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Sammanfattning 

Att arbeta systematiskt är ett sätt att minska osäkerheterna som finns kring arbetet, för det går att 

visa på vad och hur det blivit gjort och förklara varför det gjorts på detta vis. För nya processer 

eller tekniker som det finns mycket osäkerheter kring blir att upprätta systematiska system för att 

kvalificera dessa nya processer för att på så vis kunna spåra hela händelseförloppet och på så vis 

kunna skapa förtroende att denna process kan hålla måttet. 

 

Syftet med den här studien är att hjälpa avdelning TI på SKB att ta fram ett förslag på ett 

systematiskt arbetssätt för de processer som TI äger. För att genomföra detta har studien 

stipulerat två mål dessa är: Skapa strukturer för kravuppfyllnad och riskhantering och de andra 

målet är: Modifierar DNV-RP-A203 

 

Detta systematiska arbetssätt Som denna studie föreslår är en iterativ process med följande steg:  

• Upprättande av kvalificeringsbas. 

• Riskanalys  

• Upprättande av Kvalificeringsplan 

• Utförande av plan 

• Prestationsbedömning 
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Abstract 

Working systematically is one way to reduce the uncertainties that exist around the work, it 

goes to show what and how it has been done and explain why it is done this way. For new 

processes or technologies that there is much uncertainty around will be to establish systematic 

system to qualify these new processes to thus be able to track the entire sequence of events 

and thus able to create confidence that this process can measure up. 

 

The purpose of this study is to help the TI department at SKB to develop a proposal for a 

systematic approach to the processes TI owns. To accomplish this, the study has stipulated 

two objectives which are: Create structures for regulatory compliance and risk management, 

and the second goal is: Modify DNV-RP-A203 

 

This systematic approach that this study suggests is an iterative process with the following 

steps: 

• Establishment of qualification base. 

• Risk analysis 

• Establishment of Qualification Plan 

• Execution of the plan 

• performance Assessment 
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1 Bakgrund 
Det finns många sätt att hantera osäkerhet på, som exempel kan det sättas upp kontroller eller så 

kan Standarder och standardiserat arbetssätt upprättas. Det standardiserade arbetssättet är ett sätt 

att se till att det finns tillit till att arbetet är gjort rätt. Denna tillit går vidare till den slutgiltiga 

produkten, vare sig det är en tjänst eller ett fysiskt objekt.  

Att arbeta systematiskt är även ett sätt att minska osäkerheterna kring arbetet, för det går att visa 

på vad och hur det blivit gjort och kanske även förklara varför det gjorts på detta vis. Detta kan 

bli viktigare när det handlar om nya processer eller tekniker, för det finns ofta osäkerheter kring 

dessa. Att ha systematiska system för att kvalificera dessa nya processer för att på så vis kunna 

spåra hela händelseförloppet skapar förtroendeför denna process. 

Organisationer försöker ständigt förbättra de sätt de arbetar, att arbeta på ett effektivare eller 

säkrare sätt. I SKBs fall så handlar det inte om att producera för försäljning utan att ta hand om 

det material som tidigare varit i produktion, det vill säga kärnkraftsavfallet. SKB har i flera år 

utvecklat KBS-3 metoden för att kapsla in och förvara det använda kärnbränslet (det som brukar 

kallas för slutförvar). KBS-3 metoden bygger på att ha tre skyddsbarriärer, dessa är urberg, 

betonitlera och kopparkapslar. Urbergets uppgift är att ge en stabil kemisk miljö för avfallet och 

skydda avfallet från det som kan tänkas hända på markytan. Betonitlerans uppgift är att skydda 

kapslarna från vatten. När vatten försöker tränga sig in i hålrummen där kapslarna med kärnavfall 

finns så absorberar leran sakta upp vätskan och sväller för att täcka upp hålutrymmet och 

därigenom skydda kapslarna emot korrosion. Koppar kapslarna är konstruerade så att de ska stå 

emot både korrosion och de mekaniska påverkningar som kommer ifrån rörelser i berget. (Svensk 

Kärnbränslehantering AB, 2016)   

Svetsprocessen som har valts för att foga samman lock med kapsel som båda är gjorda av högren 

koppar mikrolegerad med fosfor är Friction stir welding (FSW), vilket blir ett nytt 

användningsområde för denna svetsprocess. 

