärnkraftverk fast med en annan process där de t.ex. ser till att klimatet i 
ett förråd med avseende på fukt och temperatur fungerar bra med bland annat hjälp av 
processdatorer som har kontroll över ventilationsaggregaten. T.ex. vattenverket producerar 
både dricksvatten och industrivatten där avloppsreningsverket tar hand om avloppsvattnet 
och renar till rent vatten. 
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5.3.6 FMS – Skydd 
 

 

FMS jobbar med strålskydd, arbetsmiljö och transport av farligt gods, sanering, målning, 
tvättstuga, ISS (strålskydd). 

 I detta ingår: 

 Kartläggning av produktionsanläggningarna med avseende på strålskydd.  
 Operativ tillsyn och kontroll av strålskydds- och arbetsmiljöområdet.  
 Fackstöd och utbildning inom områdena arbetsmiljö, strålskydd samt yttre miljö.  
 Underlag för produktionsenheternas rapportering samt ta fram erforderliga 

rapporter inom skyddsområdet.  
 Strålskyddsregister arbetsdosemetri (LDIS), strålskydd (Fenix) och skyddsanvisningar 

(Fenix).  
 Framtagning av ALARA-mål, mål för yttre miljö och arbetsmiljö  
 Strålskyddsinstrumentering (rammonitorer, dosrat/pulsinstrument, luftmonitorer 

mm)  
 Miljöstationer inom kontrollerat område  
 Samordning/utveckling av skyddsmaterial  
 Anläggningsförnyelse  

(Listan är tagen ur Canalen) 

 

5.3.7 FQS – Reaktorsäkerhetskontoret 
 

FQS jobbar mest med fristående säkerhetsgranskning där avdelningen granskar alla former 
av ändringar som görs på anläggningen. Det kan röra sig om tekniska ändringar och 
instruktionsändringar samt säkerhetsredovisning. Allt som har att göra med säkerheten 
granskas först av blocken och sen fristående av FQS styrt från föreskriften av SSM, där två 
oberoende och separata granskningar ska ske. I granskningen ingår om alla kraven är 
uppfyllda och om säkerhetsaspekter är godkända.  De har även funktions ansvar vilket är 
företagets gemensamma regler inom reaktorsäkerhets områden, erfarenhetsåterföring och 
brandsäkerhet. Dessutom förs kommunikation över organisationen och tydliggörs genom 
instruktioner om hur jobbet ska utföras och vilka krav finns att uppfylla från olika håll.  
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5.3.8 F3DS- Driftstöd  
 

Avdelningen består av nio personer inklusive två anställda som jobbar enbart med 
haveriberedskapsplanering på Forsmark. Huvuduppgiften är att ansvara för en säker 
elförsörjning och en effektiv drift genom att skaffa fram beslutsunderlag till driftledningen 
och att hjälpa till med utvecklingen av den operativa driften samt analysera 
säkerhetsrelaterade aspekter. Dessutom sammanhåller avdelningen säkerhetsgranskningar 
av incidenter och störningar som inträffar på blocket, dvs. reaktorn F3.   

 

5.4 Avdelningar där intervjuer inte utfördes  
På grund av tidsbrist eller bristande intresse från avdelningschefens sida kunde inga 
intervjuer genomföras vid följande avdelningar. 
 

5.4.1 FGK - Kommunikationsstöd 

 

FGK står för Forsmarks Gemensamma Kommunikationskontor. Huvuduppgifterna är 
informationsspridning och marknadsföring både internt och externt för företaget med hjälp 
av interna webbsidan Canalen och Forsmarks egna tidning Curiren samt besök och externa 
webben. Avdelningen är uppdelad i två grupper FGKB och FGKR. 

 

5.4.2 FQM- Miljö 
 

FQM:s ansvarsområde är att vara stödjande och kontrollerande inom miljösäkring. 

Avdelningens uppgifter är att se till att miljöledningssystemet, systematiskt 

arbetsmiljöarbete och processen för granskning och godkännande av kemikalier utvecklas 

och efterlevs. De ser till att alla krav uppfylls från myndigheter samt ledningen genom att 

säkra alla yttre kraven inom miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet. 
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5.4.3 FM – Underhållsavdelning 
 

 

FM:s verksamhetside som underhållsenhet är att tillgodose alla behov inom 
processunderhåll och montage för produktionsblocken F1,F2 och F3. 

De har åtta avdelningar under sig som dessutom bedriver underhåll och utredningar åt alla 
enheter på Forsmark. 

 

5.4.4 FMM - Mekanik 

FMM är en underavdelning inom FM (underhållsavdelning) som ansvarar för den mekaniska 
delen i underhållsarbetet samt för provningar och kontroller med de rätta verktygen och 
arbetssätt.  

 

5.4.5 FPK - Kompetensutveckling 

 

FPK jobbar med att locka fram nya potentiella medarbetare efter utbildningen från 
grundskolan till universitetet med olika aktiviteter i skolan och därmed säkra en del av 
framtida personalkrav. Avdelningen lägger ner mycket tid på att analysera 
kompetensbehovet och utbildar av personal med olika aktiviteter. 
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5.5 Erfarenhetsåterföring på Ringhals  
 

Kärnkraftverket Ringhals har som Forsmark stort intresse att förbättra 

erfarenhetsåterföringsprocessen. Men till skillnad från Forsmark så ligger Ringhals några år 

före i att skapa öppenhet i ERFKA:s motsvarande databas som betecknas med förkortningen 

ArÄrSer. Där införde Ringhals för ca 1 år sedan ett bearbetat system för detta genom att 

presentera informationen i AvÄrSer med hjälp av Bi-Cycle verktyget till personalen på 

kraftverket.  

För att få ta del av Ringhals egna erfarenheter från systemet och se hur de löst olika problem 

som kan uppkomma, det vill säga alla steg i kommunikationsmodellen, så kontaktades den 

ansvariga personen för att boka in ett studiebesök på Ringhals. Ett studiebesök var tänkt att 

hjälpa oss med bättre förståelse för helhetsbilden av systemet samt intervjua både de 

systemansvariga och några användare för att registrera deras synpunkter på systemet. Detta 

skulle ha kunnat hjälpa oss att identifiera och undvika kommande framtida problem. Genom 

att utföra intervjuer med systemansvariga var tanken att ta fram en lista på vilka hinder, 

svårigheter eller problem som troligtvis skulle kunna dyka upp i senare fas av användningen. 

Dessutom planerades intervjuer med några systemanvändare i syfte att se om 

användargränssnittet uppfyller alla krav. 

