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Abstract

Analys av revisionsarbetet på Forsmarks kärnkraftverk

Analysis of planned maintenance work at the
Forsmark nuclear power plant

Erik Mattsson

This thesis is the final part of bachelors program of Nuclear Engineering at Uppsala
University (program code KKI1). The work has been carried out in cooperation with
Forsmark Kraftgrupp AB. The topic studied deals with possible improvements of
efficiency at the planning department at block 2 in Forsmark i.e. FMP2. 

FMP2 plans and coordinates over 3,000 operations which is carried out during the
annual overhaul of block 2 in Forsmark. Inspections, fuel replacement and repairs are
included in the annual overhaul. The overhaul shall contribute to secure and reliable
operation of the block. 

The overhaul shall mitigate the risk of unplanned downtime. Also accidents, financial
losses and damage to reputation among public and the Regulators (i.e. SSM and IAEA)
shall be avoided. The time for overhaul depends on actions that must be executed
and the complexity of the work. Normally, the overhaul time last for a number of
weeks and in rarely cases it can last for months.

One topic in the thesis has been to find and describe a way for the planning
department (FMP2) to improve status control in ongoing overhaul activities and to
increase the planning department efficiency i.e. to save time for the planning
department. With better status control and faster work in the planning department
the total overhaul time can be expected to be shortened. Additionally the thesis
discusses the importance of reliable and secure nuclear power management with the
respect to society.   
        
The thesis is partly based on examine of current work practices, a literature study
and  interviews with employees. The literature study addresses interaction between
humans and technology and how to accomplish good decisions. The interviews have
been made to gather experiences from earlier used working methods. 

This report shows that FMP2 's current working model is good, although not perfect.
It is probable that efficiency improvements at the individual level can be reached that
increases employed personnel working capacity. Enhanced efficiency can also be
reached by using better computer programs that manages the functions that currently
require several separate IT-systems.  A number of recommendations are given in the
report for how operations can be improved. Among other things, a proposal to
explore how extraordinary working efforts shall be rewarded.

The nuclear power energy importance for the Swedish electricity power balance has
been discussed. The conclusion is that customers, electricity generators and the
public benefits from reliable and secure nuclear power management.
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Sammanfattning 
 

Det här examensarbetet utgör den avslutade delen av högskoleingenjörsprogrammet i 

kärnkraftteknik (KKI1), som tillhandahålls av Uppsala universitet. Arbetet har genomförts på 

uppdrag av Forsmarks Kraftgrupp AB. Ämnet som studerats är huruvida det går att 

effektivsera de arbete som utförs av planeringsavdelningen för reaktorblock 2 (FMP2) på 

Forsmarks kärnkraftverk.  

FMP2 planerar och koordinerar de över 3000 arbetsmoment som genomförs under den årliga 

revisionen. Under revision granskas kärnkraftverken, bränslebyte utförs och reparationer 

genomförs. Det är en typ av underhållsarbete som bedrivs för att så långt det går garantera 

säker och tillförlitig drift. Genom detta förfarande minskar risken för oplanerade stopp, 

olyckor, ekonomiska förluster och försämrat anseende hos allmänhet och övervakningsorgan 

(SSM och IAEA). Revisionslängden beror på vad som ska åtgärdas och hur pass komplex 

lösning som krävs. Det normala är att revisionstiden handlar om veckor och undantagsvis om 

månader. 

Examensarbetet har bestått i att studera gängse arbetsmetoder, göra litteraturstudie med 

avseende på hur människan interagerar i en teknisk arbetsmiljö (MTO) samt intervjua 

anställda för erfarenhetsåterkoppling. Målet har varit att undersöka vad som är bra respektive 

dåligt med rådande arbetsmodell som används av FMP2 med avseende på att spara tid, om 

avrapporteringen kan göras bättre och vad blir i så fall resultatet samt undersöka 

kärnkraftens/revisionens betydelse för samhället. 

Det som framkommit är att FMP2:s rådande arbetsmodell är bra, om än inte perfekt. Det går 

troligen att göra effektiviseringar på individnivå, som ökar de anställdas arbetskapacitet och 

använda bättre datorprogram som klarar de funktioner som idag kräver flera separata system. 

En rad rekommendationer har angivits för hur verksamheten kan förbättras. Bland annat ett 

förslag om att undersöka hur extraordinära arbetsinsatser premieras. 

Angående kärnkraftens betydelse för samhället så har svensk elenergiförsörjning avhandlats 

och vilka konsekvenser driftstörningar får på samhället. Slutsatsen är att såväl kund, 

elproducent som allmänhet tjänar på säker och tillförlitlig drift. 

 

 

 

 

Nyckelord  

FMP2, MTO, beslutsfattande, erfarenhetsåterkoppling, arbetskoordinering. 



2 
 

 

Förord 
 

Det här examensarbetet utgör den avslutande delen av högskoleingenjörsprogrammet för 

kärnkraftteknik på Uppsala Universitet. Huvuddelen av arbetet har genomförts på Forsmark 

Kraftgupp AB, inom planeringsavdelningen FMP2 för reaktorblock F2. En mindre del av 

arbetet har spenderats på F3:s motsvarande avdelning FMP3. 

Examensarbetet är på 15 högskolepoäng, vilket motsvarar 10 veckors heltidsarbete, och utfört 

av en student. 

 

Jag vill tacka följande personer för deras professionella bemötande och hjälpsamhet. 

Mattias Sålders - Handledare FMP2 

Anna Manfredsson - FMP3 

Kristoffer Sjöberg - FMMT 
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Patric Karlsson - Projektkontroll AB 

Carl Hellesen - Ämnesgranskare Uppsala Universitet 

 

Uppsala, Augusti 2013 

Erik Mattsson 
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Ordlista 
 

Aftonbön   Driftmöte på eftermiddag. 

BWR   Boiling water reactor (sv. kokvattenreaktor). 

F1-F3   Reaktorblock 1-3 på Forsmarks kärnkraftverk. 

FMI   Montageavdelning, Forsmark. 

FMMT   Mekaniskt underhåll för turbinsidan, Forsmark. 

FMMQ   Kontroll och provning, Forsmark. 

