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Sammanfattning 
Systematic Approach to Training (SAT) är en internationell standard för utbildning av 

kärnkraftspersonal och rekommenderad av FN-organet IAEA och branschorganisationen WANO. Flera 

utredningar inom Vattenfalls kärnkraftsverksamhet har påvisat förbättringsmöjligheter i 

användningen av SAT vid träning och utbildning. Vattenfall har därför beslutat att se över hur SAT 

används inom deras kärnkraftsverksamhet. 

 

Det här examensarbetets har som syfte att kartlägga attityden och användningen av SAT inom 

Vattenfalls kärnkraftsverksamhet. Det ges dessutom förslag på frågor som Ringhals, Forsmark, KSU 

och Vattenfall behöver arbeta med, eller utreda vidare för att genomföra en enhetlig implementering 

och användning av SAT. 

I denna rapport ges en översiktlig bild av de berörda bolagen och organisationerna. Den innehåller en 

introduktion till hur SAT-modellen är uppbyggd och en beskrivning av den tekniska miljö på ett 

kärnkraftverk där SAT skall användas. Relevanta teorier om lärande har beskrivits och kommer till 

uttryck vid genomförande av utbildning med hjälp av SAT. Dessa teorier har också betydelse för 

syftet med utbildningen som personalen genomgår. 

 

Denna kvalitativa studie har genomförts främst med hjälp av intervjuer med personal vid Forsmark, 

Ringhals och KSU. Personer som arbetar med kompetensfrågor vid verken och processutvecklare på 

KSU har valts ut, då de är väl förtrogna med modellen. Det är deras subjektiva uppfattningar som har 

undersökts. Därtill har även fält- och dokumentstudier genomförts. 

 

Resultaten har delats upp i två kategorier, en där bolagen har liknande åsikter och en där åsikterna 

skiljer sig åt. Studien visar på att attityd och användning av modellen skiljer sig åt hos de undersökta 

bolagen. På Forsmark har användningen präglats av en hög detaljnivå i analysfasen, men detta är på 

väg att ändras. På Ringhals är första prioritet att komma ikapp med sina analyser och därför används 

en lägre detaljnivå i analysarbetet. KSU anser att metoden är för ingenjörsmässig för att användas 

inom utbildning, mer pedagogik måste användas vid tillämpningen av SAT-modellen. 

 

Utifrån resultaten har ett antal frågor identifierats och omarbetats till förslag. Bland annat föreslås 

gemensamma styrdokument och utbildning inom SAT för chefer. Syftet med kurserna måste också 

klargöras och organisationen kring utbildning bör ses över. Vi anser att de berörda bolagen måste 

arbeta med dessa frågor för att enklare implementera SAT enhetligt. Därefter förs en diskussion och 

möjliga lösningar till förslagen lyfts fram. Slutligen ges en personlig reflektion av examensarbetets 

gång. 

 

Nyckelord: SAT, kursutveckling, utbildning, kärnkraft, analysfas, lärande organisation. 

 

 



 
 

Abstract 
Systematic Approach to Training (SAT) is an international standard for training of nuclear personnel 

and is recommended by the UN agency IAEA and the industry organization WANO. Several 

investigations within Vattenfall have shown potential to improve the use of SAT during education and 

the training of nuclear personnel. Vattenfall has decided to review how SAT is used in their fleet of 

nuclear power plants Ringhals, Forsmark and their educational company, KSU.  

 

The objective of this thesis is to identify the attitudes and the use of SAT within the above mentioned 

companies. We propose a series of questions that Ringhals, Forsmark, KSU and Vattenfall need to 

work on or investigate further, to make the use of SAT uniform. This report provides an overview of 

the companies and organizations that are affected. It also contains an introduction to the SAT model 

and how it is structured. A brief description of the environment at nuclear power plants is given to 

show the context in which SAT is used. In the use of SAT, theories of learning must be considered and 

relevant theories are presented and discussed in this report. 

 

This qualitative study has been conducted mainly through interviews with personnel at Forsmark, 

Ringhals and KSU. Personnel that work within competence units at the power plants and process 

developers at KSU, have been selected because they are familiar with the model. It is their subjective 

perceptions of the model that have been investigated. In addition, field and document studies were 

also performed. 

 

The results have been divided into two categories, first one where there is consensus between the 

three companies and one where the companies have different opinions. The study shows that 

attitudes and the use of the model differ amongst the companies examined. At Forsmark the use of 

the model has been very detailed in the analysis phase, but this is under revision. At Ringhals the 

main objective has been to catch up with their job analysis work and therefore they have been less 

detailed in the analysis phase. KSU feel that the SAT-model does not take in account that it is people 

who are being educated. In the use of the model more pedagogics are needed. 

 

From the results, a number of issues were identified and we give several proposals that we believe 

the companies have to work with, to simplify the uniform implementation of SAT. For example we 

suggest the use of governing documents and education in the SAT-model for managers. Also the 

purpose of the training has to be decided and a review of the organization regarding training should 

be done. This is followed by a discussion and possible solutions to the given proposals. Finally we give 

a personal reflection of our work. 

 

Keywords: SAT, training, education, nuclear power, analysis phase, learning organization. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
Vattenfall är majoritetsägare till två av Sveriges tre kärnkraftverk, Forsmark (FKA) och Ringhals (RAB). 

FKA och RAB är tillsammans med Oskarshamns Kärnkraft Grupp AB (OKG) delägare i 

Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU). KSU är de som utför träningen av personalen i drift och 

underhåll. 

 

Systematic Approach to Training (SAT) är en internationell standard för utbildning av 

kärnkraftspersonal och rekommenderas av FN-organet International Atomic Energy Agency (IAEA) 

och branschorganisationen World Association of Nuclear Operators (WANO). Fördelen med att ha en 

och samma metod för utbildning är att länder har möjlighet att granska varandra och komma med 

förslag på förbättringar och lösningar på problem. Ett av flera vanligt förekommande instrument är 

s.k. Technical Support Missions (TSM) som genomförs av WANO. En TSM begärs av en medlem i 

WANO utgående från en frågeställning och andra medlemmar skickar sedan ett team sammansatt av 

kärnkraftsexperter. Under en intensiv vecka jobbar de sedan tillsammans med värdarna, för att 

komma med förslag på praktiska lösningar och förbättringar. 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är tillsynsmyndighet för kärnkraften i Sverige och har som uppgift 

att granska och kontrollera att kärnkraftverken följer de lagar och bestämmelser som gäller. De utför 

även tillsyn av den process som kärnkraftverken och KSU har för utbildning och återträning av 

personal. Efter flera utredningar i slutet av 2011 har Vattenfall beslutat att se över hur SAT uppfattas 

och används inom olika delar av företaget, då det visat sig att modellen använts något olika. En 

enhetlig uppfattning och användning av SAT är avgörande för att effektivisera utbildningen av 

personal inom Vattenfalls kärnkraftsverksamhet och underlätta både den nationella och 

internationella granskningen. 

 

En annan fördel med enhetlig användning av SAT är att kärnkraftverken kan använda hela eller delar 

av varandras utbildningar och grundutbilda samma befattningar från olika kärnkraftverk tillsammans 

och på så sätt vinna skalfördelar. Det finns även fördelar med att karriärmöjligheterna ökar både 

inom företaget och inom branschen i övrigt, eftersom medarbetares kompetenser enkelt kan spåras. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med det här examensarbetet är att göra en kartläggning av hur SAT uppfattas och används på 

kärnkraftverken i Forsmark och Ringhals samt utbildningsföretaget KSU. Förslag skall ges på 

anpassning av metoden utefter svenska förhållanden och strategier för enhetlig implementering 

inom Vattenfalls kärnkraftsverksamhet. 
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1.3 Frågeställning 
Det här examensarbetet kommer besvara följande frågor: 

1. Attityd och användning av modellen. 

Hur är attityden gentemot SAT, hur uppfattas modellen och hur används den på Forsmark, 

Ringhals och KSU? 

Diskuteras i kap. 8.2. 

 

2. Frågor som bolagen skall arbeta med. 

Vilka frågor skall dessa bolag arbeta med för att verka för en enhetlig implementering av SAT 

i Vattenfalls kärnkraftverksamhet och uppnå önskad effekt av utbildningen?  

Diskuteras i kap. 8.3. 

 

3. Styrdokument. 

Hur skall styrande dokument utformas för att gynna en enhetlig implementering av SAT i 

Vattenfalls kärnkraftsverksamhet? 

Diskuteras i kap. 8.4. 

 

4. Organisationsförändringar. 

Finns det något som kan ändras i organisationerna för att underlätta enhetlig syn på SAT och 

utbildning?  

Diskuteras i kap. 8.5. 

 

1.4 Avgränsning 
Den empiriska avgränsningen som har gjorts i denna kvalitativa studie är att nyckelpersoner som 

arbetar med kompetens- och utbildningsfrågor har intervjuats. Vid Ringhals och Forsmark har 

personal och chefer på kompetensförsörjningen intervjuats. På KSU har i huvudsak processutvecklare 

och ledning intervjuats vid huvudkontoret i Studsvik, vi har inte satt oss in i arbetet på lokalkontoren 

vid respektive kärnkraftverk. De som valts ut för intervju är väl insatta i modellen och det är deras 

syn och attityd gentemot SAT som har undersökts. Oskarshamns kärnkraftverk ägs inte av Vattenfall 

och har därför inte studerats. 

 

1.5 Upplägg 
 

 Kapitel 2-4 innehåller bakgrundsinformation och förkunskaper som krävs för att läsaren lätt 

skall kunna sätta sig in i kapitlen med resultat och diskussion. För de som är väl insatta inom 

branschen kan dessa kapitel läsas översiktligt. 

 Kapitel 5 ger en bakgrund till relevanta pedagogiska teorier som kopplas till diskussionen. 

 Kapitel 6 respektive kapitel 7, genomförande och resultat, ger en förståelse för hur arbetet 

har gått till och redogör för vilka uppfattningar som framkommit från de undersökta bolagen. 

 Kapitel 8 diskussion och slutsatser, är upplagt utifrån att diskutera frågeställningarna i 1.3. 

 Kapitel 9 är personliga reflektioner över hur arbetsprocessen av detta examensarbete har 

fortskridit och lärdomar som har dragits av detta. 
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1.6 Redovisning av huvudförfattare 

 
Kapitel  1 

 Fredrik 1.1 

 Daniel 1.2; 1.4 

 Daniel och Fredrik 1.3; 1.5 

Kapitel 2 

 Fredrik 2.1; 2.5; 2.9 

 Daniel 2.2; 2.3; 2.4; 2.6; 2.7; 2.8 

Kapitel 3 

 Daniel och Fredrik 3.1 

 Daniel 3.2 

Kapitel 4 

 Daniel 4.1; 4.3; 4.5 

 Daniel och Fredrik 4.2; 4.4 

 

 

Kapitel 5 

 Fredrik 5.1; 5.2; 5.3 

 Daniel och Fredrik 5.4 

Kapitel 6 

 Fredrik 6.1; 6.3; 6.5 

 Daniel 6.2 

 Daniel och Fredrik 6.4 

Kapitel 7 

 Daniel och Fredrik 7.1; 7.2; 7.3 

Kapitel 8 

 Daniel och Fredrik 8.1; 8.2; 8.3.4 

 Fredrik 8.3.1; 8.3.2; 8.3.3 

 Daniel 8.4; 8.5 

Kapitel 9 

 Daniel och Fredrik 
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2 Berörda organisationer 

 

2.1 Inledning  
Under arbetets gång har tre bolag undersökts, kärnkraftverken Forsmark och Ringhals samt 

utbildningsföretaget Kärnkraftsäkerhet och Utbildning (KSU). Detta är de tre bolag som berörs direkt 

av de föreslagna förändringar i användningen av SAT-modellen som ges inom ramen för detta arbete. 

Utöver de tre bolagen finns ytterligare fyra organisationer som påverkar hur en enhetlig 

implementering av SAT görs. Vattenfalls avdelning för kärnkraft, Business Unit Nuclear (BU Nuclear), 

strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), World Association of Nuclear Operators (WANO) och International 

Atomic Energy Agency (IAEA). Även Oskarhamns kraftgrupp OKG berörs av ändringar hos KSU men 

ingår inte i vår undersökning då de inte ägs av Vattenfall. 

 

Det är viktigt att känna till de ovan nämnda bolagen och organisationerna för att läsaren lätt skall 

förstå sammanhanget i detta arbete. 

  

2.2 Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB 
Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB är ett företag som sedan starten 1972 ägs av 

kärnkraftsföretagen tillsammans. Vattenfall är majoritetsägare i kraft av att de äger större delen av 

kärnkraftverken i Sverige och därför ingår KSU sedan år 2000 i Vattenfallkoncernen. KSU:s 

huvudsakliga uppgift är att kompetenssäkra drift- och underhållspersonal vid kärnkraftverken. 

 

KSU har flera kontor, huvudkontoret i Studsvik, dels kontor vid vart och ett av de fyra svenska 

kärnkraftverken.1 Initialt låg all verksamhet i Studsvik som är en historisk viktig plats då det var här 

arbetet påbörjades 1973 och KSU fick sin första fullskaliga simulator här 1975.2 Det är framförallt 

dessa simulatorer som utgjorde träningen under en lång tid. Blivande personal åkte på läger till 

Studsvik för att lära sig köra kärnkraftverk i simulatorer, även färdigutbildad personal fick åka till 

Studsvik för återträning på dessa simulatorer. Allt eftersom åren gick byggdes fler simulatorer i 

Studsvik och verksamheten utökades. Till slut hade KSU simulatorer till alla Sveriges reaktorer. 

Studsvik ligger långt ifrån kärnkraftverken och därför diskuterades i slutet av 90-talet huruvida 

simulatorerna skulle flyttas ut till verken. I början av 2000-talet började KSU flytta ut simulatorerna 

till respektive verk och under samma period tog KSU över en del av teorilektionerna för driftpersonal 

som tidigare låg på verken. 

Det står fortfarande två simulatorer i Studsvik nämligen Forsmark 3 och Oskarshamn 3, men dessa 

skall på sikt flyttas ut till respektive verk.3 Utöver den simulatordrift som finns kvar på 

Studsvikkontoret har de kvar uppgifter som ekonomi, ledning, simulatorutveckling och 

produktutveckling. 

 

KSU har nu lokalkontor på varje verk i Sverige, där det hålls framförallt simulatorträningar och en del 

teorikurser. Lokalkontoren upprätthåller dessutom kontakten mellan kunden (beställaren) och KSU 

(leverantören) och de kan samarbeta med respektive verk kring olika projekt inom utbildningen. Det 

                                                           
1
 Det finns i Sverige tre kärnkraftverk i drift men KSU har även ett kontor vid det nedlagda verket i Barsebäck. 

2
 KSU, Årsredovisning 2010, http://www.ksu.se/wp-content/uploads/2011/11/KSU-Arsredovisning-2010.pdf, 

(Hämtad, 2012-03-25), s.24. 
3
 KSU, http://www.ksu.se/sakerhet/simulatordrift-och-support, (Hämtad, 2012-03-25). 

http://www.ksu.se/wp-content/uploads/2011/11/KSU-Arsredovisning-2010.pdf
http://www.ksu.se/sakerhet/simulatordrift-och-support
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nedstängda Barsebäcksverket står än idag kvar och används av KSU i syfte att utbilda stationstekniker 

och underhållspersonal. KSU har fått goda vitsord vid olika granskningar för dessa utbildningar, då 

det är få förunnat att ha ett kärnkraftverk där kontinuerlig träning kan utföras på moment som 

kräver att verket inte är i drift för personalens säkerhet. 

 

2.3 Forsmark 
Forsmark är ett av tre kärnkraftverk i Sverige och ingår i Vattenfallkoncernen då de äger 66 % av 

Forsmarks Kraftgrupp. Forsmarks Kraftgrupp (FKA) i sin tur äger och driver Forsmarks kärnkraftverk 

och övriga ägare är Mellansvensk Kraftgrupp (25,5 %) och E.ON Kärnkraft Sverige (8,5 %). Verket har 

tre kokvattenreaktorer som tillsammans har en nettoeffekt på 3140 MW4 vilket innebär att det är 

mindre än Ringhals (3700 MW5) men större än Oskarshamns kärnkraftverk (2500 MW6). Dessutom är 

Forsmark det yngsta kärnkraftverket i Sverige då alla tre reaktorer (block) togs i drift under åttiotalet, 

Forsmark 1, 1980, Forsmark 2, 1981 och Forsmark 3, 1985. 