 

5.6 Undersökning av mjukvaran 

 

Efter intervjuerna med cheferna på Forsmark blev nästa del att undersöka de lämpliga och 

tillgängliga kommunikationssätten. Det blev först en fördjupning av ERFKA och analysering 

av mjukvaran. Information samlades om ERFKA från olika håll, bland annat så kontaktades 

företaget Relex Scandinavia AB som levererade verktyget ERFKA till Forsmark. 
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5.6.1 Vad är ERFKA 
 

ERFKA kan ses som ett webbaserat datasystem med en arbetsprocess som är tillgänglig för 

alla anställda att rapportera in allvarliga och mindre allvarliga händelser som inträffar på 

respektive arbetsplats samt deras synpunkter på arbetsmiljön. Dessutom används ERFKA för 

bearbetning av interna och externa händelser av olika allvarlighetsgrader och utveckling av 

rekommendationer gällande förvaltningsåtgärder samt inrapportering av andra riskbärande 

utvecklingar. Datasystemet ERFKA är en av 11 moduler som tillsammans bygger ihop risk- 

och säkerhetsanalysverktyget Relex, se figur 7. Relex är ett avancerat verktyg som används 

av ett antal organisationer runt om i världen för att hålla hög säkerhetsgrad båda på 

arbetsplats och i omgivningen av organisationernas verksamheter. Verktyget Relex 

innehåller 11 moduler med olika användningsområden varav FRACAS (Failure Reporting, 

Analysis and Corrective Action Systems) är en av dem [5]. ERFKA i sig är en utvecklad FRACAS 

som anpassad just till Forsmarks användningsområden beroende på beställarens krav, dvs. 

FTQ-avdelningen på Forsmark. FTQ är den avdelningen på Forsmark som hanterar 

erfarenhetsåterföringsärenden från interna och externa resurser (WANO och IAEA).          

  

 

 

Figur 7. En principbild på Relex med de 11 byggstenarna, dvs. moduler, varav FRACAS är en 

av dem. 
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ERFKA är tillgänglig för alla anställda att rapportera in och dela med sig av sina erfarenheter. 

Hanteringen av ärenden sker i sin tur genom en rad steg som börjar med att anställda 

inklusive konsulter fyller i ett webbformulär som sedan skickas vidare till bearbetning och 

koordinering för att sedan kodas och placeras i tilldelad kategori i den slutliga fasen. Vi ska 

inte ägna så mycket tid åt byggandet av ERFKA då projektet går ut på att undersöka de olika 

kommunikationsmöjligheterna mellan ERFKA och Canalen. Däremot ska vi ta en 

övergripande genomgång av ERFKA och fördjupa oss i de tekniska detaljerna som kan vara av 

intresse för kommunikationen. 

FTQ-avdelningen på Forsmark bildades 2007 för att sköta erfarenhetsåterföringsfrågorna 

mer effektivt så att Forsmark kan ses som en acceptabel organisation gällande riskhantering 

ur WANO:s  och IAEA:s synvinkel. ERFKA:s användargränssnitt och dess olika funktioner 

gjorde att FTQ har nöjt sig med det. Det webbaserade formuläret är anpassat i sin enkelhet 

till alla medarbetare med olika kompetens att rapportera in, se figur 8. Dessutom krävs 

hanteringen av ärenden inte så mycket resurser vilket vi ska kolla på lite närmare i 

rapporten.    

 

 

   

Figur 8. ERFKA:s användargränssnitt för inrapportering av interna händelser/synpunkter. 
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Hanteringsmetodiken av ärenden sker i tre faser eller av tre grupper: registratorer, beredare 

och koordinatorer som kompletterar varandra i hanteringsprocessen. Som en registrator 

registrerar man ärendet i arbetsflödet för att sedan bearbetas av dem ansvariga i nästa fas, 

dvs. beredning. Efter registreringen hamnar ärenden i en korg där de väntar att bearbetas av 

FTQ:s systemadministratörer i beredningsfasen. Beredarens roll i processen är att bereda de 

inkomna ärenden, koda, analysera och utvärdera de tagna åtgärderna samt att administrera 

processflödet. I sista fasen, som koordinator, strävar man efter att vidta korrigerande 

åtgärder för att avsluta processen. De tre faserna kan sammanfattas enligt figur 9 nedan som 

beskriver ERFKA:s arbetsflöde. [6] 

 

 

 

Figur 9. Arbetsflödet i ERFKA. 
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5.6.2 SQL 
 

Som det nämnts ovan och visas i figur 7 hamnar alla ärenden i en korg där de kodas på ett 

specifikt sätt så att de sparas i rätt kategori och på rätt plats. Sedan lagras ärenden på ett 

förutbestämt organiserat sätt i form av tabeller som kallas för databaser. Lagringen av data, 

dvs. organiseringssättet, varierar beroende på databashanteraren som används för att lagra 

data elektroniskt. ERFKA som är baserat på Relex FRACAS använder databashanteraren SQL 

Server som struktureringssätt, dvs. lagringsmetod. SQL (Structural Query Language) är att 

standardiserat språk som utvecklades under 1970 talet av IBM: forskningscenter System R 

baserat på den brittiska forskarens modell Dr. Edgar F. Codd. Tanken med att spara data i 

tabellform med rader och kolumner är att kunna enkelt och snabbt hantera stora mängder 

av data utan att belasta systemet, anstränga servern eller riskera redundans i data. 

Dessutom krävs det mindre lagringsutrymme och data kan smidigt delas mellan olika 

användare. [7] 

Ett pedagogiskt förtydligande exempel på en relationsdatabas är personuppgifter som lagras 

i olika organisationer, företag eller myndigheter. För att göra det så enkelt som möjligt så tar 

vi ett enkelt exempel på ett bredbandföretag som levererar nätverkstjänster till sina kunder. 

Vid inträffandet av problem eller störning vill företaget kunna komma åt kundens modem för 

att lösa problemet. För att lätt och snabbt kunna komma åt det sparar man informationen i 

företagets databas i två olika tabeller, dvs. kundens uppgifter i en tabell och switchers 

uppgifter i en annan tabell. Kundens tabell kan innehålla ett antal kolumner med 

personnummer, för- och efternamn, kön och ålder samt adress. Modemets tabell kan delas 

in i olika kolumner som består av switchers IP-adress, nätverkets domän, nätverkets 

krypterings nyckel och switchers typ. Kommunikationen mellan de två tabellerna sker 

därefter genom att definiera relationen mellan raderna vilket gör att det skapas en mycket 

större tabell mellan de två huvudtabellerna som definierar den olika kombinationen mellan 

raderna, se figur 10. Dessutom blir det mycket mer kombinationer om kunden använder mer 

än en switcher.  
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Figur 10. Figuren visar en förenklad modellbild på ett databassystem där man ser tydligt att 

huvudtabellerna, dvs. kund och switcher, innehåller fortfarande samma data medan 

Kund.Switcher tabellen kan varieras hur som helst beroende på relationens definition mellan 

dem lagrade tabellerna. 

