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bidra till säker drift av anläggningarna. OKG har tillsatt en tvärfunktionellgrupp som har påbörjat ett 
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framgick det i intervjuerna att språket och anläggnings- och process kännedomen är en brist. 
Dessutom visade statistikresultatet att tillbudsrapporteringen inte är tillräcklig. För att åtgärda 
bristerna och på så vis upprätthålla en god säkerhetskultur och ökad säkerhet hos den inhyrda 
personalen arbetades ett antal lösningsförslag fram. Lösningsförslagen består av administrativa 
kontroller i form av regler, instruktioner och rutiner. 
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Abstract 
OKG is continuously hiring entrepreneurs to retain certain knowledge that is missing in the 
organisation. During the annually maintenance outage a big number of entrepreneurs is hired. When 
a big part of the workforce are entrepreneurs it is a big challenge to give each individual the right 
conditions to be able to do a good job and at the same time contribute to a safe workplace. A team 
with members from different parts of the organisation has started a project to improve the process 
of hiring entrepreneurs. The purpose of this thesis is to determine the most significant shortages in 
the conditions given to entrepreneurs. The final objective of the thesis is to propose practicable 
solutions that for the maintenance outage in 2016.     
  
To examine the most significant shortages a survey has been given to the hired workforce and 
contractors has been interviewed. Some managers and other personnel have also been interviewed 
and near miss statistics were analysed. The result from the survey and interviews established that 
there are shortages in how the human performance tools are used by entrepreneurs. Except for the 
human performance tools, the interviews also revealed that use of other languages than Swedish as 
well as the lack of knowledge about the process and the workplace are other shortages. On top of 
that, the statistics showed that the reporting of near misses is insufficient. To retain a good safety 
culture and to increase safety among entrepreneurs a number of measures have been recommended. 
The proposed solutions are administrative controls such as new rules, instructions and routines. 
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Ordl is ta 
 
Arbetsledare – person med ansvar för en eller flera arbetsgrupper. 
Barriär – Element i säkerhetssystemet som motverkar risker i ett arbete, antingen fysiskt eller 
metodmässigt. 
Beredare – person som är ansvarig för genomförandet av arbete, till exempel projektledare. 
Beställare – Person med ansvar för att beställa den kompetens som krävs i ett särskilt projekt. 
FKA – Forsmarks Kraftgrupp AB 
Fysiskt skydd – Skydd mot intrång och sabotage mot anläggningen. Omfattar exempelvis staket, 
dörrar, larm, övervakning och lås men även personalens arbetsmetoder och kompetens. 
Inhyrande chef – första linje chef med direkt personalansvar för en avdelning och som har 
ansvar för att hyra in den kompetens som krävs på avdelningen. 
Internrevision – Företagets egen verksamhetsutvärdering. 
Kokvattenreaktor – Kärnreaktor där vatten agerar moderator. Vattnet kokas av bränslehärden 
varpå vattenånga bildas vilken driver turbinerna som genererar el. Vatten används också som 
kylmedel. 
KTH – Kungliga Tekniska Högskolan 
Latenta fel – Inbyggda fel i ett säkerhetssystem som kan begås utan uppsåt. 
MTO – Människa, Teknik och Organisation 
OKG – Oskarshamns Kraftgrupp 
Orsaksanalys – Utredning av händelser som orsakat tillbud eller olyckor. 
Olycka – Händelse som skadat person eller egendom. 
PLEX – Modernisering- och effekthöjningsprojekt på en av OKG:s reaktorer. 
Riskbedömning – Analys och dokumentation av vilka risker som finns i ett arbete och vilka 
åtgärder som måste vidtas för att minska dessa. 
SKB – Svensk Kärnbränslehantering AB 
Strålskyddsteknik – Teknik och metoder för att minimera strålningsexponering för personal 
och miljö. 
Studsvik – Studsvik Nuclear AB levererar tjänster som avfallshantering, konsulttjänster och 
driftoptimering till kärnkraftsindustrin.  
Tillbud – Händelse där en eller flera, men inte alla, säkerhetsbarriärer brustit och en olycka 
kunde ha inträffat. 
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1. Inledning 
I detta kapitel beskrivs syftet med detta examensarbete och på vilket sätt det genomfördes. Först 
ges en kort bakgrund och problemformulering följt av en presentation av arbetets syfte och mål. 
Därefter beskrivs arbetets avgränsningar och lösningsmetoder. 

 Bakgrund och problemformulering 1.1.
Oskarshamns Kärnkraftsgrupp AB (OKG) driver idag tre kärnkraftsreaktorer. Varje år utförs 
revisionsavställning för var och en av reaktorerna. Vid revisionsavställningarna är behovet av 
inhyrd personal mycket stort. Detta medför den stora utmaningen att ge den inhyrda personalen 
rätt förutsättningar för att utföra ett bra jobb och samtidigt bidra till att anläggningen drivs på ett 
säkert sätt.  
 
Utifrån orsaksanalyser av större incidenter har OKG kunnat utläsa dels ett samband mellan 
incidenter och okunskap om kärnteknik hos inhyrd personal men också att det förekommer 
bristande förberedelser och överträdelser av regler och instruktioner på grund av okunskap. 
Internrevisioner av arbetsmiljö och strålskydd har också påvisat att inhyrd personal inte får 
tillräckliga förutsättningar för att utföra sitt arbete på OKG på ett säkert sätt. 
  
Ingen djupare analys har gjorts från OKG:s Sida, men uppfattningen är idag att problemet 
grundar sig i tre felkällor; otillräcklig utbildning/kunskap i kärnteknik, bristande efterlevnad av 
förhållningsregler och bristande kunskap internt bland beställare av tjänster. En tvärfunktionell 
grupp har tillsatts för att leda ett samlat förbättringsarbete för processerna kring inhyrd personal 
inför revisionsavställningarna 2016. I samband med detta har en förundersökning i form av ett 
examensarbete efterfrågats med uppgiften att undersöka vilka de mest betydande bristerna är.  

 Syfte och mål 1.2.
Syftet med arbetet är att undersöka vilka de mest betydande bristerna är bland förutsättningarna 
för inhyrd personal är. Målet är att svara på följande delfrågeställningar: 

• Vilka är de mest betydande bristerna i förutsättningarna för inhyrd personal?  
• Varför uppstår de identifierade bristerna?  

Målet är även att ge praktiskt genomförbara förslag på åtgärder vilka ska följa gällande krav samt 
kunna införas till revisionsavställningarna 2016. 
 
Arbetet ska resultera i en rapport och en muntlig presentation. 

 Avgränsningar 1.3.
Följande avgränsningar har valts för arbetet: 

• Arbetet omfattar endast brister i förutsättningarna för inhyrd personal på OKG.  
• Intervjuer och enkätundersökningar riktas endast till svensk- och engelsktalande personal. 
• De åtgärdsförslag som presenteras är ämnade endast för revisionsavställningarna 2016. 
• Genomförande av föreslagna åtgärder omfattas inte av examensarbetet. 
• Budget för åtgärdsförslagen tas inte fram.  
• Tiden för examensarbetet begränsas till 400 timmar per person. 

 Lösningsmetoder 1.4.
Detta avsnitt behandlar de lösningsmetoder som används i arbetet 
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1.4.1. Kvantitativ undersökning 
Syftet med en enkätundersökning riktad till inhyrd personal är att på ett statistiskt sätt identifiera 
de mest betydande bristerna i förutsättningar som kan leda till riskfyllt beteende. Enkätunderlag 
grundas på statistiska rapporter om tillbud, olyckor och incidenter som gäller inhyrd personal, 
samt rutiner för anlitande av entreprenörer. 

1.4.2. Kvalitativ undersökning 
Intervjuer genomförs med inhyrande chefer och arbetsledare för att identifiera de upplevda 
bristerna från olika sidor av organisationen.  Underlag för intervjuer grundas på dokumenterade 
rutiner, instruktioner, processen för inhyrning av personal, statistiska rapporter och 
orsaksanalyser. 

1.4.3. Analytiska metoder 
Statistik över tillbud och olyckor används för att klargöra i vilka personalgrupper som det 
inträffar flest händelser och om det finns skillnader mellan dessa grupper i 
händelserapporteringen. Orsaksanalyser undersöks för att erhålla en bild av den komplexitet som 
kan finnas i händelsekedjan vid olika incidenter som inträffat på OKG.  
 
I de fall då ett större antal lösningsförslag måste skalas ner, kommer beslut tas med hänsyn till 
lösningens genomförbarhet, tidsaspekter och förväntad genomslagskraft. 

1.4.4. Brainstorming/Diskussioner 
För att hitta olika lösningsförslag ska brainstorming användas. Diskussionen kring lösningsförslag 
tar avstamp i teoretiska modeller. På detta vis kan flera olika lösningförslag tas fram och valideras 
utifrån deras lämplighet och hur praktiskt genomförbara de är. 

1.4.5. Teoretiska modeller 
För att ge lösningsförslagen en grund att stå på används teoretiska modeller som utgångspunkt. 
Kunskap om dessa metoder har uppnåtts genom deltagande i kursen ”Säkerhetsstrategier” i 
vilken teoretiska modeller för säkerhet i tekniska system presenterades. Reasons 
Schweizerostmodell används exempelvis för att beskriva hur latenta fel och säkerhetskultur kan 
påverka funktionaliteten hos säkerhetsbarriärer.  

1.4.6. Lösningar på andra företag 
För att ge uppslag till lösningar undersöks goda exempel på säkerhetsfrämjande rutiner och 
arbetssätt från andra kärnkraftsanläggningar i Sverige.  
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2. OKG - Nuläge 
OKG aktiebolag driver kärnkraftsanläggningarna Oskarshamnsverket 1, 2 och 3 (O1, O2 och 
O3) på Simpevarpshalvön ett par mil norr om Oskarshamn. Alla tre anläggningarna är av typen 
kokvattenreaktor varav O1 stod färdig 1972 och är den första kärnkraftreaktor som togs i bruk i 
Sverige. O1, O2 och O3 producerar cirka 10 procent av Sveriges totala elproduktion och O3 är 
den största kokvattenreaktorn i världen. 1993 blev OKG dotterbolag till E.ON Sverige som idag 
äger 54,5 procent av företaget. Resterande 45,5 procent ägs av Fortum. (OKG, 2015 ) 
  
OKG har ungefär 900 egenanställd personal, men på grund av att företaget kontinuerligt anlitar 
entreprenörer arbetar fler personer än så på företagets anläggningar. Entreprenörer anlitas för 
arbeten som OKG inte har egen kompetens för och en stor mängd personal hyrs därför in under 
revisionsavställningar då det utförs bland annat bränslebyte samt förebyggande- 
och avhjälpandeunderhåll. 
  
OKG arbetar för att deras anläggningar ska kunna drivas i minst 60 år med så hög säkerhet och 
tillgänglighet som möjligt. För varje anläggning görs individuella detaljplaneringar för tio år 
framåt där möjliga verkningsgrads- och termiska effekthöjningar inkluderas. Hittills har 
denna långsiktiga anläggningsutveckling resulterat i ett stort och omfattande investeringsprogram 
och sedan början av 1990-talet har över 15 miljarder kronor satsats på moderniseringar och 
effekthöjningar. De åtgärder som ska ligga till grund för 60 års drift ska summeras i slutet av 
2015. Då kvarstår endast moderniseringen av O2 sedan de två mycket omfattande projekten nytt 
anläggningsskydd och modernisering av O3 redan har avslutats. (OKG, 2013) 

 Fysiskt skydd  2.1.
En kärnkraftsanläggnings fysiska skydd utgörs av tekniska, datoriserade, administrativa och 
organisatoriska åtgärder. Syftet med det fysiska skyddet är dels att skydda anläggningen mot 
obehörigt intrång, sabotage eller annat som skulle kunna leda till att en radiologisk olycka 
inträffar. Syftet är även att motverka att icke auktoriserade får tillgång till kärnämne eller 
kärnavfall. (KSU, 2013) 
 
Det fysiska skyddet för OKG:s anläggningar utgörs av fem olika säkerhetsnivåer av vilka den 
högsta nivån av det fysiska skyddet är kontrollerat område. Det kontrollerade området omfattar 
de delar av anläggningarna som är känsligast för obehörigt beträdande och där kan förhöjda 
stråldoser förekomma. 

 Revisionsavställning 2.2.
På OKG genomförs årligen revisionsavställningar under sommarmånaderna. En 
revisionsavställning är ett planerat produktionsstopp under vilket det utförs ett stort antal 
underhållsarbeten och provningar. Dessa typer av arbeten är sådana som inte kan utföras under 
drift, som exempelvis byte av bränsle i reaktorhärden.  
 
Revisionsavställningarna sker i omgångar där O1 ställs av först och O3 sist. Då personalbehovet 
är mycket större vid revisonsavställningar än vid normal drift hyr OKG in ett stort antal 
entreprenörer. Inför och under avställningarna krävs därför ett mycket stort samordningsarbete 
för inhyrning av personal. (OKG, 2014)  
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 Tillträdesbestämmelser 2.3.
För att få tillträde till OKG:s kärnkraftsanläggningar krävs en rad tillstånd. Dessa är: 

• Intyg om genomförd säkerhetsprövning. 
• Information om/samtycke till registerkontroll. 
• Godkänt drogtest. 
• Genomförd skydds- och säkerhetsutbildning 

För att få tillträde till kontrollerat område krävs även: 
• Personen fyllt 18 år. 
• Läkarintyg, återkommande vart tredje år. 
• Redovisning av stråldos tagen utanför svenska kärntekniska anläggningar.  
• Genomfört utbildningarna ”Strålskydd i Praktiken”, ”Strålskyddsteknik” (för 

arbetsledande personal) och ”Rent System”. 

2.3.1. Skydd och säkerhetsutbildning 
Alla personer som skall utföra arbetsuppgifter på OKG ska innan ankomst genomgå 
utbildningen Skydd och säkerhet. Utbildningen som tar ett par timmar, är webbaserad och 
avslutas med ett slutprov. Innehållet i kursen består av viktig information om arbetsmiljö, larm 
och beredskap samt fysiskt skydd. Utbildningen är tillgänglig på svenska och engelska och ska 
repeteras minst vart tredje år. (OKG, 2015)   

2.3.2. Strålskydd i Praktiken 
För att få arbeta på kontrollerat område kräver OKG en endagsutbildning i praktiskt strålskydd, 
vilken ges på OKG. Denna utbildning ges för att personal, ur ett strålskyddsperspektiv, ska 
kunna arbeta tryggt och säkert på kontrollerat område. Utbildningen ges på svenska och engelska, 
vid behov måste entreprenörer själva ordna med tolk vilket ska aviseras vid bokningstillfället. 
Utbildningens upplägg är en halvdags teori och en halvdags praktisk träning. Under den praktiska 
delen får utbildningsdeltagarna öva på att passera gränser till olika områden. Det innefattar att klä 
på sig och av sig rätt, hur man kontrollerar utrustning såsom dosimeter och masker, och hur 
använd skyddsutrustning återvinns eller kastas. (OKG, 2015) 

2.3.3. Strålskyddsteknik 
Entreprenörer som skall vara arbetsledare måste genomgå fördjupningsutbildningen i 
strålskyddsteknik. Utbildningen heter strålskyddsteknik grund och repetition och måste 
genomföras av arbetsledare för att kunna ta ut arbetstillstånd. Utbildningen, som pågår i 2,5 dagar 
samt en halv dags repetition, samordnas mellan alla de svenska kärnkraftverken, SKB och 
Studsvik och ges på svenska eller engelska. Denna utbildning sker endast på beställning och ej 
under revisionstid. (OKG, 2014) 

2.3.4. Rent system 
För att få tillträde till kontrollerat område krävs ett godkänt resultat i Rent system. Utbildningen 
ges på svenska eller engelska, är webbaserad och tar cirka en timme att genomföra. Kursen ger 
information om de fel och skador som kan uppstå om systemet i en kärnkraftsanläggning inte 
hålls rent och om de förebyggande åtgärder som måste vidtas. Utbildningen Rent system måste 
repeteras var tredje år. (OKG, 2015) 

 Rutiner för inhyrande av personal 2.4.
När behov av att hyra in arbetskraft på OKG identifieras får den inhyrande chefen i uppgift att 
beställa arbetet av lämplig entreprenör i enlighet med OKG:s direktiv för inhyrande av tjänster.  
 
När en lämplig entreprenör hittats, sluts avtal med denna som får i uppgift att låta sina utsedda 
arbetsledare genomgå de utbildningar som krävs för att vara just arbetsledare på OKG. 



 

 5 

Entreprenören ska sedan anmäla sin personal till de olika tillträdesutbildningar och se till att all 
personal genomgår de moment som krävs för att få tillträde till sina arbetsplatser på OKG.  
 
Personal som är tänkt att vistas på OKG i mer än fem dagar måste lämna samtycke till 
registerkontroll senast 4 veckor innan den första arbetsdagen på OKG. Arbetsledare gör 
föranmälan av personal senast 21 dagar innan den första arbetsdagen och i denna anmälan skall 
intyg om genomfört drogtest bifogas. Sedan måste den föranmälda personalen genomgå de 
utbildningar som OKG kräver för det arbete som skall utföras, vilket beror på var i anläggningen 
personalen skall vistas. Vid ankomst ska all föranmäld inhyrd personal visa upp sina intyg i 
centralvakten på OKG innan inpassering godkänns. Personal som arbetat utanför Sverige ska 
dessutom visa upp blanketten ”Stråldoser tagna utanför svenska kärntekniska anläggningar” och 
inhyrd strålskyddspersonal måste visa upp intyg om genomförd utbildning i strålskyddsteknik och 
”Rent system”.  

 
Figur 1. Process för inhyrning 
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3. Teoretisk referensram  
Detta avsnitt utgår från teoretiska modeller som presenterades i kursen Säkerhetsstrategier och 
från de teorier som OKG:s säkerhetsarbete grundas på. I detta kapitel förklaras först hur 
samspelande brister i en organisation kan ge upphov till att olyckor inträffar. Den sista barriären, 
som ska motverka olyckor, är människan och därför räknas säkerhetskulturen i en organisation 
som en betydande faktor för säkerheten. På OKG har man definierat egna arbetssätt som ska 
främja säkerhetskulturen på företaget och dessa presenteras senare i kapitlet.  

 Reasons Schweizerostmodell 3.1.
I Reasons ”Swiss-cheese”-metafor gestaltas en verksamhets säkerhetsförebyggande system av 
ostskivor. Ostskivorna symboliserar säkerhetssystemets barriärer, det vill säga de funktioner som 
skyddar mot olyckor. Hålen i ostskivorna symboliserar barriärernas brister. Både hålen och 
skivorna ska ses som rörliga där barriärerna kan komma och gå beroende på tillfälliga tillstånd. 
Barriärerna kan medvetet tas bort eller försvagas på grund av överträdelser, kalibrering eller 
underhåll. Barriärer kan också bli borttagna omedvetet om det finns fel i systemet. 

 
Figur 2. Schweizerosten  

Eftersom människan är grundare till alla system och ansvarar för att styra dem så innebär det att 
mänskliga felaktigheter alltid kommer att utgöra brister i barriärerna. Dessa brister, hålen i 
ostskivan, kan delas upp i latenta och aktiva fel. De aktiva felen är de osäkra handlingar som 
personalen som arbetar i systemet vidtar vid skarpa lägen vilka direkt leder till farliga situationer.   
 