FMP2   Planeringsavdelning för reaktorblock 2, Forsmark. 

FMP3   Planeringsavdelning för reaktorblock 3, Forsmark. 

Fenix   Datorbaserat dokumentationssystem för underhåll. 

Ganttschema  Flödesschema som används i projektledning för att 

   beskriva olika faser. 

 

IAEA   International Atomic Energy Agency. 

INES   International Nuclear Event Scale. 

LWR   Light water reactor (sv. lättvattenreaktor). 

Morgonbön   Driftmöte på morgon. 

MTO   Sambandet Människa, Teknik och Organisation. 

Primavera   Schemaläggningsverktyg för arbetsordrar. 

PWR   Pressurized water reactor (sv. tryckvattenreaktor). 

RPL   Revisionsprojektledare. 

SSM   Strålsäkerhetsmyndigheten. 

STARK   Arbetsmodell för att göra saker i rätt ordning. 

   Stanna upp, Tänk efter, Agera, Reflektera och 

   Kommunicera. 
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1 Inledning 
 

Varje år genomförs en obligatorisk revision på de svenska kärnkraftverken. Under revisionen 

granskas kärnkraftverken, reparationer genomförs och kärnbränsle byts ut. Längden på 

revisionsarbetet varierar beroende på vilka arbetsmoment som genomförs och deras 

omfattning. Syftet med revisionen är att så långt det går garantera säker och tillförlitlig drift 

och att uppfylla de krav som allmänheten och nationella samt internationella myndigheter och 

organ, likt SSM och IAEA, ställer på kärnkraftsindustrin. Eftersom revisionen är omfattande, 

den består av över 3000 arbetsmoment, och kostsam då kärnkraftsblocket tas ur drift finns det 

potential för stora ekonomiska besparingar inom detta område. Därför förläggs oftast 

revisionsarbetet under sommaren, då dygnsmedeltemperaturen är hög och elkonsumtionen 

följaktligen lägre än under resterande månader. På så vis minimeras påverkan på elpriset och 

samhället.   

Forsmarks kraftgrupp AB är intresserad av att effektivisera revisionsarbetet, då detta leder till 

minskade kostnader. De vill undersöka huruvida det går att förbättra avrapporteringen mellan 

de arbetsmoment som genomförs samt effektivisera arbetet under den årliga revisionen. Detta 

då många arbetsmoment är beroende av varandra. Exempelvis kanske det inte går att påbörja 

arbetsmoment B innan A är klart. Förbättrad avrapportering betyder i det här fallet att arbetet 

kan planeras bättre (rätt bemanning vid rätt tidpunkt). Detta leder i sin tur till minskat antal 

arbetstimmar vilket ger ökad ekonomisk vinning.  

Detta examensarbete ska redogöra huruvida det går att förbättra revisionstidplanen (d.v.s 

spara tid), effektivisera rådande arbetsmetoder samt titta på vilken betydelse revisionen har 

för samhället och svensk energiförsörjning. 
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2 Kärnkraftens betydelse för samhället 
 

I Sverige finns det 3 kärnkraftverk bestående av totalt 10 lättvattenreaktorer (LWR) som för 

närvarande är i drift. De LWR-reaktorer som används i Sverige brukar delas in i 2 olika 

grupper beroende på konstruktionstyp, kokvattenreaktorer (BWR) och tryckvattenreaktorer 

(PWR). Av dessa 10 LWR-reaktorer är 7 BWR och resterande 3 PWR. Tillsammans står 

LWR-reaktorerna för ca 50 % av Sveriges elproduktion. [1] Andelen el som produceras av 

kärnkraftverken i Oskarshamn, Ringhals och Forsmark varierar från år till år men sett ur ett 

historiskt perspektiv, sedan 80-talet och framåt, har den kärnkraftsproducerade elen utgjort en 

betydande del av den totala elproduktionen.  

I figur 1 redovisas Sveriges totala elproduktion mellan åren 1970-2011. Under denna period 

har 2 BWR-reaktorer tagits ur drift i Barsebäck. Till följd av effekthöjningar på resterande 

LWR-reaktorer har dock inte elbalansen mellan de olika energikällorna påverkats nämnvärt. 

D.v.s den kärnkraftproducerade elen utgör procentuellt sett ungefär lika stor del idag som 

1999 då Barsebäck 1 stängdes. El från vind och vattenkraft redovisas tillammans fram till 

2006 (d.v.s förnyelsebar energi). Utan att gå in på några exakta siffror bör nämnas att det är 

vattenkraft som står för den överväldigande delen av denna samproduktion. 

 

Figur 1. Sveriges totala elproduktion 1970-2011, uttryckt i TWh. [2] 
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Då den kärnkraftsproducerade elen utgör ungefär hälften av Sveriges totala elproduktion är 

stabilitet och tillförlitlighet av yttersta vikt. Elkonsumenterna, såväl privatpersoner som 

företag, måste kunna lita på att producenterna levererar enligt plan, av detta skäl är följande 

faktorer av stor vikt för de företag som levererar kärnkraftsbaserad el: 

 

 underhåll av kärnanläggningar, 

 rekrytering av kompetent personal, 

 forskning och produktutveckling. 

 

Alltså alla de faktorer som bidrar till trygg och tillförlitlig drift samt upprätthåller 

kärnkraftsindustrins anseende. Vid oannonserade driftstopp måste Svenska Kraftnät, som är 

ett statligt affärsverk vars huvuduppgift är att förvalta svenska statens stamnät för elkraft, 

ersätta förlorad elkraft med reglerkraft. Detta för att vidmakthålla energibalansen mellan kund 

och producent. Vid olyckliga omständigheter, som kallt väder kombinerat med stort elbortfall 

och hög efterfrågan, kan det i värsta fall bli tal om elransonering. Det innebär att 

elkonsumenterna tvingas minska sina behov alternativt kopplas bort från elnätet. [3]  

Vid flertalet tillfällen har elpriset skjutit i höjden pga driftstörningar. [4-5]  

December 2010 var en sådan tidpunkt. Då fick bland annat Oskarshamn 3 och Ringhals 1 

stoppas pga tekniska problem. Något som i sin tur medförde  att den nordiska elbörsen Nord 