 

Kompetensförsörjningen är den del av verken som är mest intressant för detta arbete. FKA har en 

kompetensförsörjningsenhet där strax under tio personer arbetar. Kompetensförsörjningen har flera 

olika funktioner. De utvecklar egna kurser som personal på verket kan gå, de agerar som utbildare i 

dessa kurser, hjälper till med beställningar av kurser från KSU och kan även hjälpa andra avdelningar 

att utveckla utbildningar på ett systematiskt sätt. 

 

Driftchefen är den som är ansvarig på ett block för att personalen som arbetar där är kompetent nog 

att genomföra sina uppgifter. Det kan finnas olika anledningar till varför driftchefen skickar personal 

på utbildning. Antingen handlar det om lagstadgad återträning som alla skiftlag och medarbetare 

måste genomgå. Det kan även handla om enskilda medarbetares behov av kompetenshöjning som 

inventeras årligen eller att medarbetare skall utbildas till en annan, ofta högre, befattning. Det finns 

självklart en rad andra anledningar till att skicka medarbetare på utbildning men de här kan ses som 

de vanligaste. 

 

När Forsmark beställer en kurs och sedan certifierar en medarbetare på driftsidan sker det på 

följande sätt: 

Driftchefen har kompetensförsörjningen till sin hjälp och det är ofta kompetensförsörjningen som 

beställer kurserna från KSU om det gäller kurser inom drift, men det kan även gälla kurser som ges av 

kompetensförsörjningen eller annat utbildningsföretag. När medarbetaren kommer tillbaks från 

utbildningen kontrollerar driftchefen om medarbetaren har klarat alla de teoretiska delarna genom 

att KSU godkänt personen på prov och simulatorträningar. Sedan kontrolleras den 

arbetsplatsförlagda delen av kurserna och det är ofta skiftchefen som ger klartecken för att 

medarbetaren är godkänd på dem. I verkligheten varvas ofta arbetsplatsförlagd träning med 

teorikurser när en medarbetare exempelvis läser till en högre befattning. Mot den bakgrunden fattar 

driftchefen beslut kring huruvida en medarbetare är kompetent för sin befattning och certifierar 

denne. 

 

                                                           
4
 Vattenfall, http://www.vattenfall.se/sv/om-forsmark.htm (Hämtad, 2012-04-08). 

5
 Vattenfall, http://www.vattenfall.se/sv/produktion_63972.htm (Hämtad, 2012-04-08). 

6
 Eon, http://www.okg.se/templates/Page____183.aspx (Hämtad, 2012-04-08). 

http://www.vattenfall.se/sv/om-forsmark.htm
http://www.vattenfall.se/sv/produktion_63972.htm
http://www.okg.se/templates/Page____183.aspx
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2.4 Ringhals 

Ringhals är Sveriges största kärnkraftverk med en nettoeffekt på ca 3700 MW, verket består av en 

kokvattenreaktor och tre tryckvattenreaktorer. Även Ringhals ingår i Vattenfallskoncernen då det ägs 

till 70,4% av Vattenfall och 29,6% av E.ON.  

 

Förfarande är detsamma som på Forsmark när Ringhals beställer in kurser, dock har Ringhals en 

betydligt mindre kompetensförsörjningsenhet med enbart tre medarbetare. Detta beror på att 

Ringhals har lagt ut dessa funktioner på entreprenad. De utförs av Vattenfall Professional Training, 

ett servicebolag inom Vattenfallskoncernen.   

 

På Ringhals arbetar ca 1500 personer, men det är bara ungefär en femtedel av dem som faktiskt 

arbetar med driften av kärnkraftverket som kontrollrumsarbetare och stationstekniker. Bland övrig 

personal finns exempelvis ingenjörer som planerar vilket underhåll och uppgraderingar som är 

lämpliga. Uppgraderingarna sker under sommarmånaderna då reaktorerna stängs ned för utbyte av 

bränsle och underhåll som inte kan göras under driften. Utöver dessa finns det avdelningar för 

ekonomi och personal som arbetar med säkerhet och miljö. 

 

2.5 Business Unit Nuclear Power 
Vattenfall är uppdelat i fem divisioner och Produktion är en av dessa. Inom Produktion har varje 

produktionsmetod som kärnkraft, vattenkraft osv. en egen enhet som förvaltar de olika kraftverken.  

Business Unit Nuclear Power, BU Nuclear, är Vattenfalls enhet för kärnkraft och de agerar som 

förvaltare av all kärnkraft som ägs av Vattenfall AB. Deras huvudsakliga uppgift är att utnyttja 

skalfördelar som uppstår av att äga flera kärnkraftverk. BU Nuclear arbetar också med intern 

säkerhetstillsyn för att undvika tillbud och därmed granskning av SSM, vilket tar tid. Stora frågor som 

riskerar att belasta verken med extra arbete tar BU Nuclear hand om. Till exempel stresstestades alla 

svenska kärnkraftverk efter haveriet i Fukushima. Istället för att varje verk gjorde det var för sig och 

sammanställde en rapport var, tog BU Nuclear hand om uppgiften. Det förenklade rapporteringen till 

SSM och minimerade arbetsmängden för kärnkraftverken. De är även initiativtagare till detta 

examensarbete. 

 

2.6 Strålsäkerhetsmyndigheten 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är en myndighet som har till uppgift att arbeta ”… pådrivande och 

förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i 

framtiden.”7 Strålning är en oundviklig del av kärnkraften och det är således SSM som är 

tillsynsmyndighet för kärnkraften i Sverige. Rent konkret finns det ett antal saker som SSM gör, till 

exempel tillsyn som innebär att SSM kontrollerar att verken följer de lagar och bestämmelser som 

gäller. De regler som finns är utformade på ett sådant sätt att verken själva skall arbeta med 

säkerheten genom egenkontroll och egentillsyn, eftersom ansvaret för strålsäkerhet ligger helt på de 

som bedriver verksamheten. SSM bedömer då framförallt om verken bedriver verksamheten på ett 

säkert sätt. På grund av detta måste det vara lätt att spåra rutiner och det är en anledning till att SAT 

är ett bra val för utbildning. 

 

                                                           
7
 Strålsäkerhetsmyndigheten, http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/ (Hämtad, 2012-04-08). 

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/
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SSM använder sig framförallt av fyra olika tillsynssätt:  

Inspektion där SSM samlar en grupp med lämpliga kompetenser som åker iväg till verket och 

intervjuar personal och går igenom dokument för att se om verkets arbetsprocess är 

tillfredsställande. 

Verksamhetsbevakning innebär att SSM samlar på sig dokument i form av exempelvis ansökningar 

och rapporter angående strålsäkerhetsarbetet på verken. Granskning är det tredje tillsynssättet och 

då analyseras framförallt ansökningar och anmälningar där verken vill göra ändringar i verksamheten 

till exempel genom ombyggnation. Sist är det uppföljning av händelser där SSM följer upp de 

tillbudsrapporter som anläggningarna enligt krav måste lämna om ett tillbud uppstår. I allvarligare 

fall kan de tillsätta en RASK-utredning som innebär att en grupp om fyra personer åker ut till verket 

och gör en egen kontroll av det inträffade. Det här för att SSM skall kunna besluta om säkerheten är 

tillfredsställande och att verket åter kan ta reaktorn i drift.8 Utöver tillsynen granskar och godkänner 

SSM ansökningar för moderniseringar och effekthöjningar.  

 

Hos SSM är det i första hand författningssamlingen 2008:32 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 

om kompetens hos driftpersonal vid reaktoranläggningar som reglerar utbildnings- och 

kompetenskrav för driftpersonal. I detta dokument kan tre huvuddrag utkristalliseras. 

 Krav som finns vid framtagning av utbildning.  

 Allmänna råd för träning. 

 Krav på personalen för att bli behörig och bibehålla behörigheten i respektive befattning. 

Om vi börjar med vilka krav som ställs på utbildningens framtagning är paragraf tre högst aktuell och 

ger en bra bild av vad som gäller. 

Den kompetens som behövs hos driftpersonalen för de arbetsuppgifter som har 

betydelse för säkerheten ska vara analyserad. För sådana analyser ska en systematisk 

metod användas. Analyserna ska hållas aktuella.
9
 

 

Som vi ser skall kompetenser vara analyserade samt att det skall ske på ett systematiskt sätt och SSM 

ger alltså inga direktiv om hur denna systematik skall se ut. Dock står det i de allmänna råden längre 

ner i dokumentet att ”En vägledning vid genomförande av den systematiska kompetensanalys och 

utbildningsplanering som krävs kan vara IAEA:s rekommendationer om utbildning och utvärdering av 

utbildning för personal vid kärnkraftverk.”10 Vidare skall en kompetensprövning göras på 

driftpersonal vilket beskrivs i paragraf fyra. 

 

En systematisk kompetensprövning ska genomföras för att kontrollera att driftpersonalen 

innehar den kompetens som följer av analyser enligt 3 §. Kompetensprövningen ska 

genomföras med fastställda kriterier för vad som är godtagbara prestationer. Sådana 

kriterier ska finnas för varje enskild befattning.
11

 

                                                           
8
 Strålsäkerhetsmyndigheten, http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/Karnkraft/Vart-

sakerhetsarbete/Sa-har-bedriver-vi-tillsyn1/ (Hämtad, 2012-04-08). 
9
 SSMFS 2008:32. Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kompetens hos driftpersonal vid 

reaktoranläggningar, s.2. 
10

 SSMFS 2008:32. Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kompetens hos driftpersonal vid 
reaktoranläggningar, appendix s.1. 
11

 Ibid., s.2. 

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/Karnkraft/Vart-sakerhetsarbete/Sa-har-bedriver-vi-tillsyn1/
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/Karnkraft/Vart-sakerhetsarbete/Sa-har-bedriver-vi-tillsyn1/
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När en person har genomgått de kompetensprövningar som krävs för en befattning erhålls 

behörighet för nämnd befattning. För att få bibehålla sin behörighet måste befattningshavaren 

arbeta ”…i den omfattning som behövs för att upprätthålla förtrogenhet med de arbetsuppgifter…”.12 

Befattningshavaren måste genomgå återträning varje år för att upprätthålla kompetensen. 

Medarbetaren får inte heller inneha mer än två behörigheter för olika befattningar. Denna 

behörighet ges formellt av verken själva eftersom det är de som är ansvariga för all säkerhet. 

 

2.7 International Atomic Energy Agency 

International Atomic Energy Agency (IAEA) är ett FN-organ vilket har i uppgift att bidra till fred, hälsa 

och välfärd genom kärnenergi. De skall verka för att den information och hjälp som de ger, inte på 

något sätt skall användas i militärt syfte.13 I och med att det är ett FN-organ är de flesta länderna som 

är medlemmar i FN också medlemmar i IAEA. Alla de länder som är med i IAEA har förbundit sig att 

lämna över information som kan vara IAEA till hjälp.14 Med hjälp av denna information har IAEA byggt 

upp en mängd kunskap kring kärnkraft och dess drift. Det har resulterat i olika dokument och 

vägledningar till medlemsstaterna som exempelvis TECDOC – 525 och TSR – 380. Denna information 

ligger ofta till grund för staters reglerande av kärnkraften, även i Sverige där SSM hänvisar 

kärnkraftoperatörerna till IAEA:s dokument för information och hjälp med tänkbara lösningar. 

 

2.8 World Association of Nuclear Operators 
World Association of Nuclear Operators (WANO) är kärnkraftoperatörernas organisation där de 

utbyter kunskaper på olika sätt för att uppnå säkrast möjliga drift och samtidigt upprätthålla en hög 

tillgänglighet. WANO har inga befogenheter att reglera lagar eller på något sätt tvinga 

kärnkraftoperatörerna. Organisationen hjälper sina medlemmar genom att ordna peer reviews, 

technical support missions och samla ihop information om driften.15 De erfarenheter som olika 

medlemmar har från driften används för att kunna ge ut dokument med konkreta lösningar,16 för att 

andra operatörer skall kunna undvika samma problem. 

 

2.9 Oskarshamns Kraftgrupp AB 
Oskarshamns Kraftgrupp (OKG) äger och driver de tre kärnkraftsreaktorerna utanför Oskarshamn. 

Det är ett dotterbolag till E.ON och kommer inte vara en del av den undersökning som görs under 

detta examensarbete.  

 

Vid förändringar i SAT eller organisationen av KSU måste dock OKG beaktas då de är delägare av KSU 

och även all deras driftpersonal utbildas vid KSU. Alla kärnkraftverk i världen sitter i samma båt, om 

ett tillbud sker någonstans berörs trovärdigheten vid alla kärnkraftverk. Det gör att säkerheten vid 

alla kärnkraftverk inte är konkurrensutsatt utan verken delar med sig av alla viktiga drifterfarenheter. 

På samma sätt är inte utbildningarna konkurrensutsatta. Även om KSU ingår i Vattenfalls koncern 

                                                           
12

 SSMFS 2008:32. Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kompetens hos driftpersonal vid 
reaktoranläggningar, appendix s.2. 
13

 IAEA, http://www.iaea.org/About/statute.html#A1.2 (Hämtad, 2012-04-09). 
14

 IAEA, http://www.iaea.org/About/statute.html#A1.8 (Hämtad, 2012-04-09) 
15

 WANO, http://www.wano.info/programmes/ (Hämtad, 2012-04-09) 
16

 WANO, http://www.wano.info/programmes/operating-experience/ (Hämtad, 2012-04-09) 

http://www.iaea.org/About/statute.html#A1.2
http://www.iaea.org/About/statute.html#A1.8
http://www.wano.info/programmes/
http://www.wano.info/programmes/operating-experience/
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lönar det sig alltså inte för Vattenfall att köra över övriga delägare till KSU. Tvärt om är det en styrka 

om samtliga ägare till svensk kärnkraft kan uppvisa en enad strategi för utbildning gentemot SSM. 
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3 SAT-modellen 

 

3.1 Bakgrund SAT-modellen 
Modellen Systematic Approach to Training (svenska: Systematisk Arbetsmodell för Träning) uppkom 

under andra världskriget.17 Det fanns framförallt två anledningar till att modellen uppkom just då. 

Väldigt många unga män ryckte in i militären och behövde utbildas snabbt. Samtidigt behövdes dessa 

män ersättas av män och kvinnor inom industrin. Själva modellen bygger på B.F. Skinners 

behavioristiska forskning. Träningen byggdes upp genom att arbetsuppgifter bröts ned i mindre 

beståndsdelar och mål. Träningen designades på ett sådant sätt att korrekt beteende förstärktes18. 

Detta innebär att SAT lämpar sig bäst för enklare styrda arbetsuppgifter, där det lätt går att bryta ned 

beståndsdelarna. SAT passar däremot sämre för arbetsuppgifter i vilken kreativiteten är ett viktigt 

inslag. Idag används SAT framförallt inom driften av kärnkraft då dessa arbetsuppgifter ofta är av den 

först nämnda karaktären. 

 

Det är av yttersta vikt att säkerheten vid kärnkraftverk runt om i världen skall vara så hög som 

möjligt. Olika möjligheter finns för att höja säkerheten på kärnkraftverken. En åtgärd är att se till att 

hårdvara och utrustning är av god kvalitet.19 En annan viktig aspekt är att personalen i tillräcklig 

utsträckning är kompetent. Driftpersonalen måste vara välutbildad men det är även av stor vikt att 

densamma får återträning och kompetenshöjning kontinuerligt. Detta bör ske genom praktisk 

träning, utbildning och arbetsplatsträning.20 Det är i första hand driften som har använt sig av denna 

modell. Modellen skall nu införas som standardmodell för träning för fler kategorier av personal på 

Vattenfalls kärnkraftverk, som underhåll och kemipersonal. 

 

Det är väl dokumenterat att brist på kunskap och färdigheter leder till fler mänskliga misstag och då 

ökar risken för olyckor på kärnkraftverk.21 Genom att introducera ett systematiskt sätt att träna och 

utbilda personal minskas risken för detta. Då ökar effektiviteten vid verket och kostnadseffektiviteten 

för utbildningen, samtidigt som spårbarheten ökar.22 

 

Den systematiska modellen syftar till att identifiera alla träningsbehov som krävs för att uppnå den 

eftersökta kompetensen, utan att missa något. På detta sätt går det också att säkerställa en god 

kvalitet på utbildningen. Det ger även ledningen möjligheten att övervaka utbildningen samt att 

utvärdera effektiviteten av utbildningen.23 Det är mot denna bakgrund som IAEA på internationell 

nivå har föreslagit och arbetar för Systematic Approach to Training som standardmodell för träning 

av kärnkraftspersonal vid alla världens kärnkraftverk. 