Latenta fel finns gömda i alla system och kan vara ett resultat av exempelvis dålig design, 
utbildning eller ledning. Dessa kan ligga helt obemärkta i systemet under en lång tid tills dess att 
de en dag sammanfaller med andra latenta fel, lokala omständigheter eller aktiva fel och leder till 
en olycka. För att en olycka ska inträffa ska hålen i alla ostskivorna sammanfalla i en 
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händelsekedja där en risk når den slutliga barriären, där ett aktivt fel sker och en olycka inträffar. 
(Reason, 1997) 
 
De största skillnaderna mellan latenta och aktiva fel är dels hur snabbt systemet reagerar på dem 
men också var i organisationen de sker. Latenta fel kan ligga var som helst i organisationen 
medan aktiva fel sker av personal i människa-teknik interaktionen.  
 
Mänskliga faktorer är den viktigaste delen i både skapandet och förhindrandet av en olycka. 
Människor är ansvariga för att skapa, underhålla och skydda riskfyllda system och utgör 
följaktligen den största faktorn för att en olycka ska inträffa. Administrativa kontroller spelar 
därför en viktig roll i arbetet med att förebygga olyckor.  
 
Det finns två typer av administrativa kontroller; extern kontroll och intern kontroll. Extern 
kontroll är uppbyggd av lagar och regler samt andra procedurer som beskriver hur man ska 
handla i olika situationer. Den interna kontrollen består av de kunskaper och metoder som fås av 
utbildning och erfarenheter, dessa behöver till skillnad mot externa kontroller inte vara 
dokumenterade utan utgörs endast av individen.  
 
Människor utför, enligt Jens Rasmussen, aktiviteter på tre nivåer. (Rasmussen, 1982) Den första 
nivåns aktiviteter kallas färdighetsbaserade. Dessa aktiviteter är utföraren tränad för och kan 
göras på rutin utan eftertanke, så kallat autopilot-beteende. Då människor utför uppgifter ”under 
autopilot” kontrolleras utförandet endast ett fåtal gånger och fokus kan ligga på annat än 
uppgiften i sig. Detta beteende kan leda till en olycka eftersom det finns risk för att uppgiften 
utförs på fel sätt eller att fel kunskap används. (OKG, 2014) Den andra nivåns aktiviteter baseras 
på regler och utförs när en situation har ändrats. Utföraren tar då i åtanke de regler och rutiner 
som finns för hur man ska handla när en sådan situation uppstår. Den tredje och sista nivåns 
aktiviteter grundas på att utförarens egen kunskap används för att på plats söka en lösning på ett 
problem som uppstått. (Reason, 1997) 

  Mänskliga faktorer vid underhållsarbete 3.2.
Den största andelen av mänskliga felaktigheter sker under underhållsarbete. Vid underhållsarbete 
har människan som mest kontakt med systemet och utför de mest kritiska momenten. I en studie 
av Jens Rasmussen framkom det att utelämnande är den största gruppen av fel som begås vid 
underhållsarbete. Utelämnande innebär att viktiga delar av arbetsuppgiften inte blir utförda, 
exempelvis att en komponent inte blir utbytt eller att främmade material blir kvarlämnade på 
arbetsplatsen. (Reason, 1997) 
 
Det finns olika typer av fel; misstag, lapsus, felsteg och överträdelser. Misstag är planeringsfel 
som kan vara antingen regelbaserade eller kunskapsbaserade. Det innebär att moment kan bli 
förbisedda på grund av att den som planerat inte haft tillräcklig kunskap i området. Lapsus är 
”minnestabbar” och innebär att något helt enkelt har glömts bort. Felsteg är utförandetabbar, det 
vill säga sådant som sker under arbetets gång. Felsteg räknas tillsammans med lapsus som 
skicklighetsbaserade fel. Alla dessa feltyper kan sammanfattningsvis kallas för latenta fel medan 
den sista feltypen, överträdelser, är aktiva fel. (Bohgard, o.a., 2010) 
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Många av de utelämnanden som görs kan tillfälligt avhjälpas med en påminnelse. En påminnelse 
ska vara utformad så att den: 

• Drar till sig uppmärksamheten för utföraren (framstående). 
• Belägen i närheten av aktiviteten (angränsande). 
• Innehålla tillräcklig information för när och vad påminnelsen är ämnat för 

(sammanhang). 
• Informera utföraren om vad som skall göras (innehåll). 
• Ge utföraren möjlighet att kontrollera antalet moment eller delar som ett korrekt 

utförande består av (kontrollera). 
Man ska också där det är möjligt beakta följande vid utformande av en påminnelse: 

• Vara effektiv för flera steg i påminnelsen (omfattande). 
• Om möjligt ska den göra det omöjligt att påbörja nästa steg utan att fullfölja viktiga 

tidigare steg (tvingande). 
• Hjälpa utföraren att säkerställa att viktiga steg har blivit fullbordade (bekräftande). 
• Vara möjlig att avlägsna efter att uppgiften och dess kontroll är utförd (avsluta). 

 
En påminnelse ska ses som en tillfällig åtgärd då den inte garanterar att ett utelämnande i en 
uppgift ej kommer att ske. Påminnelsen kan ses som en slags första hjälp som kan förminska 
antalet utelämnanden. En permanent lösning för att motverka utelämnanden under underhåll är 
att utforma designen på så vis att det bara går att installera komponenter på ett sätt, att systemet 
automatiskt stänger ner om en viktig komponent saknas eller så att underhåll helt enkelt inte 
behövs. (Reason, 1997) 

 Säkerhetskultur  3.3.
”Delade värderingar (vad är viktigt) och övertygelser (hur saker fungerar) som interagerar med en organisations 
struktur och kontrollsystem för att framställa beteende normer (sättet vi gör saker på häromkring).”  (Uttal, 
1983) 
 
Säkerhetskultur är det begrepp som beskriver en organisations värderingar och attityder gällande 
säkerhet. Det finns dock två olika uppfattningar om hur en säkerhetskultur tar form där den ena 
förespråkar att ledningen kan forma kulturen genom att införa redskap och rutiner. Denna 
uppfattning är ofta förespråkad av ledare då säkerhetskulturen skulle vara föränderlig med hjälp 
av ledningens incitament. Den andra uppfattningen är att säkerhetskulturen uppstår av hela 
organisationens värderingar, trosuppfattning och ideal. 
 
Enligt Reason grundas säkerhetskulturen i fyra kritiska delkulturer, vilka är: 

• rapporterande kultur 
• lärande kultur 
• rättvis kultur  
• flexibel kultur. 

 
I den rapporterande kulturen är personalen villig att rapportera tillbud och olyckor till 
verksamhetssystemet som sedan kan användas för erfarenhetsåterföring. Den rapporterande 
kulturen ligger således till grund för en lärande kultur, i vilken lärdomarna ger förutsättningarna 
som krävs för att dra rätt slutsatser och utifrån de genomföra de ändringar som krävs. Men, i 
grunden bygger dessa två kulturer på att det finns en kultur av rättvisa som är uppmuntrande 
snarare än straffande. Den fjärde och sista kritiska delkulturen är den flexibla kulturen där titel 
och status hos personal ska spela mindre roll i krislägen. Helt enkelt ska de personer som har bäst 
kompetens ta över kritiska funktioner. Systemet i sin helhet ska ledas, hanteras och kunna 
påverkas av människor med kunskap om människa, teknik och organisation samt miljöfaktorer. 
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Tillsammans bildar de fyra delkulturerna en informerad kultur där felhandlingar som lett till 
tillbud ses som en källa till kunskap om bristande barriärer och latenta fel. (Reason, 1997) 
 
Ytterligare ett exempel på en typ av säkerhetskultur är den klanderfria kulturen där någon som 
avsiktligt eller oavsiktligt begått fel eller misstag kan rapportera sig själv utan risk för ”straff” om 
rapporteringen görs inom en viss tid. Att bestraffa fel och misstag utvinner mycket liten kunskap 
från inträffade tillbud och olyckor, sedan det hämmar viljan att rapportera. Därför anses den 
optimala kulturen vara ett mellanting av rättvis och klanderfri kultur där grova överträdelser 
bestraffas medan mindre fel och misstag kan förbises om de rapporteras självmant. (Bohgard, 
o.a., 2010) 

3.3.1. Human performance tools  
För att uppnå en god säkerhetskultur har OKG tagit fram ett antal säkerhetsfrämjande 
arbetsmetoder som kallas för Human Performance Tools (HuP-verktyg). Dessa arbetsmetoder är 
designade för att agera som barriärer till mänskliga fel men också för att förstärka människans 
positiva förmågor och ska på så vis minska risken för att olyckor inträffar. OKG använder de 
elva säkerhetsfrämjande arbetsmetoder som tagits fram för att ge personalen rätt förutsättningar 
att arbeta säkert. Tanken är att arbetsmetoderna ska gå att anpassa utifrån arbetsuppgiften och de 
klassas som antingen grundläggande eller behovsstyrda. 
 
De grundläggande arbetsmetoderna kallas även för tankeverktyg och de används oberoende utav 
uppgifternas risk, komplexitet, hur frekvent de utförs och tidigare erfarenheter, för att skapa 
kontroll över arbetet och på så vis agera som en grund för den dagliga verksamheten. Bland de 
grundläggande arbetsmetoderna räknas ”Instruktionsanvändning och efterlevnad”, 
”Egenkontroll”, ”Ifrågasättande attityd”, ”Tydlig kommunikation” och ”Användning av 
erfarenheter”.  
 
Behovsstyrda arbetsmetoder ska användas som ett komplement till de grundläggande 
arbetsmetoderna när uppgifternas risk eller komplexitet är större. Valet av arbetsmetod beror 
sedan på uppgiftens risknivå, graden av komplexitet, frekvens och tidigare erfarenheter. De 
behovsstyrda arbetsmetoderna är ”Riskbedömning”, ”Pre Job Brief”, ”Post Job Debrief”, 
”Oberoende kontroll”, ”Arbetsplatsobservation”, ”Tvåpartskoll”, ”Orsaksanalys” och 
”Säkerhetscoaching”.  
 
Nedan följer beskrivningar av de olika arbetsmetoderna. 

3.3.1.1. Instruktionsanvändning	  och	  efterlevnad	  	  
Instruktioner fungerar som bruksanvisningar för hur uppgifter ska utföras på förutbestämda sätt. 
Genom att arbetsmoment genomförs i rätt ordning och på rätt sätt minimeras risken för att fel 
begås. Efterlevnaden av instruktioner stärker minnet och kunskapen om hur ett arbetsmoment 
ska utföras.  
 
Instruktioner utgör en barriär på två sätt, dels för att ge kunskap när osäkerhet finns om hur 
arbetet ska utföras och dels för att motverka att arbetet sker på ett slentrianmässigt sätt hos de 
som utfört arbetet flera gånger tidigare.  

3.3.1.2. STARK	  
STARK är en form av egenkontroll som ska användas vid alla aktiviteter för att identifiera rätt 
tillvägagångssätt och det väntade utfallet. På så vis är det möjligt att kontrollera huruvida 
uppgiften utfördes rätt. Metoden används även för att undvika allvarliga fel på grund av stress 
och trötthet. Arbetssättet som OKG använder för att utföra egenkontroller benämns STARK 
och innehåller följande fem steg: 
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• ”Stanna upp. Detta är det viktigaste steget i metoden. Stanna upp ett ögonblick för att fokusera på 
arbetsuppgiften.  

• Tänk efter. Tänk efter och visualisera vad du ska göra och hur du ska göra det. Fundera över vilka 
åtgärder du behöver vidta om något oväntat skulle inträffa. 

• Agera. Läs högt de instruktionssteg som innebär att du ska manövrera något. Identifiera rätt komponent 
genom att fysiskt vidröra eller peka på komponenten innan du gör något (släpp inte kontakten). Läs 
komponentmärkningen högt. Ta en paus på två sekunder och samla tankarna. Vidta därefter din 
åtgärd. 

• Reflektera. Hände rätt saker? Blev det som du hade tänkt dig? Om inte, säkra upp arbetet och 
diskutera situationen med din arbetsledare, din chef eller en kollega.  

• Kommunicera. Kontakta din arbetsledare, din chef, eller din kollega och tala om hur arbetet gick. 
Förmedla både positiva och negativa erfarenheter. ” (OKG, 2014) 

3.3.1.3. Ifrågasättande	  attityd	  
OKG arbetar för att främja en ifrågasättande attityd med målet att alla avvikelser ska komma upp 
till ytan och bli utredda. På så vis skapas förutsättningar för att arbetsuppgifter ska utföras på ett 
säkert och kvalitetsmässigt sätt. Samtidigt leder den ifrågasättande kulturen till att förebygga 
tillbud och olyckor. En ifrågasättande attityd uppnås genom att personalen är vaksam och 
uppmärksam på små fel eller avvikelser och att dessa åberopas och åtgärdas. Detta förutsätter att 
personalen inte tar något för givet och att det finns en öppen och ödmjuk kultur där 
ifrågasättande är accepterat av alla.  

3.3.1.4. Tydlig	  kommunikation	  
Otydlig kommunikation kan leda till missförstånd som senare kan leda till att misstag kan begås. 
Därför ska kommunikationen på arbetsplatsen vara tydlig. OKG förespråkar tekniken 
trestegskommunikation: 

• ”Order – sändaren säger namnet på mottagaren och när sändaren har tydlig kontakt så lämnas ordern. 
• Repetera – mottagaren repeterar meddelandet tillbaka till sändaren. 
• Kvittera – sändaren kvitterar att mottagaren uppfattat allt rätt(vanligen genom att svara – ”det är rätt 

uppfattat”).” (OKG, 2014) 
 
Några andra metoder som också förespråkas är det fonetiska alfabetet och tydlig 
nummerangivelse.  

3.3.1.5. Användning	  av	  erfarenheter	  
För att undvika att fel upprepas samt för att lyfta fram lärdomar från tidigare framgångsrika 
arbetsmetoder skall tidigare erfarenheter beaktas vid planering av arbete och delas vid Pre Job 
Brief samt informeras om under utbildning och träning. 

3.3.1.6. Riskbedömning	  	  
Innan ett nytt arbete påbörjas ska en riskbedömning (RISK) utföras för att möjliga risker ska 
kunna förutse och förebyggas. Bedömningen används sedan som underlag till uppgiftens 
utförande, arbetsgenomgång och erfarenhetsåterföring. Ledande person ansvarar för att personal 
som utför uppgifterna informeras om de dokumenterade risker och åtgärder innan arbetet 
påbörjas och att dessa finns tillgängliga under arbetets gång. Beroende på uppgiftens komplexitet 
avgör ledande person om det finns behov att tillsätta en särskild arbetsgrupp för att utföra 
riskbedömningen. Arbetsgruppens deltagare skall väljas utifrån vilka kunskaper och erfarenheter 
som behövs för att identifiera risker och föreslå adekvata åtgärder.  
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Figur 3. RISK  

RISK utgör en barriär mot stress och felaktig riskperception och motverkar att arbetet utförs 
rutinmässigt utan eftertanke på situationen och processen och stärker kommunikation och 
lärande.  

3.3.1.7. Pre	  Job	  Brief	  	  
Pre Job Brief (PJB) är en arbetsgenomgång som ska hållas innan ett arbete påbörjas för att 
förbereda personalen för att kunna utföra arbetet säkert och med så hög riskmedvetenhet som 
möjligt. PJB ska anordnas av den ansvarige för arbetet, exempelvis beredaren, eller en av denne 
utsedd kompetent person. Mindre arbetsgenomgångar ska även hållas av arbetsledare inför ett 
arbetes mindre delmoment för den utförande personalen. 

 
Figur 4.  PJB 

Syftet med PJB är att ge en gemensam bild av arbetsuppgiften och att diskutera riskmomenten 
för att gemensamt komma fram till hur dessa kan förebyggas. PJB ska hållas inför samtliga 
arbetsuppgifter men anses vara särskilt viktigt vid arbetsuppgifter med hög komplexitet, nya 
arbetsuppgifter, uppgifter där flera arbetslag är inblandade och i samband med arbetsuppgifter 
som är klassade som riskfyllda eller kritiska.  
 
PJB stärker mänskliga förmågor såsom minne och inlärning men hjälper också till att stärka 
gruppsamhörigheten iför arbetet. PJB verkar som en barriär mot autopilot-beteendet och 
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dessutom motverkas stress hos utföraren då den blir mer säker på hur arbetet ska utföras och 
vilka risker som finns.  
 
Den personal som ska genomföra uppgiften ska inte påbörja arbetet innan arbetsgenomgången 
har blivit utförd. En önskan finns om att alla arbetsgenomgångar ska vara dokumenterade men 
detta behöver inte göras enligt instruktionen idag.  
 
PJB genomförs enligt två steg: 

1. Genomgång av förutsättningar med personal och arbetsledare. 
2. Försäkran om att medverkande personal och arbetsledare har tagit till sig, förstått och 

accepterat. 
 
Omfattningen av PJB är mycket varierande beroende på uppgiftens komplexitet, risk eller 
personalens kompetens och erfarenheter. För att ge stöd till PJB finns instruktioner och 
checklistor till hjälp. Vid arbetsgenomgången ska man diskutera vilka resurser som finns 
tillgängliga och hur dessa kan påverka varandra. Man bör beakta samspelet människa, teknik och 
organisation och hur dessa påverkar varandra både negativt och positivt. I genomgången skall 
information om instruktioner, identifierade risker, tidigare erfarenheter, med mera behandlas för 
att ge personalen de rätta förutsättningarna till att utföra arbetet.  
 
Det finns en rad olika faktorer som kan påverka ett arbete och hur det kommer att kunna utföras. 
I en PJB bör dessa faktorer diskuteras och informeras om:  

• Instruktionens kvalitet 
• Kommunikationens kvalitet 
• Erfarenhet 
• Kompetens 
• Utbildning 
• Stress 
• Arbetsmiljö 
• Gränssnitt 
• Sociala faktorer 
• Konkurrerande mål 
• Budget 
• Tid 
• Resursplanering 
• Uppmärksamhet 

 
Även innan ett ensamarbete startas ska en PJB genomföras men då kanske i en enklare form som 
den kortare arbetsgenomgången ”Fem steg – INNAN”: 

1. ”Har jag gjort detta tidigare? Har någon annan erfarenhet av detta jobb? 
2. Finns det några kritiska moment?  
3. Vilka misstag kan jag göra? Vilka fel kan uppstå? 
4. Vad är det värsta som kan hända? Mig? Andra? Utrustning eller anläggning? 
5. Vad kan jag göra för att undvika och förbygga fel? Vilka hjälpmedel har jag att tillgå?” (OKG, 

2014) 

3.3.1.8. Post	  Job	  Debrief	  	  
Erfarenhetsåterföring kallas Post Job Debrief (PJD) och syftar till att uppmärksamma vad som 
fungerat bra eller dåligt så att kunskapen kan behållas och användas inför planeringen av liknande 
uppgifter i framtiden Genom att använda sig av tidigare erfarenheter kan arbetsmetoder 
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förbättras och på så vis minskas risker i arbetet. PJD främjar personalens beslutsfattande, 
inlärning och minne och fungerar som en barriär mot glömska och okunskap. 