Pool fick höja elpriset på spotmarknaden. En mer känd händelse som media och 

kärnkraftindustrin rapporterat om vid flertalet tillfällen är den brand som ägde rum under 

revisionsarbetet av Ringhals 2 (PWR-reaktor) den 11 maj 2011. Branden utbröt under 

täthetsprovning av reaktorinneslutningen. Täthetsprovning är ett standardtest som utförs när 

anläggningen är avställd för revision. Med största sannolikhet var det en kvarglömd 

vattendammsugare som utlöste branden pga kortslutning som i sig resulterades av 

tryckförändringen. Brandens omfattning var begränsad, brandplatsen utgjordes av ett område 

på 8x2 meter och inget uranbränsle fanns vid tillfället i reaktorinneslutningen, men 

saneringsarbetet blev trots det omfattande. Det plastmaterial som förbrändes bildade klorider 

och när det kommer i kontakt med fukt skapas saltsyra (klorvätesyra) vilket i sin tur ger 

korrosionsangrepp på metallytor. Därför blev Ringhals personal tvungen att installera 

avfuktare för att hålla nere luftfuktigheten runt 20 % i reaktorinneslutningen. Utöver detta 

utfördes kemikalieanalyser av sotet och saneringsmetoder och medel togs fram. 
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 Först 327 dygn efter brandens uppkomst kunde Ringhals 2 tas i drift igen. Ringhals 2 hade 

vid tillfället en nettoeffekt på 865 MW vilket med ett approximerat tillgänglighetstal för 

reaktorn på 80 % ger ett energibortfall på 5431 GWh (se tabell 1). Det motsvarar ca 3,3 % av 

Sveriges totala elproduktion för 2012 som var 161,6 TWh. Värdet på produktionsbortfallet 

har beräknats till 1989 miljoner kr. 

 

Tabell 1. Kostnadsberäkning av brand i Ringhals 2 den 11 Maj 2011. Datum för brandavbrott är hämtat 

från Vattenfall [6] och SvD [7].  Snittpris för KWh per månad representerar elområde 3 [8].   

Drabbas kärnkraftverken av oplanerade stopp eller olyckor/haverier så påverkar det 

elmarknaden negativt. Priserna stiger och allmänhetens förtroende minskar vilket i 

förlängningen slår tillbaka på hela kärnkraftsindustrin. Kärnkraftsolyckan i Fukushima 

(Japan) den 11 Mars 2011, som graderas 7 på INES-skalan (The International Nuclear Event 

Scale), fick ex. Tyskland att ta beslut om att samtliga kärnkraftverk ska tas ur bruk senast 

2022. [9] Deras kärnkraftsproducerade el kommer till viss del ersättas med fossila bränslen, 

vilket resulterar i ökade utsläpp av växthusgaser. Detta går stick i stäv med EU:s klimatmål att 

minska klimatutsläppen med 20 % fram till år 2020. Det visar hur viktigt det är att samtliga 

kärnkraftsproducenter håller en hög lägstanivå när det gäller säkerhetsarbetet. Med dagens 

informationssamhälle och globaliserade värld får ofta negativa nyheter stor spridning. En 

allvarlig kärnkraftsolycka i Japan kan få stor inverkan på olika länders energipolitik, oavsett 

bakomliggande faktorer som styrt händelseförloppet.  

Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta el-intressenter tjänar på stabila villkor med tydliga 

regler, vilka grundas i långsiktigt tänkande och hög prioritet av säkerhet och kvalité. På så vis 

minimeras följande risker: 

 oannonserade reaktorstopp, 

 elbrist, 

 missnöjda kunder, 

 ofördelaktig folkopinion som kan skada kraftbolagen, 

 import av fossila bränslen eller fossil elkraft som genererar växthusgaser.  
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3 Litteraturstudie 
 

Kärnkraftsbranschen kännetecknas till stor del av komplexa problem och lösningar. Även om 

den grundläggande tekniken bygger på gamla teorier, den första kärnklyvningen i en reaktor 

genomfördes exempelvis 1942, så handlar mycket om samspelet mellan människa och teknik. 

[10]  

Ett begrepp som ofta används inom kärnkraftsindustrin och strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 

är MTO. MTO står för människa, teknik och organisation. Det är ett begrepp som inkluderar 

en gemensam scen där olika kunskapsområden möts. Kunskapsområden vars syfte är att: 

 

 förhindra skadlig repetition, 

 förebygga olyckor, skador och förluster, 

 öka riskmedvetenheten, 

 förbättra befintliga arbetsprocesser. 
 

Dessa mål uppnås genom att kartlägga verksamheten på detaljnivå. När kartläggningen är klar 

analyseras informationen så att det går att utröna vad som kan förbättras och vilka 

konsekvenserna blir. Är det exempelvis ekonomiskt försvarbart att korta ner revisionstiden i 

Ringhals om det medför ökad risk för oannonserade stopp/olyckor? Figur 2 illustrerar pris- 

och riskskillnad för 2 hypotetiska val vilka representeras av punkt X och Z. Det man ser är att 

det blir kostsamt att alltid välja det alternativ som ger lägst risk. För att avgöra vilket 

alternativ som är bäst är det nödvändigt att bestämma vilken lägsta/högsta-nivå som anses 

acceptabel för kostnad respektive risk. I alternativ 2 är denna nivå ritad som 

avgränsningslinjer för vardera kategori. Ett optimalt alternativ hade alltså medfört att val X 

eller Z hamnat långt ner i vänstra hörnet (liten risk till låg kostnad). 

 

Figur 2. Alternativ 1 visar pris- och riskskillnad för 2 hypotetiska val vilka representeras av punkt X och 

Z. Alternativ 2 visar avgränsningslinjer beroende på vad som prioriteras högst.  

  



11 
 

Till syvende och sist handlar det mesta om att agera rätt. Ta rätt beslut baserat på rätt grunder. 

En kunskap alla har nytta av och som går att tillämpa i planerings- och genomförandestadiet 

av revisionen. Hur gör man då det? För att bringa klarhet i den frågan har tre böcker studerats 

(se nedan).  