 

                                                           

17 Biech, Elaine, ASTD Handbook For Workplace Learning Professional, s.15. 
18

 Ibid., s.16. 
19

 IAEA, TSR-380 Nuclear Power Plant Personnel Training and its Evaluation, s.Foreword. 
20

 IAEA, TECDOC-525 Guidebook on training to establish and maintain the qualification and competence of 
nuclear power plant operations personnel, s.Foreword. 
21

 Ibid., s.11. 
22

 Ibid., s.15. 
23

 IAEA, TSR-380 Nuclear Power Plant Personnel Training and its Evaluation, s.6. 
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3.2 SAT som metod för framtagning av utbildning 
SAT är framförallt en metod för att framställa riktade utbildningar. Nedan gås SAT igenom steg för 

steg men för att få en överblick ges en kort beskrivning av hela metoden. Enkelt beskrivet består SAT 

av fem steg.  

 

I Analysfasen analyseras vilka arbetsområden som finns och sedermera vilka arbetsuppgifter som är 

kopplade till arbetsområdena. Dessa bryts sedan ned till krav, kunskaps- och färdighetselement.  

Designfasen tar sedan över, det görs en utbildningsplan och utbildningsprogrammet beskrivs med 

vilka kurser som skall ingå, slutmål, delmål och en testbank görs för kunskapsprov samt 

utförandeprov. 

Utvecklingsfasen är sista fasen innan själva utbildningen skall påbörjas. Där tas utbildningsmaterial, 

lektionsplaner, prov och lärarmaterial fram. I Genomförandefasen väljs och förbereds utbildare som 

sedan genomför kursen. I slutet av kursen dokumenteras de genomförda utbildningsinsatserna. 

Eleverna får utvärdera genomförandet genom exempelvis enkäter, vilket är början av den sista fasen 

utvärderingsfasen. Där får utbildare och elever säga vad de tycker om kursen. Sedan återförs den 

kunskapen till systemet genom att tas in i analysfasen nästa gång, om det är omfattande problem 

med kursen. Det vanligaste är dock att erfarenheterna återförs till design-, utvecklings- och 

genomförandefasen där korrigeringar av mindre problem som exempelvis längd på kursen kan ske. 

 

 

Figur 1: SAT-modellen representerad med de fem faserna och återkopplingen från utvärderingen tillbaka till 

analysfasen. 

Nedan följer en fördjupning av metodens beståndsdelar och beskrivningen bygger på tre dokument, 

IAEAs TECDOC-525 vilket är IAEA:s originaldokument för träning från 1989 (vi använder ett exemplar 

med tryckår 1994). 1996 släppte IAEA ett dokument TSR-380 som är en förbättrad version av 

TECDOC-525 där IAEA tar med de insikter och lärdomar som kärnkraftsoperatörer runt om i världen 

har hunnit samla på sig. Sist har vi KSU:s huvuddokument E-047, som är en förkortad version av de 

fem stegen på ca 60 sidor. Här visas hur en utbildning tas fram med hjälp av SAT. Detta dokument 

bygger egentligen på de båda ovan nämnda IAEA-dokumenten. 
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Analys 

Innan utbildningen startas måste det klargöras vilka uppgifter som skall tränas på och varför. När det 

gäller kärnkraftverk och dess driftpersonal handlar det i första hand om att titta på vilka 

arbetsuppgifter som de skall genomföra. I TECDOC-525 används något som kallas för job analysis och 

beskrivs såhär. 

The first step in determining a job’s competence requirements is to completely define 

that job. Job analysis is used to identify all of the tasks that are involved in performing the 

job and in determining the importance and difficulty of each task.
24

 

De arbetsuppgifter som finns värderas beroende på hur ofta de utförs, vilken svårighetsgrad de har 

samt vilket genomslag ett felaktigt agerande har på säkerheten och tillgängligheten för verket. Om 

en arbetsuppgift utförs ofta och inte ger något större utslag på säkerheten och tillgängligheten 

behöver denna arbetsuppgift sällan eller aldrig tränas på. En svår arbetsuppgift som sällan utförs och 

kan leda till katastrofala följder bör tas med i träning och återträning. De arbetsuppgifter som anses 

vara värda att träna på analyseras i detalj. Experter på området är med och analyserar, exempelvis 

seniora medarbetare i driften som har god kännedom och mångårig erfarenhet av arbetsuppgifterna 

och verket i sin helhet. Denna del av arbetet kallas för Job Task Analysis JTA.  

 

Ett illustrerande exempel kan vara hur en trädgård skall skötas. Gräsklippning kan vara en av flera 

arbetsuppgifter. Detta moment kan brytas ned i flera steg, ta fram gräsklipparen, kontrollera att det 

finns bensin, ställ in klipphöjden på 13mm och starta sedan gräsklipparen.  

 

JTA används till att lista vilka kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra ett arbete samt vilka 

av dessa som det finns ett träningsbehov av. En värdering av vilka fysiska egenskaper som behövs 

görs också, exempelvis armstyrka. Även psykiska egenskaper som behövs listas till exempel lagarbete 

och stresstolerans.25  

KSU:s manual E047 är till stor del upplagd på samma sätt fast med lite mer handfasta råd på 

tillvägagångssätt. Enligt manualen skall ansvars- och arbetsområden listas, som exempelvis turbin, 

reaktor eller ställverk. Därefter listas de arbetsuppgifter som ingår i befattningens ansvars- och 

arbetsområden. Det görs tillsammans med tekniska experter, arbetsledning och befattningshavare. 

Allt detta skulle kunna likställas med Job Analysis ovan. Arbetsuppgifterna bryts sedan ned, vilket 

motsvarar Job Task Analysis ovan. Först efter att detta arbete är gjort, värderas uppgifterna likt IAEAs 

TECDOC-525. Då värderas frekvens, svårighetsgrad samt vilka konsekvenser felaktigt utförda 

arbetsuppgifter ger upphov till. Det här för att bedöma om arbetsuppgifterna skall vara med i 

grundutbildning, återträning eller om de skall förkastas.26 De attityder som krävs tas också upp, då 

fokuseras det ofta på benägenheten att följa instruktioner och regelverk. 

 

I TSR-380 har IAEA samma upplägg som i TECDOC-525 med ett undantag. Under den tid som 

kärnkraftverk runt om i världen använt sig av SAT- modellen har man kommit fram till att kostnaden 

för att utföra dessa noggranna analyser av alla befattningar är resursslösande. Detta gäller framför 

                                                           
24

 IAEA, TECDOC-525 Guidebook on training to establish and maintain the qualification and competence of 
nuclear power plant operations personnel, s.63. 
25

 Ibid., s.66. 
26

 KSU, E047 SAT Systematisk Arbetsmodell för Träning, s.9-13. 
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allt för mindre styrda arbetsuppgifter, ofta för befattningar där säkerhetskraven inte är lika stora. 

Därför föreslår IAEA att vissa befattningar och arbetsområden snarare skall analyseras med Job 

Competence Analysis JCA, eller en blandning av JCA och JTA.27 Det kan handla om att en 

reaktoroperatör skall förstå hur kylningens flöde är under alla driftlägen.28 Det skulle även kunna 

användas för ingenjörer som behöver lära sig ett visst datorprogram för exempelvis beräkningar. Då 

behöver denne inte gå igenom precis hur programmet skall användas för varje enskild beräkning, 

utan det räcker med att programmets grunder gås igenom. 

 

Design 

Alla tre dokumenten gås igenom samtidigt eftersom de väsentligen har samma innehåll och 

uppbyggnad, med två större avvikelser. I TSR-380 ingår inte ”utveckling av utbildningsprogram” i 

designfasen, utan är flyttad till utvecklingsfasen. I KSU:s manual väljer de att ta med 

”förkunskaperna” i utvecklings- och genomförandefaserna. Först måste en acceptabel standard hittas 

för utförandet av arbetsuppgiften, vilket benämns som mål för arbetsuppgiften. Detta är till viss del 

länkat till analysfasen, om exempelvis ett reglage skall vridas om måste detta ske inom en viss 

felmarginal. 

 

Utbildningsmiljö:  

En lista på tänkbara miljöer att utbilda personal i tas fram. Normalt sett handlar det om klassrum, 

laboratorier, arbetsplatsträning, simulatorer och självstudier.29 Vilken miljö som slutligen väljs att 

utbilda personal i beror på hur lik utbildningsmiljön måste vara gentemot verkligheten.  

Arbetsuppgifter som kräver att utbildningsmiljön är precis lik verkligheten är påfallande ofta sådan 

att det handlar om verkets säkerhet eller tillgänglighet och bör således utföras i fullskalig simulator 

eller i vissa fall som arbetsplatsträning. Därutöver finns arbetsuppgifter som inte kräver simulatorer. 

De kan göras i laboratorium eller i en miljö som inte behöver påminna om arbetsplatsen. Till sist har 

vi träning av färdigheter och kompetenser som till viss del kan vara oberoende av arbetsuppgiften i 

sig och dessa kan tränas i ett klassrum eller under självstudier.30 

Förkunskaper:  

Efter att ha bestämt en acceptabel standard för utförandet av en arbetsuppgift och i vilken miljö 

undervisningen skall ske, måste elevernas förkunskaper identifieras. Detta är viktigt eftersom det är 

onödigt och kostar pengar att utbilda personal i sådant som de redan kan. Likväl är det viktigt att inte 

börja på en för hög nivå.31 

 

Mål:  

I den här delen av designfasen definieras mål och delmål för varje arbetsuppgift. I dessa mål skall det 

ingå tre saker:  

 Redogörelse för vad eleven skall utföra. 
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 Ibid., s.27. 
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nuclear power plant operations personnel, s.70. 
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 Ibid., s.71. 
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nuclear power plant operations personnel, s.73. 
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 Förutsättningarna under vilka dessa uppgifter skall utföras. 

 Den accepterade standarden för utförandet.32 

 

Utveckling av prov och test: 

När eleverna har tränats i kunskaper eller färdigheter är det viktigt att kunna utvärdera huruvida de 

faktiskt har tagit det till sig. Det gäller därför att utveckla prov och de kan vara skriftliga eller 

muntliga. Dessa bör användas i slutet av varje avsnitt av kursen eller delkurs (modul) och eleven bör 

normalt klara åtminstone 70 % av frågorna. Utformning av olika test görs och det handlar främst om 

olika arbetsplatsförlagda test, simulatorträning och laboratorieuppgifter där eleven kan demonstrera 

vad han eller hon har lärt sig.33 

 

Utveckling av utbildningsprogram: 

Utbildningen bör anpassas beroende på vilken befattning som medarbetaren skall utbildas till. Därför 

läggs det upp en utbildningsplan för de olika befattningarna och där specificeras vilka moduler som 

bör vara med, vad modulerna innehåller, hur lång tid de tar att genomföra och i vilken miljö de skall 

genomföras. Denna punkt innehåller också en uppdelning av ansvaret. Normalt skall arbetsledaren 

förse kunskapsförsörjningen på verket med lämpliga kandidater till träning och information om vilken 

träning var och en av medarbetarna är i behov av. Även personal som kan ansvara för 

arbetsplatsförlagd träning (handledare) utses av arbetsledaren som även kontrollerar 

träningsprogrammets innehåll. Kunskapsförsörjningen skall sköta det praktiska som till exempel att 

organisera utbildningen genom att tillhandahålla kurslitteratur, lokaler och utbildare. De skall också 

godkänna lektionsplaner, göra scheman, assistera handledarna på arbetsplatserna och kartlägga vilka 

resurser som behövs.34 

 

Utveckling 

Utveckling är ett steg där de tidigare faserna, analys och design, sätts ihop. Här utgår vi precis som 

tidigare från TECDOC-525, de skillnader som kan urskiljas jämfört med TSR-380 och E-047 är 

introducering av datorbaserat lärande. Från ovan kommer vi även ihåg att i TSR-380 flyttades 

”utveckling av utbildningsprogram” ner till denna fas. 

 

Träningsmetod: 

Val av vilka träningsmetoder som är lämpliga för att göra utbildningen så effektiv som möjligt.35 

 

Träningsmaterial: 

Att ta fram träningsmaterial är en av de viktigare delarna i SAT-modellen. Vilken sorts 

träningsmaterial som tas fram varierar beroende på vilken miljö som har valts för träningen, det kan 

vara allt från kurslitteratur till simulatorer och lektionsplaner.36 

 

                                                           
32
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33
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Lektionsplaner: 

Lektionsplanerna i sig bör innehålla allt som behövs för att genomföra lektionen, vilka uppgifter som 

skall göras, vilka mål som är uppsatta och vilken kurslitteratur som behövs. Det kan också variera 

beroende på vilken miljö lektionen hålls i, är det arbetsplatsträning behövs kanske 

säkerhetsföreskrifter och är det i simulatorn kan en olycka behöva simuleras.37 

 

Utvärdera träningsmaterialet: 

Först och främst gås materialet igenom så att det är korrekt ur den tekniska aspekten, att det inte 

skiljer mellan verkets verklighet och träning. Det här materialet testas sedan i små grupper med 

elever som har de tänkta förkunskaperna. Även första utbildningsrundan är ett viktigt test för 

träningsmaterialet. Dessa utvärderingar återförs och träningsmaterialet finjusterar.38 

 

Genomförande 

Instruktörskompetens: 

En viktig aspekt i träning är att ha kompetenta utbildare. Beroende på utbildning och utbildningsmiljö 

kan behovet av kompetens och utbildning variera. Exempelvis bör en simulatorinstruktör ha god 

kännedom om verket och befattningen denne skall utbilda i. Instruktören kan ha jobbat i 

kontrollrummet och då gärna i en högre befattning. Noggranna instruktioner följer, på hur 

genomförandet av varje sorts träning går till. När det gäller exempelvis arbetsplatsförlagd träning är 

det viktigt att instruktörerna har utbildats i hur genomförandet av sådan träning går till. 

 

Bedömning och självreflektion: 

Innan utbildning av en grupp elever börjar, bör eleverna genomgå ett förkunskapstest för att 

utbildarna skall veta vilken nivå eleverna ligger på, för att kunna anpassa utbildningen optimalt. Varje 

övning bör avslutas med en reflektion kring den genomförda arbetsuppgiften, för att förstärka 

möjligheten till lärdom. 

Bedömning av elevens kunskaper och färdigheter efter kurs görs främst på tre sätt, skriftligt eller 

muntligt prov samt praktisk demonstration av arbetsuppgift. Dessa resultat måste arkiveras på 

lämpligt sätt för att spårbarheten skall vara bra. Ledning och myndigheter skall enkelt kunna gå in 

och se om personalen är kompetent att driva kärnkraftverket. 

 

Utvärdering 

Utvärderingen görs främst på två sätt.  

 Det klassiska sättet som helt enkelt innebär att eleverna själva utvärderar utbildningen efter 

avklarad kurs. Det kan göras på olika sätt och normalt används formulär som eleverna fyller i 

efter kursens genomförande. Men även instruktörerna och utbildarna kan ge feedback över 

hur de anser att kursen har gått. 

 Den andra sorten är de lärdomar som kommer från drift av kärnkraftverk. Det kan handla om 

sådant som moderniseringar av verket, nya arbetsprocedurer samt vilka lärdomar som 

                                                           
37
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38
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dragits från andra kärnkraftverk runt om i världen.39 Det arbetas mycket med 

erfarenhetsåterföring vid alla kärnkraftverk i hela världen. När ett tillbud inträffar eller en 

erfarenhet görs skickar kärnkraftverken rapporter till WANO och IAEA för att sprida 

kunskapen. Det kan handla om att en ventil från en viss tillverkare krånglar. På KSU gås dessa 

erfarenheter igenom och skrivs ned för att verken ska ta till sig erfarenheten. Det finns 

problem med att personal på verken för snabbt förkastar erfarenheter för att den nämnda 

komponenten inte finns på det specifika verket. Ibland finns det indirekta kunskaper som 

ändå hade varit av intresse, även om inte just den komponenten återfinns på verket. Om 

exempelvis en ventil går sönder i en tryckvattenreaktor kan personalen vid en 

kokvattenreaktor bortse från den informationen bara för att den sortens ventil inte finns på 

en kokvattenreaktor.  Anledningen till att ventilen gick sönder kan vara en dålig packning 

som dock används i andra komponenter i en kokvattenreaktor. 
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4 Teknik och arbete vid kärnkraftverk 

 
4.1 Inledning 
Kärnkraften står idag för ca 40 % av den svenska elproduktionen40. Denna el produceras i två sorters 

reaktorer, kokvattenreaktorer och tryckvattenreaktorer. I Sverige finns sju kokvattenreaktorer och 

tre tryckvattenreaktorer. Nedan följer en genomgång av hur dessa reaktorer fungerar och vilka 

skillnader som finns dem emellan.  SAT har i första hand använts för att utbilda driftpersonal och 

därför ges nedan en kort beskrivning av deras arbetsmiljö och arbetsuppgifter. Miljö och säkerhet är 

något som prioriteras av kärnkraftverken och en jämförelse med andra energislag görs. 