 
Figur 5. PJD 

PJD ska göras så snart som möjligt efter en slutförd arbetsuppgift och ska utföras av beredaren 
eller av denne utsedd person. För att få en enhetlig bild av arbetets gång ska så många deltagare 
som möjligt delge sina erfarenheter. Alla observationer gällande personsäkerhet, anläggningens 
tillgänglighet, anläggningens reaktorsäkerhet och yttre miljö ska identifieras, dokumenteras och 
förmedlas. (OKG, 2013) 

3.3.1.9. Oberoende	  kontroll	  
En oberoende kontroll ska utföras för att säkerställa att en uppgift har utförts korrekt. Den ska 
göras i anslutning till de uppgifter som kan leda till kritiska påföljder eller uppgifter som inte går 
att återkalla. Oberoende kontroller måste utföras av kompetent personal och ska göras vid ett 
senare tillfälle efter att en arbetsuppgift blivit utförd. När oberoende kontroll utförs ska först 
STARK utföras för att säkerställa att rätt komponent används. Sedan skall komponentens läge 
och status kontrolleras för att slutligen dokumenteras. En arbetsledare kontaktas om en avvikelse 
noterats. (OKG, 2014) 

3.3.1.10. Arbetsplatsobservation	  
För att åstadkomma en säkerhets- och kvalitetshöjande dialog mellan chef och medarbetare ska 
arbetsplatsobservationer (APO) utföras på OKG. APO kan utföras på två olika sätt antingen 
genom en spontan observation eller en planerad observation. Den spontana observationen görs 
när chefen får en tid över och den planerade utförs vid en förutbestämd arbetsuppgift då chefen 
har läst in sig på arbetsuppgiftens förutsättningar.  

3.3.1.11. Tvåpartskoll	  
En tvåpartskoll är en kontroll av att en arbetsuppgift utförs på rätt sätt och ska göras innan 
arbetet påbörjas. Tvåpartskoll tillämpas då den som ska utföra uppgiften känner sig osäker eller 
om arbetet innehåller ett kritiskt moment. Denna kontrollmetod går ut på att utföraren med hjälp 
av STARK försäkrar sig om att rätt komponent behandlas med rätt instruktion och att utföraren 
enas med en medarbetare om att allt är i sin ordning. Sedan ska medarbetaren observera 
utföraren under arbetets gång och vid behov stoppa arbetet om något inte görs enligt 
överenskommelsen. 

3.3.1.12. Orsaksanalys	  
När en ett tillbud eller en olycka inträffat graderas dessa utifrån hur allvarlig händelsen var eller 
kunde ha blivit. En orsaksanalys görs för att ta reda på vad som lett fram till händelsen och ta 
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fram förslag på åtgärder som kan förhindra att samma, eller en värre händelse inträffar igen. Hur 
utförligt orsaksanalysen görs beror på allvarlighetsgraden hos tillbudet eller olyckan.  
 
Orsaksanalysen ska fastställa och utröna svaret på frågorna om vad som hände, var det hände, 
vem som gjorde vad och när händelserna inträffade. Orsaksanalysen ska genom intervjuer och 
samtal med personal och arbetsledare utreda hur och varför en händelse uppkommit och ta fram 
förbättringsförslag. OKG:s syfte med orsaksanalyser är att skapa en öppen och lärande kultur där 
personal vill rapportera observationer, inte att straffa den som begått ett misstag. 

3.3.1.13. Säkerhetscoaching	  
Säkerhetscoaching är något som OKG:s personalfunktion kan ge till andra arbetslag inom OKG 
för att befästa säkerhetsarbetet och få det att genomsyra verksamheten. Säkerhetscoachning 
används främst vid komplexa arbeten, då riskerna är fler eller större än normalt. En 
säkerhetscoach kan hjälpa ett arbetslag att öka riskmedvetenheten för arbetet och optimera 
användningen av HuP-verktygen genom att hjälpa beredare och arbetsledare med förberedelse, 
genomförande och utvärdering, det vill säga RISK, PJB och PJD, av en uppgift. På så vis ska det 
leda till att arbetsledare och beredare blir tryggare i sina roller samtidig som samspelet och 
kommunikationen angående risker och riskförebyggande arbete förbättras i arbetslagen. 

 Organisatoriskt lärande 3.4.
Tillbud- och olycksrapportering är en viktig del av säkerhetskulturen då detta bidrar till 
organisationens lärande. En lärande organisation drar även lärdom från andra viktiga källor, 
exempelvis riskanalyser, interna revisioner, externa revisioner, utbildning, träning, 
expertmedverkan, deltagande i processer av ständiga förbättringar och forskning.  
 
Oavsett vilken källa det är som ger upphov till rapportering krävs det att behandlingstiden för 
analysen av den rapporterade händelsen inte är för lång innan ett resultat kan uppvisas. 
Rapporteringsviljan kan annars minska vilket i sin tur gör att det organisatoriska lärandet blir 
lidande. För att uppnå ett gott och användbart resultat måste analysen vara tillräckligt djup och gå 
långt tillbaka i orsaks- och händelsekedjan i och med att den har i uppgift att upptäcka 
systemavvikelser, det vill säga latenta fel och brister i barriärer. Det kräver att den eller de som 
utför analysen måste ha god kännedom om olika olycksmodeller. En djup analys ligger till grund 
för goda och rimliga åtgärder. (Bohgard, o.a., 2010) 

3.4.1. Tillbud 
Tillbud är de händelser som kunnat sluta i en olycka men som inte gjorde det trots att någon eller 
flera av säkerhetssystemets barriärer brustit. Fördelarna med att samla erfarenheter från tillbud är 
tydliga, eftersom slutsatser dragna utifrån dessa kan hjälpa till att utforma åtgärder i 
säkerhetssystemet som kan förhindra att samma eller liknande händelse inträffar igen. Om inte 
annat, så påminner tillbuden om vilka risker som finns och varför arbetet med förebyggande 
säkerhetsarbete är viktigt. 
 
Tillbudsrapportering är en av grundstenarna i en rapporterande säkerhetskultur, men systemet för 
hantering av tillbud måste se ut så att den som rapporterar inte behöver göra så mycket mer än 
just det. Utredning av orsaker och framtagning av åtgärder bör utföras av utsedda personer och 
inte krävas av personalen som rapporterat, eftersom det skulle vara en för svår och tidsslukande 
uppgift att kräva från personalen. Detta för att inte avskräcka personalen vilket skulle leda till att 
rapporteringen av tillbud minskar. (Reason, 1997) 
 
Det finns några faktorer som medför att personalen avstår från att rapportera; extra arbetsbörda, 
tvivel om åtgärder, naturlig önskan att glömma, tillförlitlighet till ledningen och rädslan för att bli 
straffad. I en studie av lyckade program för rapportering har fem viktiga faktorer identifierats: 
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• Så långt det är möjligt ha strafflösa åtgärder. 
• Sekretess 
• Skilja den del av organisationen som analyserar rapporter från dem som har befogenhet 

att ge straffande åtgärder. 
• En snabb, meningsfull, tillgänglig och intelligent återkoppling.  
• Lätthet att rapportera. (Reason, 1997) 

 

 
Figur 6. Isbergsmetaforen 

Isbergsmetaforen är en modell för utvecklingen av olyckor där basen av en triangel utgörs av 
tillbud och mot toppen av tringeln ökar allvarligheten i olyckorna. Högst upp i triangeln finns 
allvarliga skador och dödsfall. Syftet med triangeln är att visa att det inte är en lyckad strategi att 
jobba för att motverka de allvarliga skadorna då de inte uppkommer av samma art ofta. Denna 
modell visar på att det sker 600 tillbud på varje allvarlig skada eller dödsfall och att man genom 
att minska antalet tillbud minskar risken för olyckor. I denna modell är det viktigt att ta i 
beaktning att bland de tillbud som uppkommer ofta, ger få upphov till allvarliga olyckor. Därför 
måste fokus ägnas åt de mindre vanliga tillbuden vars orsaker kan vara de som leder till allvarliga 
olyckor. Ett problem i denna modell är hur villig personalen är att rapportera och hur många 
tillbud som rapporteras.  

3.4.2. Händelserapportering på OKG 
Olyckor, tillbud och riskobservationer kallas på OKG för observationer och arbetet för att 
hantera dessa kallas Corrective Action Programme (CAP). För inhyrd personal finns två sätt att 
rapportera observationer; antingen kan man rapportera till sin arbetsledare vilken i sin tur för in 
observationen i systemet. Det andra sättet att rapportera är att fylla i en blankett som man lägger i 
brevlådor märkta ”CAP-observation”. Dessa brevlådor är placerade i inpasseringsbyggnaden, 
förrådsbyggnaden och i entréerna till O1/O2 och O3 där också blanketterna finns.  
 
När en observation bedöms kräva en orsaksanalys så startas en händelse- och orsaksanalys 
(HOA). Det första steget i en HOA är att hålla intervjuer för att ta fram en händelsekedja. När 
hela händelsekedjan är komplett påbörjas orsaksanalysen där varje händelse utreds med avseende 
på förändringar i arbetsförutsättningar och avvikelser från rutiner och instruktioner för att avgöra 
vilka barriärer som brustit. För tillbud avslutas händelsekedjan med en tät barriär som motverkat 
ett fortsatt händelseförlopp.  
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 Språk som risk 3.5.
Det uppstår risker i samband med kommunikation på andra språk än modersmålet. Dessa risker 
är språkförvirring, oförståelse, missförstånd och att viktiga budskap riskerar att inte nå fram. Om 
dessa risker inte förebyggs kan de i sin tur leda till en sämre anläggnings- och personsäkerhet. 
Forsmark Kraftgrupp (FKA) har därför ur anläggnings-, säkerhets- och arbetsmiljösynpunkt tagit 
fram en instruktion med anvisningar om språkanvändning på anläggningen. (Forsmarks 
Kraftgrupp, 2013) 
 
Enligt ”Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om byggnads- och 
anläggningsarbete” ska information och instruktioner utformas så att de är begripliga för den som 
ska använda dem. (Arbetsmiljöverket, 1999) Detta har FKA tolkat som att ”information och 
instruktioner ska lämnas på det språk som personalen förstår”. Utifrån detta har man formulerat 
en instruktion som anger att svenska är det språk som alltid ska användas i all kommunikation 
och annat språk endast får användas i särskilda fall efter att en riskbedömning genomförts. Ett 
grundkrav är att inhyrda arbetsledare och/eller arbetsansvariga måste kunna kommunicera på 
svenska. Dessutom måste alltid svensktalande personal som kan kommunicera på de andra språk 
som används på arbetsplatsen alltid finnas tillgänglig. Andra språk än svenska, och då i första 
hand engelska, får endast användas av arbetsledare eller arbetsansvarig om riskbedömningen 
klargjort att de personer som är involverade i arbetet hanterar engelska. Riskbedömningen ska 
även avgöra i vilken utsträckning dokumentation om arbetet och anläggningen samt om 
utbildning måste ges på engelska eller andra språk. (Forsmarks Kraftgrupp, 2013) 
 
På OKG finns idag finns inga dokumenterade krav gällande språkkunskaper för entreprenörer. 
Gällande praxis är dock att arbetsledaren ska kunna kommunicera på engelska. 
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4. Metod och genomförande 
Arbetet påbörjades den 20 mars 2015 vid ett besök på OKG. I samband med detta påbörjades en 
litteraturstudie där orsaksanalyser för tillbud och olyckor granskades för att få en förståelse om 
komplexiteten i situationer som kan uppstå i OKG:s verksamhet. Ett par veckor senare gjordes 
det första besöket på företaget där inledande samtal med arbetsmiljöingenjör och revisionsledare 
hölls för att få en statistisk grund i arbetet och en djupare förståelse hur problematiken med 
inhyrning av personal på OKG ser ut. När förstudien var avslutad fastslogs de områden som 
arbetet fortsättningsvis skulle fokuseras på, vilka var säkerhetsfrämjande arbetsmetoder, 
utbildning, språk, tillbud och process- och anläggningskännedom. Därefter togs intervju- och 
enkätunderlag fram baserat på underlagen från orsaksanalyser, intervju med revisionsledare och 
statistik över tillbud och olyckor på OKG 2014. Följande intervjuer och enkätundersökningen 
genomfördes under två efterföljande besök. På detta vis identifierades brister samtidigt som ett 
mindre antal förbättringsförslag erhölls under intervjuerna. 
 
Under arbetets gång hölls uppföljningsmöten med handledare från både OKG och KTH för att 
säkerställa att målen uppnåddes. Identifierade brister och lösningsförslag redovisades under en 
presentation på OKG i slutet av arbetet och hela arbetet resulterade därefter i en rapport. 

 Enkät 4.1.
Den kvantitativa delen av intervjuunderlaget utgjordes av en enkätundersökning riktad till inhyrd 
personal. Enkäterna utgjordes av 23 frågor av vilka majoriteten besvarades med svarsalternativ, se 
appendix 1. I anslutning till merparten av frågorna fanns möjlighet att lämna fria kommentarer. 
Enkäten delades ut på svenska och engelska. 
 
Enkäten lämnades ut till den inhyrda personalen i deras fika- och lunchlokaler för att nå ut till så 
många olika entreprenörer och yrkesgrupper som möjligt. För att uppnå en hög svarsfrekvens 
lämnades enkäterna ut i pappersform och samlades in vid samma tillfälle. Då entreprenörernas 
tidsschema ofta är pressat utformades enkäten för att kunna besvaras på cirka fem minuter. 
 
Syftet med enkäten var att undersöka hur familjär den inhyrda personalen var med OKG:s 
säkerhetsfrämjande arbetsmetoder och i vilken utsträckning de används, hur introduktion och 
utbildning för arbete på OKG upplevs, hur deras kunskap i anläggning och strålskydd värderades 
samt deras inställning till en rapporterande kultur. För att kunna göra en djupare analys av 
enkätresultatet ställdes även frågan om den svarande tidigare arbetat på OKG samt vilken 
yrkeskategori denne tillhörde. Enkäterna besvarades anonymt i förhoppningen att på så vis nå en 
högre ärlighet och därmed en högre reliabilitet i resultatet. 

 Intervju 4.2.
Den kvalitativa undersökningen bestod av intervjuer med en revisionsledare, två inhyrande 
chefer, tre inhyrda platschefer och en inhyrd arbetsledare.  
 
Syftet med intervjuerna var att ta reda på respondenternas syn på OKG:s förutsättningar för 
inhyrd personal genom att ställa frågor som berörde samma områden som enkätundersökningen 
samt hur processen för inhyrning av entreprenörer och personal ser ut idag. På så vis skulle 
resultaten från de olika undersökningarna kunna jämföras och eventuella meningsskiljaktigheter 
mellan respondenterna och enkätsvaren kunna ge en klarare bild av nuläget i verksamheten.  
 
Intervjuernas utformning varierade beroende på den intervjuades roll och arbetsuppgifter. 
Intervjufrågorna bestod av ett antal huvudfrågor vilka var likadant utformade för de intervjuade i 
samma yrkesgrupp, se appendix 3. Huvudfrågorna följdes med ytterligare frågor där hänsyn togs 
till den svarandes arbetsuppgifter och tidigare svar. I förhoppningen att uppmuntra 
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respondenterna till ärliga svar, inleddes intervjuerna med en beskrivning av att arbetets syfte var 
att förbättra förutsättningarna för inhyrd personal på OKG. Intervjuerna utformades för att 
klaras av på cirka 30 minuter.  

 Identifiering av brister 4.3.
Genom att analysera resultaten från intervju- och enkätresultaten kunde brister identifieras. 
När en avvikelse påträffades mellan verkligheten och OKG:s rutiner och förespråkade 
arbetsmetoder benämndes detta som en brist. 

 Lösningsförslag 4.4.
De lösningsförslag som togs fram utformades i syfte att stärka barriärer där brister påfunnits och 
grunden för dem lades i de teoretiska modeller som sedan tidigare undersökts i arbetet. Poängen 
var att minimera risken för felhandling och misstag genom att förstärka barriärerna samtidigt som 
metoderna förenklas och säkerhetskulturen förbättras. De lösningsförslag som sedan 
presenterades, valdes ut med hänsyn till deras genomförbarhet och uppskattade kostnad i relation 
till andra lösningsförslag. 
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5.  Resultat  
I intervju- och enkätundersökningarna framgick det att de största bristerna bland förutsättningar 
för inhyrd personal är Pre Job Brief, Post Job Debrief, instruktioner, process- och 
anläggningskännedom, tillbudsrapportering och språk. Sammanställning av resultatet för 
enkätundersökningen finns att läsa i appendix 2.  
 
Pre Job Brief identifierades som en brist då enkätundersökningen visade att 24 procent av den 
inhyrda personalen inte alltid medverkar, dock uppgavs det i intervjuer med chefer att all 
utförande personal alltid närvarar vid Pre Job Brief. Intervjuerna och enkätundersökningen har 
båda visat att Post Job Debrief är en brist. Tillbudsrapporteringen ansågs inte vara bristfällig i 
undersökningarna men statistiken säger annorlunda. Process och anläggningskännedomen är en 
annan brist som påträffats i både enkätundersökningen och intervjuerna. Språket har inte tagits 
upp i enkätundersökningarna men intervjuer med både revisionsledare och chefer visar på att 
detta är en bristande förutsättning.  

 PJB 5.1.
Vid intervjuer med inhyrande chefer från OKG framgår det att den genomgående uppfattningen 
är att Pre Job Brief alltid, eller nästan alltid, görs med all utförande personal närvarande. 
Omfattningen av PJB beror på arbetets struktur och komplexitet men en PJB går alltid igenom 
vad som ska utföras och vilka roller som ska utföra vad. En PJB hålls ibland en längre tid innan 
ett arbete startar men en arbetsförberedandegenomgång brukar hållas alldeles innan arbetet ska 
utföras. De chefer vi har pratat med använder OKG:s mallar för PJB men det finns två olika sätt 
att utföra PJB som används olika av olika personer. En av de intervjuade föredrar ”den enklare 
varianten” med färre frågor då den långa är helt ”meningslös” och skulle vilja ha ett mellanting 
med 8-10 punkter.  
 
Vid intervjuer med platschefer och arbetsledare hos några av de anlitade entreprenörerna har det 
visat sig finnas delade åsikter om i vilken utsträckning PJB genomförs. Det har framkommit vid 
en intervju att det kan vara otydligt om vem som ska hålla PJB då den inte alltid hålls av 
beredaren, vilket annars är normen. I exempelvis projekt PLEX har ett avsteg från denna norm 
gjorts och det är istället den arbetsansvariga som ska hålla PJB, vilken inte alltid är tillräckligt 
insatt i arbetet. Detta kan resultera i att inte alla är helt säkra på vad som ska göras när arbete i 
känsliga områden ska utföras. Vid stora projekt hålls PJB tidigt och då kan det vara svårt att 
samordna alla som ska utföra de olika delarna av arbetet. Det hålls dock ”informella” PJB varje 
dag där dagens arbete gås igenom. Då arbete ska utföras i känsliga områden sker alltid en 
arbetsgenomgång direkt i anslutning till arbetets början. OKG:s mallar för PJB används endast 
vid stora PJB, men inte alltid. Det är endast den längre versionen av PJB-mallen som används 
och den uppfattas som bra och lätt att följa trots att den innehåller många punkter som ska gås 
igenom.  
 
En annan platschef som är på plats året runt uppger att arbetsledare håller PJB för sin grupp 
inför varje arbete där alla inblandade måste närvara. Under revisionstider har de alltid 
morgonmöte där de tar upp vad som ska utföras och hur de ligger till. Platschefen anger att 
entreprenören är med och utformar beställningarna av jobben och att de inför revision går 
igenom och planerar för när PJB för ett specifikt jobb ska äga rum. Under PJB följs både OKG:s 
mall som checkas av men de har också en intern som används för den rapport som ska skrivas 
efter alla jobb.  
 