1. MTO – en introduktion, skriven av författaren Carl Rollenhagen. [11] 

2. Effektivare beslut, skriven av författaren  Jan Rollof. [12] 

3. Kommunikation för ledare, skriven av författarna Björn Nilsson och Anna-Karin 

Waldermarson [13] 

I stycke 3.1, 3.2 och 3.3 redovisas vad jag/rapportskrivaren tycker är viktigt att reflektera över 

från dessa böcker. Saker som påverkar den enskilda individens prestationsförmåga. I 

referenslistan finns ISBN-nummer för dem som vill läsa böckerna i sin helhet. 
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3.1 MTO - En Introduktion 
 

I vår industrialiserade värld ligger människan bakom de tekniska konstruktioner som för 

samhället framåt. Det kan handla om allt från utveckling, styrning samt underhåll av maskiner 

och avancerade konstruktioner. Ett begrepp som används vid riskanalys i de fall då människa, 

teknik och organisation anses interagera med varandra är MTO.  

 Det har nämligen visat sig att vid större olyckor är nästan alltid människan inblandad. Man 

brukar tala om den mänskliga faktorn, som är en av flera vanliga bakomliggande orsaker till 

haverier och olyckor. Beroende på personlighet, utbildning och tidigare erfarenhet gör 

människor olika analys av samma händelse. Detta är något som bör tas i beaktande vid all typ 

av planering och teknisk verksamhet. I synnerhet när det gäller kärnkraftsindustrin som 

handskas med många potentiella riskfaktorer. Det gäller att utveckla förmågan att identifiera 

var riskerna finns då ingen verksamhet är starkare än sin svagaste länk. Något som kräver 

personal med ett brett spektrum av varierande kunskapsområden. Personal som är 

specialiserade på områden som: 

 

 hur människor fungerar i olika situationer (ex. beteendevetare), 

 ta fram och prova ut teknisk utrustning (tekniker), 

 bereda kostnadskalkyler för olika alternativ (ekonomer). 

 

När ny teknik implementeras i MTO-sammanhang är det av största vikt att drift och 

underhållspersonal förstår hur de tekniska lösningarna fungerar. Om inte så kan åtgärder som 

syftar till att minska inverkan av den mänskliga faktorn faktiskt medföra en större risk. Därför 

finns det utarbetade metoder för hur en god säkerhetskultur upprätthålls. En metod som 

används inom kärnkraftindustrin för egenkontroll är STARK. STARK står för stanna upp, 

tänk efter, agera, reflektera och kommunicera. Det är en av många metoder som tillämpas för 

att utföra arbeten i rätt ordning och på ett strukturerat sätt.  
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3.1.1 Ekonomins inverkan på säkerheten 

 

Säkerhetsarbetet styrs inte enbart av övergripande värderingar utan det finns även en 

ekonomisk verklighet som inverkar på resultatet. När olika intressen kolliderar blir det fråga 

om prioriteringar (se figur 2). Säkerhet kostar pengar men det gör även bristfällig säkerhet, 

tids nog. Bristfällig säkerhet kan dessutom generera stort mänskligt lidande. Därför bör 

säkerhetsarbetet inkluderas som en del av ett företags kvalitetsarbete. Genom ett sådant 

förfarande uppnås en tydlig koppling mellan säkerhet och dess ekonomiska faktorer. Företag 

som är omedvetna om eventuella säkerhetsbrister riskerar att tids nog bestraffas både 

ekonomiskt och prestigemässigt. [14] Bästa sättet att undvika en kostsam olycka är att satsa 

på preventiva insatser. Det kan även handla om att förhindra produktionsbortfall. Med en 

övergripande helhetsbild av verksamheten och rätt attityd kan positiva synergieffekter uppnås. 

D.v.s god säkerhetskultur och kvalitetsarbete gynnar även produktionskapaciteten. 

 

 

3.1.2 God arbetsmiljö, ett sätt att höja produktiviteten 

 

God arbetsmiljö kännetecknas av nöjda och produktiva individer. Det är en plats där anställda 

kan prestera utan att det sker på bekostnad av deras eget välbefinnande. Arbetsbelastningen 

kan variera med tiden och påverka personer på olika sätt. Vid hög arbetsbelastning 

förekommer ofta stress. Stress behöver inte vara negativt, utan upp till en viss kritisk nivå 

förbättras faktiskt prestationsförmågan. Det är när den kritiska nivån passeras som det blir ett 

problem. Då sjunker prestationsförmågan och detta kallas negativ stress. Beroende på arv och 

miljö är individer olika känsliga för förändringar i omgivningen. Således är det viktigt att 

sträva mot en bättre arbetsmiljö. 

En arbetsmiljö som leder till högre produktivitet och mindre risk för olyckor. Att kartlägga de 

anställdas behov och önskemål kan vara ett sätt att förbättra arbetsmiljön. Sedan får dessa 

önskemål vägas mot vad utfallet blir.  

 

 Är det exempelvis lönt att investera i material, som sänker bullernivån, om det endast 

påverkar en person?  

 

 Ökar produktiviteten om de anställda har eget arbetsrum eller är det mer lönsamt med 

ett öppet kontorslandskap? 
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3.2 Effektivare beslut 
 

Beslut ställs vi inför varje dag. Vissa är större än andra. Därför är det viktigt att de beslut som 

begränsar framtida valmöjligheter studeras och genomförs på rätt grunder. Ibland ges bara en 

chans och vid dessa tillfällen finns ingen återvändo. Således gäller det att vara adekvat 

förberedd.  Professor James Reason yttrade en gång de kloka orden: ”Den bästa är inte felfri – 

men förberedd”. [15]  

För att bli en bättre beslutsfattare måste man hitta ett systematiskt och rationellt 

tillvägagångssätt, som går att tillämpa på framtida problemställningar. Om det så gäller 

tidsplanering, bilkörning eller val av kost. Vad vi än gör så medför det konsekvenser. 