 

4.2 Översikt av skillnader mellan kok- och tryckvattenreaktor 

Huvudprocessen i en kokvattenreaktor, figur 2a, och en tryckvattenreaktor, figur 2b, är egentligen 

densamma. Vatten kokas i antingen reaktorn (Fig. 2a: 1) eller i ånggeneratorn (Fig. 2b: 5). Därefter 

leds ångan till turbinerna (Fig. 2a och 2b: 2) vilka driver generatorn (Fig. 2a och 2b: 3) som producerar 

elen. Ångan fortsätter sedan genom kondensorn (Fig. 2a och 2b: 4) där ångan blir till kondensat som 

sedan värms upp och trycket höjs på sin väg tillbaks till reaktorn eller ånggeneratorn. Skillnaden är 

alltså egentligen bara var vattnet kokas. I kokvattenreaktorn sker det direkt i reaktorn. I 

tryckvattenreaktorn värmer reaktorn (Fig. 2b: 1) vattnet under tryck och pumpar det vidare genom 

rör som går igenom ånggeneratorn vilket innebär att ångan efter ånggeneratorn inte innehåller 

någon radioaktivitet. Med hjälp av den tillförda värmen kokas ånggeneratorns vatten.  Till denna 

krets finns det också en tryckhållare (Fig. 2b: 6) som reglerar trycket i kretsen. 

                                                           
40

 Svensk Energi, http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Karnkraft/Produktion/, (Hämtad, 2012-03-17). 
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Figur2: I 2a en kokvattenreaktor med sekundär krets. I 2b en tryckvattenreaktor med sekundär krets.   

Notera att kretsen 5-2-3-4 i figur 2b motsvarar hela kretsen i figur 2a, där skillnaden är hur vattnet värms upp.
41  

 

4.3 Beskrivning av tryck- och kokvattenreaktor 

Reaktortanken 

I både kok- och tryckvattenreaktorn återfinns bränsleelement. Inuti varje bränsleelement (Fig. 3a och 

3b: 1) sitter det knippen av bränslestavar. Dessa laddas med uran i form av kutsar som är knappt en 

centimeter tjocka. Bränslestavarna sitter i knippen om 64-264 stycken, vilka tillsammans utgör ett 

bränsleelement. Totalt finns det mellan 150-700 bränsleelement i en reaktor, beroende på hur stora 

element av bränslestavar som används och hur stor laddning uran som tanken rymmer.  

 

Den stora skillnaden mellan tryck- och kokvattenreaktorer är att i kokvattenreaktorn kokas vattnet 

direkt och ångorna stiger vidare mot turbinen. I toppen av reaktorn finns en fuktavskiljare (Fig. 3a: 2) 

och en ångseparator (Fig. 3a: 3) som låter ångan passera vidare ut ur reaktortanken till turbinerna 

genom öppning (Fig. 3a: 4), medan vattnet återförs till reaktortanken. Det finns ett inlopp för 

matarvatten (Fig. 3a: 5) från kondensorn och en huvudcirkulationspump (Fig. 3a: 6) som blandar 

matarvattnet med det avrunna vattnet från fuktavskiljaren och ångseparatorn. För att kunna stoppa 

kärnreaktionerna i reaktorn finns styrstavar (Fig. 3a: 7). De sitter nedanför härden och kan tryckas in 

eller dras ut vid start eller stop av reaktorn. Stavarna kan i vissa fall användas för att reglera antalet 

kärnreaktioner men det är en ineffektiv metod. I tryckvattenreaktorn används grundämnet bor för 

att reglera antalet kärnreaktioner och i kokvattenreaktorn används huvudcirkulationspumpen. 

                                                           
41
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I tryckvattenreaktorn återfinns inte lika många delar och vattnet värms istället under högt tryck så att 

det inte börjar koka. Det finns ett inlopp (Fig. 3b: 2) och ett utlopp (Fig. 3b: 3)för reaktorkylvatten. 

Styrstavarna (Fig. 3b: 4) sitter här på ovansidan av härden.42 

 
Figur 3: I 3a reaktortank, kokvattenreaktor. I 3b reaktortank, tryckvattenreaktor.

43 

 

Bränslet 

Bränslet som används i lättvattenreaktorer är uran, det finns naturligt tre olika isotoper av uran 

nämligen          och     . Intressant för oss är enbart de två förstnämnda. 99,3 % av det 

naturliga uranet är av isotopen     medan enbart runt 0,7 % av naturligt uran är av typen     . 

     är det som huvudsakligen används för att driva dagens reaktorer. För att starta en kärnreaktion 

i reaktorn krävs runt 1 %     , men för att få en effektiv utvinning av energi behövs ca 3 %     . 

Därför ökas halten av      i uranet, detta görs genom att uranet anrikas.  

 

Energi utvinns ur uranet genom fission. I reaktorn innebär detta att den tunga urankärnan träffas av 

en neutron.      tar till sig denna neutron och bildar då      under en kort period.      klyvs till två 

mindre kärnor samt ett antal neutroner och energi genom exempelvis gammastrålning. De neutroner 

som släpps ut vid kärnreaktionerna kan träffa annat uran och på detta sätt uppstår en kedjereaktion 

som håller igång härden.  

Cirka 93 % av den energi som frigörs av bränslet frigörs i anslutning till att uranet klyvs och de 
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resterande 7 % uppstår när restprodukterna av uranklyvningen i sin tur sönderfaller. Använt 

kärnbränsle har den ungefärliga sammansättningen 95 %     , 0.8 %     , resten är 

klyvningsprodukter och plutonium. Detta innebär att lite drygt 70 % av      används medan bara ett 

par procent av      används i fissionsprocessen.44 

 

Vid start av ett kärnkraftverk dras stavarna ut och spontan kärnklyvning inväntas. När kärnreaktionen 

inträffar sprider sig neutroner från det kluvna uranet och klyver i sin tur nytt uran. Denna 

kedjereaktion gör att kärnkraftverket startas upp. Kedjereaktionen måste kontrolleras så att den inte 

växer obehindrat då det leder till prompt kriticitet. Vattnet i reaktorn skall hållas vid en viss 

temperatur, även härden har således en operationell temperatur som skall hållas.  För att stabilisera 

härden så att den håller en jämn temperatur kan styrstavarna användas, det är dock ineffektivt som 

tidigare nämnts. Istället används bor i tryckvattenreaktorer där det blandas in i reaktortankens 

vatten.  

 

Bor fångar in neutroner väldigt bra vilket minskar kedjereaktionerna och därför kan härdens 

temperatur styras genom olika koncentrationer av bor i vattnet. I kokvattenreaktorn kan inte bor 

användas då det avdunstade vattnet skulle belägga bränsleelementen med bor, vilket skulle stoppa 

kärnreaktionerna. Istället används huvudcirkulationspumparna för att styra mängden kärnreaktioner. 

Neutroner som skjuts ut vid klyvning av uran krockar med vätet i vattnet och förlorar energi. De 

neutroner som krockar med väte får lägre energi och då absorberas de lättast av      och klyvning 

sker. Om neutronerna inte krockar med väte absorberas neutronen lättast av      och bildar då 

plutonium,      , plutoniumet kan senare användas som bränsle. Minskas mängden vatten i tanken 

med huvudcirkulationspumparna ökar andelen ånga i reaktorn och andelen flytande vatten minskar, 

vilket gör att neutronerna har mindre väte att krocka med. Istället för att slita på styrstavarna kan 

alltså nytt bränsle produceras samtidigt som kärnreaktionerna kan styras. 

 

När reaktorn stoppas med hjälp av styrstavar och eventuellt bor avstannar kärnreaktionerna från 

uranet. Det finns dock restprodukter från klyvningen som står för maximalt 7 % av den utvecklade 

värmen i tanken och dessa kan inte påverkas utan de måste få klinga av naturligt. En bra regel för hur 

snabbt detta avklingande sker är att om det finns 8 % restprodukter efter en sekund finns det 4 % 

efter en minut, 2 % efter en timma och 1 % efter ett dygn. Det vill säga en halvering per ny tidsenhet; 

sekund, minut, timma och dygn.  

 

Tryckvattenreaktorns ånggenerator 

I kokvattenreaktorn bildas ångan direkt i reaktorn men i tryckvattenreaktorn kokar aldrig vattnet 

utan leds vidare till en ånggenerator. Ånggeneratorn är lite förenklat bara är en värmeväxlare. Varmt 

vatten från reaktorn spolas genom rör i ånggeneratorn där ett värmeutbyte sker och ånggeneratorns 

vatten kokas.45 
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Ångturbinerna 

Ångturbinerna består av en högtrycksturbin och tre lågtrycksturbiner vilka sitter på samma axel. När 

ångan leds från ånggenerator eller reaktor till högtrycksturbin, har den ett flöde på 1500 kg/s och ett 

tryck på 6-7 MPa.46 Efter högtrycksturbinen sjunker trycket till ungefär en tiondel, 0,6 MPa. Ångan 

leds vidare till lågtrycksturbinerna via en mellanöverhettare där ångan avfuktas.  Efter 

lågtrycksturbinen har trycket sjunkit till ungefär en hundradel, 0,004 MPa, av de tidigare 0,6 MPa. 

Hade denna totala trycksänkning från 7 MPa till 0,004 MPa skett i ett steg hade vätskedroppar bildats 

i ångan vilket skulle kunna skada turbinen. När turbinerna snurrar driver de en generator som sitter i 

anslutning till turbinerna, elen från generatorn leds vidare till ställverket och sedan ut till det svenska 

elnätet. 

 

Kondensorn 

Kondensorn består av ett tiotusental rör i vilka det pumpas igenom havsvatten med ett flöde på 

mellan 20-40 m³/s, detta vatten kyler ner ångan som kommer ut från ångturbinerna och gör att det 

kondenserar. Havsvattnets temperatur höjs med 10-12   från att det pumpas in tills det återförs till 

havet. 

 

Vägen tillbaks till ånggeneratorn och reaktortanken 

När ångan har kondenserats har den en temperatur på drygt 30   och därefter höjs trycket med 

hjälp av kondensat- och matarvattenpumpar. Pumparna driver kondensatet vidare genom ett antal 

värmeelement som höjer vattnets temperatur. Vattnet passerar ett reningsfilter som tar bort 

föroreningar vilka kan orsaka korrosion i tanken och rören. När kondensatet har kommit fram till 

ånggeneratorn eller reaktortanken beroende på reaktortyp, har kondensatet ett tryck som motsvarar 

reaktortankens eller ånggeneratorns på 6-7 MPa och temperaturen är ungefär 200  . 

 

Säkerhet 

Säkerheten är en av de viktigaste aspekterna för kärnkraftverken. Kontrollrumspersonalen har hela 

tiden uppsikt över värden som har betydelse för reaktorsäkerheten. Det finns också ett antal 

skyddsbarriärer och ett filter för att minska mängden läckage av radioaktivitet vid en incident. 

 

1. Bränslet i sig är i keramisk form och har en smältpunkt på 2800  , vilket gör att det inte är 

speciellt lättlösligt varken i vatten eller i luft.  

2. Bränslerören är inkapslade i gastäta rör av zirkaloy. 

3. Reaktortanken är i sig en barriär, då den består av mellan 15-20 cm stål. 

4. Reaktortanken sitter i sin tur i en reaktorinneslutning, denna är gastät och har vattensprinklers 

som körs igång vid en olycka för att kyla tanken, dessutom binder vattnet en del av de radioaktiva 

ämnena. Reaktorinneslutningen består av metertjocka betongväggar. 

5. Själva reaktorbyggnaden har också metertjocka betongväggar som skall kunna klara av att ett 

flygplan kraschar in i det. 
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6. I anslutning till reaktorbyggnaden finns det ett filter som tar bort 99,96 % av det radioaktivt 

material som kan ge markbeläggning om ventilerna i reaktorbyggnaden skulle behöva öppnas för att 

släppa ut gas och ånga.47 

 

Kärnkraftverken använder sig av två grundläggande säkerhetsfilosofier för att öka säkerheten, 

redundans och diversifiering. 

 Redundans innebär att viktiga komponenter finns i flera uppsättningar som är oberoende av 

varandra. Om en komponent havererar tar de andra vid, vilket gör att systemet kan fortsätta 

fungera på ett säkert sätt vid en incident.  

 Diversifiering betyder att komponenter är av olika typ eller tillverkare, om det finns specifika 

modellfel kommer inte samtliga komponenter att slås ut. Ett bra exempel är pumparna för 

kylvatten på kärnkraftverken, där både redundans och diversifiering används. För tillräcklig 

kylning behövs två pumpar, istället används fyra där inte alla är av samma modell. 

 

4.4 Driftpersonal 

Inledning 
Varje block, det vill säga varje reaktor med tillhörande turbinhallar har sju skiftlag, de består i regel av 

cirka åtta medarbetare. Skiftchefen, turbinoperatören, reaktoroperatören och assisterande 

reaktoroperatören arbetar inifrån kontrollrummet. De resterande fyra i skiftlaget är stationstekniker, 

tre av dessa befinner sig mestadels nere i turbinhallarna och genomför ronderingar samt periodiska 

tester av till exempel turbinerna, pumparna, och generatorn. Den fjärde stationsteknikern befinner 

sig normalt på reaktorsidan där denne genomför ronderingar samt periodiska tester av olika 

komponenter med betydelse för reaktorsäkerheten. Arbetsdagen börjar med en rapportavlämning, 

där var och en av de som arbetar i kontrollrummet får en genomgång av läget av sin motpart från 

skiftlaget de avlöser. Därefter har skiftlaget ett kort möte, där jämförs den informationen som har 

mottagits fått det avlösta skiftlaget. Det här görs för att undvika missförstånd och säkerställa att alla 

har tillgång till samma information. 

 

Kontrollrummet 

Nedan beskrivs hur ett typiskt kontrollrum vid ett kärnkraftverk kan se ut:  

Skiftchefen sitter i ett båsformat utrymme bakom reaktoroperatörerna och turbinoperatörerna, 

detta för att ha full överblick över kontrollrummet. Kontrollrummet i sig är format likt en halvcirkel 

med en diameter på ca 10-15m. Utmed cirkelbågen finns en kontrollvägg varifrån anläggningen kan 

styras och värden från reaktor, turbinanläggningen, generatorn kan avläsas. Det går också att styra 

strömförsörjningen för blocket. Förenklat håller reaktoroperatörerna uppsikt över den vänstra halvan 

och turbinoperatören över den högra. Framför kontrollväggen finns två öar, en till vänster med 

instrument för reaktoroperatören, en till höger för turbinoperatören. Framför skiftchefens bås finns 

ytterligare en arbetsö som delas av reaktoroperatörer och turbinoperatören. 
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Skiftchefen 

Alla delar i ett kärnkraftverk måste med jämna mellanrum underhållas och besiktas. Det handlar om 

tusentals delar med olika frekvens på underhålls- och besiktningsarbete. Därför används ett 

datorprogram för att ta fram en lista med underhålls- och besiktningsarbete för dagen. Skiftchefen 

gör en prioritering på vad stationsteknikerna skall utföra för arbetsuppgifter utöver normala ronder 

under dagens skift. Det baseras på datorlistan tillsammans med de brister och felanmälningar som 

skett dagen innan. 

Skiftchefen har oftast arbetat både som reaktor- och turbinoperatör, men det är inte ett måste. Har 

skiftchefen enbart arbetat på ena sidan får denne genomgå en del av utbildningen för den andra 

sidan. Anledningen till detta är att skiftchefen är ansvarig för vad som händer i kontrollrummet och 

skall även kunna hjälpa till vid situationer som uppstår, exempelvis kan skiftchefen ta över 

turbinoperatörens uppgifter under en kort stund om denne måste gå från rummet. 