1.1 Syfte 
Syftet är att hjälpa avdelning TI på SKB att ta fram ett förslag på ett systematiskt arbetssätt för de 

processer som inkapslingsteknik äger. 

1.2 Mål 
• Skapa strukturer för kravuppfyllnad och riskhantering så att strategiska beslut kan fattas. 

• Delmål: Modifierar DNV-RP-A203 

1.3 Avgränsningar 
Endast processen Friction Stir Welding (FSW) ska undersökas 

Andra avdelningar kommer inte tas hänsyn till. 
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2 Metod 
Den huvudsakliga källan till information kommer att vara Rapporten ifrån Det Norske Veritas 

(2011) DNV-RP-A203 rapport. I övrigt kommer även annan publicerad litteratur att användas, 

framför allt kommer publicerade rapporter ifrån Svensk kärnbränslehantering att användas för 

Exempel FSW. Det har även gjorts två ostrukturerade intervjuer med Matts Björck och Lars 

Cederqvist om FSW processen.  

Där inget annat angivits har den största delen av metoden som presenteras nedan i kapitel 3 

hämtats ut Det Norske Veritas (2011). 

Denna studies arbetsmetod var inspererad av Grounded theory (GT), som är en metod för 

framtagandet av teorier. Grounded theorys arbetsmetod är att gå fram och tillbaka mellan teori 

och empiri för att på så sätt bygga upp teorin. Grounded theory är ett relativt ny metod och som 

sådan så finns det inget enat sätt på hur man använder metoden eller precis hur man arbetar med 

den. (Ralph, Birks, & Chapman, 2015) Generellt börjar arbetssättet med en frågeställning som tas 

vidare till empirin. Denna empiri tas sedan vidare till teorin som man i sin tur tar vidare till 

empirin igen. Detta görs tills teoretisk och empirisk mättnad nås. 

Arbetssättet som denna studie började inte med en frågeställning men ifrån en metod, som finns i 

Det Norske Veritas (2011) rapport som handlar om kvalificering av ny teknologi. Denna metod 

modifierades till att passa en process och sedan har denna process modifierats ytterligare allt 

eftersom exemplet har tagits fram. Således har studien gått ifrån metod till empiri och tillbaka till 

metod tills dess att modellen fungerat. 

3 Genomförande 

 Framtagande av en metodbas genom modifiering av DNV-RP-A203 rapport. 

 Framtagande av riskanalysförslag. 

 Modifiering av metod. 

 Genomförande av framtagande av kvalificeringsmetoden i Exempel FSW samt 

modifiering av metoden efter behov. 
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4 Resultat: Kvalificeringsmetoden 
Ordningen i denna rapport är den samma som ordningen som rekommenderas att man följer. 

1. Kvalificeringsbas 

2. Teknikensmogenhet 

3. Kvalificeringsplan 

4. Riskanalys 

Vid sidan om denna process så rekommenderas att man även arbetar med Styrdiagram och 

kapabilitet. 

4.1 Kvalificeringsbas 
Kvalificeringsbasen ska specificera vad processen ska göra, acceptanskriterier, förväntade resultat 

av processen, specificera de funktioner som processen ska utföra. Det är dessa steg som ska 

uppfyllas i kvalificeringsprocessen. (Det Norske Veritas, 2011) 

4.1.1 Processpecifikationer 

Det ska finnas en fullständig processbeskrivning i form av text, eller beräkningar, eller andra 

relevanta dokument. Processen skall även beskrivas grafiskt i form av ett flödesschema, det som 

är viktigt är att kraven på processen och dess avgränsningar ska finnas med i denna beskrivning. 