Snabbhet (kort beslutsprocess) betyder exempelvis lite i jämförelse vad resultatet blir av de 

beslut vi definierar viktiga. När det gäller tidsplanering och arbetsmetoder för revision av ett 

kärnkraftsblock bör alltså förhastade beslut undvikas. Hur görs då detta? Ett sätt kan vara att 

ta en titt i backspegeln, d.v.s avsätta tid för erfarenhetsåterkoppling.  

 

 Hur har saker och ting gjorts förut och vad blev resultatet?  

 

 Går det att göra någonting annorlunda för att förbättra verksamheten och uppnå 

önskvärda mål?  
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3.2.1 Attackera problem från olika håll 

 

En annan viktig aspekt är att se saker från olika vinklar och perspektiv. På så vis fås en mer 

sammansatt bild, och ett endimensionellt synsätt undviks. Implementerat i en organisation 

innebär det att folk med olika erfarenhet och kompetens involveras i gemensamma 

problemställningar. Som grupp kan de uppnå ett bättre resultat än om de försökt lösa 

problemen på egen hand. De som varit med får en ökad förståelse för den komplexitet ett 

eventuellt beslut innefattar. Tillsammans kan de visualisera problemet med en mindmap.  

Figur 3 visar mindmap för byte av IT-system. På ett överskådligt sätt illustreras vilka 

konsekvenser ett visst beslut riskerar att föra med sig. Pilar, ringar och ord ger tillsammans en 

logisk bild av problemställningen.  

 

Figur 3. Exempel på mindmap för byte av IT-system. 

En mindmap är ett utmärkt verktyg för att måla upp problem som resulterar i många påföljder. 

Det kan vara till nytta vid impopulära beslut. I sådana situationer är tydlighet av största vikt, 

ty ingen gynnas av missförstånd.  
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3.2.2 Alternativen styr utfallet av ett beslut 

 

Ett beslut blir inte bättre än det alternativ som väljs. Det låter kanske självklart men det 

betyder att de ansträngningar som görs vid framtagande av olika alternativ också lägger 

grunden för huruvida det slutgiltiga beslutet blir lyckosamt eller ej. En stor mängd beslut 

fattas mer eller mindre automatiskt. Ofta handlar det om att vi endast valt att titta på ett 

alternativ. Varför det blir så kan bero på olika orsaker men tre huvudkategorier brukar nämnas 

som grundläggande för denna problematik: 

 

 lathet, 

 tradition, 

 reella och förmodade begränsningar. 

 

Lathet och tradition gör att vi föredrar att tänka i gamla banor. Man låter vanor styra agendan, 

vare sig de är bra eller dåliga. Detta medför i sin tur att dåliga beslut riskerar att upprepas. 

Kreativiteten får stå tillbaka då enklast möjliga lösning får förtur. Det kan handla om att 

enbart ta ställning till alternativ som presenteras för oss, istället för att fundera över egna 

lösningar. Förändring innebär ofta att ge sig in i det okända och då är det enkelt och bekvämt 

att stanna kvar i gamla rutiner. Även om det på sikt kan medföra påtvingade förändringar, 

med betydligt sämre valmöjligheter än om man hade agerat i ett tidigare stadium. 

Reella begränsningar är faktorer som styrs av ekonomiska och tekniska aspekter. När olika 

intressen möts blir det till slut något som får stå tillbaka. Att korta ner revisionstiden på 

kärnkraftverket i Forsmark må vara önskvärt men är det inte ekonomiskt lönsamt eller 

tekniskt möjligt så kommer det inte ske.  

Förmodade begränsningar är påståenden och ideér som saknar grund. Det kan handla om 

rädsla, gissningar och ren inbillning.  Det gäller att se möjligheter, inte hinder. Även i de fall 

då det krävs obekväma beslut. Är målen väldefinierade så blir det enklare att motivera 

nödvändiga beslut. 
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3.3 Kommunikation för ledare 
 

I all typ av verksamhet som inkluderar mer än en person är kommunikation oundvikligt. Det 

betyder att kommunikationsförmågan bestäms av i vilken grad mottagaren förstår avsändaren. 

Fungerar inte informationsflödet i en organisation så kommer det medföra negativa 

konsekvenser för den verksamhet som bedrivs. Konsekvenser som kan påverka såväl säkerhet 

som ekonomi. Det som är viktigt att tänka på är tydlighet och att vara lyhörd. En bra 

utgångspunkt för en lyssnande ledare är att först förstå, sedan göra sig förstådd. Först när man 

tagit till sig någon annans uppfattning kan man komma med sina egna åsikter och argument. 

Detta kallas för aktivt lyssnande och ett bra sätt att kontrollera att informationen gått fram är 

att mottagare upprepar avsändarens meddelande genom följdfrågor som du tänker, du känner 

och jag upplever att du menar.... stämmer det? 

Följs dessa enkla regler så minskar risken för missförstånd och påfrestande konflikter. 

En annan viktig aspekt inom kommunikation är hur rykten hanteras. Rykten förekommer ofta 

till följd av bristfällig eller otillräcklig information. De sprids ofta vid oklara situationer när 

folk vill veta vad som gäller. Rykten kan definieras som obekräftade nyheter som sprids 

mellan två eller flera personer i syfte att få tag på information eller få bekräftelse på vad man 

tror händer. Det är viktigt att orsaken till ryktenas uppkomst undersöks. Då det är ett tecken 

på brister i informationsflödet. Görs inte detta så kommer problemen att fortleva och framtida 

beslut riskeras tas på fel grunder. 
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4 Planering av revision 
 

Avdelningen som bereder och planerar revisionsarbetet av reaktorblock 2 (F2) i Forsmark 

heter FMP2. FMP2 är en del av en större hierarkisk organisation (se figur nedan), och de 

jobbar med att framställa tidsplaner samt se till att de efterföljs och vid behov även 

omstruktureras. Deras huvuduppgift är att koordinera alla de arbetsmoment som skall utföras. 

Ett arbete som kräver god framförhållning och kommunikation med de olika intressenter (fast 

anställda, entreprenörer och konsulter) som tillsammans har som mål att genomföra revision 

inom utsatt tid och till en så låg kostnad som möjligt. 