 

Reaktoroperatören 

Reaktoroperatören har hand om reaktorn och allt som hör den till. Operatören ser till att härden har 

rätt temperatur, genom att exempelvis ha uppsikt över och reglera styrstavarna, kylvattnet samt 

borhalten eller huvudcirkulationspumparna, beroende på reaktortyp. Operatören har ett A3-papper 

med 50-60 olika mätvärden som skall avläsas och skrivas ner var fjärde timme. Det handlar till 

exempel om temperatur och tryck före och efter diverse pumpar, kylvattenflödet eller nivån i 

borsyratankarna.  

På baksidan av detta A3-papper finns ytterligare runt 100 mätvärden som skall anges en gång per 

skift, det handlar bland annat om reaktorinneslutningens tryck och strålningsövervakning. 

 

Turbinoperatören 

Turbinoperatören övervakar turbinerna och generatorn så att ström skickas ut till ställverket för att 

där kopplas ihop med det svenska elnätet. Operatören har dessutom ansvar för verkets egen 

elförsörjning. 

Precis som reaktoroperatören har turbinoperatören ett dubbelsidigt A3-papper fullt med mätvärden 

som skall avläsas var fjärde timme. Totalt är det runt 100 mätvärden som skall skrivas ner och det tar 

ungefär en timme. Exempel på mätvärden som skall avläsas är trycket före och efter hög- och 

lågtrycksturbinerna, tryck och flöde före och efter matarvattenpump samt generatorns spänning och 

effekt.48 49 

 

4.5 Kärnkraft och miljö 
Det finns flera olika sätt att tillverka el på, en av aspekterna som måste betraktas är hur denna 

elproduktion påverkar miljön. Idag talas det mycket om växthusgaser och då framförallt    . 

Utsläppen av dessa gaser har redan och kommer fortsatt att påverka klimatet genom en 

temperaturökning, med risk för översvämningar på vissa områden och torka på andra. För att kunna 

jämföra olika produktionsmetoder för el mäts utsläppen i antal gram     per producerad 

kilowattimme. 
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I jämförelsen används Ringhals utsläpp, då de kan ses som representativa för ett kärnkraftverk. 

Ringhals släpper ut 6 g    /kWh 50, att jämföra med vindkraftens 15 g    /kWh51. Koldioxiden står 

för 84 % av alla växthusgaser som släpps ut från Ringhals, de resterande 16 % är en mängd olika 

gaser som metan (3 %),52 totalt släpper Ringhals ut 7,1 g växthusgaser/kWh. Vid beräkning av dessa 

siffror tas hela processen med, uppbrytning av uranmalm, anrikningsprocessen, utsläpp vid 

byggandet av reaktorbyggnaden samt mellan och slutförvaringsbyggnader. 

 

Strålningen är omdebatterad när det gäller kärnkraft. För närboende kring Ringhals bidrar verket 

med 0,0003 mSv/år53 vilket kan jämföras med en njurröntgen som ger en dos på 2,2 mSv54 eller att 

bo i ett radonhus som ger en dos på 0,8 mSv/år. En genomsnittlig svensk utsätts för en dos på ca 3 

mSv/år. 
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5 Teoretiska perspektiv på lärande 

 

5.1 Inledning 
Vid planering och genomförande av utbildning spelar synen på lärande och kunskap en avgörande 

roll för hur undervisningen läggs upp och vilket resultat som vill uppnås. Det finns några 

grundläggande teorier inom pedagogiken och andra synsätt som beskriver lärande utifrån olika 

utgångspunkter. Nedan beskrivs några teorier kortfattat.  

 

5.2 Lärandeteorier 
Behavioristiskt synsätt är en av de grundläggande teorierna om lärande och handlar om att 

effektivisera undervisningen55. Betoningen ligger på positiv förstärkning från läraren som håller igång 

motivationen, eftersom man tänker att det inte finns en ”inre motor” hos eleven. Det handlar 

framförallt om att förstärka ”rätt” beteenden genom belöning och där relationen mellan lärare och 

elev är central.56 Komplicerade beteendemönster delas in i sekvenser och lärs ut del för del. Det ses 

som att det finns ”rena” generella kunskaper som inte beror på sammanhang och kultur.  

 

Det går att se behavioristiska inslag exempelvis vid träning i flygsimulatorer som är ett viktigt 

hjälpmedel för flygträning. Flygsimulatorer används för utbildning, träning och prov för 

medlemmarna i en flygbesättning. I simulatorn tränas besättningens förmåga att klara olika 

realistiska flygsituationer och vissa beteenden är önskvärda, andra inte i denna typ av miljö. 

 

Kognitivismen är en annan teori om lärande som koncentrerar sig mycket på tänkandet. Eleven ses 

inte som en passiv mottagare av kunskap utan det finns en egen inre aktivitet. Läraren skall enligt 

denna teori inte förekomma eleven och ge svaren direkt, utan det är viktigt att först låta eleven själv 

upptäcka saker och med fantasi och egen tankevärld skapa sig en bild av hur något hänger ihop.  

 

Adaptionsprocessen mellan individen och omgivningen går till så att det som eleven redan känner till 

assimileras (läggs till) och det som eleven inte hört eller det som inte ”stämmer in” ackommoderas 

(omtolkas) för att anpassa sin kunskap till omgivningen.57 Detta är den jämviktsprocess som enligt 

konstruktionismen beskriver hur kunskap kognitivt skapas inom eleven. Språket ges en viss betydelse 

för inlärning, det ses som ”kläder för tanken”.58 Samarbete elever emellan anses vara viktigt och 

tillsammans når man längre. Kulturen och miljön betraktas däremot som en ”passiv kuliss” och här 

finns en likhet mellan behavioristiskt och kognitivistiskt synsätt. 

 

Sociokulturellt synsätt är en teori inom pedagogiken som ser lärande som en social aktivitet bunden 

till den kontext den sker i. Den lyfter fram att det är mycket positivt att elever samarbetar och 

kommunicerar med språket som det viktigaste verktyget för att vidga gränserna för vad som är 
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möjligt. Gruppens framsteg drar fram och lyfter individen och alla hjälpmedel som används i 

undervisningen är laddat med kultur och förmedlar kunskap i sitt sociala sammanhang.59 

 

Elevens egen aktivitet anses, liksom enligt kognitivistiskt synsätt, viktig och därtill är det sociala 

samspelet avgörande för utvecklingen och står i direkt samspel med omgivningen. Läraren skall spela 

en aktiv roll och skall lyfta eleven till den ”proximala utvecklingszonen” där eleven får stöd att klara 

det som den klarar på egen hand i morgon. Föremålet för analysen av lärande är inte ”den enskilda 

eleven som lärande person eller läraren eller läromiljön utan hela aktivitetssystemet som består av 

samverkande individer, situationer, aktiviteter, ämnesinnehåll och de mer omfattande kontexter som 

bidrar till att ge mening åt det som sker”.60 Med det menas att det inte bara är en faktor som är viktig 

för att förstå hur lärande går till, utan det är hela det sociala och kulturella sammanhanget som har 

betydelse. 

 

Den progressiva pedagogiken är en inriktning som menar att kunskap måste komma till nytta och 

anknyta till verkligheten. Teori, praktik, reflektion och handling måste hänga ihop. Skolan ses inom 

progressivismen inte som en förberedelse för någonting som kommer senare, utan som en del av 

livet.61 Praktiska övningar och verklighetstrogna miljöer är det bästa sättet att lära sig i stället för 

utantill-kunskap och utbildning skall verka för att utveckla människans förmåga till problemlösning 

och kritiskt tänkande. För detta krävs aktiva elever, en aktiv lärare och en aktiv miljö och har på detta 

sätt många beröringspunkter med sociokulturellt synsätt, ”Handling och arbete står i centrum för 

båda”.62 Denna inriktning handlade därutöver mycket om en form av demokrati- och 

medborgarfostran. 

 

5.3 Praktiskt lärande 

Donald Alan Schön (1930-1997) har beskrivit hur förhållandet mellan teoretisk och praktiskt lärande 

kan förstås. Han har använt begreppet reflektion för att visa hur det påverkar lärande för individer i 

yrken som kräver att teoretiska kunskaper kommer till uttryck i praktiken. Görs en snabb tillbakablick 

till tiden efter andra världskriget när en teknisk kapplöpning startade. Kapplöpningen mellan 

framförallt USA och Sovjet hade stor inverkan på hur hela det västerländska samhället utvecklades 

och blev väldigt beroende av teknik. I denna tävlan blev man i USA övertygad om att det var 

professionella yrken som forskare och ingenjörer, läkare och lärare, som skulle garantera landets 

framgång.  

 

Detta skapade samtidigt en form av övertro på en teknisk rationalism som skulle lösa samhällets alla 

problem. Väldigt stora summor satsades under denna period på medicinsk och naturvetenskaplig 

grundforskning och när man såg framgångarna det gav, försökte man också översätta det på 

humanistiska forskningsfält som exempelvis utbildning och social verksamhet.63 Tron på det 

professionella och den tekniska rationaliteten mattades av på 80-talet när det konstaterades att det 
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inte räckte till för att lösa alla samhällets problem. Medvetenheten ökade angående bristerna i 

denna uppfattning och hur komplicerat och komplext det praktiskt är när olika situationer uppstår.  

 

Professionell kunskap innefattar alltså inte bara den tekniska rationaliteten utan behöver beskrivas 

med något mer. Det finns en process som bygger upp denna kunskap och det kallas ”kunskap i 

handling”64 och tar hänsyn till det unika som möts i praktiskt divergenta och osäkra situationer. Det 

kan inbegripa konflikter mellan olika värden. Hela denna process beskriver ett sunt förnuft som 

innefattar ett ”know how” som utvecklas som en kunskap uttryckt i en intelligent handling. 

 

Tyst kunskap (tacit knowing) är en term först använd av Michael Polanyi65 och är den kompetens som 

är personligt färgad och baserad på erfarenhet. Den skapar förutsättningar för att lösa problem eller 

utföra arbetsuppgifter och är den kunskap som kommer till uttryck i handlingen. Den beskrivs som en 

kunskap bunden till situationen och ofta praktikerns sätt att arbeta och kan illustreras av den känsla 

som man har med en ledpinne i handen. Den första medvetenheten hur pinnen känns i handen 

övergår senare till en känsla för det objekt som man nuddar med spetsen. Transformationen går från 

medvetenhet om känslan i handen till känslan för det objekt som undersöks. Det sunda förnuftet 

innebär också att vi tänker på vad vi gör och reflekterar.  

 

Den speciella sorts reflektion som menas här, är den som sker i handlingen, snarare än den när 

individen efteråt distanserar sig och funderar på vad han eller hon gjort. Det gäller att lära sig att 

anpassa sig efter situationen och öva upp en känsla för det man gör. När intuitiva eller spontana 

handlingar utmynnar i det vi väntat oss tänker vi oftast inte så noga på det.66 Det är framförallt när 

det oväntade resultatet, både om resultatet är det vi hoppas eller om det är dåligt, som vi reflekterar 

i handling. 

   

Teorin byggs på med att det är förmågan att känna igen okända situationer och översätta dem till 

kända och det som skall göras i dessa, som också bygger på erfarenheten att ”reflektera i handling”. 

Det är vad som sedan berikar repertoaren av färdigheter.67 Reflektionen från enskilda situationer kan 

sedan översättas till fler, inte som generella principer, men bidra till praktikerns uppsättning av 

exempel som kan sättas samman till nya varianter.  

 

För att praktiskt experimentera och pröva nya angreppsätt i sammanhanget av reflektion i handling 

kan göras på tre sätt. Det första utforskande sättet är grundläggande experimenterande och det 

används på nya outforskade områden. Det andra sättet är att vidta en åtgärd och därefter utvärdera 

om det gav önskad effekt och det tredje är hypotesprövning. Praktikerns sätt att experimentera är 

att använda sig av alla tre sättens experimenterande samtidigt och alla tre funktioner uppfylls i 

samma handling och det är hur det skiljer sig från forskarens sätt att experimentera.68 
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5.4 Lärande organisationer 
Det var Kolb69 som först ville dela in lärande i vad han kallar personlig kunskap och social kunskap. 

Den personliga kunskapen grundar sig på den egna erfarenheten genom hur individen uppfattar 

saker och hur det förhåller sig till den sociala kunskapen. Den sociala kunskapen upprätthålls med ett 

symbolspråk, men bärs även upp och återskapas av varje människa individuellt. Kunskap, enligt Kolb, 

är resultatet av omvandlingen dem emellan.  

  

Förhållandet mellan en lärande organisation och de individer som ingår i den har beskrivits av både 

Argyris (f. 1923) och Schön. För att beskriva handlingsstrategier i en organisation och förhållandet till 

de individer som ingår i den förklaras med hjälp av deras definition av två sorters handlande. Det 

första är det officiella som omfattar mål, antaganden, normer och värderingar som personer påstår 

är vägledande för hans eller hennes beslut och kan variera mellan allt från en diktatorisk och 

auktoritär stil, till demokratisk och engagerande.70  

 

Det andra beskriver två modeller för de underliggande individuella normer som kommer av behovet 

av kontroll. För den enskilda individen kan det vara en förkroppsligad och skickligt använd stil, den 

inte överhuvudtaget tänker på. Den individuella stilen kan enligt Argyris och Schön ha två utseende, 

antingen vad de kallar för modell 1, som går ut på personlig vinning och att skydda sig själv genom att 

lyssna mest till sin egen tolkning av vilka mål man vill uppnå och att undertrycka negativa känslor. 

Alternativet är modell 2, att man grundar sitt handlande på god information och öppenhet. Vad en 

organisation säger att den gör, skiljer sig på det sättet ofta åt, mellan vad den faktiskt gör. 

 

Denna bild kan kopplas ihop med begreppen ”singleloop-lärande” och ”doubleloop-lärande” som är 

modeller för hur lärande i en organisation går till.71 Det startar med en loop som utgår från 

handlingsstrategier som leder till konsekvenser och går därefter tillbaka till nya handlingsstrategier. 

Detta är vad Argyris kallar för ett singleloop-lärande, det löser det akut uppkomna, men detta leder 

inte till lösning av de mer grundläggande värderingar som kan ge svar på varför problemen finns. För 

att få svar på den frågan måste det läggas till en extra loop som går från konsekvenser tillbaka till 

styrandeprogram eller huvudprogram som ligger före och i sin tur styr beteenden. Med den extra 

loopen har organisationen gått från single loop-lärande och nått upp till doubleloop-lärande. 

  

Schön beskriver i sitt systemtänkande att det sociala systemet strävar efter att bevara sin inbördes 

ordning och att det finns en tröghet och cirkulära, självförstärkande försvarsmekanismer mot 

förändringar.72 Denna ”dynamiska konservatism” inträder när yttre eller inre störningar ökar trycket 

på systemet, då ökar systemet sin egen energi för att förbli intakt. Detta kan i förlängningen leda till 

att organisationen splittras i mindre slutna delar som har lite utbyte med andra. Det är inget som 

karaktäriserar en lärande organisation. 

 

Organisatoriska försvarsmekanismer inträder för att skydda deltagarna från pinsamheter vid 

exempelvis misstag eller andra hot och på samma gång förhindrar dem att upptäcka orsakerna till 
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pinsamheterna eller hoten.73 Om individernas handlingsplaner är enligt modell 1, hindrar det från 

doubleloop-lärande och överbeskyddar både individerna och organisationen. Individer som använder 

sig av modell 2 har möjlighet att avbryta sådana negativa processer och kan istället verka för en 

lärande organisation med doubleloop-lärande.74 Förklaringen till dessa negativa försvarsmekanismer 

ligger på detta sätt både på ett individuellt- och organisatoriskt plan och gör att det blir omöjligt att 

förändra det ena utan att förändra det andra.75 Förändringar kan inte genomföras utan att förändra 

villkoren, vilket i sin tur leder till nya konsekvenser och kräver att man talar om hur det skall gå till.76 

 

För att bli en lärande organisation där teamet lär sig och utvidgar sitt tänkande gemensamt, bör det 

finnas utrymme för dialog. I en dialog kan individerna i teamet fritt föra fram tankar och åsikter och 

det är någonting som teamet måste träna på. En diskussion går istället ut på att övertyga varandra. 