En tredje platschef lägger mycket tyngd i att det beror på arbetets art hur PJB utförs. Hur utförlig 
PJB blir beror på hur stor risk arbetet bedöms att ha men att det alltid utförs en genomgång av 
arbetet.  
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En fjärde platschef säger att de alltid har en PJB som all utförande personal deltar i. I många av 
entreprenörens arbeten är det OKG som ansvarar för PJB och då försöker de att i största möjliga 
mån ha all berörd personal delaktig, men om det är ett stort jobb med mycket personal kanske 
det inte är möjligt. I dessa fall håller arbetsledaren en separat PJB inför arbetets utförande. 
Arbetsledarna föredrar den långa varianten av PJB som OKG har då den är grundlig och enkel 
att följa. Det framkommer under intervjun att de blivit bättre på att utföra PJB och att göra dem 
skriftligt istället för muntligt som de tidigare gjordes.  
 
Vid intervju med en revisionsledare för strålskydd framgick det att inhyrd personal fick onödiga 
doser strålning på grund av dåliga förberedelser. Dessa dåliga förberedelser grundas i att alla inte 
är närvarande vid Pre Job Brief och därför inte hade helt klart för sig hur arbetet skulle utföras 
och vistades därför längre tid än vad som behövs i känsliga områden. I denna intervju framgick 
det att alla inte närvarar vid PJB för att de inte är på plats på OKG eller är ute på annat arbete.  
Det framgick även att onödiga stråldoser skulle kunna undvikas genom att kräva att alla är på 
plats vid PJB. Vid intervju med en säkerhetscoach framkom att det ofta endast är beredare, 
handläggare och arbetsledare som deltar vid stora Pre Job Brief. Den utförande personalen är 
inte alltid närvarande vilket de borde, dels på grund av att de säkert har bra synpunkter på arbetet 
som borde tas upp och dels för att arbetsledaren kan glömma att ta med sig dessa viktiga aspekter 
av arbetet till personalen efteråt. Här framkommer det att en PJB med mer riktad information om 
arbetet skulle behövas för att förbereda personalen för att utföra arbetet så smidigt som möjligt. 
En annan brist vid PJB är att det endast är arbetsledaren som krävs kunna engelska och om den 
inte kan närvara vid PJB uppstår problemet att förklara för personalen hur de ska vistas på 
arbetsplatsen ut ett strålskyddsperspektiv. 
 
I enkätundersökningen hos inhyrd personal uppger 40 procent av de 93 svarande att de inte alltid 
deltar i Pre Job Briefs. Dessa 40 procent är utspridda på flera yrkesgrupper och 30 av dem 
uppgav att de inte arbetar på OKG för fösta gången. 
 

 
Figur 7. Enkätresultat Pre Job Brief 

 PJD 5.2.
Resultatet från intervjuerna med de inhyrande cheferna visar på att Post Job Debrief görs i en 
mycket liten omfattning. Det som görs idag är rapportering av arbeten i OKG:s 
rapporteringssystem men en regelrätt Post Job Debrief där alla medverkande i arbetet delar sina 
erfarenheter görs oftast inte. Här finns det en förbättringspotential att alltid ha för vana att sitta 
ned och prata om arbetet efteråt.  
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Efter intervjuer med platschefer och arbetsledare från de inhyrda entreprenörerna framkommer 
det också att Post Job Debrief inte alltid hålls eller att de inte blir inbjuden att närvara. En av 
platscheferna säger att OKG gärna vill lägga detta arbete på företagen men han tycker att den 
som håller i projektet ska ansvara för erfarenhetsåterföringen. De samlar själva in erfarenheter 
från arbeten för att använda till kommande likande arbeten men de använder sig inte av OKGs 
instruktion.  
 
En annan platschef uppger att majoriteten av erfarenhetsåterföringen sker vid fikabordet men att 
de utöver detta för dagbok över alla jobb. När arbetet är slutfört har de ett möte med OKG där 
de går igenom vad som gått bra och dåligt, en rapport från företaget sammanställs och förs in i 
OKG:s rapporteringssystem av OKG:s handläggare. 
 
En tredje platschef tycker inte heller att Post Job Debrief fungerar fullt ut då erfarenheterna 
sällan skrivs ner. Han tycker att det skulle vara bra om PJD användes mer för att reflektera över 
vad som gick bra och vad som gick sämre med ett arbete.  
 
En av entreprenörernas platschefer anger att Post Job Debrief har fungerat dåligt hos dem men 
att de i år har gjort en uppryckning som innebär att PJB idag dokumenteras skriftligt. 
Entreprenören har också anammat pulstavlan och pulsmöten från LEAN Production-filosofin 
där en av punkterna är just erfarenheter.  
 
Från intervju med en säkerhetscoach framgår också att en brist är att endast beredare, 
handläggare och arbetsledare deltar vid stora Post Job Debriefs och att det innebär att värdefulla 
synpunkter om arbetets utförande inte tas upp då arbetsledaren riskerar att glömma bort dessa.  
 
Resultatet från enkätundersökningen stödjer uppfattningen som fås av intervjuerna där 36 
procent av de 92 svarande uppger att de inte alltid deltar i PJB. Dessa 36 procent är utspridda 
bland olika kategorier och återfinns i både ny och återkommande personal.  

 
Figur 8. Enkätresultat Post Job Debrief 

 Instruktioner 5.3.
Det har i intervjuer och i en internrevision framkommit att det inte alltid är enkelt eller smidigt 
att hitta instruktionerna till ett arbete då de ofta återfinns i OKG:s rapporteringssystem. Alla 
entreprenörers arbetsledare har inte alltid tillgång till systemet utan blir istället tilldelade tillgång 
till en stationär dator som står långt bort från arbetsplatsen. När detta inträffar och arbetsledaren 
inte har tid att uppsöka datorn, händer det att instruktionerna inte alls skrivs ut. 
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Totalt 93 personer deltog i enkätundersökningen. 44 procent av de svarande uppgav att det inte 
alltid finns utförliga instruktioner. Av dessa 41 personer uppgav 33 att de inte arbetade på OKG 
för första gången. 

 
Figur 9. Enkätresultat instruktioner 

 Process och anläggningskännedom 5.4.
Kvalitetsrevisionen KRO - 2014 "Miljö" uppmärksammade att inhyrd personal har problem med 
anläggningskännedom i den bemärkelsen att de inte får tillräcklig information om hur 
anläggningen fungerar och var det ansamlas hög aktivitet. Det framkom i intervjun med 
revisionsledaren att inhyrd personal ibland befinner sig längre tid än nödvändigt i områden med 
hög strålningsaktivitet och att det finns fall där inhyrd personal inte förstår att särskilda åtgärder 
måste vidtas på grund av den speciella miljön. Att detta förekommer föreslogs i samma intervju 
bero på att de inte hittar rätt väg till sin arbetsplats. I intervjuer med både inhyrande chefer och 
platschefer poängteras det att entreprenörer försöker lösa detta problem genom att aldrig låta ny 
personal gå själva utan erfaren personal. En av platscheferna påpekar att den 
anläggningskännedom som OKG ger ny personal i introduktionsutbildningarna kanske är 
nedskuren och att stödet för ny personal i detta område släpps helt efter utbildningarna. För 
OKG:s personal ges däremot en tre dagar lång utbildning i anläggningskännedom, men den anses 
inte vara ekonomiskt försvarbar för personal som bara ska arbeta på OKG i några månader. 
 
Revisionsledaren poängterar också problematiken med att den inhyrda personalens kontaktnät 
kan brista. Personen i fråga föreslog att problemet kanske skulle gå att lösa genom att ta fram en 
app med all information som är möjlig att ”släppa fri”, för att den ska vara lättillgänglig.  
 
En av de inhyrande cheferna nämner att personer som ska hyras in för längre perioder borde 
utbildas i anläggningskännedom på samma sätt som ordinarie OKG-personal.  
 
En platschef uppger att nivån på utbildning i kärnteknik och strålskyddsteknik som ges i de 
grundläggande utbildningarna kanske är för låg medan den kanske är allt för djupgående i 
arbetsledarnas utbildning. En annan platschef uppger att ny personal under deras introduktion 
blir rundvisade i anläggningen ett par till tre gånger. Få entreprenörer har tydliga krav på vad som 
ska ingå i deras introduktion, men att så vitt han vet så ska alla firmor erbjuda sina anställda 
någon form av introduktionsprogram.   
 
I resultatet från enkätundersökningen bland inhyrd personal svarade 91 procent av de 93 
svarande att de känner till hur de ska gå och vistas i anläggningen för att utsättas för minimal 
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stråldos. Utav de 7 som svarade att de inte kände till hur de ska vistas och gå, var det endast en 
person som var på OKG för första gången. 85 procent av de 85 svarande ansåg att deras 
anläggningskännedom var tillräcklig för att hitta rätt i anläggningen. 89 procent svarade också att 
de visste vem de skulle kontakta i den del av anläggningen de befann sig om deras arbetsledare 
inte var närvarande. 

 
Figur 10. Enkätresultat Anläggningskännedom: vistelse i anläggningen 

 
Figur 11. Enkätresultat Anläggningskännedom: kännedom om anläggningen 

 



 

 26 

 
Figur 12. Enkätresultat Anläggningskännedom: Kontakt i anläggningen 

I enkätundersökningen angav 95 procent av de svarande att de tyckte de hade tillräcklig kunskap i 
kärnteknik och strålskyddsteknik medan åsikten var mer delad bland svaren i intervjuerna med 
inhyrande chefer, platschefer och arbetsledare. 

 
Figur 13. Enkätresultat Anläggningskännedom: Kunskaper i kärnteknik och strålskyddsteknik 

Det framkommer även i intervju med en platschef att det finns olika krav från OKG:s beställare 
gällande de introduktionsdagar som en entreprenör får tilldelade inför revision.  

 Språk 5.5.
Vid intervju med en revisionsledare framgick det att det finns en språkbarriär som leder till 
problem. Arbetsorderna är oftast skrivna på svenska vilket ställer krav på att chefen eller 
arbetsledaren dels måste kunna svenska och att de måste finnas till hands för att förklara om det 
är något speciellt man måste tänka på vid genomförandet. I dagsläget är dessutom minimikravet 
endast att arbetsledare ska kunna kommunicera på engelska. Dessa är heller inte alltid på plats då 
de kan leda flera arbeten samtidigt på området.  
 
En säkerhetscoach uppger i en intervju att han anser att språkbarriären är ett växande problem 
och en av de viktigaste bristerna i förutsättningar för inhyrd personal. Kravet är att arbetsledaren 
skall vara engelskspråkig och om denna inte är närvarande på arbetsplatsen eller vid 
arbetsgenomgångar så skapar detta ett problem.  
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I en intervju med en platschef som inte ansvarar för utländsk personal men har personal som 
kommer i kontakt med utländsk personal säger att det kan uppstå problem i kommunikationen 
när arbetsledaren inte alltid är på plats. De problem som kan uppstå är att utländsk personal 
ibland inte följer regler och när någon då försöker avbryta deras arbete förstår de inte. De regler 
som inte efterföljs kan vara att hålla rent omkring sig, att allt avfall inte tas hand om eller att 
avtäckning inte gjorts vid slip- eller svetsjobb. 
 
En inhyrande chef konstaterar att språket utgör ett problem för efterlevnad av regler och 
förskrifter då anläggningens skyltar till största del är skrivna på svenska. De kan därför inte läsas 
av de som inte förstår språket. Vid ett besök i anläggningen noterades det att majoriteten av de 
skyltar som observerades var skrivna på svenska med undantag för några på engelska. De 
viktigaste skyltarna såsom utrymningsväg och brandpost var dock utmärkta med symboler som 
visade vad som avsågs med skylten.  
 

 Tillbudsrapportering 5.6.
Resultatet i enkätundersökningen säger att 95 procent av de 93 tillfrågade vet hur tillbud och 
olyckor rapporteras. 91 procent av 90 svarande uppger att de blir uppmuntrade att rapportera 
och 95 procent av 91 svarande uppger dessutom att de skulle rapportera när de sett eller råkat ut 
för ett tillbud eller en olycka. 

 
Figur 14. Enkätresultat tillbudsrappotering 
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Figur 15. Enkätresultat uppmuntran till rapportering 

 
Figur 16. Enkätundersökning tillbudsrapporteringskultur 

Ur tillbud- och olycksstatistiken går det däremot att utläsa att antalet allvarliga (TRI/LTI) olyckor 
som drabbade entreprenörer på OKG under 2014 var 16 stycken. Antalet lindrigare olyckor var 
61 stycken och antalet rapporterade tillbud var 40 stycken.  
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Figur 17. Statistik för tillbud 

I intervjuerna med några entreprenörers platschefer framgår det att de sköter 
tillbudsrapporteringen till OKG på olika sätt. En entreprenör uppger att deras personal 
uppmanas att rapportera tillbud och olyckor i deras egna rapporteringssystem och inte alls i 
SAFE/CAP. Sedan lämnas en samlad rapport till entreprenörens handläggare på OKG. En 
annan entreprenör uppger att deras arbetsledare rapporterar dubbelt, både i sitt eget system och i 
OKG:s. En tredje uppger att personalen använder sig av OKG:s brevlådor för tillbuds- och 
olycksrapportering. 

 Övriga resultat från enkätundersökningen 5.7.
I enkätundersökningen framgår det att metoden STARK är väletablerad bland den inhyrda 
personalen. Merparten av de övriga HuP-verktygen har blivit introducerade till de flesta svarande. 
Det framgick också i enkätundersökningen att oberoende kontroll inte används enligt rutin av 
inhyrd personal, en stor del av personalen känner inte ens till verktyget.  
 
De flesta svarande uppger att de inte vill ha några ytterligare utbildningar inför arbete på OKG 
och att de bedömer sin kunskap inom strålskydd och kärnteknik som tillräcklig för att kunna 
utföra sitt arbete på OKG på ett säkert sätt. Den utbildning som uppgavs vara saknad hos några 
av de svarande var fallskydd och systemkännedom.  

 Övriga resultat från intervjuer 5.8.
De rutiner som följs vid inhyrande av personal varierar på OKG. Vissa avdelningar har tagit fram 
en egen rutin som de följer medan andra inte har följer någon särskild. Varför rutinerna skiftar 
beror till viss del på att olika avdelningar hyr in olika typer av personal. Avdelningen för 
mekaniskt underhåll anlitar exempelvis flera entreprenörer som kommer in med en stor grupp 
personal, särskilt under revision. En annan avdelning hyr in någon eller några personer till en 
arbetsgrupp som kan arbeta på OKG under längre tidsperioder. 
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6. Diskussion och analys 
I diskussionen resonerar författarna om resultatet från intervjuerna och enkätundersökningen 
och varför brister har konstaterats samt hur de har kunnat uppstå. Det diskuteras även om vilka 
lösningsförslag som finns till bristerna och dess för och nackdelar. I analysen kan läsas om 
arbetets begränsningar och vilka förbättringsområden som finns.    

 Diskussion 6.1.
16 allvarliga olyckor, 61 lindrigare olyckor och 40 tillbud rapporterades av entreprenörer på OKG 
under 2014. Tillämpas isbergsmetaforen, 1 olycka per 600 tillbud, på antalet allvarliga olyckor 
borde 9600 tillbud inträffat. Tillbudsrapporteringen var därför mycket låg i relation till antalet 
olyckor som inträffade. Det finns därmed en tydlig brist i erfarenhetsåterföringen från arbeten 
där inhyrd personal medverkar vilket i sin tur hämmar det organisatoriska lärandet på OKG. 
 
Anledningen till att så få tillbud rapporteras av in hyrd personal har visat sig kunna ha flera 
orsaker. Dels är det otydligt om det finns ett krav från OKG på hur tillbudsrapporteringen från 
entreprenörer ska gå till, vilket resultatet från intervjuerna antyder. Någon entreprenör hävdar att 
deras arbetsledare får rapportera dubbelt, både i OKG:s system och i deras eget. En annan 
entreprenör uppger att rapporteringen endast sker i deras egna system innan ett arbete avslutas 
och att rapporterna lämnas över till OKG först då. Det senare systemet medför en uppenbar 
brist då det tar längre tid för OKG att tillhandahålla tillbudsrapporten. Tiden för handläggning av 
ett ärende spelar direkt roll för tiden det tar innan en åtgärd kan tillämpas i verksamheten och i 
detta fall innebär det att OKG får svårt att ändra förutsättningarna för den inhyrda personalen 
under den tid de befinner sig på OKG. Det medför i sin tur att fler tillbud riskerar att inträffa, 
och att den långa handläggningstiden kan leda till minskad rapportering.  
 
En annan aspekt som skulle kunna förklara den bristande tillbudsrapporteringen är att 
säkerhetskulturen hos entreprenörerna skiljer sig från OKG:s säkerhetskultur. OKG vill uppnå 
en informerad kultur och uppmuntrar därför till rapportering men om entreprenören inte gör det 
finns en risk att OKG inte lyckas övertyga den inhyrda personalen om att rapportering är något 
bra. Dock antyder resultaten från intervjuer och enkäter att det finns en vilja att rapportera och 
att den inhyrda personalen känner sig uppmuntrad till att göra det. Därför borde OKG kanske 
rikta insatser mot att förenkla sitt rapporteringssystem i kombination med att ännu mer kraft 
läggs på information om vikten av att tillbud rapporteras.  
 
Som tidigare uppmärksammats, finns det behov av ett förenklat rapporteringssystem. Idag måste 
personal ta sig till närmsta CAP-låda för att skriva ner sin observation. Lappar att fylla i finns 
endast bredvid lådorna. Detta medför risken att observationer glöms bort eller prioriteras bort 
för att observationen måste skrivas ned vid ett senare tillfälle. En lösning på detta problem är att 
förse all personal med tillbudrapporteringsblock. På så vis kan observationer skrivas ned tidigare 
och sedan lämnas i nästa CAP-låda som passeras. Detta skulle kunna reducera antalet 
observationer som faller bort på grund av glömska eller lättja. I ett sådant block skulle även 
OKG:s säkerhetsbudskap kunna föras in och på så vis skulle påminnandegraden av dem kunna 
ökas. 
 
Ett annat alternativ skulle vara att utveckla en tillbudsrapporteringsapp för smartphone där 
observatören direkt för in sin observation i en databas via sin mobil. Ett sådant system innebär 
kortare handläggningstid för ett ärende. Detta skulle kunna kombineras med exempelvis 
pekplattor vid på-/avklädningsställen eller på andra lämpliga plaster för personal som annars inte 
har tillgång till smartphone under sitt arbete. Det finns dock ett informationssäkerhetsproblem 
med detta sätt att rapportera då det fysiska skyddet försvagas när fler enheter ansluts till systemet 
i och med en ökad risk för dataintrång. 
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Att påminna om tillbudsrapporteringen regelbundet uppmuntrar till ökad rapportering. Goda 
tillfällen att påminna om rapporteringen är PJB och PJD, vilka dessutom är bra tillfällen att 
återkoppla om arbetet med tidigare tillbud. Genom att berätta vilka åtgärder som satts in vid 
exempelvis en PJD påminns personalen om nyttan med att rapportera och eventuella tvivel om 
åtgärder motverkas.  
 