 

 

Figur 4. Organisationen som ansvarar för revision av F2. FMP2 står här namngiven som FMP. För större 

bild se bilaga 1. 
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4.1 Arbetsmodell 
 

I en arbetsmiljö som innefattar planering och genomförande av över 3000 olika 

arbetsmoment, med varierande längd och komplexitet, är det av stor betydelse att allt arbete 

sker systematiskt och strukturerat. Detta då eventuella missräkningar kan medföra oönskade 

ekonomiska påföljder samt fara för den personal som ska utföra revisionsarbetet. Det som 

eftersträvas är hög effektivitet, vilket innebär bra balans mellan snabbhet, säkerhet och 

kvalitetsmedvetenhet. Missad tidtabell medför höjda kostnader för Forsmark Kraftgrupp AB 

medan en för djärv tidsplanering kan leda till förhöjd risk för skador och olyckor, då 

stresspåslaget blir större än normalt. Arbetsmoment som utförs slarvigt får ofta göras om 

tidigare än planerat pga icke önskvärt resultat.  En del av de arbetsmoment som genomförs 

övervakas dessutom av SSM och IAEA. Således riskerar felaktiga arbetsinstruktioner att ge 

dålig pr samt leda till krav på förbättring. 

För att lösa denna problematik använder FMP2 dokumenterat välbeprövade rutiner, som visat 

sig fungera väl under tidigare revisioner, och arbetsverktyg. Det handlar om mötesstrukturer 

och användbara hjälpverktyg som PC-program (se avsnitt 4.1.1-4.1.3). 

 

4.1.1 Möten styr dagordningen 

 

För att ha god kontroll på hur driftläget ser ut vid varje given tidpunkt under revision krävs 

tydlig och regelbunden kommunikation mellan de intressenter som är inblandade i 

revisionsförfarandet. Detta sker genom muntlig och skriftlig kontakt mellan enstaka personer 

såväl som större grupperingar. Varje arbetsdag innefattar förutbestämda möten, med 

varierande deltagare och innehåll beroende på vad saken gäller. Vid behov förekommer även 

improviserade möten. I tabell 1 redovisas mötesstrukturen för en vanlig dag under revision på 

F2. 
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    Tabell 2. Mötestider för de anställda på F2. 

 

Beroende på vad som framkommit under dessa möten vidtas åtgärder för att lösa eventuella 

problem. Det kan ex. handla om att inkalla extra personal eller beställa in material som 

behövs för att åtgärda icke planerade händelser. 
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4.1.2 Primavera 

 

Primavera är namnet på det PC-baserade schemaläggningsverktyg som används för planering 

och koordinering av de arbetsmoment som genomförs under revision. Utseendemässigt 

påminner layouten om ett vanligt ganttschema, med arbetsmoment namngivna till vänster 

följda av sina tidsstaplar (se figur nedan). Beroende på vilken fas och prioritet arbetet har 

färgläggs tidsstaplarna olika. Röd färg innebär kritisk linje. Kritisk linje betyder att arbetet 

måste utföras inom en viss tid för att inte förlänga revisionstiden. Grön färg representerar 

planerade arbeten som icke påbörjats medan blått indikerar pågående arbeten.  

 

Figur 5. Utdrag från schemaläggningsverktyget Primavera. 

 

En fördel med Primavera är att det på ett enkelt och överskådligt sätt visar vilka arbeten som 

har hög prioritet och i vilken ordning de olika arbetsmomenten måste ske. Det går även att se 

vilken avdelning/arbetsgrupp som är ansvarig och hur pass lång tid deras uppgift beräknas ta. 
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4.1.3 Fenix 

 

Fenix är ett datorbaserat underhållssystem som används inom Forsmarks Kraftgrupp AB. 

Precis som Primavera körs det på vanliga PC-datorer (i Windows-miljö) och används till att 

dokumentera de arbeten som utförs. Med hjälp av Fenix kan information om planerade samt 

genomförda arbetsmoment erhållas. Information av typen:  

 planerad arbetslängd, 

 vem som är ansvarig, 

 beställare,  

 arbetsmiljörisker, 

 arbetstyp, 

 instruktion för arbetet. 

 

 Då informationen sparas finns möjlighet till erfarenhetsåterkoppling. Även om alla arbeten 

utgör unika fall är det ofta av stort intresse att studera historik från snarlika arbetsmoment. På 

så vis minskas risken för upprepning av icke önskvärda arbetsmetoder. En nackdel med Fenix 

är att det inte är integrerat i Primavera. Vore så fallet hade det gått att se vilken status ett visst 

arbetsmoment har i ett och samma program. Som det är nu måste användare av Primavera 

även gå in i Fenix eller på annat sätt få bekräftelse på arbetets status. D.v.s huruvida det är 

planerat, påbörjat eller avslutat. Fenix är ett av de verktyg och metoder som används för att 

avrapportera de händelser som visar vilken status revisionsarbetet har. I bilaga 2 återfinns 

dokumentation för en vanlig arbetsorder (översyn av pump) skriven i Fenix. 
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5 Intervju av personal 
 

För att ta reda på vad de anställda har för åsikt om hur revisionsarbetet fungerar och vad som 

eventuellt kan göras bättre har intervjuer genomförts med 4 personer. Personer med 

varierande arbetsuppgift och erfarenhet. 

Namn Avdelning Arbetsuppgift (titel) 

Thomas Hollgren FMM2 Arbetsledare mekaniskt underhåll 

Patric Karlsson Konsult Arbetsledare byggmontage 

Mats Scherp FMIM Arbetsledare mekaniskt montage 

Kristoffer Sjöberg FMMT Arbetsledare turbinunderhåll 

Tabell 3. Personer som blivit intervjuade för erfarenhetsåterkoppling.  

Dessa personer har blivit utfrågade efter en samling frågor (se bilaga 3) vilka konstruerats i 

avseende att kartlägga vad som kan förbättras med nuvarande arbetsmetoder som påverkar 

revisionen. Då intervjuer genomförts muntligt har inga förutbestämda svarsalternativ angivits, 

utan intervjuobjekten har fått tala till punkt. Således finns inga exakta svar men det som 

framkommit av intresse redovisas i tabell 4.   