Hur skall då en dialog kunna föras på en arbetsplats med flera hierarkiska nivåer? Det skall vara 

möjligt om den är i balans med diskussionen som leder fram till beslut. Med dialogen har gruppen en 

möjlighet att kommunicera och veta att de har ett gemensamt tankesätt eller om de förstår 

varandras språk.77 

 

Kollektivt lärande eller lärande på organisationsnivå kan beskrivas med de redan förklarade 

begreppen singleloop-lärande och doubleloop-lärande. Det kan läggas till ytterligare en loop enligt 

Swieringa och Wierdsma, för att nå upp till nästa nivå av trippleloop-lärande.78 Det går då tillbaka en 

loop och ger återkoppling till de mer grundläggande principerna som bär upp hela organisationen. 

Det är vad organisationen är och vad den vill vara. Regler, insikter och principer representerar 

förändringar på olika nivåer i en organisations beteende. ”Förändringar av regler motsvarar 

singleloop-lärande. Förändringar av insikter är doubleloop-lärande och förändringar av principer är 

tripleloop-lärande”.79 Det kan kan ta lång tid att nå till denna nivå i en organisation för det krävs att 

kulturen förändras i grunden. 
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6 Metod och genomförande 

 

6.1 Intervju, dokument- och fältstudie 
Den kvalitativa undersökningen som detta är, gör det möjligt att öka förståelsen av ett fenomen 

genom att utgå från enskilda fall. Intervjupersonerna får beskriva och relatera till det som skall 

studeras och sätta in det i ett meningsfullt sammanhang. Intervjuformen passade denna studie, 

istället för att använda exempelvis enkät, då antalet intervjuade är begränsat och bearbetningen av 

material blir hanterligt. I kvantitativa studier besvaras frågan om något är mer eller mindre, istället 

för hur något är.  

 

En öppen intervjuform valdes framför strukturerad, då öppen intervju passar bättre när det gäller 

åsikts- och attitydfrågor.80 I den öppna intervjuformen ges den intervjuade frågor som ger möjlighet 

att fritt sätta begrepp och resonemang i ett sammanhang som den personen anser betydelsefullt. 

Den som svarar ger alltså sin bild av verkligheten och ”det är just det subjektiva som söks, vilken 

mening och innebörd en individ ger ett fenomen som intervjuaren intresserar sig för och närmar sig 

genom att förstå respondentens sätt att tänka”.81 

  

En helt strukturerad intervju eller enkät passar frågor av faktakaraktär bättre och enkät är speciellt 

bra om ett stort antal personer skall intervjuas, då det underlättar efterarbetet av materialet. Vid 

attityd-, åsikts- och bedömningsfrågor som denna studie till största delen handlar om är dessutom 

samspelet viktigt mellan den som intervjuar och den intervjuade.  

 

Den direkta kommunikationen gör det enklare för intervjuaren att ställa följdfrågor som dyker upp i 

stunden och ökar möjligheten för den intervjuade att ge nyanserade svar. Det är med tanke på detta 

också en stor fördel att träffa de som intervjuas då svaren blir mer inträngande och detaljerade, än 

att exempelvis genomföra telefonintervjuer.82 Förutom intervjuerna har vi genomfört 

litteraturstudier, dokumentstudier och fältstudier. Fältstudierna ägde rum både i fullskaliga 

simulatorer av kontrollrum på KSU Studsvik och på Ringhals, samt i kontrollrum på Ringhals. 

 

6.2 Urvalsprocessen 
Till intervju valdes personer som arbetar med kompetens- och utbildningsfrågor i olika befattningar 

på verken (FKA och RAB), och KSU utifrån att vi skulle få en helhetsbild av hur SAT uppfattas och 

används i olika delar av bolagen. Det var chefer och medarbetare som arbetar med utbildning 

representerade på olika nivåer för att få olika infallsvinklar till kartläggningen av attityden mot SAT. 

Exempelvis valdes cheferna för kompetensförsörjning på de båda kärnkraftverken ut samt 

kompetensutvecklare för driften på olika block på Ringhals och flera som arbetar med 

kompetensutveckling på Forsmark. På KSU intervjuades både vice VD, personalchefen och flera som 

arbetar med verksamhetsutveckling och utbildningsprocessen på huvudkontoret i Studsvik och lokalt 

på kärnkraftverken.  
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Externe handledare professor Jan Blomgren på Vattenfall, var behjälplig med att ordna 

kontaktpersoner på de olika bolagen. De fick därefter själva välja ut en handfull personer som de 

tyckte var givande för oss att intervjua. Efter tre till fyra intervjuer på varje bolag hade vi fått en bra 

grund för vår studie och kunde senare genomföra kompletterande intervjuer för att få fler 

infallsvinklar. Målet var att personerna som valdes ut för intervju skulle ge oss en allsidig bild med 

många aspekter. 

 

6.3 Praktiska och etiska ramar för intervjuerna 
De praktiska och etiska ramarna kring intervjuerna bestämdes. Syftet klargjordes innan intervjun 

genom att uppgiftsbeskrivningen mejlades till de personer som skulle intervjuas. Med denna 

beskrivning fick den som skulle intervjuas möjlighet att läsa in sig på innehåll, upplägg för studien och 

hur intervjun och studien skulle genomföras. I början av alla intervjuer upprepades bakgrund och 

syfte för att försäkra intervjupersonen var insatt i uppdraget. Intervjupersonen hade i och med detta 

möjligheten att skapa sig en uppfattning om förväntade slutsatser och resultat av intervjun. 

Frågematerial och tema förändrades efter vem som skulle intervjuas och vilket bolag den 

representerade, men även efter att vår förståelse av begreppen ökade i takt med antal intervjuer och 

mängden litteratur och dokument som lästs.  

 

Det praktiska genomförandet av intervjuerna gick till på så sätt att en av oss agerade 

huvudintervjuare vid varje intervju (en roll vi skiftade på) och den andra personen förde anteckningar 

och ställde kompletterande frågor mest i slutet av intervjun. Intervjutiden sattes till en timma per 

intervjuperson. Efter godkännande från den intervjuade spelades intervjun in och löfte gavs om att 

inte säga vem som sagt vad och att det bara var vi själva som skulle lyssna på intervjuerna. 

Inspelningarna var till för att komplettera anteckningar gjorda under intervjun och att ha möjlighet 

att i efterhand kunna lyssna igenom och sammanfatta materialet så resultatet skulle bli så bra som 

möjligt. De intervjuade informerades om att inspelningarna skall raderas efter att den akademiska 

rapporten blivit godkänd. 

 

Vi har hållit oss till de forskningsetiska grunderna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

som innebär fyra huvudkrav, regeln om frivillighet, regeln om samtycke, regeln om att den som 

deltar skall kunna avbryta och regeln om beroendeförhållanden.83 

 

6.4 Genomförandet 
De första intervjurundorna gick till Forsmark och till KSU i Studsvik. Vår tanke var att åka ut och träffa 

och intervjua personer väl insatta i SAT-metoden på ett tidigt stadium i arbetet som kunde ge oss en 

snabb introduktion till vad det handlade om, istället för att vänta längre med de första intervjuerna 

och bara börja läsa dokument, litteratur och manualer. Nästa resa gjordes till Ringhals och vi hade vid 

det laget satt oss in i SAT-modellen bättre. Frågorna hade utvecklats och kartläggningen om hur de 

intervjuade uppfattar SAT och hur den används började ta form.  

 

Därefter gjordes en andra resa till Forsmark där tre personer intervjuades och med nästa resa ner till 

KSU i Studsvik hade tolv intervjuer genomförts, fyra från vardera Forsmark, Ringhals och KSU i 
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Studsvik. Därefter hade vi en handledarträff med alla handledare och presenterade det resultat som 

framkommit dittills och diskuterade de förslag på enhetlig implementering som började ta form.  

 

Efter att materialet analyserats och sammanställts anordnades ett arbetsmöte på Forsmark dit alla 

intervjuade var inbjudna att delta. Det var även fler på verken och KSU inbjudna som kunde vara 

intresserade. Förutom vi själva och vår handledare Jan Blomgren, deltog tre personer som intervjuats 

på Forsmark tillsammans med personalchefen, två intervjuade från KSU och två intervjuade personer 

på videolänk från Ringhals i det två timmar långa mötet. Syftet med detta var en form av redovisning 

och att ge de intervjuade möjlighet att diskutera och ge återkoppling på vad vi hade kommit fram till 

och få igång en diskussion om vår kartläggning och våra resultat innan rapportskrivningen fortsatte.  

 

Det blev ett givande tillfälle och diskussionen engagerade och kom snabbt igång och vi fick ibland 

förklara vad vi menade med olika saker. Mest stärktes vi i att deltagarna ansåg att det fanns substans 

i de resultat som presenterades.  

 

Den sista intervjuresan gick sedan tillbaka till Forsmark för tre kompletterande intervjuer. De 

intervjuade fick även ta del av och diskutera kring de resultat som tidigare presenterats under 

arbetsmötet på FKA. Det stärkte och bekräftade resultaten ytterligare. 

 

6.5 Bearbetning och syntes 

Efter genomförda intervjuer har en sammanställning gjorts och materialet sorterades efter vad som 

stämmer överens i uppfattningarna mellan bolagen och vad som skiljer sig åt. Vi har sedan lyft fram 

både förslag som kommit från de intervjuade och våra egna förslag på förbättringar för att förenkla 

en enhetlig användning av SAT. Totalt sett har ungefär hälften (nio personer) av de som arbetar med 

kompetensfrågor på de båda kärnkraftverken och därtill totalt sex personer från KSU intervjuats.  
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7 Resultat 

 

7.1 Inledning 
I detta kapitel presenteras de uppfattningar som har framkommit vid genomförda intervjuer. När 

bolagens namn skrivs ut menas att majoriteten av de intervjuade från det bolaget står för en viss 

uppfattning. 

 

7.2 Samsyn mellan de tre bolagen 
Under sammanställningen av materialet från intervjuerna utmärkte sig ett antal punkter, där de 

intervjuade från de tre bolagen, Forsmark, Ringhals och KSU hade en samsyn. 

 

En klar majoritet av de intervjuade ansåg inte att SAT i sig behöver ändras utan det är tillämpningen 

av modellen som måste ses över. Det är svårt att hitta en funktionell nivå i analysfasen och 

genomförandet av utbildningen måste matcha det behov av kunskaper, färdigheter och attityder 

som verken önskar hos sin personal. 

 

Systematik och granskning 

Ett vanligt förekommande svar på frågan vad SAT är, är ”en systematisk metod för att ta fram 

utbildningar”. Det är själva processen som skall vara systematisk, alla arbetsuppgifter skall 

analyseras, utbildningen skall utvecklas, designas, genomföras och utvärderas. Systematiken är något 

som samtliga intervjuade är överens om är viktigt och det ger en trygghet i att viktiga delar inte 

glöms bort vid framtagning av en utbildning. Dessutom påpekas att systematik vid framtagande av 

utbildning krävs av Strålsäkerhetsmyndigheten. Det finns därför en gemensam uppfattning om att 

det inte går att ersätta SAT med en icke-systematisk metod.  

 

Utöver detta hänvisar de intervjuade till att IAEA och WANO rekommenderar SAT som modell för att 

ta fram utbildningar inom kärnkraft. Det är enklast att använda sig av SAT-metoden, eftersom större 

delen av alla andra kärnkraftsoperatörer i världen använder sig av densamma. En stor fördel är att 

det finns möjlighet till internationell granskning. Om metoden används likartat på all träning av 

personal inom kärnkraft i Sverige förenklar det granskning från myndigheter och ledning. 

 

Detaljnivån i analysfasen 

Analysfasen i SAT anses av de intervjuade vara nyckelfasen till att bygga en gedigen utbildning och 

kräver mycket resurser. Den startar med kartläggning av alla arbetsuppgifter, en värdering av dem 

och bryts sedan ned i detalj och det kan vara flera tusen arbetsuppgifter för varje block. Vid 

analysarbetet krävs det tekniska specialister vilka ofta är personal vid kärnkraftverket och det 

innebär att det till viss del konkurrerar med ordinarie arbete. När det gäller detaljnivån intygar 

samtliga intervjuade att det skiljer sig åt, inte bara mellan de olika kärnkraftverken, utan även 

inbördes mellan blocken på samma kärnkraftverk. Alla är överens om att det är svårt att definiera en 

funktionell nivå.  

 

Behovet av hur många steg arbetsuppgiften bryts ned i varierar beroende på dess karaktär. 

Driftpersonalen har ofta instruktionsstyrda arbetsuppgifter med krav på stor säkerhet och därför 
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behöver de arbetsuppgifterna brytas ned i fler steg än vad som behövs för arbetsuppgifter inom 

andra befattningar.  De uppgifter som inte har direkt påverkan på säkerheten vid kärnkraftverket kan 

beskrivas med mer generella kompetenser. Det finns därför en samsyn bland de intervjuade, att 

detaljnivån behöver variera beroende på vilken arbetsuppgift som skall analyseras. Resurserna som 

krävs för att analysera en specifik arbetsuppgift ned till en viss nivå måste motsvara nyttan av den 

detaljnivån.  

 

Utbildning och spårbarhet 

En återkommande uppfattning är att det är positivt att användningen av SAT som utbildningsmodell 

låter innehållet styra antalet lektionstimmar, istället för att ett visst antal lektionstimmar skall fyllas 

med utbildningsmaterial. Väsentliga delar av utbildningen riskeras då att missas. När innehållet får 

styra antalet lektionstimmar känner sig de intervjuade säkra på att innehållet på utbildningen 

innehåller alla väsentliga delar. Det bidrar till att det blir lättare att ha spårbarhet i utbildningen, 

vilket krävs av strålsäkerhetsmyndigheten. Mot denna bakgrund känner de flesta intervjuade att de 

får stöd och riktning av metoden.  

 

Det finns också utbildare framförallt på KSU som uppfattar SAT som ett allt för fyrkantigt och 

ingenjörsmässigt verktyg när man arbetar med människor. Det ses som en nackdel då utformningen 

av lektionerna blir väldigt styrda och den pedagogiska kreativiteten hämmas. En punkt som är 

återkommande är utbildares bakgrund. Vid verken finns en samsyn om att det i första hand är bättre 

att använda tekniska ämnesexperter som har arbetat inom kärnkraftsindustrin och ge dem en 

pedagogisk utbildning än att ge pedagoger en teknisk grundutbildning. 

 

Utvärdering 

Eftersom analysfasen är så pass resurskrävande finns uppfattningen att utvärderingsfasen ofta blir 

lidande i SAT-modellen. I standardmodellen av SAT återkopplas utvärderingen till analysen, men 

KSU:s processkarta visar att återkoppling dessutom bör ges till var och en av faserna. På verken anses 

det vara viktigt att få en bra utvärdering av kurserna eftersom det möjliggör granskning av de kurser 

som KSU genomför. Verken som är beställare av utbildning känner att de har varit dåliga på att kräva 

ordentliga utvärderingar och KSU anser att de kan bli bättre på att genomföra utvärderingar. Utöver 

utvärderingen av själva utbildningen vill de även mäta effekten av utbildningen, detta görs redan idag 

men det är något som verken vill bli bättre på.  

 

Förutsättningar för utbildning 

När den första generationens kärnkraftspersonal i Sverige skulle utbildas med SAT skapades 

utbildningen utifrån andra förutsättningar än vad som råder idag. Förr fanns en rekryteringsbas bland 

sjö- och driftingenjörer samt de som genomgått fyraårig teknisk linje på gymnasienivå. Ungdomar 

hade generellt andra tekniska kunskaper från exempelvis mekande med bilar och mopeder. Idag 

finns inte dessa fyraåriga tekniska utbildningar och sjönäringen har kraftigt minskat och ungdomar 

har andra tekniska kunskaper idag med exempelvis datorer. 

Utbildning måste uppmärksammas mer på ledningsnivå och allmänt komma upp på agendan. Om 

ledningen kan se att ekonomiska förluster, beroende på mänskliga misstag, minskar med goda 

utbildningsrutiner kommer utbildningsfrågor att prioriteras högre. Men det är även viktigt att 

attityden mot utbildning på verken blir mer positiv då många internkurser brottas med 
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närvaroproblem. På KSU återfinns inte samma problem eftersom deras kurser avgör om 

medarbetaren blir behörig till en specifik befattning och att det finns krav på att återträna för att 

behålla sitt certifikat. Detta är inget som har med själva SAT-modellen att göra men är en 

förutsättning för utbildningsfrågor på verken i allmänhet. 