Att hålla en samlad informationsdag skulle med fördel kunna användas som forum för 
information om anläggningen. I revisionen och i en del intervjuer framkom det att inhyrd 
personal har sämre anläggnings- och processkännedom och att de därför i högre grad än 
ordinarie OKG-anställda vistas i områden med höga stråldoser under onödigt långa tidsperioder. 
Det har dessutom framkommit i både revision och ett flertal intervjuer att regelöverträdelser som 
har med strålskydd att göra oftare begås av inhyrd personal. Det förekommer även att fel begås i 
yrkesutövandet som har att göra med processen, då en kärnkraftsanläggning är en speciell plats 
att arbeta på medför det att det som vanligtvis är en riktig lösning ur ett 
yrkesmannaskapsperspektiv inte alltid är rätt ur ett strålskydds- eller kärnkraftsperspektiv. Sådan 
information borde kunna tas upp under en informationsdag innan en revision påbörjas. Istället 
för att hålla informationsdag för bara en entreprenör i taget skulle dessutom flera kunna samlas 
och ges samma information. 
 
Det uppkom i en intervju att entreprenörer som tas in för revision blir tilldelade ett antal dagar 
för att inställa sig före arbete påbörjas och att denna tid används olika av olika entreprenörer. Här 
borde OKG kunna ställa högre krav på att entreprenören själv utbildar sin personal om 
anläggningen, åtminstone i de fall det gäller entreprenörer som tidigare anlitats.  
 
Ett ytterligare sätt att informera om dessa omständigheter skulle vara att under 
arbetsgenomgångar för mindre arbetslag ge en riktad, specifik information om hur den aktuella 
delen av anläggningen ser ut och vilka särskilda förutsättningar som finns på grund av det. 
 
Något annat som framkommit är att det är svårt att hitta bland olika byggnader på OKG. En 
anledning till det kan vara att OKG valt att inte dela ut någon karta över området på grund av att 
det medför en säkerhetsrisk. Dock har andra kärnkraftsanläggningar i Sverige ändå valt att 
publicera en områdeskarta på deras hemsida vilket tyder på att OKG borde kunna dela ut en till 
åtminstone personal som arbetar där. Även i detta fall skulle en mobilapp vara händig. I den 
skulle områdesinformation, information om HuP, tillbudsrapportering och mycket annat kunna 
finnas tillgängligt.  
 
En annan brist som identifierats är språket. Olika språkanvändning hänger ihop med andra 
brister som uppkommit och så även i anslutning till process- och anläggningskännedom. 
Merparten av den information som presenteras ute i anläggningarna, såsom varningsskyltar, 
hänvisningar och instruktioner, är skrivna på svenska. Detta förenklar inte vistelsen på OKG för 
de som inte förstår svenska och bland inhyrd personal finns en stor andel icke svensktalande 
personal. Viss information och tillträdesutbildningar går att få på engelska och tyska men för 
andra språk krävs tolk.  
 
OKG har ingen regel som behandlar språk när entreprenörer ska anlitas. Gällande praxis är att 
inhyrda arbetsledare måste tala och förstå engelska, men även om denna praxis följs återstår ändå 
problematiken som följer av att en arbetsledare kan leda flera grupper och därmed kan behövas 
på flera platser samtidigt. Instruktioner finns dessutom i liten omfattning på engelska. OKG 
skulle kunna dra lärdom av Forsmarks arbetssätt och attityd till olika språkanvändning i sina 
anläggningar och börja behandla språket som en risk. 
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Pre Job Brief syftar till att alla i personalen ska medverka till att arbetet utförs på ett 
riskförebyggande sätt och på så sätt bidrar den till att främja en lärande kultur. Resultatet från 
intervjuerna och enkätundersökningen visade att det finns delade meningar om i vilken 
utsträckning Pre Job Brief utförs. Majoriteten av de arbetsledare och inhyrande chefer som 
intervjuats har en bild av att PJB utförs med all personal inför alla arbeten. Detta motsägs dock 
dels av intervjuer med revisionsledare och säkerhetscoach men också av enkätundersökningen 
som visade att 40 procent av de svarande inte alltid medverkar i PJB.  
 
En förklaring till detta skulle kunna vara att då det inte finns ett gemensamt sätt att utföra PJB är 
inte all personal medveten om att en sådan har utförts när en arbetsgenomgång av en mer 
informell karaktär har genomförts. Ett annat problem med Pre Job Brief är att den vid större 
projekt kan hållas långt innan ett arbete ska påbörjas. Det medför att inte alla kan medverka, på 
grund av att de inte finns på plats på OKG eller att de vid detta tillfälle utför andra arbeten på 
OKG. Då det inte finns någon bestämd rutin för hur arbetsledare ska ta med sig informationen 
från PJB till deras personal finns det dessutom en risk att viktiga delar faller bort eller glöms. 
Detta kan också orsaka planeringsfel då viktiga moment kan bli förbisedda på grund av 
okunskap. Genom att antingen säkerställa att alla är med vid PJB eller att ha ett standardiserat 
sätt för hur en arbetsgenomgång ska se ut mellan arbetsledare och utförande personal, det vill 
säga en specifik PJB, innan ett arbete ska påbörjas minskas risken att viktiga moment, risker eller 
förutsättningar inte framförs.  
 
Det finns idag ett tankeverktyg som kallas ”fem snabba” som kan användas vid ensamarbete eller 
innan ett mindre arbete ska starta. En utveckling av dessa punkter skulle kunna användas av 
arbetsledare vid PJB inför mindre arbeten eller för personal som inte medverkat vid den ”stora”, 
organiserade PJB:n. Tanken är att beredaren går igenom dessa punkter tillsammans med 
arbetsledaren för att säkerställa att arbetsledaren har förstått hur arbetet ska utföras. Sedan tar 
arbetsledaren med informationen till personalen för vidare diskussion.  
 
Ett annat problem vid PJB är att personen som håller genomgången inte alltid är tillräckligt insatt 
i projektet. Idag ska beredaren hålla i PJB men denne kan utse en annan kompetent person att ta 
över. Reglerna för vilka kompetenser denna person ska ha är diffusa och skulle behöva 
specificeras för att säkerställa att rätt förutsättningar ges personalen. Reglerna för hur PJB ska 
dokumenteras borde också skärpas då det idag finns en önskan om att alla genomgångar ska vara 
dokumenterade men detta inte finns som regel då det blir en för hög arbetsbörda för beredare, 
detta borde om det togs fram en bra rutin kunna krävas.  
 
Yrkesmannaskapet medför att arbeten ofta utförs enligt vad Jens Rasmussen kallar för den 
färdighetsbaserade nivån av hur människor utför aktiviteter. Entreprenörer kan vara vana att 
utföra arbeten av samma slag på andra arbetsplatser och detta kan medföra att de genomför 
arbetsuppgifter på rutin utan att tänka på hur den speciella miljön på OKG påverkar eller blir 
påverkad av metoden och materialet som används. För att motverka att dessa arbeten utförs i ett 
”autopilot”-beteende är det viktigt att den inhyrda personalen får ta del av de regler och rutiner 
som är viktiga för processen på OKG. På så vis är det möjligt att arbeta efter dem istället för 
rutinmässigt. Därför är det viktigt att PJB utförs och att de speciella förutsättningarna framhävs 
samtidigt som instruktioner finns tillgängliga och efterlevs.  
 
Med hjälp av väl utformade instruktioner som efterlevs minskas risken att minnestabbar, lapsus, 
eller felsteg begås under arbetet. Det är av särskild vikt att instruktioner är uppdaterade och följs i 
de fall då arbetsmetoden eller något annat arbetsförhållande har förändrats mot vad personalen 
tidigare varit van vid. 
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I resultatet från enkätundersökningen svarade 44 procent att det inte alltid finns instruktioner 
tillgängliga. Dessutom framgick det i en intervju att det för entreprenörer finns svårigheter med 
att hitta och ta fram instruktioner även då de ska finnas tillgängliga. För att underlätta 
entreprenörernas arbete borde det vid Pre Job Brief tas upp vilka instruktioner som finns för 
arbetet och var de kan hämtas. Beredaren borde också se till att entreprenören har tillgång till en 
datainloggning eller utskrivna versioner av instruktionerna. Efterlevs instruktionerna inte kan det 
behandlas som överträdelser, aktiva fel, åtminstone i de fall instruktionerna är välutformade, lätta 
att följa och uppdaterade. Om inte instruktioner finns tillgängliga och uppdaterade räknas detta 
som ett latent fel som alltså kan orsaka lapsus eller felsteg vilka skapar risker i arbetet. 
 
Angående Post Job Debrief finns en gemensam bild hos nästan alla av de intervjuade om att det 
inte görs i tillräckligt stor utsträckning. I enkätundersökningen kan samma resultat utläsas där 36 
procent svarar att de inte alltid deltar i Post Job Debrief.  
 
Då Post Job Debrief hjälper till att ta tillvara på de erfarenheter som ett arbete fört med sig 
främjar aktiviteten en informerad kultur. Därför är det viktigt att ta tillvara på dessa erfarenheter 
även bland inhyrd personal. Eftersom inhyrd personal kanske inte har samma känsla för 
arbetsplatsen och OKG som företag kommer erfarenhetsåterföringen inte lika spontant och 
därför är det ännu viktigare att organisera ett tillfälle då erfarenheter tas upp och dokumenteras i 
en Post Job Debrief. För att detta ska fungera måste tydligare regler utformas där det specificeras 
hur och när PJD skall användas. En bättre mall för hur PJD ska genomföras skulle också 
förenkla för arbetsledare att ta tillvara på erfarenheterna.  
 
Underhållsavdelningen UR har tagit fram en rapportmall för PJD som är strukturerad och har en 
bra utformning. Denna mall är skapad efter den avdelningens förutsättningar men kan med 
modifikationer användas av andra avdelningar. För att få ett standardiserat sätt att utföra PJD 
skulle UR:s mall kunna användas men med ett krav på att avdelningen ska arbeta fram en egen 
version där det som är viktigt för just deras arbete tas upp.  Vid stora projekt där inte all inhyrd 
personal finns på plats då PJD utförs behövs också en ny instruktion för hur arbetsledaren ska ta 
med sig erfarenheterna från arbetet till PJD. Denna skulle kunna vara en kortare variant med ett 
mindre antal frågor och ha ett krav på att den dokumenteras.  
 
Ur resultatet går att utläsa att av de tankeverktyg som representeras i HuP har vissa fått större 
genomslagskraft än andra. STARK är ett verktyg som funnits i branschen under årtionden och 
uppges användas frekvent av inhyrd personal medan oberoende kontroll är okänt av många. 
Eftersom oberoende kontroll är ett verktyg som ska användas när det står i instruktion kan det 
faktum att instruktionerna i sig brister göra att oberoende kontroll inte utförs.  
 
Att rutiner inte genomsyrar och efterföljs av all verksamhet på OKG märks inte bara i bristerna 
som påfunnits i PJB och PJD. I intervjuerna uppkom det att själva inhyrningsprocessen av 
personal varierar mellan OKG:s avdelningar och att det skulle kunna bero på att olika 
avdelningar hyr in personal av olika slag, vissa hyr in enstaka personer medan andra anlitar en 
entreprenör som tar med sin personal. Det verkar dock som att alla avdelningar har samma rutin 
att följa, vilket tyder på att denna skulle kunna vara svårare att följa för vissa avdelningar än 
andra. Vissa avdelningar har därför tagit fram egna rutiner för inhyrning av personal. Detta 
kanske borde göras av alla avdelningar, förutsatt att metoden blir godkänd av inköp som ansvarar 
för rutinen idag. På så vis skulle OKG kanske kunna uppnå en högre grad av administrativ 
kontroll över vilka entreprenörer som anlitas och samtidigt ställa högre krav på entreprenörerna 
som kommer till OKG.  
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För de utbildningar som finns var enkätresultatet ganska enhetligt att det inte fattas någon 
utbildning för personalen förutom ett fåtal som sa sig sakna fallskyddsutbildning och utbildning i 
systemkännedom. Av de onlineutbildningar som författarna genomförde noterades att 
återkopplingen om vilka felsvar som gjordes var bristfällig.  

 Analys 6.2.
Enkätundersökningens reliabilitet bedöms vara god på grund av valet av metod för 
undersökningens genomförande. Sedan enkäten lämnades ut för hand, till färre personer, kunde 
en grundlig undersökning med många frågor och svarsalternativ göras istället för en kortare 
elektronisk som kanske skulle genererat ett större antal svar. En högre validitet hade kunnat 
uppnås om enkätfrågorna varit ännu bättre specificerade, vilket uppmärksammades av 
examensarbetarna under arbetets gång. Vid denna tidpunkt hade dock enkäten redan lämnats ut 
sedan arbetets upplägg såg ut så att enkäten skulle ligga till grund för de intervjuer som sedan 
genomfördes, vilket innebar att tiden examensarbetarna hade för att sätta sig in i problematiken 
limiterades.  
 
Valet av intervjupersoner och intervjufrågor bedöms uppfylla målet med uppgiften. Antalet 
personer som intervjuades skulle dock kunnat ökas för att ge en bredare grund för identifiering 
av brister och lösningsförslag. Detta rymdes dock inte inom tidsramen för projektet, då arbetet 
till största del utfördes på annan ort. Därför bedöms intervjuresultatet ha både god reliabilitet och 
hög validitet. I intervjuerna användes öppna frågor vilket gör att intervjuerna såg annorlunda ut 
beroende på hur respondenten svarat i frågan innan. Öppna frågor kan både ha gett analysen en 
starkare reliabilitet då det finns mindre risk för att viktig information inte förs fram. Detta sätt att 
ställa frågor kan också göra det svårare att sammanställa och analysera resultatet då inte 
information om samma ämne kommer upp under varje intervju.  
 
Resultatet från enkätundersökningen kan skattas som homogent medan resultatet från intervjuer 
är av en heterogen karaktär. Därför kanske ett större antal intervjuade personer hade kunnat leda 
fram till ett något annorlunda resultat. 
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7. Slutsats och rekommendation 
Syftet med arbetet var att ge förslag på de mest betydande bristerna i förutsättningar för inhyrd 
personal, varför de uppstår och ge förslag på åtgärder inför revisionsavställningarna 2016. I 
slutsatsen kommer författarna ge sin bild av vilka de mest betydande bristerna är och varför de 
uppstår. Rekommendationen utgörs av konkreta förslag för hur dessa brister kan åtgärdas.   

 Slutsats 7.1.
Säkerhetssystemet på OKG är uppbyggt av barriärer som ska verka som skydd mot olyckor. En 
av de mest betydande bristerna i förutsättningar för inhyrd personal är att säkerhetskulturen inte 
är en del av deras dagliga arbete. Säkerhetskultur verkar som en barriär genom att förstärka 
människans egenskaper. OKG:s säkerhetsfrämjande arbetsmetoder finns för att främja 
säkerhetskulturen genom rutiner men brister finns i användandet hos entreprenörer. Genom 
intervjuer och enkäter har det kunnat fastställas att de arbetsmetoder som brister är Pre Job Brief, 
Post Job Debrief samt Instruktioner och efterlevnad. Användningen av de övriga 
säkerhetsfrämjande arbetsmetoderna varierar. Dessutom har brister påfunnits i språkanvändning 
och anläggnings- och processkännedom vilka tillsammans försvagar säkerheten i arbeten där 
inhyrd personal deltar. Statistik från tillbud- och olycksrapportering hos inhyrd personal har visat 
att tillbudsrapporteringen inte görs i tillräckligt stor utsträckning vilket påverkar säkerhetskulturen 
där rapportering är en av grundstenarna.  
 
Det största problemet med Pre Job Brief är att all inhyrd personal inte närvarar utan att endast 
arbetsledare är på plats. Detta på grund av att bestämmelserna om vilka som ska medverka under 
Pre Job Brief inte är tillräckligt specificerade. Genom att öka användandet och förstärka effekten 
av Pre Job Brief minskas risken för att entreprenören handlar endast efter yrkesmannarollen. 
Detta åstadkoms på av att Pre Job Brief informerar om och uppmuntrar till användandet av 
OKG:s regler och rutiner i utförandet av ett arbetsmoment.  
 
Förutom en förbättring av Pre Job Brief så kan även verktyget Instruktionsanvändning och 
efterlevnad nyttjas bättre. Problemet med instruktionsanvändning för entreprenörer idag är att de 
inte alltid finns tillgängliga eller är svåra att hitta. Användandet av instruktioner utgör på samma 
sätt som Pre Job Brief en barriär mot rutinmässigt handlande efter yrkesmannaskapet. 
 
Anläggning- och processkännedom har visat sig vara en brist hos inhyrd personal. Detta grundas 
i flera orsaker. En anledning är att information om detta inte framgår i Pre Job Brief och i 
instruktioner då de inte finns tillgängliga. En annan bidragande orsak är att inhyrd personal inte 
får tillräcklig introduktion inför arbete på OKG.  
 
Språk har visat sig vara ett stort problem i OKG:s anläggningar då entreprenörer ofta hyr in 
personal som inte talar svenska. Problemet grundas i att OKG inte behandlar språket som en risk 
och därför inte har tydliga regler och instruktioner för hur andra språk än svenska får användas.  
 
Problemen med Post Job Debrief är framförallt att användningen är liten och dessutom att de 
instruktioner som finns, inte i tillräckligt hög grad uppfyller syftet med aktiviteten. När Post Job 
Debrief används som det är tänkt bidrar erfarenheterna till en lärande och informerad 
säkerhetskultur. I dagsläget finns inte tillräckligt höga krav på att Post Job Debrief ska utföras 
och dokumenteras. Det finns heller inga krav på vilka som ska närvara vid Post Job Debrief och 
dessutom ingen instruktion för hur arbetsledare tar tillvara på erfarenheter från personal som inte 
närvarar. 
 
I en informerad säkerhetskultur uppmuntras rapportering av tillbud och olyckor för att bidra till 
organisatoriskt lärande. Undersökningen tyder på att tillbudsrapporteringen inte sker i tillräckligt 
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stor utsträckning i relation till antalet olyckor som drabbar entreprenörer. Den största bidragande 
orsaken till detta kan vara att systemet för rapportering inte är tillräckligt tillgängligt. 
 
För att uppnå en starkare säkerhetskultur kan OKG införa nya administrativa kontroller och 
förstärka de som redan finns.   

 Rekommendationer 7.2.
De lösningar som valts ut för att åtgärda bristerna i förutsättningar för inhyrd personal är 
administrativa kontroller såsom instruktioner och rutiner. Här följer rekommendationer om 
lösningar till de brister som har påvisats i undersökningen.  

7.2.1. Pre Job Brief 
Lösningsförslaget för att öka användandet och förstärka effekten av Pre Job Brief grundas på 
administrativa kontroller i form av nya krav, instruktioner och ansvarområden: 

• Genomför mindre och specifik PJB med utförande personal inför varje delmoment i 
större arbeten. OKG föreslås utreda var gränsen går för vad som är ett större eller mindre 
arbete.  

• Använd ny checklista för specifik PJB. Checklistan gås först igenom av beredaren och 
arbetsledaren i anslutning till stor PJB. Informationen dokumenteras och listan 
presenteras sedan för utförande personal. Se förslag på ny checklista i appendix 4. 

• Inför krav på att all utförande personal ska ha skrivit under närvarolista på stor PJB eller 
specifik PJB. 

• Inför krav på att PJB alltid dokumenteras. 
• Beredare ansvarar för att ge arbetsledare tillgång till aktuella instruktioner. Instruktionerna 

ska vara tillgängliga för arbetsledaren genom antingen egen datorinloggning, utskrifter 
eller genom stationär dator på hänvisad plats inom rimligt avstånd. 

• Låt tillbudsrapportering vara en stående punkt i arbetsgenomgången. 