SQL Server är en relationsdatabas server. Den kan betraktas som ett program vars funktion 

är att lagra och hämta data som begärs av andra program på samma dator eller på andra 

datorer över ett nätverk. Förenklat sett kan den ses som en multiapplikation där den 

presenterar båda den fysiska servern, dvs. hårdvaran, och den logiska SQL databashanterare, 

dvs. mjukvaran som körs på hårdvaran. Det finns ett antal visioner av SQL Server anpassade 

till olika målgrupper och för olika arbetsbelastning [7]. Det är ointressant just för detta 

projekt att gå in på detaljer om hur SQL Server som en applikation fungerar utan själva 

kommunikationssättet med externa enheter är det som är mest av intresse för att kunna gå 

vidare i projektet och koppla ERFKA till Bi-Cycle. Med den tekniska bakgrunden kollade vi 

närmare på kommunikationssättet till och ifrån ERFKA och försökte lista ut vilken typ av 

förbindelse ERFKA använder för att kommunicera med andra enheter.  

Av policyskäl var ingen systembeskrivning av ERFKA tillgänglig för detta projektarbete så vi 

kontaktade leverantören för att få svar på våra frågor. Leverantören ställde upp men ingen 

dokumenterad systembeskrivning kunde tas fram varken på leverantörens kontor eller på 

företagets hemsida. Den bilden vi fått från leverantören var inte tillräckligt tydlig för att 

kunna lista ut kommunikationssättet till och ifrån ERFKA vilket gjorde att de var nödvändigt 

att leta information på annat håll för att förtydliga bilden.               
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5.6.3 Bi-Cycle 
 

Bi-Cycle är ett datawarehouse verktyg som utvecklades av företaget Bi-Cycle och används för 

analys och förbättring av organisationer och verksamheter. Bi-Cycle möjliggör en enkel 

navigation och snabba analyser av all data som är tillgänglig i organisationen och därmed 

ökar effektiviteten i organisationen. Dessutom har verktyget ett intuitivt användargränssnitt 

och stark support. Bi-Cycle lagrar information från många olika källor i sin Linuxbaserade 

Oracle databashanterare så att användaren snabbt och effektivt kan komma åt sökt 

information och presentera den på grafisk- eller textform, dvs. diagram, tabeller eller 

rapporter. Med Bi-Cycle kan man plotta grafer och skapa trender i valfri tidsskala för att 

kunna jämföra utveckling av händelser i organisationen i olika tider. En principbild på BiCycle 

strukturering visas nedan i figur 11. [8] 

 

 

  

Figur 11. En bild på Bi-Cycle strukturering sett från mjukvarumässigt perspektiv. 
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Data Mart Plant Information förbereder anläggningsinformation för standard OLAP 

rapportering och snabb analys. Uppgifterna hämtas vanligen från de operativa databaser, till 

exempel Maintenance Management System, Opportunity Loss Database, Condition 

Monitoring och mycket mer. BI-Cycle Data Mart levereras med ett konfigurationsverktyg för 

att hantera och optimera Data Mart. [8] 

RCM analysverktyg gör det möjligt för underhållsingenjörer att analysera data som lagrats i 

Data Mart där analysen av data innehåller tillförlitlighets statistik inklusive riskanalys om 

förutsagda misslyckande händelser. Dessutom stöder analysverktyget RCM och LCC / LCP 

beslutsprocessen och tar fram effektiva underhållsåtgärder på effektiva intervall så att 

användaren på ett strukturerat sätt kan ta fram en tillförlitlighetsstudie om anläggningen 

eller om en grupp utrustning baserat på historiska tidsskalan som berör det undersökta 

området. [8] 

KPI hanteringsverktyg gör det möjligt för användaren att övervaka efterlevnad av regelverk i 

organisationen och anläggningens prestanda samt underhållsutveckling. Den ger en 

fullständig kontroll över prestationsförändring i organisationen och genererar stödjande 

rapporter för förbättring. [8]     
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5.6.4 Oracle 
 

Som det nämnts ovan använder Bi-Cycle Oracle som databashanterare. Oracle är en linux 

baserad relations databashanterare som fungerar i stort sett på ett liknande sätt som de 

andra databashanterarna. Den utvecklades ursprungligen 1977 av Lawrence Ellison, som är 

grundare för databasföretaget Oracle, med hjälp av andra kunniga datautvecklare. Oracle är 

en helt skalbar relationsdatabas arkitektur och används ofta av globala företag som hanterar 

och bearbetar data över stora så som lokala nätverk. Dessutom har Oracle databas en egen 

nätkomponent för kommunikation över nätverket.  

En märklig fördel med Oracle som databashanterare är att dess arkitektur är delad i en logisk 

och en fysisk del vilket innebär att den fysiska lagringen av data kan hanteras utan att 

påverka tillgången till dem logiska lagringsstrukturerna. Så den fysiska strukturdelen kan 

ändras utan att påverka aktiviteten av databasen, dessa uppgifter, eller databasanvändarna 

över nätverket. Fördelningen av resurser på detta sätt möjliggör mycket flexibla datanät vars 

kapacitet kan justeras upp eller ned för att passa efterfrågan utan försämring av service. 

Dessutom levererar denna fördelning av strukturen ett robust system som gör att hela 

systemet inte påverkas om det skulle inträffa något fel i databasen utan felet blir bara lokalt.  

Oracle är den databashanterare som konkurrerar mest med Microsofts SQL Server i 

databasmarknaden. Det finns naturligtvis ett antal andra databashanterare som används 

nuförtiden men de flesta av dem har en liten marknadsandel jämfört med Oracle och SQL 

Server. Lyckligtvis är strukturerna hos Oracle och SQL Server ganska lika vilket är en fördel 

när man lär sig databasprogrammering. Oracle kan köras på de flesta stora plattformar som 

innehåller någon typ av operativsystem så som Windows, UNIX, Linux och Mac OS. [9] 

 

Olika versioner finns tillgängliga baserade på kundens behov eller implementerings krav. 

Oracle´s hierarkiska fördelning kan se ut som följande: 

 

• Enterprise Edition som är mest robust och erbjuder alla funktioner inklusive överlägsna 

prestanda och säkerhet. 

• Standard Edition som Innehåller basfunktioner för användare som inte kräver Enterprise 
Edition robusta paket. 

• Express Edition som är någorlunda lätta och begränsad för Windows och Linux. 