(Det Norske Veritas, 2011) 

Process specifikationen bör åtminstone inkludera följande punkter:  

• Generell beskrivning av systemet 

• Systemets funktion och begränsningar 

• Regelmässiga krav 

• Relevanta standarder och industripraxis (Det Norske Veritas, 2011) 

4.1.2 Kravspecifikation 

Kvalificeringsbasen ska ta upp de delmål som ska uppfyllas för att kvalificeringen ska bli 

genomförd. Dessa delmål bör vara kvantitativa men de kan också vara projektrisker så som 

kostnadsöverskridande- och schemarisker. Acceptanskriterier så som kapabilitetskrav, 

säkerhetskrav, kvalitetskrav bör också inkluderas. (Det Norske Veritas, 2011) 

4.2 Teknikens mogenhet 
Ny teknologi är ofta baserad på gamla tekniker, vanligt vis är det så att det bara är några faktorer 

som ändras i den gamla tekniken. Det uppstår ändå osäkerheter kring denna teknologi även fast 

den är baserad på gammal beprövad teknologi. (Det Norske Veritas, 2011) 

Detta kan klargöras med hjälp av en tabell som presenterats i Qualification of new technology av 

det norske veritas (2011): 

 
Applikationsområde 

Grad av nyhet 

Bevisad kunskap Begränsad 
kunskap 

Ny och oprövad 
kunskap 

Känd 1 2 3 

Begränsad kunskap 2 3 4 

Helt ny 3 4 4 

Tabell 1: Teknikers mogenhet 
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Där i tabellen så betyder de olika siffrorna följande: 

1: ingen ny teknologi, inga nya osäkerheter eller ovisheter 

2: Finns osäkerheter med den nya teknologin 

3: Utmaningar med den nya teknologin 

4: stora utmaningar med den nya teknologin 

Kategoriseringen kan användas på en ny teknik i sin helhet eller på enskilda element inom den 

nya tekniken för att identifiera de nya områdena inom tekniken, och på så sätt kunna se till vilken 

osäkerhetsgrad hela teknologin innefattar. (Det Norske Veritas, 2011) 

Element eller system i kategorierna 2-4 ska ses som nya teknologier som då också har en ökad 

grad av tekniskosäkerhet. Då bör de huvudsakliga svårigheterna eller utmaningarna med tekniken 

identifieras. (Det Norske Veritas, 2011) 

  



7 
 

4.3 Kvalificeringsplan 
Kvalificeringsplanen baseras på tidigare erfarenheter, numerisk analys samt olika tester. Denna 

plan består av två delar, en plan för att visa strategin för att uppnå det övergripande målet och en 

detaljerad plan som sträcker sig till nästa stora delmål. Nya detaljerade planer bör göras löpande 

allt eftersom delmålen uppfylls. (Det Norske Veritas, 2011) 

Den övergripande kvalificeringsplanen bör visa på det iterativa arbetssättet som hela 

kvalificeringsprocessen har. Hela processen ser ut som bilden nedan visar 

 

 

 

Figur 1 Arbetsflödet 

Framtagandet av kvalificeringsplanerna bör innefatta följande aktiviteter:  

 Planering för implementeringen av kvalificeringsstrategin 

 Analys och urval av metoder för framtagandet av data eller belägg för varje feleffekt 

 Framtagandet av ett resonemang som sammanför beläggen som tas fram med hjälp av 

kvalificeringsmetoden med kvalificeringsbasen 

 Utveckla specifikationer för kvalificeringsaktiviteter (Det Norske Veritas, 2011) 
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Specifikationer för kvalificeringsaktiviteter innefattar:  

 beläggen eller datan som ska tas fram för varje kvalificeringsaktivitet 

 vilken feleffekt varje belägg eller data hör till 

 förklaringar för hur varje belägg eller data relaterar till feleffekten 

 förklaringar för hur varje belägg eller data relaterar till kraven som finns i 

kvalificeringsbasen 

 De kriterier som ska uppfyllas för att beläggen ska möta kraven (Det Norske Veritas, 