7.2.2. Post Job Debrief 
Lösningförslagen för att förbättra närvaron vid Post Job Debrief är administrativa kontroller i 
form av utförligare instruktioner och tydligare krav och regler: 

• Utarbeta tydliga regler för när PJD ska utföras och vem som ansvarar för denna.  
• Inför krav på att en mindre och specifik PJD ska hållas för deltagande personal efter 

avslutade delmoment i större projekt. Ansvar för denna innehas av arbetsledare, som tar 
med erhållna erfarenheter till stor PJD där övriga arbetsledare och beredare deltar. 
Förslag på mall för specifik PJD finns i appendix 5. 

• Inför krav på att PJD alltid ska dokumenteras. 
• Utforma nya instruktioner för hur PJD ska utföras på varje avdelning. 
• Låt tillbudsrapporteringen vara en stående punkt där tyngden ska ligga på arbetet med de 

tillbud som rapporterats under arbetet och eventuella åtgärder. 

7.2.3. Språk 
För att förbättra förutsättningarna för inhyrd personal på OKG ska OKG behandla språk som 
en risk och därför ta fram nya föreskrifter för språkanvändning på OKG. All kommunikation på 
OKG ska ske på svenska, dock med utrymme för vissa undantag. I de fall då personal som inte 
kan kommunicera på svenska övervägs att hyras in, ska en riskbedömning göras. 
Riskbedömningen ska avgöra vilken dokumentation och vilka anvisningar som ska ges på annat 
språk. Arbetsledare kan tillåtas att kommunicera på engelska i de fall riskbedömningen påvisar att 
den inblandade personalen hanterar detta. 
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Ett förslag på lista med punkter som kan användas som underlag för riskbedömning har tagits 
fram och återfinns i appendix 6. 

7.2.4. Introduktion 
Inför krav på hur entreprenören använder de tilldelade introduktionsdagarna på OKG för att 
förbättra process- och anläggningskännedommen. Under någon introduktionsdag ska fokus ligga 
på varför OKG är en speciell plats att arbeta på, vilka försiktighetsåtgärder som måste vidtas och 
hur man ska vistas i anläggningen för att utsättas för en minimal stråldos. Under 
introduktionsdagarna presenteras även HuP-verktygen - vilka det är, varför de finns och hur de 
används. 

7.2.5. Tillbudsrapportering 
En ny rutin för hur entreprenörer ska rapportera tillbud under arbete på OKG ska tas fram för 
att uppnå ett standardiserat tillbudrapporteringssystem som alla entreprenörer använder sig av. 
 
Ett tillbudsrapporteringsblock ska dessutom tas fram som hjälpmedel för tillbudsrapporteringen. 
Se förslag på utformning i appendix 7. Tillbudsrapporteringsblocken delas ut till alla 
entreprenörer under revision, men föreslås även att delas ut till och användas av all personal, 
alltid. Blocken ska vara utformade i fickformat och även innehålla övrig säkerhetsinformation 
och säkerhetsbudskap. Ifyllda lappar lämnas i brevlådor på samma sätt som idag. 
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Appendix 1 Enkät 

  

Enkät&till&inhyrd&personal&på&OKG&

Vi&är&två&studenter&från&KTH&som&gör&examensarbete&på&OKG.&Vår&uppgift&är&att&ta&reda&på&de&
gällande&förutsättningarna&för&inhyrd&personal&på&OKG,&vilka&förutsättningar&som&brister&och&hur&de&
kan&åtgärdas&för&att&den&inhyrda&personalen&ska&kunna&utföra&ett&så&bra&och&säkert&arbete&som&
möjligt.&

Vi&hoppas&att&ni&kan&hjälpa&oss&genom&att&svara&på&några&frågor.&

Tack&på&förhand!&

/Hanna&och&Matilda&

1. Är%detta%första%gången%du%arbetar%på%OKG?%%

Ja% Nej%

2. Vad%arbetar%du%med%under%din%tid%på%OKG?%

%
%

3. Har%du%blivit%introducerad%till%OKG:s%säkerhetsfrämjande%arbetsmetoder%och%Human%
performance%tools%(HuPJverktygen)?%

Ja% % Nej%

a. Om%Ja:%När%och%hur%introducerades%dem?%

%
%

4. Hur%får%du%oftast%reda%på%riskerna%och%förutsättningarna%för%ett%arbete%och%vilka%
försiktighetsåtgärder%du%måste%vidta?%%
%
Pre%Job%Brief%(PJB)% % Från%min%arbetsledare% % Instruktioner%
%
Från%medarbetare% % Får%inte%reda%på%riskerna%eller%försiktighetsåtgärderna%
%
Annat:______________________________________________________________________%
%

5. Deltar%du%på%Pre%Job%Brief%(PJB)%inför%varje%arbete?%

Ja% % Nej%

% %
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6. Finns%det%alltid%utförliga%instruktioner?%%
Ja% % Nej%

a. Om%Nej:%Hur%tar%du%reda%på%hur%arbetet%ska%utföras?%

%
b. Om%du%känner%dig%osäker%på%hur%arbetet%ska%utföras,%använder%du%då%tvåpartskoll?%

Ja% % Nej% % Känner%inte%till%metoden%

c. Använder%du%oberoende%kontroll%om%det%står%i%instruktionen?%
Ja% % Nej% % Känner%inte%till%metoden%
%
%

7. Hur%ofta%använder%du%STARK?%%

Alltid% % Ibland% % Aldrig% % %

a. Om%du%inte%svarade%alltid:%Varför%inte%då?%(Ringa%in%ditt%svar)

Tar%för%lång%tid%

Vet%inte%hur%man%gör%

Tycker%det%är%onödigt%

Glömmer%bort%

Annat:_______________________________________________________%
%

8. Tycker%du%att%du%blir%uppmuntrad%till%att%ifrågasätta%hur%arbetet%skall%utföras%ur%
säkerhetssynpunkt?%%
Ja% % Nej% %
%

9. Brukar%du%delta%i%Post%Job%Debrief%eller%på%annat%vis%dela%dina%erfarenheter%från%en%
arbetsuppgift%till%din%arbetsledare?%%
%Ja% % Nej%
%

10. Känner%du%dig%säker%på%hur%ska%gå%och%vistas%i%anläggningen%för%att%utsättas%för%minimal%
stråldos?%

Ja% % Nej% %

När%och%hur%har%du%fått%instruktion/utbildning%om%hur%du%ska%gå%och%vistas%i%anläggningen?%

%
%
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11. Anser%du%att%du%har%tillräcklig%kännedom%om%anläggingen%för%att%på%ett%så%enkelt%sätt%som%
möjligt%hitta%rätt%i%ditt%arbete%(plats,%personer,%verktyg%osv.)?%
%
Ja% % Nej%

%
%
%

12. Vet%du%vem%du%ska%kontakta%i%den%del%av%anläggningen%du%arbetar%om%din%arbetsledare%inte%är%
tillgänglig?%

Ja% % Nej%

Kommentar:%

%
%

%
13. Vet%du%hur%du%rapporterar%tillbud%och%olyckor?%%

Ja% % Nej% %
%

14. Blir%du%uppmuntrad%att%rapportera%tillbud%och%olyckor?%

Ja%% % Nej%

15. Brukar%du/Skulle%du%rapportera%när%du%sett%eller%råkat%ut%för%ett%tillbud%eller%en%olycka?%
%
Ja%% % Nej%
%

16. Tyckte%du%att%Skydd%och%Säkerhetsutbildningen%var%relevant%inför%ditt%arbete%på%OKG?%%
Ja% % Nej% % Vet%ej/Har%inte%gått%utbildningen%

%
Vad%tog%du%med%dig%från%utbildningen?%

%
%

Tycker%du%att%det%fattades%något%i%utbildningen?%

%
%
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17. Tyckte%du%att%utbildningen%Rent%System%var%relevant%inför%ditt%arbete%på%OKG?%%
Ja% % Nej% % Vet%ej/Har%inte%gått%utbildningen%

Vad%tog%du%med%dig%från%utbildningen?%

%
%

Tycker%du%att%det%fattades%något%i%utbildningen?%

%
%

18. Tyckte%du%att%utbildningen%i%praktiskt%strålskydd%var%relevant%och%gav%rätt%förutsättningar%inför%
ditt%arbete%på%OKG?%
Ja% % Nej% % Vet%ej/Har%inte%gått%utbildningen%

%Vad%tog%du%med%dig%från%utbildningen?%

%
%

Tycker%du%att%det%fattades%något%i%utbildningen?%

%
%

19. Anser%du%att%du%saknar%någon%utbildning%för%att%säkert%kunna%utföra%ditt%arbete%på%OKG?%
Ja% % Nej%
%
Om%Ja%på:%Vad%borde%nuvarande%utbildningar%kompletteras%med/%Vad%för%typ%av%utbildning%
anser%du%fattas?%

%
%

% %
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20. Tycker%du%att%det%fattades%något%i%introduktionen%för%arbete%på%OKG%som%hade%hjälpt%dig%i%ditt%
arbete?%

%
%

21. Känner%du%att%dina%kunskaper%i%kärnteknik%och%strålskyddsteknik%är%tillräckliga%för%att%arbeta%
på%en%kärnteknisk%anläggning?%
Ja%% % Nej% %
%

22. Är%du%mer%eftertänksam%när%du%ska%utföra%ett%arbete%på%en%kärnteknisk%anläggning%gentemot%
ett%arbete%i%en%annan%miljö?%
Ja% % Nej%
%

23. Hur%skulle%du%klassa%informationen%om%vad%du%behöver%tänka%på%inför%en%arbetsuppgift%på%
OKG%angående%kärnteknik%och%strålskydd?%
%
Överflödig% % Tillräcklig% % Inte%tillräcklig% % % Obefintlig%
%

24. På%vilket%sätt%agerar%du%annorlunda%vid%arbete%på%kärnteknisk%anläggning?%

%
%

%
%
%

%
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Appendix 2 Enkätresultat 

Fråga&3:&Har&du&blivit&introducerad&till&HuP?&

&

&

1. 76%&&Ja,&24&%&Nej.&Totalt&94&svar.&&
2. Yrkesgrupperna&svarade&enligt&följande:&

i. Mekaniker/montage/underhåll:&&& Totalt&38&svar;&& 34&Ja;&& 4&Nej.&&
El/Tele:&& & & & Totalt&7&svar;&& 5&Ja;&& 2&Nej.&&
Installation/driftsättning/provning:&& Totalt&4&svar;&& 0&Ja;& 4&Nej&
Omflyttning/Lyft:& & & Totalt&6&svar;&& 2&Ja;&& 4&Nej&
Sanering:& & & & Totalt&13&svar;&& 10&Ja;&& 3&Nej&
Strålskydd:& & & & Totalt&12&svar;&& 12&Ja& 0&Nej&
Annat:& & & & & Totalt&&6&svar;&& 5&Ja;& &1&Nej&
Engelsktalande:&& & & Totalt&8&svar;&& 5&Ja;&& 3&Nej&

ii. &

&

&

&

3. Kommentarer:&De&flesta&kommentarerna&anger&att&introducering&skett&vid&&introduktion&eller&
kurstillfälle.&Några&anger&att&de&blivit&introducerade&via&webb&eller&informationsblad&och&
någon&anger&att&metoderna&”alltid&har&använts”.&

& &

73%&

3%&

19%&

5%&

3.#Har#du#blivit#introducerad#2ll#HuP?#

Ja:&

Yes:&

Nej&

No:&

Typ&av&personal& Antal&Nej&
Ny&personal& 4&(2&Installation/driftsättning/provning,&2&

engelsktalande)&
Personal&som&arbetat&på&OKG&tidigare& 17&(1&engelsktalande,&utspritt&bland&alla&

grupper)&
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Fråga&5:&Deltar&du&alltid&på&PJB&inför&varje&arbete?&

&

1. 60&%&Ja,&40&%&Nej.&Totalt&93&svar.&
2. Yrkesgrupperna&svarade&enligt&följande:&

i. Mekaniker/montage/underhåll:&&& Totalt&38&svar;&& 27&Ja;&& 11&Nej&
El/Tele:&& & & & Totalt&7&svar;&& 7&Ja;&& 0&Nej&
Installation/driftsättning/provning:&& Totalt&4&svar;&& 4&Ja;& 0&Nej&
Omflyttning/Lyft:& & & Totalt&6&svar;&& 2&Ja;&& 4&Nej&(1&Nej&var&
”oftast”&i&enkäten)&
Sanering:& & & & Totalt&13&svar;&& 5&Ja;&& 8&Nej&
Strålskydd:& & & & Totalt&12&svar;&& 5&Ja& 7&Nej&(varav&&1&Nej&
med&kommentaren&”om&det&finns”)&
Annat:& & & & & Totalt&6&svar;&& 1&Ja;& &5&Nej&(Ja:et&arbetar&
med&revision)&
Engelsktalande:&& & & Totalt&8&svar;&& 5&Ja;&& 3&Nej&&
&
&
&
&

ii. &

&

&

&

& &

55%&

5%&

38%&

2%&

5.#Deltar#du#på#PJB#inför#varje#arbete?#

Ja:&

Yes:&

Nej:&

No:&

Typ&av&personal& Antal&Nej&
Ny&personal& 8&(6&svensk&personal&utspridda&på&olika&

yrkesgrupper,&2&engelsktalande)&
Personal&som&arbetat&på&OKG&tidigare& 30&(29&svensk&personal,&&1&engelsktalande,&

utspritt&bland&alla&grupper)&
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Fråga&6:&Finns&det&alltid&utförliga&intruktioner?&

&

1. 56&%&Ja.&44&%&Nej.&Totalt&93&svar.&&
2. Yrkesgrupperna&svarade&enligt&följande:&

i. Mekaniker/montage/underhåll:&&& Totalt&38&svar;&& 24&Ja;&& 14&Nej&
El/Tele:&& & & & Totalt&7&svar;&& 4&Ja;&& 3&Nej&
Installation/driftsättning/provning:&& Totalt&4&svar;&& 0&Ja;& 4&Nej&
Omflyttning/Lyft:& & & Totalt&6&svar;&& 2&Ja;&& 4&Nej&&
Sanering:& & & & Totalt&13&svar;&& 5&Ja;&& 8&Nej&
Strålskydd:& & & & Totalt&12&svar;&& 7&Ja& 5&Nej&&
Annat:& & & & & Totalt&6&svar;&& 3&Ja;& &2&Nej&(1&vet&ej&–
arbetsmiljö)&
Engelsktalande:&& & & Totalt&8&svar;&& 7&Ja;&& 1&Nej&

ii. &

&

&

&

& &

48%&

8%&

43%&

1%&

6.#Finns#det#all2d#uAörliga#instruk2oner?#

Ja&

Yes&

Nej&

No&

Typ&av&personal& Antal&Nej&
Ny&personal& 8&(6&svensk&personal&utspridda&på&olika&

yrkesgrupper,&1&engelsktalande)&
Personal&som&arbetat&på&OKG&tidigare& 37&(33&svensk&personal,&&4&engelsktalande,&

utspritt&bland&alla&grupper)&
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Fråga&6b:&Använder&du&tvåpartskoll&när&du&är&osäker?&

&

1. 86&%&Ja.&6&%&Nej.&6&%&Känner&inte&till&metoden.&Totalt&85&svar.&
i. Yrkesgrupperna&svarade&enligt&följande:&

Mekaniker/montage/underhåll:&&& Totalt&38&svar;&& 37&Ja;&& 1&Nej&
El/Tele:&& & & & Totalt&7&svar;&& 6&Ja;&& 0&Nej&& 1&känner&
inte&igen&metoden.&
Installation/driftsättning/provning:&& Totalt&4&svar;&& 2&Ja;& 0&Nej& 2&känner&
inte&igen&metoden.&&
Omflyttning/Lyft:& & & Totalt&6&svar;&& 3&Ja;&& 0&Nej&&& 3&känner&
inte&igen&metoden.&
Sanering:& & & & Totalt&13&svar;&& 9&Ja;&& 3&Nej& &1&känner&
inte&igen&metoden.&
Strålskydd:& & & & Totalt&12&svar;&& 11&Ja& 1&Nej&&
Annat:& & & & & Totalt&6&svar;&& 5&Ja;& &0&Nej&(1&har&inte&
svarat)&
&

ii. &
i. &

&
&
&

& &

86%&

6%&
8%&

6b.#Andvänder#du#tvåpartskoll#när#du#är#
osäker?#

Ja:&

Nej:&

Känner&inte&cll&metoden:&

Typ&av&personal& Antal&Nej&
Ny&personal& 1&(1&känner&inte&till&metoden,&installation)&
Personal&som&arbetat&på&OKG&tidigare& 5&(3&sanering,&1&strålskydd,&1&mekaniker)(7&

känner&inte&till&metoden)&
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Fråga&6c:&Använder&du&oberoende&kontroll&om&det&står&i&instruktionen?&

&
1. 68&%&Ja.&13&%&Nej.&19&%&Känner&inte&till&metoden.&Totalt&78&svar.&&
2. Yrkesgrupperna&svarade&enligt&följande:&

i. Mekaniker/montage/underhåll:&&& Totalt&33&svar;&& 29&Ja;&& 3&Nej;&& 1&Vet&ej&
El/Tele:&& & & & Totalt&6&svar;&& 4&Ja;&& 0&Nej;& 1&Vet&ej&
Installation/driftsättning/provning:&& Totalt&4&svar;&& 0&Ja;& 1&Nej;&& 3&Vet&ej&
Omflyttning/Lyft:& & & Totalt&6&svar;&& 3&Ja;&& 1&Nej;& 1&Vet&ej&
Sanering:& & & & Totalt&12&svar;&& 9&Ja;&& 3&Nej;& 0&Vet&ej&
Strålskydd:& & & & Totalt&12&svar;&& 5&Ja& 2&Nej;& 5&Vet&ej&
Annat:& & & & & Totalt&5&svar;&& 3&Ja;& 0&Nej;& 2&Vet&ej&
Engelsktalande:&& & & Totalt&0&svar;&& &

ii. &

&

&

&

& &

68%&

13%&

19%&

6c.#Använder#du#oberoende#kontroll#om#
det#står#i#instruk2on?#

Ja:&

Nej:&

Känner&inte&cll&metoden:&

Typ&av&personal& Antal&Nej& Antal&Känner&inte&till&metoden&
Ny&personal& 2&& 3&&
Personal&som&arbetat&på&
OKG&tidigare&

8&& 12&
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Fråga&7.&Hur&ofta&använder&du&STARK?&

&

1. 84&%&Alltid.&16&%&Ibland.&Totalt&94&svar.&
2. Yrkesgrupperna&svarade&enligt&följande:&

a. Mekaniker/montage/underhåll:&&& Totalt&38&svar;&& 33&Alltid;&5&Ibland;&&
El/Tele:&& & & & Totalt&7&svar;&& 5&Alltid;&2&Ibland&&
Installation/driftsättning/provning:&& Totalt&4&svar;&& 4&Alltid;&&
Omflyttning/Lyft:& & & Totalt&6&svar;&& 5&Alltid;&5&Ibland;&
Sanering:& & & & Totalt&13&svar;&& 9&Alltid;&4&Ibland;&
Strålskydd:& & & & Totalt&12&svar;&& 10&Alltid;&2&Ibland;&
Annat:& & & & & Totalt&6&svar;&& 5&Alltid;&1&Ibland;&
Engelsktalande:&& & & Totalt&8&svar;&& 8&Alltid;&

&

& &

76%&

8%&

16%&

0%&

7.#Hur#oHa#använder#du#STARK?#

Allcd&

Always&

Ibland&

Aldrig&

Typ&av&personal& Antal&Ibland&
Ny&personal& 3&
Personal&som&arbetat&på&
OKG&tidigare&