• Oracle Lite för mobila enheter. 
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6 Resultat 
 

6.1 Identifiering av datatyper genom intervjuerna 
 

 Huvudfrågan som ställdes vid intervjuerna var: Vad skulle du vilja se från ERFKA 

genom Canalen. Majotiteten av de intervjuade personerna svarade att all 

information som finns i ERFKA borde vara tillgänglig för dem. Svaret var lite oväntat 

eftersom ERFKA innehåller väldigt mycket data. En stor del av projektet gick ut på att 

begränsa data som ska flyttas över i Canalen och presenteras, då för mycket data kan 

resultera i att användaren går vilse i informationen. En av de intervjuade personerna 

sa att om all data inte finns tillgänglig så kan det resultera i att hela projektet 

kollapsar. I detta fall ville respondenten kunna fördjupa sig i allt. Det fick oss att inse 

värdet av tillgång till all information. Det verkade svårt för dem att säga vad de vill ha 

för att deras jobb utvecklas hela tiden. En informationstyp som räcker idag räcker 

nödvändigtvis inte för i morgon. Med andra ord vill de inte begränsa sig i början. Ett 

alternativ är att låta de ha tillgång till all information och i efterhand ta bort den 

överflödiga informationen som ingen använder. 

 

 Det framgick att det skulle vara bra att kunna välja mellan månadsrapporterna som 

FTQ-avdelningen skapar en gång i månaden. 

 

 Användargränssnittet ska vara så enkelt som möjligt vilket innebär att inloggningen 

till statistik/presentationsprogrammet (Bi-cycle webbapplikation) måste tas bort för 

att underlätta för användaren.  

 

 Göra informationen som valts och presenterat på Bi-cycle webbapplikation 

kompatibel med Microsofts Excel programmet så att en lista kan sparas och skrivas 

ut. 

 

 Presentera viktig information direkt på Canalen utan att behöva använda Bi-cycles 

webbapplikation och t.ex. låta FTQ-avdelningen välja ut den information. 

 

 Kunna välja vilka ärende som ska presenteras med hjälp av nummer. Förslagsvis 

genom att klassificera alla ärende med nummer från 1 till 6 där en 1 är mest allvarlig 

och en 6 minst allvarlig. 

 

 På ” Min Sida” kunna se vilka på avdelningen som rapporterat in i ERFKA och hur 

många. Även se vad som har rapporterats in.   
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 I WANO finns något som heter JUST IN TIME analys eller värdering som innebär att 

innan man gör ett jobb som att byta en pump är det tänkt att man går in i en databas 

och se om något har gått fel på ett liknande jobb så att misstagen inte upprepas. Det 

finns ganska mycket information som kan sammanställas till en JUST IN TIME så att 

man med en lätt sökning kan se vad som gick bra, dåligt och vad ska man tänka på 

nästa gång. 

 

 Göra det möjligt för chefen att se alla ärenden som berör avdelningen. Se vem som 

har ansvaret får ärendet och status på den (ej behandlad, under behandling, 

avslutat).  

 

 Uppdatering av data ska ske minst en gång i veckan eller oftare. 

 

6.2 Resultat från Ringhals 
 

Kontaktpersonen meddelade tyvärr att studiebesöket inte kunde utföras under de veckorna 

då exjobbet pågick på grund av tidsbrist vilket resulterade i att studiebesöket ställdes in. När 

studiebesöket inte längre var ett alternativ så skickades istället några frågor till 

kontaktpersonen på Ringhals. Förväntningarna var att få tillräckligt bra svar som kunde 

underlätta arbetet och som kunde förbättra projektresultat.  

Frågorna som ställdes:  

 Vilken information skickas från AvÄrSer till Bi-Cycle.? 

  Har ni någon typ av statistik som visar vilken information som används mest\ minst 

av användare på Ringhals efter ett års användande av det här verktyget?  

  Har ni några synpunkter på verktyget? Något som kan förbättras?   

 

Svar på frågor 

Informationen från Ringhals var inte till mycket hjälp då i princip all information som lagras i  

AvÄrSer skickas till BICycle. Undantag är dagboksanteckningar och information som kopplas 

till individ. Ringhals har inte hunnit ta fram någon typ av statistik som visar vilken 

information, datatyper, som används mest och minst av anställda på kraftverket. Gällande 

sista frågan så har de inte noterat några synpunkter på verktyget samt inga förslag på några 

förbättringar registrerades. Svaret var i stort sätt att de är i implementeringsfasen och att de 

har fått det mesta de vill nå med verktyget som ger dem det som folk efterfrågar i dagsläget. 
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6.3 Informationssamling och systembeskrivning 
 

Informationsinsamling på ett stort företag som Forsmark har visat sig vara svårt och har 

krävt speciella åtgärder. Det fanns inga tillgängliga dokumenterade systembeskrivningar på 

Forsmark som beskriver verktygen ERFKA och BI-Cycle samt deras mjukvarumässiga 

kopplingsmöjligheter. Det visade sig efteråt att Forsmark köpte in verktygen utan 

systembeskrivning, dvs. systembeskrivningen för de olika verktygen ingick inte i köpavtalet. 

Av någon anledning har köparen på Forsmark helt enkelt inte sett nödvändigheten och 

allvaret med detta då en nedläggning av leverantörsbolaget skulle resultera i en nedläggning 

av systemen om det skulle inträffa något oväntat. Däremot fick vi kontaktuppgifter till 

leverantörerna som är ansvariga för båda ERFKA och Bi-Cycle. Vi kontaktade först företaget 

Relex Skandinavia AB för att få en enkel systembeskrivning som beskriver i stora drag ERFKA 

och kommunikationsvägarna från och till sin databas men vi fick ingen skriftlig 

dokumentation som skulle kunna hjälpa oss med projektet. Vi fick däremot support via 

telefon i form av svar på enkla systemfrågor men ingen täckande information som kunde 

ersätta en systembeskrivning. Vi har dock nöjt oss med detta för att kunna gå vidare med 

arbetet söka information på annat håll. 

Tillgängligheten visade sig något sämre när det gällde Bi-Cycle verktyget. Det är ett verktyg 

som Forsmark har köpt in på 80 talet och använder i säkerhetsanalysen. Den har ingen 

systembeskrivning tillgänglig alls. Inte ens dataadministratörer på Forsmark får tillgång till 

verktygets beskrivning. Dessutom var det svårt att få kontaktuppgifter till leverantören då 

FM-avdelning (underhållsavdelningen) på Forsmark som sköter Bi-Cycle inte verkade 

samarbetsvillig och inte ville lämna ut kontaktuppgifter till leverantören. ”Vi har flera andra 

ärenden och frågor som ligger på kö hos leverantören. Dessa vill vi prioritera för vår 

framdrift. Dessutom kostar en leverantörs tid i regel pengar” blev responsen av berörd 

person som var ämnat till att hjälpa till med Bi-Cycle på FM avdelning. Angående 

systembeskrivningen så skrev samma person ” Vad gäller systembeskrivningen stämmer det 

att vi inte hunnit ta fram den. När den är klar är den dessutom inte ens tillgänglig för 

samtliga på Forsmark varför jag behöver stämma av vilka uppgifter jag lämnar ut”. Hur som 

helst fick vi kontaktuppgifter till leverantören efter några dagar med hjälp av vår handledare. 