 

Åsikt 

Personal utgör ibland trång sektor vid tillkommande arbeten som ej är 

planerade. Sträva mot ökad flexibilitet och kunskapsnivå så att personal kan 

utföra flera sorters arbeten. 

 

Få underlag som beräkningar och ritningar i tid för att kunna göra 

materialbeställningar i ett tidigare skede. 

 

Volymen på vissa arbeten kan vara svår att förutse. Utveckla bättre mätmetoder 

så planeringsavdelningen får bättre beslutsunderlag. Det spar tid och pengar. 

 

Blanda arbetsstyrkan med nytt och gammalt folk. Uppnå en bredare 

erfarenhetsbank vilket minskar risken för felaktigt utförda arbeten. 

 

Gör instruktioner för varje arbete (inklusive ritningar). Folk som saknar 

erfarenhet men besitter adekvat mekanisk bakgrund klarar då arbetsuppgifterna 

bättre. 

Involvera entreprenörerna som ska utföra revisionsarbetet så tidigt som möjligt 

i planeringsfasen. Kan dem påverka så blir det enklare att få folket med sig 

(driva på ett engagemang). 

Sakerna/Materielet blir äldre och slits ut. Ta hänsyn till det vid tidplaneringen 

av revisionen. 
Tabell 4. Sammanställning av vad som framkommit under personalintervjuer. 
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6 Diskussion och resultat 
 

Det här examensarbetet har haft som utgångspunkt att söka förbättringspotential åt 

planeringsavdelningen FMP2, som jobbar med att planera och samordna de aktiviteter som 

utförs under F2:s revision. Följande områden undersöktes.     

 Vad som är bra respektive dåligt med nuvarande arbetsmodell för FMP2, med 

beaktande att försöka spara tid, för de arbetsmoment som sker i 

revisionstidsplanen. 

 

 Ta reda på om det går att utveckla en effektivare avrapporteringsmodell för 

FMP2 och hur skall i så fall den se ut? 

 

 Utvärdera vad resultatet blir av en effektivare avrapporteringsmodell. 

 

 Hur revision och kärnkraften påverkar samhället i stort. 

 

Det som framkommit är att det går att effektivisera FMP2:s arbetsmetoder. För att förbättra 

FMP2:s möjlighet att uppnå bättre resultat, vilket innebär effektivare koordinering, bör MTO-

delen utgöra en prioriterad del av företagskulturen. Ta lärdom av hur andra liknande 

organisationer jobbar (erfarenhetsåterkoppling), ex. hur arbetet ser ut på andra kärnkraftverk, 

och om det finns något som de gör bättre. Implementera lösningar som ger långsiktig 

ekonomisk vinning och som inte sänker kärnkraftindustrins anseende.    

Det som inte besvarats är huruvida den programvara FMP2 använder (Primavera och Fenix) 

är optimal eller ej, även om vissa grundläggande brister påpekats. Istället har fokus legat på 

vad som bör göras för att maximera de anställdas arbetskapacitet. De anställda som utgör 

grunden i den hierarki som FMP2 är del av (se bilaga 1). I en komplex arbetsmiljö som 

innefattar 100-tals anställda kan små förändringar medföra stora besparingar. Såväl 

ekonomiskt, säkerhets- och anseendemässigt. Bakom varje beslut är det individer som 

framställer beslutsunderlag, analyserar olika alternativ och sedan väljer det som anses bäst. 

Därför är det betydelsefullt att arbeta strukturerat och minska antalet slumpmässiga beslut (se 

kapitel 3.2-3.2.2). Upprätthåll god kommunikation och lyssna in vad de sakkunniga inom 

varje arbetsgrupp har att säga. I de fall resultatet av ett arbetsmoment inte blivit 

tillfredsställande bör lärdom tas så att potentiella fel inte återupprepas. 

En effektivare avrapporteringsmodell fås genom tydligare kommunikation (se kapitel 3.3), 

bättre programvara och beslutsunderlag. Bättre beslutsunderlag för de arbetsmoment som ska 

genomföras under revision minskar frekvensen av icke planerade ingrepp och volymen på 

dessa. På så vis krymps felmarginalen i ordinarie tidsplanering (se kapitel 4.1.2). Det leder i 

sin tur till ökad lönsamhet, högre anseende och en säkrare arbetsmiljö.  

  



25 
 

7 Rekommendationer 
 

FMP2:s arbete (se avsnitt 4) påverkas till stor del av hur pass väl de underliggande 

arbetslagen utför sina åtaganden. Utöver detta är det av stor vikt att den egna arbetsgruppen 

fungerar optimalt. I jakt på bättre resultat, såväl ekonomiskt som säkerhetsmässigt, kan 

följande åtgärdsprogram vara till hjälp (se tabell 5). Ett åtgärdsprogram som konstruerats efter 

de intervjuer, litteraturstudier och iakttagelser som gjorts under detta examensarbete. 

Åtgärd Anledning 

Undersök anställdas behov och åsikter. Att kunna optimera individens och 

organisationens arbetskapacitet. 

Utvärdera tekniska hjälpmedel. Se vilka tekniska system som gör nytta 

respektive skada. 

Upprätthåll god kommunikation mellan alla 

inblandade parter. 

Undvik missförstånd och förbättra 

helhetsbilden av det som ska göras. 

Uppmuntra kritiskt tänkande. Hitta fel och brister som annars skulle 

förbises. 

Avsätt resurser för erfarenhetsåterkoppling. Lära av tidigare misstag så att de inte 

upprepas. 

Premiera och visa upp anställda som utför 

extraordinära prestationer. 

Visa upp att det lönar sig att göra ett bra 

arbete samt vad det innebär. 
Tabell 5. Lista med åtgärder för att effektivisera FMP2:s arbete. 

För att de anställda ska kunna prestera på en hög nivå bör det tas i beaktande att alla är 

individer med varierande kunskap, erfarenhet och behov. Lyssna på vad FMP2:s anställda har 

att säga och undersök huruvida deras idéer går att tillämpa på ett sätt som gynnar Forsmarks 

Kraftgrupp AB (se kapitel 3.1.2 och 3.3). Denna kartläggning kan senare breddas genom att 

inkludera alla de enheter/grupperingar som ingår i den organisation som ansvarar för F2:s 

revision (se bilaga 1). Utöver detta finns det även möjlighet att utbyta erfarenheter med 

FMP2:s systerorganisationer på F1 och F3. 