12&
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Fråga&8.&Tycker&du&att&du&är&uppmuntrad&att&ifrågasätta&hur&arbetet&skall&utföras&ur&
säkerhetssynpunkt?&

&

1. 86&%&Ja.&14&%&Nej.&Totalt&92&svar.&
2. Yrkesgrupperna&svarade&enligt&följande:&

a. Mekaniker/montage/underhåll:&&& Totalt&38&svar;&& 35&Ja;&& 3&Nej;&&
El/Tele:&& & & & Totalt&7&svar;&& 6&Ja;& 1&Nej,&
Installation/driftsättning/provning:&& Totalt&4&svar;&& 2&Ja;&& 2&Nej;& &
Omflyttning/Lyft:& & & Totalt&6&svar;&& 5&Ja;&& 1&Nej;&
Sanering:& & & & Totalt&13&svar;&& 10&Ja;&&& 3&Nej&
Strålskydd:& & & & Totalt&11&svar;&& 8&Ja;&& 2&Nej;& &
Annat:& & & & & Totalt&6&svar;&& 5&Ja;& 1&Nej;&
Engelsktalande:&& & & Totalt&8&svar;&& 8&Ja;&

&

& &

77%&

9%&

14%&

8.#Tycker#du#aO#du#är#uppmuntrad#aO#
ifrågasäOa#hur#arbetet#skall#uAöras#ur#

säkerhetssynpunkt?#

Ja&

Yes&

Nej&

Typ&av&personal& Antal&Nej&
Ny&personal& 3&
Personal&som&arbetat&på&
OKG&tidigare&

10&
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Fråga&9.&Brukar&du&delta&i&PJD&eller&på&annat&vis&dela&dina&erfarenheter?&

&

1. 64&%&Ja.&36&%&Nej.&Totalt&92&svar.&
2. Yrkesgrupperna&svarade&enligt&följande:&

a. Mekaniker/montage/underhåll:&&& Totalt&38&svar;&& 29&Ja;&& 9&Nej;&&
El/Tele:&& & & & Totalt&7&svar;&& 4&Ja;& 2&Nej;& 1&What?&
Installation/driftsättning/provning:&& Totalt&4&svar;&& 0&Ja;&& 4&Nej;& &
Omflyttning/Lyft:& & & Totalt&6&svar;&& 4&Ja;&& 2&Nej;&
Sanering:& & & & Totalt&13&svar;&& 8&Ja;&&& 5&Nej&
Strålskydd:& & & & Totalt&12&svar;&& 4&Ja;&& 8&Nej;& &
Annat:& & & & & Totalt&6&svar;&& 3&Ja;& 3&Nej;&
Engelsktalande:&& & & Totalt&8&svar;&& 8&Ja;&

&

& &

56%&

8%&

35%&

1%&

9.#Brukar#du#delta#i#PJD#eller#på#annat#
vis#dela#dina#erfarenheter?#

Ja&

Yes&

Nej&

No&

Typ&av&personal& Antal&Nej&
Ny&personal& 7&
Personal&som&arbetat&på&
OKG&tidigare&

25&
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&

Fråga&10.&Känner&du&till&hur&du&ska&gå&och&vistas&i&anläggningen&för&att&utsättas&för&minimal&stråldos?&

&

1. 91&%&Ja.&9&%&Nej.&Totalt&93&svar.&
2. Yrkesgrupperna&svarade&enligt&följande:&

a. Mekaniker/montage/underhåll:&&& Totalt&38&svar;&& 32&Ja;&& 6&Nej;&&
El/Tele:&& & & & Totalt&7&svar;&& 6&Ja;& 1&Nej;& &
Installation/driftsättning/provning:&& Totalt&4&svar;&& 4&Ja;&& 0&Nej;& &
Omflyttning/Lyft:& & & Totalt&6&svar;&& 6&Ja;&& 0&Nej;&
Sanering:& & & & Totalt&13&svar;&& 13&Ja;&&& 0&Nej&
Strålskydd:& & & & Totalt&12&svar;&& 12&Ja;&& 0&Nej;& &
Annat:& & & & & Totalt&6&svar;&& 6&Ja;& 0&Nej;&
Engelsktalande:&& & & Totalt&7&svar;&& 7&Ja;&

&

& &

85%&

6%&
8%&

1%&

10.#Känner#du#2ll#hur#du#ska#gå#och#vistas#
i#anläggningen#för#aO#utsäOas#för#

minimal#stråldos?#

Ja&

Yes&

Nej&

No&

Typ&av&personal& Antal&Nej&
Ny&personal& 1&
Personal&som&arbetat&på&
OKG&tidigare&

6&
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&

Fråga&11.&Anser&du&att&du&har&tillräcklig&anläggningskännedom&för&att&på&ett&så&enkelt&sätt&som&möjligt&
hitta&rätt&i&ditt&arbete?&

&

1. 85&%&Ja.&15&%&Nej.&Totalt&85&svar.&
2. Yrkesgrupperna&svarade&enligt&följande:&

a. Mekaniker/montage/underhåll:&&& Totalt&37&svar;&& 30&Ja;&& 7&Nej;&&
El/Tele:&& & & & Totalt&7&svar;&& 6&Ja;& 1&Nej;& &
Installation/driftsättning/provning:&& Totalt&4&svar;&& 4&Ja;&& 0&Nej;& &
Omflyttning/Lyft:& & & Totalt&6&svar;&& 5&Ja;&& 1&Nej;&
Sanering:& & & & Totalt&13&svar;&& 12&Ja;&&& 1&Nej&
Strålskydd:& & & & Totalt&12&svar;&& 10&Ja;&& 2&Nej;& &
Annat:& & & & & Totalt&6&svar;&& 5&Ja;& 1&Nej;&
Engelsktalande:&& & & Totalt&0&svar;&& 0&Ja;&

&

& &

85%&

15%&

11.#Anser#du#aO#du#har#2llräcklig#
kännedom#om#anläggningen#för#aO#på#eO#
enkelt#säO#som#möjligt#hiOa#räO#i#diO#

arbete?#

Ja&

Nej&

Typ&av&personal& Antal&Nej&
Ny&personal& 5&
Personal&som&arbetat&på&
OKG&tidigare&

8&
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12.&Vet&du&vem&du&ska&kontakta&i&den&del&av&anläggningen&du&arbetar&i&om&din&arbetsledare&inte&är&
tillgänglig?&

&

1. 89&%&Ja.&11&%&Nej.&Totalt&93&svar.&
2. Yrkesgrupperna&svarade&enligt&följande:&

a. Mekaniker/montage/underhåll:&&& Totalt&37&svar;&& 34&Ja;&& 3&Nej;&&
El/Tele:&& & & & Totalt&7&svar;&& 6&Ja;& 1&Nej;&
Installation/driftsättning/provning:&& Totalt&4&svar;&& 4&Ja;&& 0&Nej;& &
Omflyttning/Lyft:& & & Totalt&6&svar;&& 5&Ja;&& 1&Nej;&
Sanering:& & & & Totalt&13&svar;&& 12&Ja;&&& 1&Nej&
Strålskydd:& & & & Totalt&12&svar;&& 10&Ja;&& 2&Nej;& &
Annat:& & & & & Totalt&6&svar;&& 6&Ja;& 0&Nej;&
Engelsktalande:&& & & Totalt&8&svar;&& 6&Ja;& 2&Nej&

&

& &

83%&

6%&
9%&

2%&

12.#Vet#du#vem#du#ska#kontakta#i#den#del#
av#anläggningen#du#arbetar#om#din#
arbetsledare#inte#är#2llgänglig?#

Ja&

Yes&

Nej&

No&

Typ&av&personal& Antal&Nej&
Ny&personal& 3&(1&engelsktalande)&
Personal&som&arbetat&på&
OKG&tidigare&

7&(1&engelsktalande)&
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13.&Vet&du&hur&du&rapporterar&tillbud&och&olyckor?&

&

1. 95&%&Ja.&5&%&Nej.&Totalt&93&svar.&

2. Yrkesgrupperna&svarade&enligt&följande:&

a. Mekaniker/montage/underhåll:&&& Totalt&37&svar;&& 35&Ja;&& 2&Nej;&&

El/Tele:&& & & & Totalt&7&svar;&& 6&Ja;& 1&Nej;& &

Installation/driftsättning/provning:&& Totalt&4&svar;&& 4&Ja;&& 0&Nej;& &

Omflyttning/Lyft:& & & Totalt&6&svar;&& 6&Ja;&& 0&Nej;&

Sanering:& & & & Totalt&13&svar;&& 13&Ja;&&& 0&Nej&

Strålskydd:& & & & Totalt&12&svar;&& 12&Ja;&& 0&Nej;& &

Annat:& & & & & Totalt&6&svar;&& 6&Ja;& 0&Nej;&

Engelsktalande:&& & & Totalt&8&svar;&& 6&Ja;& 2&Nej&

&

& &

88%&

7%&

3%& 2%&

13.#Vet#du#hur#du#rapporterar#2lllbud#och#
olyckor?#

Ja&

Yes&

Nej&

No&

Typ&av&personal& Antal&Nej&
Ny&personal& 2&(1&engelsktalande)&
Personal&som&arbetat&på&
OKG&tidigare&

3&(1&engelsktalande)&
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Fråga&14.&Blir&du&uppmuntrad&att&rapportera&tillbud&och&olyckor?&

&

1. 91&%&Ja.&9&%&Nej.&Totalt&90&svar.&

2. Yrkesgrupperna&svarade&enligt&följande:&

a. Mekaniker/montage/underhåll:&&& Totalt&37&svar;&& 36&Ja;&& 0&Nej;&& 1&Vet&ej&

El/Tele:&& & & & Totalt&7&svar;&& 5&Ja;& 1&Nej;&& 1&Vet&ej&

Installation/driftsättning/provning:&& Totalt&4&svar;&& 2&Ja;&& 2&Nej;& &

Omflyttning/Lyft:& & & Totalt&6&svar;&& 6&Ja;&& 0&Nej;&

Sanering:& & & & Totalt&13&svar;&& 11&Ja;&&& 2&Nej&

Strålskydd:& & & & Totalt&12&svar;&& 11&Ja;&& 1&Nej;& &

Annat:& & & & & Totalt&6&svar;&& 6&Ja;& 0&Nej;&

Engelsktalande:&& & & Totalt&6&svar;&& 5&Ja;& 1&Nej&

&

& &

86%&

5&
6& 2&

14.#Blir#du#uppmuntrad#aO#rapportera#
2llbud#och#olyckor?#

Ja&

Yes&

Nej&

No&

Typ&av&personal& Antal&Nej&
Ny&personal& 1&(1&engelsktalande)&
Personal&som&arbetat&på&
OKG&tidigare&

6&&
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Fråga&15.&Brukar&du/Skulle&du&rapportera&när&du&sett&eller&råkat&ut&för&ett&tillbud&eller&olycka?&

&

1. 95&%&Ja.&5&%&Nej.&Totalt&91&svar.&

2. Yrkesgrupperna&svarade&enligt&följande:&

a. Mekaniker/montage/underhåll:&&& Totalt&37&svar;&& 36&Ja;&& 1&Nej;&&

El/Tele:&& & & & Totalt&7&svar;&& 6&Ja;& 1&Nej;& &

Installation/driftsättning/provning:&& Totalt&4&svar;&& 2&Ja;&& 2&Nej;& &

Omflyttning/Lyft:& & & Totalt&6&svar;&& 6&Ja;&& 0&Nej;&

Sanering:& & & & Totalt&13&svar;&& 13&Ja;&&& 0&Nej&

Strålskydd:& & & & Totalt&12&svar;&& 12&Ja;&& 0&Nej;& &

Annat:& & & & & Totalt&6&svar;&& 6&Ja;& 0&Nej;&

Engelsktalande:&& & & Totalt&6&svar;&& 5&Ja;& 1&Nej&

&

& &

89%&

6%&
4%&1%&

15.#Brukar#du/Skulle#du#rapportera#när#
de#seO#eller#råkat#ut#för#eO#2llbud#eller#

olycka?#

Ja&

Yes&

Nej&

No&

Typ&av&personal& Antal&Nej&
Ny&personal& 1&(1&engelsktalande)&
Personal&som&arbetat&på&
OKG&tidigare&

4&&
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Fråga&16.&Tyckte&du&att&Skydd&och&säkerhetsutbildningen&var&relevant&för&ditt&arbete&på&OKG?&

&

1. 89&%&Ja.&7&%&Nej.&4&%&Vet&ej.&Totalt&93&svar.&

2. Yrkesgrupperna&svarade&enligt&följande:&

a. Mekaniker/montage/underhåll:&&& Totalt&37&svar;&& 36&Ja;&& 0&Nej;&& 1&Vet&ej&

El/Tele:&& & & & Totalt&7&svar;&& 6&Ja;& 2&Nej;& 1&Vet&ej&

Installation/driftsättning/provning:&& Totalt&4&svar;&& 2&Ja;&& 2&Nej;& &

Omflyttning/Lyft:& & & Totalt&6&svar;&& 4&Ja;&& 2&Nej;&

Sanering:& & & & Totalt&13&svar;&& 13&Ja;&&& 0&Nej&

Strålskydd:& & & & Totalt&12&svar;&& 10&Ja;&& 2&Nej;& &

Annat:& & & & & Totalt&6&svar;&& 4&Ja;& 0&Nej;& 2&Vet&ej&

Engelsktalande:&& & & Totalt&8&svar;&& 7&Ja;& 1&Nej;&&

&

& &

82%&

8%&
5%&

1%& 4%&0%&

16.#Tyckte#du#aO#Skydd#och#
säkerhetsutbildningen#var#relevant#

för#diO#arbete#på#OKG?#
Ja&

Yes&

Nej&

No&

Typ&av&personal& Antal&Nej& Antal&Vet&ej&
Ny&personal& 1&& &
Personal&som&arbetat&på&
OKG&tidigare&

6&(1&engelsktalande)& 4&
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Fråga&17.&Tyckte&du&att&utbildningen&Rent&System&var&relevant&för&ditt&arbete&på&OKG?&

&

1. 87&%&Ja.&11&%&Nej.&2&%&Vet&ej.&Totalt&93&svar.&
2. Yrkesgrupperna&svarade&enligt&följande:&

a. Mekaniker/montage/underhåll:&&& Totalt&37&svar;&& 36&Ja;&& 1&Nej;&&
El/Tele:&& & & & Totalt&7&svar;&& 7&Ja;& 0&Nej;& &
Installation/driftsättning/provning:&& Totalt&4&svar;&& 2&Ja;&& 2&Nej;& &
Omflyttning/Lyft:& & & Totalt&6&svar;&& 2&Ja;&& 4&Nej;&
Sanering:& & & & Totalt&13&svar;&& 11&Ja;&&& 1&Nej;& 1&Vet&ej&
Strålskydd:& & & & Totalt&12&svar;&& 12&Ja;&& 0&Nej;& &
Annat:& & & & & Totalt&6&svar;&& 5&Ja;& 1&Nej;&
Engelsktalande:&& & & Totalt&8&svar;&& 6&Ja;& 1&Nej,&& 1&Vet&ej&

&

& &

81%&

6%&

10%&
1%&

1%& 1%&

17.#Tyckte#du#aO#utbildningen#Rent#
system#var#relevant#för#diO#arbete#på#

OKG?# Ja&

Yes&

Nej&

No&

Vet&ej/Har&inte&gåg&
utbildningen&
Don't&know/Haven't&
parccipated&

Typ&av&personal& Antal&Nej& Antal&Vet&ej&
Ny&personal& 2&(1&engelsktalande)& (1&engelsktalande)&
Personal&som&arbetat&på&
OKG&tidigare&

8& 1&
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Fråga&18.&Tyckte&du&att&utbildningen&i&praktiskt&strålskydd&var&reölevant&och&gav&rätt&förutsättningar&
inför&ditt&arbete&på&OKG?&

&

1. 90&%&Ja.&7&%&Nej.&3%&Vet&ej.&Totalt&93&svar.&
2. Yrkesgrupperna&svarade&enligt&följande:&

a. Mekaniker/montage/underhåll:&&& Totalt&37&svar;&& 32&Ja;&& 4&Nej;&& 1&Vet&ej&
El/Tele:&& & & & Totalt&7&svar;&& 7&Ja;& 0&Nej;& &
Installation/driftsättning/provning:&& Totalt&4&svar;&& 4&Ja;&& 0&Nej;& &
Omflyttning/Lyft:& & & Totalt&6&svar;&& 4&Ja;&& 2&Nej;&
Sanering:& & & & Totalt&13&svar;&& 12&Ja;&&& 0&Nej;& 1&Vet&ej&
Strålskydd:& & & & Totalt&12&svar;&& 12&Ja;&& 0&Nej;& &
Annat:& & & & & Totalt&6&svar;&& 5&Ja;& 0&Nej;& 1&Vet&ej&
Engelsktalande:&& & & Totalt&8&svar;&& 7&Ja;& 1&Nej,&& &

&

&

& &

82%&

8%&

6%&1%&
3%&

18.#Tyckte#du#aO#utbildningen#i#prak2skt#
strålskydd#var#relevant#och#gav#räO#

förutsäOningar#inför#diO#arbete#på#OKG?#
Ja&

Yes&

Nej&

No&

Vet&ej/Har&inte&gåg&
utbildningen&
Don't&know/Haven't&
parccipated&

Typ&av&personal& Antal&Nej& Antal&Vet&ej&
Ny&personal& 6&(1&engelsktalande)& 3&
Personal&som&arbetat&på&
OKG&tidigare&

1& &
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Fråga&19.&Anser&du&att&du&saknar&någon&utbildning&för&att&säkert&kunna&utföra&ditt&arbete&på&OKG?&

&

1. 21&%&Ja.&79&%&Nej.&Totalt&88&svar.&

2. Yrkesgrupperna&svarade&enligt&följande:&

a. Mekaniker/montage/underhåll:&&& Totalt&35&svar;&& 5&Ja;&& 30&Nej;&&

El/Tele:&& & & & Totalt&7&svar;&& 0&Ja;& 7&Nej;& &

Installation/driftsättning/provning:&& Totalt&4&svar;&& 0&Ja;&& 4&Nej;& &

Omflyttning/Lyft:& & & Totalt&6&svar;&& 0&Ja;&& 6&Nej;&

Sanering:& & & & Totalt&13&svar;&& 3&Ja;&&& 10&Nej;& &

Strålskydd:& & & & Totalt&12&svar;&& 3&Ja;&& 9&Nej;& &

Annat:& & & & & Totalt&6&svar;&& 2&Ja;& 4&Nej;&

Engelsktalande:&& & & Totalt&5&svar;&& 5&Ja;& 0&Nej,&& &

&

& &

15%&

6%&

79%&

0%&

19.#Anser#du#aO#du#saknar#någon#
utbildning#för#aO#säkert#kunna#uAöra#

diO#arbete#på#OKG?#

Ja&

Yes&

Nej&

No&

Typ&av&personal& Antal&Ja&
Ny&personal& 3&(3&engelsktalande)&
Personal&som&arbetat&på&
OKG&tidigare&