 

7.3 Bolagsspecifika uppfattningar 
Vilken attityd och synsätt som finns gentemot SAT skiljer sig åt mellan bolagen. Det finns också 

skillnader i hur SAT har använts och i vilken riktning respektive bolag vill arbeta framöver. 

 

Ringhals 
Ringhals har genomgått stora moderniseringar av kärnkraftverken och tekniken har således 

uppdaterats i stor omfattning. Detta är anledningen till att analysarbetet av arbetsuppgifter släpar 

efter. Det är i första hand Ringhals mål att komma ikapp med detta arbete. 

 

Attityd och syn på SAT och utbildning 

När det gäller attityden mot SAT anser de intervjuade att det inte är avgörande vad 

utbildningsmetoden kallas utan att det är systematiken i processen som är det viktiga. Det finns inget 

behov för personal och chefer i allmänhet att kunna SAT-modellen i någon större utsträckning om 

inte denne arbetar specifikt med utbildningsfrågor. Det räcker med att kunna utföra sin uppgift i den 

fas av SAT som personen deltar i. Kompetensutvecklaren tar ett helhetsansvar för 

utbildningsprocessen, medan ämnesexperterna koncentrerar sig på arbetsuppgiftsanalyser och 

utbildare på genomförandet. De intervjuade ser inget behov av att alla behöver vara involverade i 

alla faser och därmed inte behöver ha kunskap om SAT i stort. 

 

Efter flera utredningar gjorda i slutet av 2011 fick Ringhals kritik för att cheferna inte har tillräcklig 

förståelse och kunskap om SAT. Kritiken gick ut på att cheferna således inte har tillräcklig kompetens 

för att tillse och utvärdera den utbildning som de är ansvariga för att deras personal skall genomgå. 

Detta förklaras från Ringhals håll med att de anser sig använda SAT men att cheferna inte vet precis 

vad metoden kallas. Ringhals planerar ingen utbildning inom SAT för chefer. 

 

Användningen av SAT på Ringhals 

Ringhals vill tillämpa SAT-modellen på ett sätt som inte kräver alltför stora resurser i förhållande till 

nyttan som ges. I grund och botten betyder det här att analysarbetet inte får bli för detaljerat när 

arbetsuppgifter beskrivs. Det anses vara alldeles för tungrott och därför vill de istället hålla sig mer 

till övergripande kompetenser och beskriva arbetsuppgifter i större drag.  

 

Eftersom detta sätt att se på SAT skiljer sig väsentligen från KSU:s manual E-047 har Ringhals valt att 

ta fram och använda sig av egna versioner av SAT-modellen. Dessa modeller kallas för ”lightversioner 

av SAT” och de fungerar lika bra och ger systematik i arbetet med att ta fram utbildningar. 

Framförallt är det då i analysarbetet som förändring har gjorts. 
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Organisation kring utbildning 

De intervjuade på Ringhals ser inte några fördelar med att BU Nuclear går in och bestämmer hur en 

implementering skall gå till. De anser att BU Nuclear inte har den detaljkunskapen som krävs för att 

kunna styra detta arbete. 

 

Forsmark 

Attityd och syn på SAT och utbildning 
Även Forsmark anser att systematiken vid framtagande av utbildning är viktigast, men SAT är här för 

att stanna. Detta eftersom SSM hänvisar till IAEA:s dokument kring utbildning i dessa föreslås SAT 

som den systematiska modellen för träning av kärnkraftspersonal. Alla de som är involverade i 

beställning, framtagande och genomförande av utbildning behöver kunna SAT-modellen, åtminstone 

översiktligt. Det arbetas just nu med en utbildning inom SAT för chefer. Driftcheferna är de som 

beställer utbildningar för driftpersonal och behöver således vara insatta i modellen för att kunna göra 

bra beställningar och för att kunna utvärdera resultat och effekt av kurser. En bra och systematisk 

utbildning kommer minska de mänskliga misstagen och förbättra verkets tillgänglighet. 

 

Användningen av SAT på Forsmark 

Forsmark har tidigare haft väldigt detaljerade arbetsuppgiftsanalyser. Det är ett resurskrävande 

arbete att upprätthålla den standarden vid exempelvis moderniseringar av blocken. De försöker 

därför nu hitta rätt detaljnivå i analysarbetet beroende på arbetsuppgift. Forsmark anser sig ha varit 

trogen metoden och denna bild stärks av att flera av de intervjuade hänvisar till IAEA:s 

ursprungsdokument och flera av de intervjuade var med och gjorde ett grundläggande arbete med 

SAT på 90-talet. En tydlig bild som framkommer är viljan att hålla sig nära ursprungsmodellerna, 

exempelvis säger en intervjuad ”ja metoden är fyrkantig men det skall den vara”. I allmänhet önskas 

en modell som är styrd för att lätt kunna spåra olika steg i utbildningen och för att inte missa viktiga 

delar av utbildningen. Forsmark försöker nu hitta justeringar i detaljnivån som möter dagens behov 

av utbildning på ett sätt som är rimligt ur resurssynpunkt. 

 

Organisation kring utbildning 

Driftchefen på ett block beställer kurser till sin personal tillsammans med kompetensförsörjningen. 

Det kan till exempel vara kurser för återträning i simulator, kompetenshöjning eller utbildning till en 

högre befattning. Eftersom driftchefen i grund är ansvarig för att driftpersonalen har rätt kompetens 

och kurserna är väldigt dyra måste driftchefen vara aktiv i att kräva utvärderingar efter genomförd 

kurs. Det blir extra viktigt då beställningen går genom kompetensförsörjningen och det riskerar att bli 

ett glapp mellan ansvarig beställare och leverantör. 

 

Ett förslag som har framkommit av flera intervjuade är att verket skulle inrätta en avdelning för 

träning och då själva ta ansvar för träningen av sin personal.  Det har även framkommit ett förslag på 

att ta tillbaks ansvaret för analysarbetet. För att på ett så smidigt sätt som möjligt implementera SAT 

enhetligt inom Vattenfalls kärnkraftsverksamhet, ser Forsmark gärna att BU Nuclear bör peka med 

hela handen och ge direktiv.  
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KSU 
Attityd, användning och syn på SAT och utbildning 

Även KSU tycker att SAT är här för att stanna eftersom SSM via IAEA hänvisar till SAT som modell för 

träning. Det finns dock de som poängterar att SSM enbart kräver en systematisk modell för 

analysering av arbetsuppgifter, vilket innebär att verken och KSU faktiskt inte måste använda sig av 

SAT. Precis som tidigare nämnt tycker de intervjuade att de känner stöd och riktning av SAT som 

arbetsmetod, den finns där att luta sig mot. De betonar dock att det finns personal och då framförallt 

utbildare som känner att SAT begränsar deras pedagogiska kreativitet. På andra sidan står 

ingenjörerna som tycker att SAT är perfekt eftersom det bara är att följa mallen.  

 

Ledningen inom KSU slår fast att det behövs en mix av ämnesexperter och pedagoger inom KSU för 

att uppnå bästa resultat. KSU måste dock skapa förutsättningar för den pedagogiska personalen, som 

också är ämnesexperter fast inom pedagogik. De anser att det inte går att följa en mall hela tiden 

eftersom det är människor som skall utbildas. 

 

När vi frågar om synen på SAT-modellen talar de om utbildningsprocessen, som är en spegling av 

SAT, snarare än SAT-modellen i sig. 

 

Förändringar inom bolagen och i styrande dokument 

KSU anser att det behövs rekryteras fler pedagoger, men i sin strävan har det tidigare anställts 

pedagoger med alltför likartad bakgrund. KSU vill därför nu anställa olika sorters pedagoger, gärna 

med en mer teknisk bakgrund och från högre utbildning. 

 

När det gäller manualen E-047 har redan ett arbete påbörjats med att kartlägga huruvida den skall 

ersättas eller skrotas. Ett förslag på vad som måste ingå i den nya manualen är att den skall stötta 

flera olika lärarstilar, vuxnas lärande måste inneha en central roll samt att den måste stötta en 

lärande organisation. 

 

Eftersom WANO granskar och följer upp användningen av SAT och SSM hänvisar till en systematisk 

arbetsmodell skulle varken KSU eller verken tjäna något på att BU Nuclear går in och bestämmer, nu 

skall vi använda oss av SAT och göra på ett specifikt sätt. Däremot tycker de att BU Nuclear skulle 

kunna sätta ljuset på KSU och ge dem resurser för att ”plocka upp bollen”. På detta sätt skulle KSU 

kunna bli ett centralt verktyg som Vattenfall kan använda sig utav. 
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8 Diskussion och slutsatser 
 

8.1 Våra förslag 
Under arbetets gång har ett antal frågor identifierats som de olika bolagen måste arbeta med och ett 

antal förslag som kan hjälpa till vid enhetlig implementering av SAT. Utifrån resultaten och relevanta 

teorier har förslagen diskuterats fram. Förslagen och de lösningar som ges till dessa är våra 

slutsatser. 

 

Attityd och användning av SAT diskuteras i 8.2.  

En kartläggning av detta är studiens grunduppgift. 

 

Förslag 1-5 diskuteras i 8.3 

1. KSU måste arbeta med utbildarnas legitimitet. 

2. Chefer på olika nivåer från verken tillsammans med personal från KSU skall genomgå en kurs 

inom SAT och denna bör ges i blandad grupp, det vill säga personal från flera verk och KSU 

skall gå kursen samtidigt. 

3. Engagemanget från chefer och ledning måste öka när det gäller utbildning. 

4. Syftet med kurserna måste tydliggöras vid beställning. Den här frågan är något som 

kärnkraftverkens beställare måste arbeta med. 

5. Förutsättningarna för utbildning har ändrats. Detta måste tas under beaktande. 

Förslag 6-8 diskuteras i 8.4  

6. Enbart en manual skall användas och denna måste motsvara kärnkraftverkens och KSU:s 

behov. Manualen E-047 måste genomgå en större revidering eller göras om helt. 

7. I den nya manualen måste olika vägar genom analysfasen finnas tillgängliga. 

8. BU Nuclear måste bestämma sig för om de vill styra den enhetliga implementeringen av SAT 

i allmänhet och för manualen i synnerhet, vid kärnkraftverken och KSU. 

Förslag 9-10 diskuteras i 8.5  

9. En hjälpgrupp84 kan skapas som består av personer med lämpliga kompetenser från 

kärnkraftverken och KSU. Hjälpgruppen jämföra användningen av SAT mellan verken. 

Gruppen skall hjälpa till med hela kedjan i modellen till exempel arbetsuppgiftsanalyserna 

och ge återkoppling på hur verken kan förbättra sig. Dessutom kan denna grupp göra 

utblickar internationellt för att lära sig av hur andra länder använder sig av modellen. 

10. Tillsammans bör verken, KSU och BU Nuclear se över hur organisationen kring träning och 

utbildning ser ut. Frågan är om KSU skall fortsätta hålla i driftutbildning eller om KSU:s 

lokalkontor bör införlivas i kärnkraftverkens organisation. 

 

 

                                                           
84

 En hjälpgrupp är i skrivande stund på KSU:s initiativ under bildande. 
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8.2 Attityd och användning av SAT 

Vid en jämförelse mellan de intervjuade från Forsmark och Ringhals syn på SAT kan det urskiljas att 

de intervjuade på Forsmark på ett tydligare sätt tar ställning för modellen, medan de intervjuade på 

Ringhals är mer benägna att hålla ett visst avstånd till den. Detta kan bero på vilka värderingar som 

läggs i modellen. På Ringhals anses det att man måste vara väldigt detaljerad i analysfasen för att 

ligga nära modellen. Detta kan bero på att den officiella SAT-manual E-047 som KSU använder är 

framtagen för att tillämpas enbart på driftutbildningar med många arbetsuppgifter som kräver högre 

detaljnivå. Utöver detta vill Ringhals gärna använda sig av kompetensbegreppet i analysfasen. 

Tillsammans kan det vara två anledningar till att Ringhals har tagit fram vad de kallar för 

”lightversioner” av SAT. Efter ett antal år med att ha varit ”bokstavstrogna” metoden vill Forsmark 

istället lyfta sig lite och närma sig en mer hållbar detaljnivå vad det gäller resursåtgång. 

 

Det som verken vill få ut av SAT är väldigt likartat. Båda verken vill att metoden skall vara 

anpassningsbar till de arbetsuppgifter som skall utbildas på. Systematiken skall finnas där, vilket ju 

redan är fallet med SAT. Spårbarheten skall vara god och det finns fördelar med att enhetligt 

implementera metoden då verken kan använda varandras material i större utsträckning.  

Med andra ord närmar sig verken en gemensam syn men de går in med olika bakgrund och det kan 

därför vara viktigt att beakta detta. Det finns också en risk för att verkens gamla synsätt är behäftad 

med myter som exempelvis att analysfasen måste vara väldigt detaljerad för att vara metoden 

trogen. Detta kan förklara att personal anser att metoden är tungrodd, resurskrävande och är således 

behäftad med negativa känslor.  

 

KSU ansvarar för framtagande och genomförande av utbildning för driftpersonal och till viss del 

underhållspersonal. SAT-modellen skall dock implementeras inom hela kärnkraftsverksamheten där 

den lämpar sig, även inom utbildningar som verken själva genomför. 

 

På KSU är ledorden att ta eget ansvar för sitt lärande och högre teoretisk kunskap. Det är inte vad 

SAT i första hand förknippas med. När deras officiella dokument E-047 läses, fås inte sådana 

associationer. En annan viktig fråga som ofta lyfts fram är kunskapen om pedagogik hos utbildarna. 

De anser att fler pedagoger behövs och pedagogisk utbildning skall ges till utbildare som saknar 

sådan.  

 

Vi får känslan av att diskussionen kring SAT har förts under en lång tid på KSU och att de officiella 

dokumenten inte har hängt med i denna utveckling. Nu verkar inte E-047 stämma med den 

uppfattning av SAT som förmedlas av de intervjuade. 

 

KSU anser likt verken att kompetensbegreppet bör användas mer och de generella kunskapsnivåerna 

om hur kärnkraft fungerar bör öka. KSU vill dock även ge utrymme till kärnkraftspersonalen som 

utbildas att reflektera över sin utbildning och sina arbetsuppgifter. 
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8.3 Frågor som bolagen skall arbeta med 

8.3.1 Utbildares legitimitet 

Ett av de förslag vi för fram är att KSU bör arbeta med utbildares legitimitet. KSU har sedan ett antal 

år tillbaka anställt många pedagoger som inte har arbetat på ett kärnkraftverk. De har därmed inte 

samma naturliga legitimitet i utbildningen som utbildare med bakgrund från verken. Eftersom både 

Forsmark och Ringhals har lyft denna fråga ser vi att det är ett problem som KSU inte kan blunda för. 

Kärnkraftverken är beställare av kurser och utbildningar som KSU levererar. Om utbildningen inte 

håller den kvalitet som efterfrågas börjar utbildarna och deras bakgrund ifrågasättas. I många fall 

anser verken att utbildaren måste ha djupare ämneskunskap än eleverna. KSU har inställningen att 

pedagoger är fullgoda utbildare i de flesta fallen, även om de inte har en bakgrund inom 

kärnkraftsindustrin. De är ämnesexperter inom pedagogik. Modellen skall i slutändan användas på 

människor och då är det viktigt att ha kunskaper inom pedagogikens grunder och lärandets 

förutsättningar. 

 

Vi ser tre möjliga lösningar på problemet:  

 Antingen måste KSU kommunicera med kärnkraftverken angående varför pedagoger är de 

som är bäst lämpade för att genomföra utbildning. KSU måste göra verken intresserade av 

att använda pedagogernas kompetenser.  

 Ett andra alternativ är att ge personer med bakgrund inom kärnkraftsindustrin en pedagogisk 

grund att stå på. Det går också att låta pedagoger få en ordentlig praktik och teoretiska 

grundkunskaper på verken, men det kan vara svårare och dyrare att genomföra.  

 KSU kan även välja att bara anställa de med bakgrund på verken som utbildare. Häri finns det 

dock ett problem med att de har haft svårt att rekrytera personal med utbildning högre än 

stationstekniker, dessutom har verken redan idag brist på kontrollrumspersonal. En bra 

lösning som vi ser är att införa tjänstgöringsperioder. Det innebär att personal är tvungen att 

arbeta som utbildare under en viss tid för att nå högre befattningar. Exempelvis kan det vara 

obligatoriskt att arbeta som simulatorinstruktör under en viss tid för att kunna söka till att bli 

skiftchef. 