2011) 

Kvalificeringsmetoden ska visa på att kraven som är satta i kvalificeringsbasen har blivit mötta för 

varje identifierad feleffekt. Ifall ett kvantitativtmål har specificerats i kvalificeringsbasen så ska 

även en kvantitativmetod användas för att visa på måluppfyllbad. Det kan användas flera olika 

metoder ensamma eller i kombination med varandra för att ta fram bevis. (Det Norske Veritas, 

2011) 

Exempel på metoder som kan användas: 

 Analys eller branchpraxis av tidigare dokumenterad erfarenhet av liknande utrustning och 

villkor 

 Vanliga analysmetoder, metoder från befintliga standarder, empiriska korrelationer eller 

matematiska analyser 

 Numeriska analysmetoder, t.ex. processsimuleringsmodeller, CFD, FEM, 

korrisonsmodeller eller liknande. 

 Diverse experimentella metoder (Det Norske Veritas, 2011) 

4.3.1 Prestationsbedömning 

Prestationsbedömning syftar till att skapa förtroende och ta bort osäkerhet genom den länk 

som finns mellan bevis, feleffekter och kraven som återfinns i kvalificeringsbasen. Om det 

har bedömts att ett krav för den nya processen inte är uppfyllt så kan modifieringar göras och 

nya kvalificeringsaktiviteter identifieras, detta kan t.ex. vara att modifiera underhållsstrategier 

eller se över produktionsfönstret. Om inte detta kan göras så har kvalificeringen misslyckats. 

(Det Norske Veritas, 2011) 

Några viktiga steg som bör gås igenom när man gör en prestationsbedömning: 

 Se över de antaganden och förenklingar som gjordes när datan togs fram.  

 Begränsningar och approximationer av de använda metoderna. 

 Bekräfta att alla kvalificeringsaktiviteter är gjorda och att alla kriterier har blivit 

mötta. Detta kan göras med en gapanalys för att se att alla bevis som blivit 

framtagna för alla feleffekter har mött kriterierna. 

 Jämför varje viktig eller kritisk feleffekts sannolikhet med kriterierna i 

kvalificeringsbasen. 

 Kontrollera att rätt förutsättningar gjorts i de modeller som har använts för att 

förutse hur kritiska parametrar beter sig. 
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I slutändan är det den person som har blivit utsedd till att vara beslutsfattaren som avgör ifall 

kvalificeringen klarar sig eller inte.  

4.4 FMECA 
Failure Mode Effect and Critical Analysis eller FMECA är en utveckling av FMEA, denna metod 

används ofta under designstadiet av ett system och fokuserar speciellt på möjliga fellägen, möjliga 

fel, konsekvenserna av felen samt möjliga lösningar. Den här metoden kvantifierar egenskaper 

och viktiga parametrar. Parametrarna används för att identifiera de kritiska elementen och 

definierar prioriteringar (Carmignani, 2009). 

 De tre parametrar som FMECA tar tillvara på är: 

 Allvarlighet (A), som indikerar hur stor konsekvens felet får 

 Förekomst (F) indikerar sannolikheten för att felet ska uppstå 

 upptäckbarhet (U) indikerar hur synligt eller hur troligt det är att problemet upptäcks av 

kontrollsystem eller inspektioner. 

 När man multiplicerar ihop dessa faktorer får man det som kallar för Risk Prioritets Nummer 

(RPN). RPN hjälper till att klassificera riskerna i en prioritetsordning, ju högre RPN-värde en risk 

har desto högre risk är den för systemet vilket betyder att den måste hanteras först. (Carmignani, 

2009) 
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En FMECA bör innehålla följande data: 

Fel ID 

Det nummer man ger feleffekten. 