15&(2&engelsktalande)&

Högt&tryck,&hög&höjd&utbildning&
Fallskyddsutbildning&
2&st&Systemkännedom/Anläggningskännedom&
2&st&Systemkännedom&
Arbetsmiljöutbildning&
Högtalarsystemet&är&kass,&hör&ibland&inte&vad&som&
sägs&
Utbildningar&i&fallskydd&och&mobilaarbetsplattformar&
Fallskydd&(kommer&göra&inom&2&veckor)&
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21.&Känner&du&att&dina&kunskaper&i&Kärnteknik&och&strålskyddsteknik&är&tillräckliga&för&att&arbeta&på&en&
kärnteknisk&anläggning?&

&

1. 95&%&Ja.&5&%&Nej.&Totalt&85&svar.&
2. Yrkesgrupperna&svarade&enligt&följande:&

a. Mekaniker/montage/underhåll:&&& Totalt&33&svar;&& 32&Ja;&& 1&Nej;&&
El/Tele:&& & & & Totalt&7&svar;&& 7&Ja;& 0&Nej;& &
Installation/driftsättning/provning:&& Totalt&4&svar;&& 4&Ja;&& 0&Nej;& &
Omflyttning/Lyft:& & & Totalt&6&svar;&& 4&Ja;&& 2&Nej;&
Sanering:& & & & Totalt&13&svar;&& 12&Ja;&&& 1&Nej;& &
Strålskydd:& & & & Totalt&11&svar;&& 11&Ja;&& 0&Nej;& &
Annat:& & & & & Totalt&6&svar;&& 6&Ja;& 0&Nej;&
Engelsktalande:&& & & Totalt&5&svar;&& 5&Ja;& 0&Nej,&& &

&

& &

89%&

6%& 5%&0%&

21.#Känner#du#aO#dina#kunskaper#i#
kärnteknik#och#strålskyddsteknik#är#

2llräckliga#för#aO#arbeta#på#en#
kärnteknisk#anläggning?#

Ja&

Yes&

Nej&

No&

Typ&av&personal& Antal&Nej&
Ny&personal& 0&
Personal&som&arbetat&på&
OKG&tidigare&

4&&
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22.&Är&du&mer&eftertänksam&när&du&ska&utföra&ett&arbete&på&en&kärnteknisk&anläggning&gentemot&i&en&
annan&miljö?&

&

1. 90&%&Ja.&10&%&Nej.&Totalt&86&svar.&
2. Yrkesgrupperna&svarade&enligt&följande:&

a. Mekaniker/montage/underhåll:&&& Totalt&34&svar;&& 32&Ja;&& 2&Nej;&&
El/Tele:&& & & & Totalt&7&svar;&& 6&Ja;& 1&Nej;& &
Installation/driftsättning/provning:&& Totalt&4&svar;&& 3&Ja;&& 1&Nej;& &
Omflyttning/Lyft:& & & Totalt&6&svar;&& 4&Ja;&& 2&Nej;&
Sanering:& & & & Totalt&13&svar;&& 12&Ja;&&& 1&Nej;& &
Strålskydd:& & & & Totalt&11&svar;&& 10&Ja;&& 1&Nej;& &
Annat:& & & & & Totalt&6&svar;&& 6&Ja;& 0&Nej;&
Engelsktalande:&& & & Totalt&5&svar;&& 5&Ja;& 0&Nej,&& &

&

& &

85%&

5%&
9%& 1%&

22.#Är#du#mer#eHertänksam#när#du#
ska#uAöra#eO#arbete#på#en#

kärnteknisk#anläggning#gentemot#eO#
arbete#i#en#annan#miljö?#

Ja&

Yes&

Nej&

No&

Typ&av&personal& Antal&Nej&
Ny&personal& 2&&
Personal&som&arbetat&på&
OKG&tidigare&

6&&
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23.&Hur&skulle&du&klassa&informationen&om&vad&du&behöver&tänka&på&inför&en&arbetsuppgift&på&OKG&
angående&kärnteknik&och&strålskydd?&

&

1. 7&%&Överflödig.&88&%&Tillräcklig.&5&%&Inte&tillräcklig.&Totalt&84&svar.&
2. Yrkesgrupperna&svarade&enligt&följande:&
a. Mekaniker/montage/underhåll:&&& Totalt&35&svar;&1&Överflödig;&32&Tillräcklig;&1&Inte&tillräcklig&&

El/Tele:&& & & & Totalt&7&svar;&0&Överflödig;&6&Tillräcklig;&1&Inte&tillräcklig& &
Installation/driftsättning/provning:&& Totalt&4&svar;&0&Överflödig;&4&Tillräcklig;&0&Inte&tillräcklig&
Omflyttning/Lyft:& & & Totalt&6&svar;&2&Överflödig;&4&Tillräcklig;&0&Inte&tillräcklig&
Sanering:& & & & Totalt&13&svar;&1&Överflödig;&11&Tillräcklig;&1&Inte&tillräcklig&
Strålskydd:& & & & Totalt&11&svar;&0&Överflödig;&11&Tillräcklig;&0&Inte&tillräcklig&
Annat:& & & & Totalt&6&svar;&0&Överflödig;&6&Tillräcklig;&0&Inte&tillräcklig&
Engelsktalande:& & & Totalt&3&svar;&2&Överflödig;&0&Tillräcklig;&1&Inte&tillräcklig&

&

&

5%&

2%&

88%&

4%& 1%&

23.#Hur#skulle#du#klassa#informa2onen#
angående#kärnteknik#och#strålskydd?#

Överflödig&

Excess&

Tillräcklig&

Enough&

Inte&cllräcklig&

Not&enough&

Obefintlig&

Nonoexiscng&

Typ&av&personal& Antal&Inte&tillräcklig&
Ny&personal& 2&(1&engelsktalande)&
Personal&som&arbetat&på&
OKG&tidigare&

2&&
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Appendix 3 Intervjufrågor 

  

Intervju)platschef)

1. Kan)du)beskriva)dina)arbetsuppgifter?)
a. Ingår)även)att)vara)arbetsledare?)Vad)är)arbetsledarens)uppgifter?)
b. Vad)för)slags)personal)har)du)ansvar)över?)
c. Har)du)utländsk)personal)också?)

2. Har)OKG)utbildat/informerat)din)personal)om)HuP)(säkerhetsfrämjande)arbetsmetoder)?)
a. Hur)arbetar)du)för)att)din)personal)ska)använda)dem?)

i. Hur)har)OKG)föreslagit)att)ni)ska)arbeta)med)dem?)
b. Upplever)du)att)din)personal)använder)sig)av)dem?)

3. Deltar)du)vid)PJB?)Eller)är)det)endast)arbetsledare?)
a. Har)ni)egna)PJB:s?)Eller)deltar)ni)bara)vid)OKG:s?)
b. Deltar)all)personal)vid)PJB?)
c. Använder)ni)er)av)OKG:s)instruktion?)
d. Finns)det)bättre)eller)sämre)upplägg)och)hur)fungerar)dem?)Hur)borde)det)gå)till?)

4. Är)någon)ur)din)personal)(arbetsledare)exempelvis))med)när)OKG)gör)riskbedömning)inför)ett)
arbete?)

5. Hur)fungerar)det/hur)ser)processen)ut)när)förutsättningarna)för)ett)arbete)förändras)(tid,)
plats)osv.)?)

a. Ny)planering,)riskbedömning,)personalbehov,)utbildningar?)
6. Deltar)du)vid)PJD?)Eller)är)det)endast)arbetsledare?)

a. Har)ni)egna)PJD:s?)Eller)deltar)ni)bara)vid)OKG:s?)
b. Får)din)personal)alltid)närvara?)Gör)den?)
c. Använder)ni)er)av)OKG:s)instruktion?)
d. Finns)det)bättre)eller)sämre)upplägg)och)hur)fungerar)dem?)Hur)borde)det)gå)till?)

7. Brukar)du)utföra)Arbetsplatsobservationer?)
a. Är)din)uppfattning)att)OKG)och)andra)firmor)gör)det)också?)

8. Tycker)din)personal)att)det)är)enkelt)att)rapportera)tillbud)och)olyckor?)
a. Hur)uppmuntras)personalen)av)OKG)till)rapportering?)
b. Vad)tycker)du)om)rapporteringssystemet?)Är)det)tillgängligt)på)fler)platser)än)vid)

nyckelcentralerna?))
c. Vet)du)om)din)personal)brukar)rapportera?)

9. Hur)upplever)du)att)säkerhetskulturen)är)bland)din)personal)och)på)OKG?))
a. Hur)tycker)du)att)OKG)uppmuntrar)er)personal)till)att)ha)en)ifrågasättande)attiyd?)
b. Finns)det)några)skillnader)mellan)ditt)företags)och)OKG:s)regler)och)förhållningssätt?)

Hur)fungerar)det?)
10. Hur)upplever)du)att)stödet)från)OKG)gällande)anläggningskännedom)är?(avseende)minimal)

strålningsexponering))
11. Anser)du)att)du,)dina)arbetsledare)eller)din)personal)saknar)någon)utbildning)för)att)kunna)

utföra)sitt)arbete)på)OKG)på)ett)säkert)sätt?))
12. Anser)du)att)din)personal)får)tillräcklig)kunskap)om)kärnteknik)och)strålskyddsteknik?)

a. Hur)skulle)OKG)kunna)bistå)på)ett)bättre)sätt?)
13. Anser)du)att)du,)dina)arbetsledare)eller)din)personal)saknar)någon)utbildning)för)att)kunna)

utföra)sitt)arbete)på)OKG)på)ett)säkert)sätt?)
14. Vilka)tycker)du)är)de)största)bristerna)i)förutsättningar)för)inhyrd)personal?)
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a. Hur)tror/tycker)du)att)dessa)brister)skulle)kunna)åtgärdas?)
15. Genomgår)er)personal)någon)typ)av)introduktionsprogram)när)de)är)nyanställda)eller)inför)

revisionsarbeten)och)vad)består)det)av)i)så)fall?)
a. Finns)det)krav)från)OKG)att)ni)ska)ha)et)introduktionsprogram?)
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Intervju Inhyrande chef 
1. Vad arbetar du med? 
2. Jobbar du mycket med inhyrd personal och har du någon rutin för inhyrning av 

persona? 
3. Hur ser processen ut för inhyrning av firmor och deras personal? 
4. Vilka brukar vanligtvis ha ansvar för att hyra in personal? 
5. Tycker du att inhyrd personal har rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete på 

OKG? 
6.  Ser du att de förberedande utbildningarna är utformade på ett lämpligt sätt? 
7. Hur utses arbetsledare för arbeten som utförs av inhyrd personal? 
8. Får du någon feedback angående de förutsättningar OKG ger inhyrd personal? 
9. Hur arbetsledare normalt förbereder arbete med inhyrd personal? 
10. Ser du skillnader mellan att arbeta med ordinarie och att arbeta med inhyrd 

personal? 
11. Upplever du att inhyrd personal har kunskap om, och använder sig av HuP-

verktygen? 
12. Är all inhyrd personal alltid på plats vid PJB? 
13. Vilket språk hålls PJB på? 
14. Föredrar du ett särskilt upplägg av PJB? 
15. Hur genomförs Post Job Debrief? 
16. Har inhyrd personal sämre efterlevnad av regler och förhållningssätt? 
17. Hur tycker du att de nya inhyrda får anläggningskännedom? 
18. Är det nånting du vill berätta för oss? 
19. Tror'du'att'det'finns'nått'OKG'kan'ändra'på'för'att'ge'bättre'förutsättningar?'
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Frågor till Internrevision RP 2014 - 24891 ”Strålskydd” 
! Vad gör inhyrd strålskyddspersonal och vika förutsättningar anser du att de behöver? 

• Utbildning? 
• Instruktion och rutiner? 
• Tid? 
• Arbetsledning? 
• Regler? 

! Vilka brister har du sett bland förutsättningar för inhyrd personal? 
! Vad skiljer sig i förutsättningarna för inhyrd respektive ordinarie personal? 
! Sker inhyrning av strålskyddspersonal under hela året eller är det överrepresenterat under vissa 

perioder? 
! Vilka olika kategorier av strålskyddstekniker finns det och vad skiljer dem åt? 
! Finns det inhyrd personal i alla kategorier? 
! Vilken kompetens behövs för att tillhöra en viss kategori? 
! Vilket är kravet för att arbeta som strålskyddstekniker? 
! Vilken är den mest kritiska kompetensen som saknas? 
! Hur kommer det sig att kompetensen varierar? 
! Vilka förutsättningar behövs för verksamhetsansvariga chefer att följa upp felaktiga beteenden 

ur strålskyddssynpunkt för inhyrd personal? 
! Vilka förutsättningar ges för verksamhetsansvariga chefer att korrigera felaktiga beteenden hos 

inhyrd personal? 
! Är det övergripande inhyrd personal som bryter mot regeln mot förtäring(dricka, snus, 

rökning)? 
! Hur kommuniceras informationen av den regeln? 
! Har inhyrd personal samma syn på säkerhet och säkerhetskultur? 
! Har inhyrd personal sämre kunskap om strålskydd och vad det innefattar? 
! Kan inhyrd personal utsättas för onödiga stråldoser på grund av dåliga förberedelser? 
! Vad fattas i förberedelserna? Vad beror det på? Slarv eller okunskap? 
! Vilken sorts meddelanden ropas ut på anläggningen och på vilka språk ropas dessa ut? 
! Hur säkerställer ni att viktiga meddelanden på anläggningen kommer fram till personal som ej 

kan engelska eller svenska?  
! Vilken information och utbildning ges till personer som inte talar svenska eller engelska? 
! Hur ges denna information? Hur kontrolleras att rätt information kommer fram? 
! Vad innebär underlag?  
! Är personalen från projektet inhyrd personal? 

 
Frågor till Internrevision KRO 2014 – 12324 ” Miljö” 
! På vilket sätt är det en avvikelse att OKG inte har planeringen klar i tid avseende resurser 

inför revisionsavställning? 
! Hur väl är kompetensbehovet specificerat när man beställer personal utifrån? 
! Finns det nått särskilt krav på entreprenörer att det ska ha tillräckligt höga arbetsmiljökrav? 

Görs någon bedömning? 
! Hur kommer det sig att många som hade tillträde till området inte hade tillträdesutbildning 

enligt krav? 
! På vilket sätt var policyer är inte kända av alla som arbetar för organisationen 
! Kontrolleras det i inköp att den inhyrda firmans policy överensstämmer med OKGs? 
! Hur lyder policyn för inhyrning av personal om det finns en sådan? 
! Är det över huvud taget otydligt vem som är strålskyddschef, eller är det olika på olika 

anläggningar? 
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Samtal med säkerhetscoach 

1. Arbetar du med säkerhetscoachning även för inhyrda arbetsledare? 
2. Vad innebär det att vara säkerhetscoach? 
3. Vilka kriterier har ni för att välja ut säkerhetscoacher? 
4. Kan en stor andel inhyrd personal göra att arbetet anses vara komplexare? 
5. Hur ser kunskapen om HuP ut bland de inhyrda arbetsledarna? 

a. Får de någon utbildning i detta? Vet du vilken/ vad de får lära sig? 
6. Upplever du att inhyrd personal har kunskap om och använder sig av HuP-verktygen? 

a. Fungerar några bättre än andra? 
b. Hur går det till om arbetsledaren i det utvalda komplexa arbetet som ska coachas 

är inhyrd och inte talar svenska? 
7. Vilka tror du är de största bristerna i förutsättningar till inhyrd personal? 

a. Det kanske kan vara så också att arbetsledaren inte talar engelska flytande, så att 
det ändå blir lite av en barriär med språket? 
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Appendix 4 Lösningsförslag Pre Job Brief 

  

Pre Job Brief – Riktad information   Reg.Nr:   Datum: 

Kontaktperson (Namn/Sign/Avd):   Utfärdare (Namn/Sign/Avd): 
 

1. Dessa kritiska moment finns i arbetet: 
2. Diskussion om hur arbetet ska utföras med hänsyn till processen: 

a. Vilka speciella förutsättningar gäller under drift? 
b. Vilka konsekvenser ger de för val av metod och material? 

3. Dessa risker finns: 

a. Riskvärdering finns: ! Ja, Reg. Nr:…………………………………..  ! Nej 
b. Dessa andra risker finns:  
! Strålning 

! Lyfthantering 

! Varm miljö 

! Närliggande arbeten 

! Arbetstider 

! Arbete nära bassäng 

! Utrymningsvägar 

! Fallrisk 

! Heta arbeten   

! Oerfaren personal 

! Sällanarbete 

! Ensamarbete 

! Kemikalier 

! Ställningar 

! Elektricitet 

! Utrustning 

! Driftläge 

! Övrigt  

c. Detta medför: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

4. Information om aktuella nödutgångar och utrymningsvägar, första hjälpen, larmsignaler och 
samlingsplatser, arbetsansvarig och ev. elarbetsansvarig: 

5. Dessa hjälpmedel finns och ska användas: 
a. Instruktioner:  
b. Utrustning:  
c. HuP-verktyg: 

 
6. Dessa erfarenheter finns sedan tidigare arbeten: 

a. Vilka erfarenheter har du/ni från liknande/tidigare arbeten? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

7. Tillbud och olyckor rapporteras så här: 
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Appendix 5 Lösningsförslag Post Job Debrief 

  

Post Job Debrief - Checklista      Reg.Nr:   Datum: 

Kontaktperson (Namn/Sign/Avd):   Utfärdare (Namn/Sign/Avd): 

1. Beskrivning av genomfört arbete: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

2. Avvikelser/Händelser: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

3. Erfarenheter: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

4. Reflektioner från PJB: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

5. Övrigt 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

6. Deltagare: 
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Appendix 6 Lösningsförslag Språk 

  

Punkter att beakta vid riskbedömning för arbeten med icke svensktalande personal 

1. Larmning och utrymning 
a. Hur ska larmning från icke svensktalande utföras så att det uppfattas korrekt? 
b. På vilket sätt ska OKG larma för att all icke svensktalande personal ska uppfatta 

korrekt? 
c. Hur kommuniceras utrymningsvägar? 
d. Hur ska information via högtalare utformas? 
e. Vilka förebyggande brandåtgärder måste vidtas för att icke svensktalande personal ska 

kunna agera säkert vid brand? 
f. Första hjälpen? 

2. Kommunikation med: 
a. Andra avdelningar/enheter/arbetslag? 
b. Strålskydd? 
c. Samordningsansvarig? 

3. Hur ska dokumentation hanteras och kommuniceras? 
a. Regler 
b. Instruktioner 
c. Riskbedömning 
d. Skyddsanvisningar 

4. Vilka svensktalande resurser behövs under arbetet? Arbetsledare/Tolk? 
5. Finns andra pågående arbeten som kan påverka entreprenören? 

a. Vem samordnar dessa? 
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Appendix 7 Lösningsförslag Tillbudsrapportering 
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Använd HuP-verktygen

Rapportera Tillbuden

Rapportering av OBS (observation, tillbud, olycka) 
för registrering i SAFE. Lämnas i närmsta CAP-brevlåda

Namn (observatör):  Företag/Organisation:

Telefonnummer:

Namn (drabbad person):  Företag/Organisation:

Telefonnummer:    
Närmaste chef:

Var? (Ringa in)  När? 
O1/O2/O3    Datum:
Block 0/yttre anläggning  Tid:
Gemensam OKG  
Utanför OKG   

1. Beskriv observationen/tillbudet/olyckan. Vad hände/höll på att 
hända? Vad är problemet?

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
2. I vilket arbetsmoment skedde observationen/tillbudet/olyckan?

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
     Vänd!

3. Varför inträffade händelsen eller varför uppstod situationen tror du?

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
4. Förbättringsförslag

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
5. Andra anteckningar

__________________________________
__________________________________
__________________________________