Vi försökte kontakta leverantören via telefon och mail men vi fick inget svar. Det visade sig 

sedan att det handlar om ett enmansföretag som inte vill ställa upp och avslöja så mycket 

om de byggstenar för Bi-Cycle då risken blir stor att någon, som tar del av denna 

information, utvecklar programmet på egen hand och skapar ett annat alternativ som kan 

ersätta Bi-Cycle. 
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6.4 Kopplingsmodell 
 

6.4.1 Kommunikationen mellan Canalen och Bi-Cycle  
 

Trots alla svårigheter som vi har stött på i projektet har vi tagit fram en tänkbar lösning till 

problemet. Vi samlade information på egen hand om SQL Server och Oracle databaser med 

hjälp av webben och ett par databasböcker samt videodemonstrationer. Som nämnts i 

teoridelen ska förbindelsen skapas på ett sådant sätt att man genom det interna nätverket, 

dvs. Canalen, ska kunna komma åt data i ERFKA:s databas med hjälp av Bi-Cycle som i sin tur 

ska presentera data grafiskt i Canalen. Förbindelsen mellan Canalen och Bi-Cycle skapas med 

hjälp av en webbapplikation där det kan finnas en gästinloggning mellan Canalen och 

webbapplikationen som tillåter användarna få åtkomst till Bi-Cycle och använda verktyget. 

På Canalen skulle det visas en eller flera fasta diagram där de väsentliga händelserna på 

anläggningen presenteras. Dessa diagram kan ändras och bytas ut endast av behöriga 

administratörer på FTQ-avdelningen. De två fasta diagrammen på Canalen inkluderas i 

Canalens HTML texten i form av en bildfil. För att kunna kontinuerligt uppdatera bilden så 

skapas ett program som byter ut den gamla bilden i Canalen mot den nya som innehåller de 

senaste data. Programmet byter ut de två fasta diagrammen mot de nya diagrammen så ofta 

som administratörerna på FTQ-avdelningen väljer ut nya grafer som borde presenteras i 

webbapplikationen. Syftet med att visa de mest väsentliga händelserna i form av grafer och 

trender är att väcka intressen för erfarenhetsåterföring bland de anställda samt att öka 

deras förståelse för det utförda arbetet 

Fasta diagram eller grafer som också kallas för statiska innebär att det inte går att ändra 

innehållet, dvs. användarna har inga andra valmöjligheter än att läsa data från de 

presenterade graferna. Därför har det placerats en knapp på intranätet under graferna som i 

sin tur öppnar en ny flik eller nytt fönster och tillåter användarna välja ut sina egna datatyper 

och skapa egna diagram, se figur 12. 
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Figur 12. En bild på den tänkbara hemsidans utseende med två fasta diagram och en knapp 
därunder som möjliggör genereringen av egna diagram. 

Knappen motsvarar en gästinloggning där det nya fönstret som öppnas visar samma grafer, 
antingen det ena diagrammet till vänster eller det andra till höger i bilden, som visas i 
Canalen men med en lista till vänster om diagrammen som innehåller all information och 
kategorier som presenteras i diagrammen.  Genom att kryssa i små rutor i listan bestämmer 
man själv vilka kategorier som får vara med i den grafiska presentationen och därmed visas 
till användaren, se figur 13. 
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Figur 13. Ett exempel på en kategorilista som är tagen från Ringhals där det också visas 

några underkategorier under kategorin "Brister i fysisk miljö". 

För att förtydliga bilden till läsaren så är det Bi-Cycles användargränssnitt som visas när man 

klickar på knappen i Canalen, se nedan figur 14. Att trycka på knappen ”Klicka för att skapa 

egna diagram” är precis som att logga in i Bi-Cycle men eftersom Bi-Cycle är tillgänglig för 

alla anställda så krävs ingen särskild inloggning utan det räcker med en gästinloggning. 

Finessen med gästinloggningen är att köra verktyget Bi-Cycle endast vid behov så att 

programmet inte körs hela tiden i onödan och därmed belastar systemet. Som alla andra 

liknande mjukvaruverktyg använder sig Bi-Cycle av alla data som finns tillgänglig i sin databas 

vid generering av diagram, grafer och trender. Observera att alla data som finns tillgänglig i 

Bi-Cycle kommer ursprungligen från ERFKA vilket innebär att registrerade ärenden i ERFKA 

som inte har överförts till Bi-Cycle varken kan hittas i sökningen eller inkluderas i diagram, 

grafer och trender som genereras i Bi-Cycle. 
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Figur 14. Bi-Cycles användargränssnitt med en kategorilista anpassat till Ringhals. 

 

6.4.2 Gästinloggningen 
 

För tillfället kommer alla användare, som vill komma in i Bi-cycles Webbapplikation, först gå 

till gästinloggningen. För att gå vidare måste vissa alternativ väljas innan "Login" knappen 

kan tryckas. I "User Name" ska "Gäst" alternativet väljas och "Password" rutan lämnas tom.  

I de utförda intervjuerna framgick det klart och tydligt att gästinloggningen måste tas bort 

för att göra det så enkelt som möjligt för användaren. Detta på grund av att många 

användare förmodligen skulle avbryta inloggningen efter att ha sett "Password" rutan då den 

kvarstår och är synlig även när "Gäst" alternativet valts. Så det handlar om att anpassa 

användargränssnittet till alla anställda med hänsyn till deras kompetensnivåer.    

 I dagsläget har man många alternativ som rullas fram när man ska logga in. Gäst-inlogget är 

inte placerat bland de främsta och därmed anser vi den vara för onåbar. Det kan resultera i 

att man inte går vidare till webbapplikationen. Ett liknande fall inträffade oss.  Även när 

alternativet "Gäst" väljs framgår det inte vad som gäller angående lösenordet, vilket kan 

göra användaren förvirrad. användaren förvirrade angående lösenordets nödvändighet. Det 

är inte uppenbart att man som gästbesökare endast behöver trycka på "Login" knappen för 

att testa, se figur 15. 
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Det finns för ögonblicket två sätt att komma runt problemet. Det ena är att i själva 

webbadressen, som knappen på Canalen "Klicka här för att göra egna diagram" länkar till, 

ändra den på något sätt så att den kommer förbi inloggningen direkt till webbapplikationen 

som gäst. Det andra alternativet som egentligen inte är rekommenderat är att ta bort 

inloggningen helt.  Det alternativet gör det möjligt att logga in på olika nivåer i Bi-cycle när 

programmet används i andra system.   