Operation 

Vilken operation man tittar på, t.ex. svetsning eller fogberedning. 

Feleffekt 

Vad det är för feleffekt som kan uppstå, t.ex. borren går av. 

Felorsak 

Orsaken till att feleffekten uppkom eller kan tänkas uppstå genom. 

Nuvarande styrning (förebyggande)  

Vad finns det för förebyggande arbete för att se till att felet inte uppkommer, t.ex. kontroll av 

syrehalten i gasskyddet. 

Nuvarande styrning (upptäckande) 

Vad finns det för kontrollfunktioner för att upptäcka felet, t.ex. kontroll av svetsdata efter 

svetsning. 

Åtgärdsförslag/utredning 

Finns det några åtgärder eller utredningar som har gjorts för att förbättra eller ändra på någon 

parameter så att man behöver göra om bedömningen.1 

  

                                                           
1 Exempel på hur en FMECA kan se ut finns i appendix Exempel FSW 
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4.4.1 Bedömningskriterier 

4.4.1.1 Allvarlighet 

Allvarlighet syftar till effekten. Man förutsätter att felet har inträffat och bedömer hur allvarlig 

effekten av felet är. 

Rankning Kriteria 
Exempel/Kriteria i aktuell 

process 

In
ta

k
t 

fu
n

k
ti

o
n

 

1 

Ingen inverkan på produkten eller egna 
processen 

  

2 

Endast ringa inverkan på produkten 
eller egna processen (kortare stopp) och 
intakt funktion.   

3 

Endast ringa inverkan på produkten 
eller egna processen och intakt funktion.  

  

4 

Endast ringa inverkan på produkten 
eller egna processen och intakt funktion. 

  

R
ed

u
ce

ra
d
/
u
te

b
liv

en
 f

u
n

k
ti

o
n

 

5 

Något reducerad produktfunktion.  Avvikelser från 
kravspecifikationen 

6 

Reducerad produktfunktion. 

 Ej långsiktig påverkan 

7 

Mycket reducerad produktfunktion. Ej uppfyllkda krav möjlig 
påverkan på långsikt 

8 

Utebliven produktfunktion 

 

P
er

so
n

sä
k
er

h
et

/
 

la
gk

ra
v
 

9 

Fel som kan påverka personsäkerhet 
eller skada 
monteringspersonal/operatör och/eller 
lagkrav med varningstecken   

10 

Fel som kan påverka personsäkerhet 
eller skada 
monteringspersonal/operatör och/eller 
lagkrav utan föregående varningstecken   

Tabell2: Allvarlighet  
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4.4.1.2 Förekomst 

Förekomst syftar till felet och orsaken. Med vilken frekvens kan felet tänkas förekomma, oavsett 

om det upptäcks eller ej. Tidigare erfarenheter, reklamationer etc kan vara underlag för 

bedömningen. 

Rankning Kriteria 
Exempel/Kriteria i aktuell 

process 

O
sa

n
n

o
lik

 t
ill

 l
åg

 s
an

n
o

li
k
h

et
 

at
t 

fe
l 
sk

a 
in

tr
äf

fa
 

1 

Osannolikt att fel kan uppträda, t ex fool-proof 
processer eller konstruktioner. 

  

2 

Mycket liten sannolikhet för fel. Relativt få fel Har hänt i liknande 
processer 

3 

Låg sannolikhet för fel. Relativt få fel. 

  

V
is

s 
sa

n
n

o
lik

h
et

 

fö
r 

fe
l 

4 

Viss sannolikhet för fel. Sporadiskt uppdykande fel. 