Kontrollera vilka tekniska hjälpmedel som används och varför de används? Finns det 

exempelvis bättre datorprogram för tidsplanering än Primavera? Går det att ha ett gemensamt 

datorprogram för de funktioner som Primavera och Fenix utför idag (se avsnitt 4.1.2-4.1.3)? 

Om ja, så blir avrapporteringen effektivare då vissa uppgifter inte behöver registreras flertalet 

gånger (i olika program). Det spar tid och pengar. Undersök om det går att införa en varning i 

Primavera för de arbetsmoment som ofta ställer till problem och är svåra att tidsbestämma. En 

varning skulle kunna bestå av att sådana arbetsmoment fetmarkeras eller uppmärksammas 

med ljudsignal. Det är något som Forsmarks IT-avdelning eller utomstående datatekniker bör 

kunna ge svar på.  
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Undersök även andra tekniska hjälpmedel som finns men som inte används i rådande 

arbetsmiljö. Gör analys och kravspecifikation för dessa. Vad har de för för- respektive 

nackdelar? Precis som mobiltelefoner och datorer en gång revolutionerade 

kommunikationssamhället kan det finnas liknande produkter (ex. surfplattor och smarta 

glasögon) som kan förbättra informationsflödet på FMP2 och hela Forsmarks Kraftgrupp AB.  

I de intervjuer som genomförts har det påpekats hur viktigt det är att samtliga inblandade, som 

deltar i olika operationer, upprätthåller god kommunikation. Se till att de entreprenörer som är 

med och utför revisionsarbetet även får vara med i ett tidigt skede och delge sina synpunkter i 

planeringsfasen (se avsnitt 3.2.1). 

Utarbeta metoder som uppmuntrar anställda att tänka kritiskt och självständigt. Låt dem i så 

stor utsträckning som möjligt komma med egna förslag, istället för att presentera färdiga 

lösningar (se avsnitt 3.2.2). På så vis blir fler personer tvungna att tänka till vilket ökar 

möjligheten att hitta fel och brister. 

Avsätt resurser för erfarenhetsåterkoppling. Se till så att beslutsunderlaget inför varje 

arbetsmoment är välgrundat och baserat på tidigare erfarenheter (vad ska göras och varför?). 

Dokumentera även saker som givit bra resultat. På så vis minskar risken för upprepning av 

icke önskvärda arbetsmetoder. I Fenix finns lagrad arbetshistorik som sträcker sig 10-tals år 

tillbaka. Ta vara på den informationen inför framtida arbetsmoment av liknande karaktär. 

Belöna och visa upp anställda som utför extraordinära insatser. Det kan ske på olika sätt. Allt 

från en liten prisceremoni till någon sorts gala. Det viktiga är att statuera exempel på goda 

insatser. För att personalen ska förstå betydelsen av att göra det lilla extra räcker det inte med 

att enbart avlöna upphovsmannen till en handling. Sprid nyheten till övriga medarbetare så att 

de blir inspirerade inför framtida utmaningar. 

 

 

7.1 Förslag på framtida examensarbete 
 

Flertalet av ovannämnda åtgärder utförs redan, såsom erfarenhetsåterkoppling och utvärdering 

av tekniska hjälpmedel, men de går alltid att vidareutveckla. Även om det finns datorsystem 

för erfarenhetsåterkoppling (ex. Fenix) så bör regelbundna kunskapstester utföras på 

personalen. Tester som verifierar i vilken grad de anställda lärt sig av tidigare händelser. 

Utvärdering av tekniska hjälpmedel kan intensifieras genom ökat kunskapsutbyte mellan 

universitet och andra intressenter som bedriver liknande verksamhet. 

Ett förslag till framtida examensarbete är att titta på hur individer och arbetsgrupper belönas 

för sina insatser. Vad finns det för incitament för de som gör extraordinära prestationer och 

vad är det för typ av arbeten/upptäckter som belönas? 
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Bilaga 1. Översiktsbild över organisationen som ansvarar för revision av F2. 
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Bilaga 2. Utdrag från Fenix som visar en vanlig arbetsorder. 
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Forts Bilaga 2. 
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Bilaga 3. Intervjufrågor till anställda för erfarenhetsåterkoppling. 

 

Intervjufrågor 

1. Hur går planeringsfasen till? 

2. Vilka aktiviteter ingår i planeringsfasen? 

3. Vilka är de stora aktiviteterna under montagedelen? 

4. Hur bestäms ordningen mellan aktiviteterna? 

5. Är det givet i vilken ordning aktiviteterna skall genomföras? 

6. Är det vanligt att man upptäcker nya ”fel” som ej var med i planeringen från början? 

7. Hur avrapporteras aktiviteterna (muntligt, papper, datorprogram osv?) när de är 

genomförda och till vem? 

8. Finns det områden där personal med viss kompetens är trång sektor, och som hindrar att 

arbetet ska kunna gå snabbt och effektivt? 

9. Finns det föreskrifter och säkerhetsbestämmelser som ställer krav på hur arbetet skall 

genomföras? Vilka är dessa?  

10. Finns allt material på plats när arbetet påbörjas eller är ni beroende av leveranser under 

arbetsfasen? 

11. Vilka är de vanligaste orsakerna till att tidplanerna spricker och arbetstiden blir längre än 

planerat? 

12. Hur utnyttjas arbetskraften om ett arbete visar sig gå snabbare än planerat? 

13. Är arbetskraften specialiserad på vissa områden eller är dem allround (multi role)? 

14. Finns det teknisk utrustning som inte får användas pga lagar och bestämmelser som skulle 

kunna underlätta arbetet (ex. läsplatta med kamera)? 

15. Hur förebygger ni missförstånd, slarv och bristfällig kommunikation? 

16. Finns det några verktyg/instrument som ofta går sönder och är svåra att få tag på? 

 

Övrigt: Har du något att tillägga som du tycker att jag bör känna till rent allmänt eller om hur 

det går att spara tid i revisionsarbetet? 

 