 

 

Figur 15. Inloggning i Bi-Cycle. 
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6.4.3 Webbapplikationen i Bi-cycle på Forsmark 

 

 

Figur 16. Bilden visar hur webbapplikationen som finns i Bi-cycle programmet ser ut för 

användaren och hur den fungerar i användargränssnittet. I övre hörnet till höger syns i 

Current User: "Gäst" som indikerar att gästinloggningen är gjord. 

Längst till vänster finns en kategorilista på allt som överförts till Bi-cycles databas. I 

kategorilistan kan användaren lätt välja vad som ska visas i diagrammen.  I listan i mitten kan 

användaren se vad som valts och antalet ärenden som finns i varje kategori. Längst till höger 

visas resultatet i form av ett diagram där varje kategori presenteras i sin egen färg som 

presenteras i listan ovanför diagrammet. Diagrammet kan ändras på sådant sätt att 

resultatet kan visas periodvis årligen, månadsvis eller veckovis. 

Varje kategoriinnehåll kan visas mer exakt och detaljerat genom att klicka på respektive 

stapeldel. T.ex. den ljusblåa stapeldelen som är markerad med röd stjärna presenterar alla 

ärenden eller händelser av samma typ som skedde i den valda tidsperioden. I detta fall visas 

alla ärenden som presenteras i den ljusblåa stapeln i listform.  Figur 17 visar ett exempel på 

en sådan lista.  
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Att komma åt den slutliga rapporten görs lätt genom att klicka på det önskade ärendet vilket 

leder till att rapporten öppnas efter att ha hämtats av SuperSök. SuperSök letar fram och 

visar rapporten från ERFKA.  Det enklaste sättet att uppnå detta är att lägga in en länk direkt 

i ärendenumret som användaren klickar på. Länken är en webbadress där ärendenumret 

klistras in i slutet av adressen, se exemplet nedan . 

http.sups.erfka/"ärendenumret" 

Exempel på länken. 

 

 

Figur 17. Bilden visar en lista på alla ärenden som finns i just den ljusblåa stapeldelen som är 
markerad med en röd stjärna. 

Under intervjuerna togs det upp att det är väldigt viktigt att kunna få ut en sådan 

lista\rapport på valda ärenden och presentera dem i Excelformat.  Just denna funktion finns 

redan i Bi-cycles webbapplikation som gör det enkelt att skapa en utskrivningsbar Excellista 

genom att trycka på knappen "Ladda Excelrapport". Dessutom kan användaren också få välja 

vilka sidor som ska tas med i filen, se figur 18. 
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Figur 18. Layout på funktionen som genererar Excellfiler i Bi-Cycle. 

 

OBS: All data som presenterades i detta kapitel kommer från Fenix (Forsmarks 
underhållsystem) som också använder Bi-cycle som presentationsprogram vilket innebär att 
kategorilistan i en annan tillämpning som ERFKA kan innehålla andra kategorier. 
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6.4.4 View (Vy) 
 

EFRKA består av 5-6 tabeller med ett flertal kolumner och rader. För att göra det lättare att 

överföra data skapas en vy. En vy är en sammanslagning av data, det vill säga olika tabeller 

ihopfogade till en stor tabell. När program som Bi-cycle arbetar mot vyn så kan endast den 

information användas som finns just i den vyn. Även om den önskade informationen finns i 

ERFKA:s  databas men inte i vyn så kan den inte vara träffbar. Därför är det viktigt att veta 

exakt vilken data som ska ingå i vyn, se figur 19. 

 

 

 

Figur 19. En principbild av en vy. 

 

6.4.5 Fasta diagram på Canalen  
 

I figur 20 visas programmet Bi-cycle (ej webbapplikationen). Den vanlige användaren 

behöver i själva verket inte använda Bi-cycle för att få del av den väsentliga informationen 

från ERFKA eftersom den presenteras i de fasta diagrammen. Det är viktigt att FTQ-

avdelningen blir mer aktiv med vad som visas på Canalen. I intervjuerna framgick tydligt att 

vissa chefer önskade att alla ska se den mest väsentliga informationen på Canalen utan att 

behöva gå vidare till webbapplikationen och själva skapa diagram. Informationen ges i olika 

kategorier som t.ex. antal ärenden, tillbud, färdolyckor, arbetsolyckor, och arbetsmiljörisker, 

och det är FTQ-avdelningen som avgör vilken information som läggs upp.  

Det finns två sätt att realisera detta. Det ena sättet är att någon på FTQ-avdelningen 

kontaktar IT-avdelningen och begär ändringar. På Forsmark kan det ta några veckor innan de 

ombedda ändringarna är genomförda. Det andra alternativet är att göra en eller flera 

personer på FTQ-avdelningen till administratörer för att själva kunna gå in och få åtkomst till 

Bi-cycle systemet samt ändra diagrammen vid behov. Det enda hindret är att anställda på 

FTQ-avdelningen, som skulle få behörighet att ändra i programmet, måste gå en speciell 

utbildning som möjliggör användandet av Bi-cycle systemet, vilket i längden skulle spara tid 
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och pengar. Så som det ser ut i de två fallen måste företaget som levererade Bi-cycle 

kontaktas för att göra ändringar då ingen på Forsmark har tillräcklig systemkunskap eller 

tillträde till programmet.  

I praktiken kan extra flikar göras i programmet som bara FTQ-avdelningen har tillgång till, 

där varje flik är kopplad till ett passivt diagram på Canalen. En flik per diagram som t.ex. 

"Canalen diagram 1" där antal flikar kan öka beroende på hur många diagram som visas på 

Canalen.   

 

 

 

Figur 20. Bi-Cycle användargränssnittet. 

  

  

Canalen diagram 1 Canalen diagram 2  
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6.4.6 Generering av slutliga rapporter                                      
 

Den grafiska presentationen i Bi-Cycle är dynamisk vilket innebär att här kan användaren 

ändra sina diagram och grafer beroende på valet. Dessutom kan användaren komma åt den 

slutliga rapporten för varje enskilt ärende genom att klicka på staplarna. Det betyder att 

staplarna leder till de slutliga rapporterna som rapporterades i ERFKA. I figur 20 visas ett 

antal staplar som presenterar samma händelsekategorier vid olika tider. Varje färg i 

respektive stapel presenterar ett antal ärende/händelser som har rapporterats under 

samma tidsperiod och kategoriserats i samma grupp. Om användaren klickar på en stapel så 

kommer användaren fram till en lista av ärenden som tillsammans bygger upp den delen av 

stapeln beroende på var man klickar. Alla listor som presenteras i staplar är fortfarande 

tillgängliga som data som finns sparade i Bi-Cycle:s databas.  