  

5 
Har hänt för de flesta 
operatörer 

6   

H
ö

g 

sa
n

n
o

lik
h

et
 f

ö
r 

fe
l 7 

Hög sannolikhet för fel. Återkommande fel. 
Har hänt flera gånger 

8   

M
yc

k
et

 h
ö

g 

sa
n

n
o

lik
h

et
 f

ö
r 

fe
l 9 Mycket hög sannolikhet för fel. Hög frekvent 

återkommande fel. 

Händer hela tiden 

10   

Tabell 3: Förekomst  
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4.4.1.3 Upptäckbarhet 

Hur lätt är felet att upptäcka 

Kriteria 
Exempel/Kriteria i 

aktuell process 

1 

Kontroller upptäcker alltid felet.  

  

2 

Kontroller upptäcker nästan säkert felet.   

  

3 

Kontroller har en god chans att hitta felet.  

  

4 

Kontroller har en god chans att hitta felet.  

  

5 

Kontroller kan kanske hitta felet 

  

6 

Kontroller kan kanske hitta felet 

  

7 

Kontroller har en liten chans att upptäcka 
felet 

  

8 

Kontroller har en liten chans att upptäcka 
felet 

  

9 

Kontroller upptäcker nog inte felet. 

  

10 

Absolut säkert att felet inte upptäcks 

  

Tabell 4: Upptäckbarhet  
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4.5 Styrdiagram och kapabilitet 
Kapabilitet och styrdiagram är en del av processen som ligger vid sidan om huvudprocessen och 

är till för att visa att den process som ska kvalificeras är stabil och producerar produkterna inom 

toleransgränserna. 

4.5.1 Kapabilitet 

Kapabilitet är ett sätt att kontrollera att processen håller sig inom toleransgränser. (Bergman & 

Klefsjö, 2012) 

Det finns några saker som tas i hänsyn när kapabilitetsberäkningar genomförs, dessa kallas för 

kapabilitetsindex och innefattar processkapabilitet, kapabilitetsstudier och processkapabilitet-

korrigering. 

4.5.1.1 Kapabilitets studier/duglighetsstudier 

Processdugligheten beräknas genom att dela toleransvidden (TV), utrymme mellan den övre- och 

undretoleransgränsen, med sex standardavvikelser (spridning), spridningen som maskinen 

producerar. 

𝐶𝑝=Toleransvidd/maskinspridning =TV/6σ.  (Bergman & Klefsjö, 2012) 

För att maskinen ska uppfylla kraven ska 𝐶𝑝 vara större än 1,3. En process som har högre 𝐶𝑝 än 

1,5 anses vanligtvis som överstyrd vilket medför ökade kostnader som kan vara onödigt att ha. 

Annars kan inte maskin klara av processen. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

 

4.5.1.2 Processkapabilitet-Korrigering 𝑪𝒑𝒌 

När några punkter ligger utanför toleransgränser används korrigering för att styra processen åt 

rätt håll dvs. styra inom toleransgränserna. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

𝐶𝑝𝑘 övre beräknas med övre toleransgränsen minus medelvärde delat med tre standardavvikelser. 

𝐶𝑝𝑘Ö
=

(Ö𝑇𝐺−�̅�)

3𝜎
 

𝐶𝑝𝑘 undre beräknas med medelvärdet minus undre toleransgränsen delar med tre 

standardavvikelser. 𝐶𝑝𝑘𝑈
=

(�̅�−𝑈𝑇𝐺)

3𝜎
 (Bergman & Klefsjö, 2012) 

4.5.2 Styrdiagram 

Styrdiagrams funktion är att hjälpa till att snabbt upptäcka förändringar i processen och genom 

detta hitta orsakerna till variation, och samtidigt visa att processen är stabil, eller i statistisk 

jämvikt.  Den kan även användas som ett underlag för värderingen av spridningen hos processen 

och processens förmåga att leverera enheter inom utsatta toleransgränser. (Bergman & Klefsjö, 

2012) 

Styrgränserna räknas ut med hjälp av genomsnitts nivån (Väntevärdet) och Standardavvikelsen, 

men i nya processer så är dessa inte kända och dessa skattas då. Väntevärdet (X̅) skattas till 

medelvärdet av medelvärdena i provgrupperna. Standardavvikelsen (σ̅) tas fram på liknande sätt 

och är då medelvärdet av alla provgruppers standardavvikelser som man sedan delar med ett 
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värde C4 som är ett värde som beror på provgruppernas storlek, och hämtas ofta ur en tabell. 