 

8.3.2 Chefernas och ledningens engagemang 

Om cheferna och ledningen på kärnkraftverken skall förstå fördelarna och nyttan av utbildningarna 

och aktivt kunna utvärdera och beställa utbildningar måste de ha kunskap om hur utbildningarna och 

träningen är uppbyggd.  

 

Vårt förslag är att KSU och verkan skall skicka chefer och personal på en övergripande utbildning 

inom SAT, där de får gå igenom modellens syfte och konstruktion under en dag. För att detta skall 

gynna enhetlig implementering inom hela Vattenfalls kärnkraftsverksamhet är det positivt om chefer 

och personal från alla bolag deltar samtidigt. Om det finns intresse kan även personal från OKG delta 

för att underlätta KSU:s arbete. 

 

När cheferna har fått en grundläggande förståelse för SAT-modellen tror vi att inställningen till varför 

de skickar sina medarbetare på utbildning att förändras. Det är en stor skillnad på om chefen, som är 
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ansvarig för sin personals kompetens, skickar iväg personalen på utbildning för att de måste, eller om 

cheferna förväntar sig att personalen verkligen skall bli bättre. Till följd av en väl fungerande 

utbildning kan de mänskliga misstagen minskas och tillgängligheten på verken kan då öka. Det kan 

bidra till att ledningen att prioriterar utbildning högre. 

 

8.3.3 Syftet med kurserna måste tydliggöras 

Verken behöver klargöra vad de vill ha ut av utbildningen. Skall medarbetare på kärnkraftverket bara 

kunna det som är nödvändigt för att utföra de arbetsuppgifter som ingår i en viss befattning eller vill 

verken ha personal med mer kunskaper om kärnkraft i stort? Är det bästa att personalen tränas på 

att ge rätt respons på en viss stimuli, eller ska de vara reflekterande problemlösare? SAT koncenterar 

sig i första hand på vilken träning som behövs för att utföra en viss arbetsuppgift. Kunskap kan delas 

upp i ”måste kunna” och ”bra att kunna”. I akuta situationer kan ”bra att kunna” bli avgörande för 

utgången. Idag finns ett behov av att även ge personalen mer generella kompetenser som är ”bra att 

kunna”. 

 

Beställare av utbildning på verken måste kunna precisera vilket syfte och innehåll som utbildningen 

skall ha. Det säkerställer för verket att personalen får den utbildning som önskas. Om beställningen 

av utbildningen preciseras minskas risken att leveransen skiljer sig från beställningen. 

 

I framtagandet och genomförandet av utbildning spelar det roll vilken kunskapssyn som dominerar 

och vilken syn på lärande utbildaren har. Med tanke på vilket syfte och mål varje kursmoment eller 

lektion har, gäller det att kunna kombinera olika arbetssätt i träningen med olika mycket inslag av de 

redovisade teorierna om lärande. Synsätten kompletterar varandra snarare än står mot varandra. 

Personalen skall i slutändan ha rätt färdigheter, kunskaper och attityder vad gäller en viss 

arbetsuppgift. Målet med utbildningen bör vara att ge personalen gedigna kunskaper och beteenden, 

men fortsätta med att träna problemlösning i simulator med hela skiftlag. 

 

Finns kunskapen hos individerna eller organisationen? Arbetsklimatet och träningen skall inte bara 

syfta till att uppmuntra den enskilda medarbetaren att lösa problem själv. Den lärande 

organisationen byggs dels upp av individer som tar ansvar för sitt eget lärande, men karaktäriseras 

också av fler inslag. Det handlar om att personalen kontinuerligt tränar på att ha sådana 

arbetsrutiner och arbetssätt där de tillsammans förutser och löser situationer genom att ha trygga 

arbetsrutiner och ständig återkoppling. Det innebär också att sträva efter att ha stort utbyte på olika 

nivåer i organisationen mellan olika skiftlag, block och andra kärnkraftverk. Ledningens och chefernas 

attityd och intresse för utbildning är avgörande för vilken arbetskultur som dominerar. 

 

Det anknyter till Argyris´ och Schöns teorier om loop-begreppen. Singleloop- och doubleloop-lärande 

beskriver hur lärande kan se ut inom en organisation. I singleloop-lärande åtgärdas bara akut 

uppkomna problem. För att bli en lärande organisation måste målet vara att nå upp till ett 

doubleloop-lärande. Det innebär att personalen har med sig frågan varför, när någonting händer. Det 

syftar till att komma åt orsaken till problem som uppstår och inte bara behandla symtomen. För att 

kunna besvara varför någonting händer i ett kärnkraftverk behöver personalen ha en högre teoretisk 

kompetens.   
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Trippleloop-lärande, som beskrivits i teoridelen, går ut på att återkoppla till de mer grundläggande 

principerna, vad organisationen är och vad den vill vara. Det kan vara bra för kärnkraftverken att 

kunna återkoppla till sitt huvudsyfte att producera elektricitet på ett säkert sätt. Så länge det finns 

beslut att driva ett kärnkraftverk finns inte behovet att förändra detta syfte. 

 

8.3.4 Förutsättningar för träning 

I SAT utgås det från att de som skall tränas har en viss mängd förkunskaper och sedan tränas 

medarbetaren på de moment som denne inte behärskar. Förkunskaperna hos de nyanställda skiljer 

sig idag åt från de som anställdes för ett antal år sedan. Vid en enhetlig implementering av SAT 

behöver utbildningarna ses över. Då finns det en möjlighet att se över vilka grundkurser som skall ges 

och hur kurserna skall anpassas till den kompetens som nyanställda förfogar över idag. 

 

Teorin som Schön utvecklat kring praktisk kunskap har betydelse för hur erfarenhet och kunnande i 

yrket byggs upp med hjälp av reflektion i handling. Den har koppling till den progressiva pedagogiken 

där teori, praktik, reflektion och handling måste hänga ihop. Schöns teori beskriver s.k. tyst kunskap, 

som en förkroppsligad känsla individen med tiden utvecklar för hur något praktiskt skall hanteras. 

Den personligt färgade kunskapen kan vara svår att dokumentera och i förlängningen har det 

betydelse för hur SAT-modellen skall tillämpas för att hantera detta. Det tar många år att utveckla 

praktisk kunskap och bli riktigt yrkesskicklig. Därför är det viktigt att ha duktiga instruktörer och 

handledare och ordentliga praktikprogram där nyanställda medarbetare får arbeta tillsammans med 

erfaren personal. Det möjliggör för mindre erfarna medarbetare att ta del av den tysta kunskap som 

mer erfarna medarbetare har byggt upp. 

 

8.4 Styrdokument 

8.4.1 En enda manual 

Huvudmålet för initiativtagaren av detta examensarbete har varit att implementera modellen 

enhetligt. Vi har under arbetets gång förstått att den manual E-047 som idag existerar och framhålls 

som det styrande dokumentet på KSU inte håller den klass som verken och KSU anser att den skall 

hålla, samt att den inte innehåller viktiga delar i analysfasen. Detta har gjort att verken har skapat 

egna dokument eller använt sig av originaldokumenten från IAEA. Vi får känslan av att KSU har 

arbetat mycket med SAT-modellen och förändrat sin syn och användning av E-047, men dokumentet 

har inte ändrats sen det skapades 1994. I praktiken innebär det här att diskussionen och 

användningen av SAT till stor del är frånskild det dokument som officiellt uppvisas av KSU. 

 

Redan här vill vi föreslå att en manual skall utarbetas innehållandes det som efterfrågas från verken 

och KSU. Vattenfall vill ha möjlighet att enkelt gå in kontrollera utbildningarna och dess innehåll. 

Verken vill ha möjligheten att låna så stora delar som möjligt av varandras utbildningar. För 

exempelvis underhållspersonal blir det lättare om en certifiering som görs vid ett kärnkraftverk, 

gäller på alla kärnkraftverk. Detta ställer ett högre krav på att all utbildning sker på väldigt likartat 

sätt överallt. 
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8.4.2 Analysfasen i manualen 
Analysfasen är något som har diskuterats mycket och då framförallt detaljnivån. Detaljnivån är något 

som ses över på båda verken och kommer troligtvis att definieras bättre med hjälp av exempelvis en 

hjälpgrupp eller analysgrupper som vi föreslår nedan.  

 

I första hand skulle vi koncentrera oss på de kurser som ges av KSU och då handlar det främst om 

drift- och underhållspersonal. Vid en enhetlig implementering av SAT kommer även de kurser som 

ges vid verken att beröras eftersom de skall utvecklas med modellen, trots att en del av kurserna 

redan görs på detta sätt är inte alla internkurser utvecklade på detta sätt. Det är främst här som 

behovet av olika vägval för analys av arbetsuppgifter uppkommer. För arbetsuppgifter som har en 

direkt koppling till säkerhet kan manualen ha kvar den mer detaljerade Job Task Analysis (JTA). 

Arbetsuppgifter som har mindre direkt påverkan på säkerheten och som inte behöver samma 

noggrannhet kan analyseras med Job Competence Analysis (JCA).  Det kan finnas arbetsuppgifter där 

en blandning av JTA och JCA bör användas och flera varianter finns att välja på från exempelvis IAEA:s 

TECDOC-1170. Genomförs denna förändring kan modellen troligtvis uppfattas som mindre tungrodd 

trots att man är metoden trogen och på detta sätt kommer man ifrån myten att detta är just en 

tungrodd modell. 

 

8.4.3 Styrning 

Att genomföra en enhetlig implementering innebär att flera bolag behöver anpassa sina rutiner och 

strukturer. Under intervjuerna togs därför frågor upp som berörde vilket bolag eller organisation som 

skulle ha huvudansvar för denna implementering. KSU vill gärna vara de som går i bräschen för den 

enhetliga implementeringen. Forsmark anser att det är BU Nuclears uppgift att ”peka med hela 

handen”, medan Ringhals tycker att BU Nuclear inte har tillräcklig kunskap för att sköta ett sådant 

arbete. Samtidigt är det BU Nuclear som har tagit initiativ till detta nya försök med enhetlig 

användning av SAT. 

 

BU Nuclear bör ta ställning till hur de vill fortskrida med detta arbete. Eftersom de redan har bestämt 

sig för att arbeta med dessa frågor bör någon form av styrdokument tas fram. Styrdokumentet kan 

göras på två olika sätt. 

 Genom målstyrning. En policy tas fram där BU Nuclear säger att verken och KSU skall 

använda sig av en systematisk arbetsmodell för träning. Exakt hur detta skall gå till får vara 

upp till varje bolag att bestämma. 

 Genom regelstyrning. Ett styrdokument där BU Nuclear pekar ut en manual vilken alla bolag 

skall använda sig av. Den tas fram i samråd med KSU och verken inklusive OKG.  

Det finns klara för- och nackdelar med båda de ovanstående scenarierna. Användning av målstyrning 

gör organisationer mer benägna att ta till sig metoden än vid regelstyrning, speciellt om personalen 

har fått vara med och bygga upp implementeringen av densamma. Dock finns det en risk att alla verk 

och KSU kommer göra på sina egna sätt och därmed motverkas meningen med detta nya försök till 

enhetlig implementering.  Regelstyrningens starka sida är att metoden kommer användas likt inom 

alla bolag, men riskerar att glömmas bort efter ett tag om verken och KSU inte påminns om att 

reglerna skall följas. Här krävs kontroll. Detta kan jämföras med två ledarstilar, demokratisk och 

auktoritär. Väljs den auktoritära stilen krävs närvaro för att produktionen skall bibehållas. 
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Vår rekommendation är att BU Nuclear tar initiativ till ett framtagande av en ny manual på det sätt 

som nämns ovan, därefter kan en regelstyrning genomföras. Det tror vi skulle säkerställa en likartad 

användning av SAT. För att inte detta dokument skall bli bortglömt eller förbises, kan den hjälpgrupp 

som föreslås nedan, användas även som kontrollgrupp. 

 

8.5 Förändringar i bolagen 

 

8.5.1 Hjälpgrupp 
En grunduppgift för oss i detta arbete är att lägga fram förslag på hur Vattenfall skall lyckas 

implementera SAT enhetligt. Ett förslag som framkom var att en kontrollgrupp skulle tillsättas som då 

skulle ha i uppgift att jämföra hur användningen mellan blocken ser ut samt om de följer det 

styrdokument som har antagits. Om användningen skiljer sig måste verken motivera varför och då 

kan antingen modellen utvecklas eller så får verket anpassa sig. Vi föreslår istället en hjälpgrupp 

bestående av kompetent personal från verken och KSU. Dessa kan bistå de olika verken och blocken 

för att styra utvecklingen mot exempelvis en enhetlig detaljnivå i analysarbetet. På detta sätt kan det 

stämmas av att användningen ser likadan ut överallt och kompetens kan då skjutas till där den 

behövs. Ett alternativt förslag skulle kunna vara att de som leder analysarbetet på verken kan träffas 

flera gånger per år för att konkret diskutera hur likartade arbetsuppgifter på olika block är 

analyserade och vilken detaljnivå som är lämpligast och anpassa framtida arbetsuppgiftsanalyser. 

 
8.5.2 Införlivande av KSU:s lokalkontor till kärnkraftverken 
Det här var en fråga som inte var tänkt att utredas i den här studien och har därför inte undersökts 

närmare. Vi vill ändå lyfta frågan eftersom flera personer som intervjuats har tagit upp den och det är 

en möjlig lösning på några av ovanstående förslag. 

 

Gränsen för var KSU:s lokalkontor slutar och kärnkraftverkens kompetensförsörjning börjar har inte 

varit glasklar. På verken finns idéer om att införliva lokalkontoren i sin egen verksamhet.  Det skulle 

finnas flera fördelar med en sådan lösning. Problemet med utbildarnas legitimitet hade kunnat lösas 

genom att verken då skulle vara ansvariga för att anställa utbildare. Det skulle troligtvis locka fler 

medarbetare från driften att arbeta med utbildning, vilket KSU har haft problem med, om de bara 

behövde byta avdelning på samma företag istället för att byta företag helt. Riskerna med en sådan 

lösning är att verken skulle tappa den kompetens som kommer utifrån och har möjlighet att se på 

problem med nya ögon. 

Utan att ha studerat frågan närmre tycker vi att fördelarna överväger nackdelarna med att införliva 

KSU:s lokalkontor till kärnkraftverken. 
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9 Personliga reflektioner 
 

Uppgiften passade bra för att knyta ihop teknik och lärande, vilket är meningen med examensarbetet 

på programmet Civilingenjör och Lärare. Det är dock alltid en utmaning att genomföra ett arbete av 

denna omfattning. Vi visste inte från början hur vi skulle bryta ned uppgiften och sammanställa 

intervjumaterialet till ett resultat. I rapporten fanns det dock funderingar på hur anknytningen till 

teknik skulle redovisas. Valet föll på att beskriva den tekniska arbetsmiljön på ett kärnkraftverk i 

vilken utbildningsmodellen skall användas. 

 

I efterhand ser vi att upplägget på intervjurundorna hade kunnat vara ett annat. Vi kunde ha 

genomfört fler intervjuer och återintervjuat vissa, även en större kompletterande intervjurunda hade 

kunnat genomföras.  När vi hade kommit in i arbetet och satt oss in i materialet bättre fick vi ut 

mycket mer av varje intervju. Detta innebar att frågorna som ställdes omarbetades inför varje nytt 

intervjutillfälle och frågorna kunde ställas mer precist. Mot denna bakgrund borde vi ha väntat med 

intervjuerna på Ringhals eftersom vi bara hade ett tillfälle till detta. 

 

Det hade även varit intressant för denna studie om vi hade haft möjlighet att delta i framtagandet av 

utbildning och dessutom delta i ett antal utbildningsmoment för driftpersonal. Även i denna fråga är 

det tidsaspekten som har begränsat oss. 

 

När examensarbetet påbörjades fanns även planer på att göra en internationell jämförelse med hur 

SAT används i Spanien och USA. Det hade varit intressant att göra den utblicken för att dra lärdomar 

av deras användning av modellen. En sådan undersökning skulle ta flera veckor att förbereda och det 

var därför inte möjligt inom tidsramen för detta arbete. Här finns möjligheter att göra en helt ny 

studie med den inriktningen. 

 

Vi hoppas att de förslag som vi har framfört kan vara användbara och komma att bidra och ligga till 

grund för det fortsatta arbetet med en enhetlig implementering av SAT vid kärnkraftverken.  
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