Om man sedan vill gå vidare och se den slutliga rapporten för varje enskilt ärende så klickar 

man på ärende/ärendenummer i listan. Men mer detaljerad information om respektive 

ärende finns inte i Bi-Cycles databas utan bara i ERFKA. Detta gör att den slutliga rapporten 

för varje ärende på något sätt måste hämtas från ERFKA. För detta syfte använder vi oss här 

av verktyget Supersök. Som nämnts ovan fungerar sökmotorn Supersök på så sätt att det 

skickar en fråga till ERFKA med det sökta ärendenumret och tar emot samt presenterar den 

slutliga rapporten när den skickas från ERFKA. Därför ska kommunikationsmodellen se ut på 

så sätt att alla ärenden i ärendelistan som tas fram av Bi-Cycle, när man klickar på någon 

stapel, länkas till Supersök som i sin tur tar fram den slutliga rapporten, se figur 12. 
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Figur 21. En principbild på den tänkta kommunikationsmodellen som tagits fram i detta 
projekt. 
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6.4.7 Förbindelsen mellan ERFKA och BI-Cycle 
 

6.4.7.1 Alternativ 1  

 

Första alternativet är att använda en integrationskomponent, med andra ord ett program 
som ska se till att informationen går från vy vidare till Bi-cycles databas. Själva programmet 
lagrar ingen information utan fungerar som en connector- snurra som pumpar in data från 
vy till en databas. Med connector-snurra menas att programmet förbinder två databaser och 
körs cykliskt (snurrar under vissa bestämda tider och uppdaterar databasen).  

I bästa scenariot kan data i vyn formateras så att data passar in dit den ska. Om detta inte är 
fallet så är lösningen att lägga en till komponent efter integrationskomponenten som 
transformerar data innan den skickas vidare till den mottagande databasen. 
Transformationskomponenten kan t.ex. göra om en stor tabell som kommer in från vyn till 
många små tabeller och därmed kan bl.a. sökningen underlättas i det mottagande 
programmet, se figur 22. 

 

 

 

Figur 22. Skissbild på ett möjligt alternativ för att kunna koppla två olika databaser som 
jobbar i två olika miljöer. 
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På grund av bristfällig kontakt med Bi-cycles leverantör finns brister i hur programmet får in 

data. Vi förutsätter att leverantören inte vill släppa in någon annan än de själva i 

programmet.  Om detta skulle vara fallet så kan en databas byggas i Oracle-klustret som 

sedan kan kopplas in på ett enkelt sätt med hjälp av leverantören. På detta sätt minskas 

kostnaderna då arbetet minskar avsevärt för leverantören. 

Att använda sig av den här metoden genom att koppla upp sig till Bi-cycle är till viss del 

beprövad på Forsmark då de har kopplat ihop programmet Fenix till Bi-cycle på ett liknande 

sätt. Den enda skillnaden är att Fenix är ett passivt program, dvs. att den inte använder en 

snurra som pumpar in data under vissa bestämda tiden utan data skickas in av användaren 

då den använder systemet. 

Tips: I vissa fall så kommer det utomstående personer till Forsmark, exempelvis 

entreprenörer eller studenter som får i uppgift att skriva program som snurran. Oftast görs 

det i andra språk som inte kan användas av dataavdelningen på Forsmark på grund av 

tekniska begränsningar. Därför är det rekommenderat att skriva det i ett .Net (dotNET) 

kompatibelt språk som C# då personalen har erfarenhet av den och är bekanta med sådana 

tillämpningar. C# är ett objektorienterat programmeringsspråk som också är en del av 

dotNet- plattformen, dvs. dotNet verktygslådan för C#. 

 

6.4.7.2 Alternativ 2 

 

Det andra sättet att överföra data från ERFKA till Bi-cycle riktar sig mot den nya versionen av 

Bi-cycle som är på väg in och som förmodligen kommer in i drift efter att den här rapporten 

publicerats.  Den nya uppdateringen av programmet kommer att möjliggöra mycket enklare 

kommunikation mellan SQL databasen i ERFKA och Oracle baserade databasen i Bi-cycle. Det 

nya konceptet blir att flytta data som att säga ett till ett (tillbud tabellen i ERFKA till tillbud 

tabellen i Bi-cycle) vilket resulterar i att komplexa frågor för att bygga kombination av olika 

tabeller och som är anpassade för att göra snabba sökningar försvinner. I och med det 

försvinner också många beräkningar som åtgärdas med kolumner och därmed blir skriptet 

mycket enklare. För att ge läsaren en klar bild av det andra tänkta alternativet kan man 

beskriva det som att originaldata flyttas i sin helhet utan ändringar eller extra verktyg, se 

figur 23. 

Databaserna kan lätt kopplas ihop med en databaslänk som kan köras med ett litet skript i 

databasen som går in i databaslänken och skickar en SQL fråga där den mottagande 

databasen returnerar rader i tabeller. Allt görs med en arkitekturmässigt enkel lösning, dvs. 

ett litet skript. Skriptspråk kan oftast användas istället för andra programmeringsspråk som 

C# och det kan användas i olika operativsystem utan att behöva redigeras. En stor nackdel 
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med andra lösningar är att hitta felet då många komponenter och olika databaser är 

inblandade.   

När kommunikationen inte fungerar kan en OracleClient användas får att koppla ihop 

databaserna eftersom Windows och Linux är två helt olika operativsystem. En av Forsmarks 

andra system som Arken (Forsmarks dokumenthanteringssystem) har installerat en 

OracleClient för just detta syfte att koppla upp sig och kommunicera med en Oracledatabas. 

Överföringen kan hanteras genom att läsa över rad för rad som inte behöver transformering. 

En rad i taget är rekommenderat då det för tillfället inte kommer in så mycket data i 

överföringskomponenten som kan överbelasta komponenten Detta kommer med största 

sannolikhet ändras med åren då det kommer mer data. Detta innebär att man kommer att 

behöva utveckla komponenten på ett passande sätt så att den kan ta emot mer data utan att 

bli överbelastad. 

  

 

Figur 23. En övergripande bild av en tänkbar kommunikationsmodell. 
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7 Diskussion 
 

Det visade sig genom intervjuerna att cheferna på Forsmark önskar att se all information 

som är lagrad i ERFKA eftersom data som inte är av intresse idag kan visa sig vara väsentlig 

vid senare tillfälle. Utifrån erfarenhetsåterföringsperspektiv kan väsentlig data, som berör 

varje avdelning, prioriteras. Den typen av data fastställdes genom respondenterna men med 

möjlighet till ändring och ökning av datamängden. Hur som helst är det nödvändigt, om man 

vill flytta en del av informationen som finns i ERFKA eller i framtiden öka mängden överförd 

data till Bi-Cycle, att koppla ihop ERFKA och Bi-Cycle där de kan prata med varandra utan 

hinder.         