(Bergman & Klefsjö, 2012) 

Med dessa värden kan styrgränserna beräknas enligt följande formel: 

𝑆ö = X̄ + 3
σ̅

C4√n
 𝑆𝑢 = X̄ − 3

σ̅

C4√n
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5 Analys och sårbarheter 
I och med det iterativa arbetssättet så är det viktigt att det finns en beslutsfattare eller 

prestationsbedömare som tar beslutet ifall målet, eller delmålet är uppfyllt. Annars kan det bli så 

att processen blir onödigt lång och kostsam. Detta gör det också viktigt att ha klara och tydliga 

mål och delmål för att på så vis göra det lättare att fatta ett beslut om målet är uppfyllt samt ge en 

klarhet i vad för typ av data som bör samlas in. 

Det är viktigt med en bra och väl specificerad kvalificeringsbas. Utan denna bas blir resterande 

arbete svårare att genomföra, framför allt kapabilitets och Styrdiagram, då det kan hända att man 

räknar på faktorer som inte har stor betydelse i processen och då slösa tid på något som inte har 

någon betydelse för kvalificeringsprocessen.  
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6 Slutsats och diskussion 
Syftet med denna studie var att hjälpa avdelning TI på SKB att ta fram ett förslag på ett 

systematiskt arbetssätt för de processer som inkapslingsteknik äger. Huvudmålet som denna 

studie har är att skapa strukturer för kravuppfyllnad och riskhantering så att strategiska beslut kan 

fattas Denna struktur är representerad i det systematiska arbetssätt som blev som följer:  

1. Kvalificeringsbas som innefattar punkter så som teknikens mogenhet och 

kravspecifikation. 

2. Riskanalys, den riskmetod som rekommenderas i de flesta fall är FMECA 

3. Kvalificeringsplan 

4. Utförande av plan 

5. Prestationsbedömning 

Det viktiga att komma ihåg är att detta systematiska arbetssätt är iterativt, vilket betyder att man 

går fram och tillbaka i de olika arbetspunkterna efter behov. T.ex. så kan det vara så att under 

utförandet av planen så upptäcks nya risker och då måste riskanalysen modifieras efter detta.  

Riskanalysen som denna studie rekommenderar är FMECA, dock har den vissa svagheter och 

kanske inte är den optimala i alla situationer. Man kan då byta ut denna riskanalysmetod mot 

någon annan metod. Det viktiga är att man gör en riskanalys så att det finns en bas för vidare 

arbete. Detta kan vara speciellt viktigt när det handlar om ny teknik eller en helt ny process, då 

kan det vara bättre att använda HAZOP för att med den kan det vara lättare att få fram de olika 

risker som skulle kunna uppstå, och sedan kanske följa upp med rotorsaksanalyser då HAZOP 

ofta inte får fram rotorsakerna. 

Ytterligare steg som finns med i det systematiska arbetssättet är kapabilitet och styrdiagram vars 

huvudsyfte är att visa på att processen i sig är stabil och att det finns kontroll över processen, för 

att på så sätt också ge en viss tillit till de data som samlas in, och framför allt påvisa 

kravuppfyllnad och bör hållas uppdaterad. Om det finns möjlighet så rekommenderas att data 

samlas in och läggs till med varje körning av processen för att kunna ha en uppdaterad bild av 

processen och kunna se problem när det uppstår. Det kan vara viktigt att ha koll på var den 

insamlade datan kommer ifrån. Viss data som använts i denna studie i exemplen kom ifrån en test 

produktion vilket kan förklara varför vissa utav de siffror som beräknades och vissa diagram visar 

att processen är instabil eller att den inte håller måttet. Men Data problematiken återkommer i 

prestationsbedömningssteget där en genomgång av var och hur datan har samlats in bör vara 

med i beslutsunderlaget. 