Det framgick i projektarbetet att lösningen till problemet, dvs. kommunikationen mellan 

intranätet ”Canalen” och ERFKA, kan lösas på två olika sätt. Vi utesluter inte andra 

lösningsförslag än de förslagen som presenterades ovan men i detta projekt har lösningarna 

valts utifrån ett perspektiv som kunde passa dataavdelningen på Forsmark så att resultatet 

av examensarbetet lätt kan realiseras och tas i bruk så småningom. Den första 

kopplingsmodellen är beprövad på Forsmark men med några olikheter. Som det nämnts 

ovan använder sig Forsmark av programmet Bi-Cycle i andra sammanhang som i stort sett 

liknar denna applikation. Bi-Cycle matas med data från underhållsavdelningen på 

anläggningen som har en egen databas betecknas med namnet FINEX. I princip är 

dataavdelningen bekant med sådana typer av kommunikation och har tillräckligt täckande 

kunskap för att kunna utföra dem. Den enda skillnaden som kan krångla och strula är att 

ERFKA har en annan typ av databas, dvs. SQL Server, som är Windowsbaserad medan Bi-

Cycle har den Linuxbaserade Oracle som databas. Det är alltså två olika databaser som 

arbetar i två olika miljöer, dvs. med olika operativsystem. Med en integrationskomponent 

och en transformationskomponent, om så skulle behövas, kan man komma runt problemet. 

Naturligtvis kan data som flyttas enligt denna kopplingsmodell ta en annan form gällande 

organiseringssättet när den lagras i Bi-Cycle:s databas men det är fortfarande samma data 

och presenterar fortfarande samma fakta till användaren i webapplikationen.     

Det andra alternativet låter enklare än det första alternativet eftersom åtgärden innebär att 

man flyttar data precis som de är utan att behöva ändra något. Eftersom man inte har någon 

systembeskrivning till Bi-Cycle kan det krävas ett antal komponenter gällande mjukvaran för 

att kunna konstruera överföringskomponenten och flytta information som den är. Dessutom 

kan överföringskomponenten krascha om mängden data som skickas överskrider en 

förutbestämd gräns då minnet i Överföringskomponenten inte har tillräckligt kapacitet. Då 

man är styrd av de tekniska begränsningarna kan denna lösning ställa till problem i framtiden 

om minnet i överföringskomponenten överbelastas vilket kan undvikas om data flyttas en 

rad i taget. 
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8 Slutsats 
 

Att öppna upp ERFKA för alla anställda på Forsmark på ett sådant sätt att alla kan ta del av 

informationen oberoende av vad man har för uppgifter och intressen visar sig vara möjligt. 

Genom att visa en del av informationen direkt på Canalen och allt i Bi-Cycles 

webbapplikation kan alla intressen täckas in och önskemålen uppfyllas för både vanliga 

anställda och för de mer insatta på kraftverket.  

I slutet av projektet såg vi en klar bild av en möjlig systemlösning även när vissa hinder 

uppstod som samarbetsvilja, kontaktsvårigheter och systembeskrivningar. Vi tror att de 

flesta hinder försvinner eller åtminstone blir lättare att överkomma med tiden då tillräckligt 

stort ekonomiskt stöd är tillgängligt för detta projekt.  

Då vi inte lyckades sortera ut den viktigaste information som borde visas i Bi-Cycle:s 

webbapplikation från ERFKA så uppstår det inga större hinder i att visa allt. Det kan dock 

resultera i att det blir något svårare att navigera igenom alla kategorier, men som vi sett från 

Ringhals fungerar även detta även om det kräver mer tid. Ringhals har gissningsvis haft 

samma problem i att välja ut den mest signifikanta informationen vilket slutade med att de 

valt att all information blir tillgänglig. 

Forsmarks dataavdelningen består av väldigt kompetent personal som klara av att koppla 

ihop ERFKAS databas till Bi-cycles utan några större problem. Det som behövs är någon 

administratör från Bi-Cycle att öppna upp Bi-Cycle så att Forsmark kan komma åt verktygets 

mjukvara.   

Till sist tänkte vi ta upp en fråga som vi inte lyckades svara på som även kan resultera i stora 

kostnader för Forsmark: Vilken licens har Forsmark på Bi-cycle, behövs det en licens per 

användare? 
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9  Framtida lösningsförslag 
 

Under intervjuerna såg vi att det fanns stort intresse att föra in en del av ERFKA till "Min 

sida" och göra informationen mer personlig. Min sida är en flik i intranätet ”Canalen” som är 

tillgänglig för alla anställda där informationen är mer kopplad till individ, se figur 24. Två 

olika förslag finns för att uppfylla detta önskemål. 

Det första är att på ett enkelt sätt presentera för cheferna, när de loggar in på sin personliga 

sida "Min sida", vilka nya ärenden som finns rapporterade på just deras avdelning. Samtidigt 

finns det önskemål om att kunna se vem som har rapporterat in. Observera att identiteten 

skyddas genom att separera de två kategorier, dvs. det syns inte vem som har rapporterat 

men trots detta kan det vara lite mer komplicerat att skydda identiteten då det blir enkelt 

att koppla ihop ärenden med anställda. Det finns en potentiell lösning till problemet genom 

att vissa vem som rapporterar in men inte vad och tvärtom i olika tidsperioder så att det blir 

oerhört svårt att veta vilket ärende har rapporterats av vilken person.  Detta innebär att 

ärenden kommer att presenteras i en tidsperiod därefter presenteras personer som 

rapporterat in i en kommande tidsperiod. 

Det andra förslaget är att låta koordinatorerna på olika avdelningar ha tillgång till en Bi-Cycle 

liknande applikation för att kunna se vilka ärenden som bearbetas och visa för cheferna vem 

som tar hand om vilket ärende. Något tydligare är att möjliggöra en grafisk presentation eller 

en lättare version med bara tabeller via "Min sida" som visar detta. Funktionen skulle 

innebära att koordinatorn lätt kan navigera sig fram till önskad avdelning och ta fram de 

olika ärendena under en viss fas. Varje ärende befinner sig alltid i en viss fas som det visades 

ovan i ERFKA:s arbetsflöde där registrering, beredning, koordinering och avslutning är de 

fyra faserna i ärendehanteringen. En lista på koordinerings och handläggningsärenden ska 

också kunna vara tillgänglig.  

Det kan vara värt att göra en grundlig undersökning på ämnet då en sådan funktion på "Min 

sida" skulle underlätta arbetet avsevärt.  
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Figur 24. Min sida är en individanpassad sida som alla anställda har tillgång till. 
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