6.1 Förslag på vidare forskning 
Denna metod är gjort för FSW processen hos SKB och detta innebär att det kan uppkomma 

vissa modifikationsmöjligheter om denna process ska implementeras i vidare i SKBs organisation, 

t.ex. kapseltillverkningen. Då tas kvalificeringen vidare ifrån process till produktionslina eller 

produktionssystem. 

SKBs FSW process är till för långtidsförvaret av förbrukat kärnkraftsbränsle vilket innebär att 

med stor sannolikhet kommer en tredjepart kontroller att genomföras. Beroende på deras 

utgångspunkt och krav så kan även modifikationer behöva göras till modellen efter detta.  
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8 Appendix A: Exempel FSW 

8.1 Kvalificeringsbas 

8.1.1 Krav på objekt 

8.1.1.1 Material krav 

 Koppar (Cu) ska vara ≥99,99%  

 Fosfor (P) 30-100 ppm  

 Svavel (S) < 12 ppm 

 Väte (H) < 0,6 ppm 

 Syre (O) < 5 ppm, detta är inte definitivt fastställt än. 

 Töjning >40% i enaxligt dragprov 

 Krypduktilitet >15% vid 0-125ºC  

 Genomsnittliga kornstorleken <360µm. (Andersson, o.a., 2014) 

8.1.1.2 Defekter i processen 

 Lokal reduktion av kopparskalet <10mm i radiell riktning 

o Ofullständig rotgenomträngning <5mm i radiell riktning 

o Krok <5mm i radiell riktning 

o Hålighet <5mm i radiell riktning 

o Metall integration, Aluminium, krom, kobolt, Nickel ≤30ppm genomsnittligt värde 

efter minst tre testpunkter 

 Koppar svetstjockleken ≥37,5mm 

 Nominella kopparskaletstjocklek: 48,5 ±0,7mm (Svensk Kärnbränslehantering AB, 2010)   
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8.1.2 Processbeskrivning 

FSW-processen 

 Fogberedning (Björck, 2016) 

o Fogytorna slipas med 3M Scotch brite 

o Hörn borstars med rostfri stålborste 

o Ytorna torkas med en lågluddandeduk och etanol 

o Kontroll görs genom att torka med en duk tills det inte går att se skillnad mellan 

ny och gammal duk ett så kallat wipetest. En visuell bedömning görs även. 

 Montering: sammanför locket med kapseln. (Björck, 2016) 

o Visuell kontroll, kontakt mellan lock och ring vid foglinjen. 

 Transport (Björck, 2016) 

o Transport med lastbärare till svetsstationen. 

 Riggning & uppriktning: sätter upp allting för att börja svetsa. (Björck, 2016) 

o Höjer upp kapseln i svetsmaskinen. 

o Spänner in kapseln. Spänns fast med 12st backar med en kraft på 3200kN 

fördelade mellan alla backar. Det finns även en axiell back som trycker med en 

kraft på 390kN 

o Centrering 

o Uppmätning av centrum  

 Förberedelser inför svetsning (Björck, 2016) 

o Montera borr och borrar ett starthål 

o Montera formningsverktyg 

o Formar hålet så att det blir koniskt 

o Montera svetsverktyg 

o Montera gasskydd och fyll på med argon 

o Kontrollera syrehalten. 

 Svetsning: se svetsprocess nedan. 

 Urspänning: spänner ur den förseglade kapseln. (Cederqvist, Sealing of the Canister, 

2014) 

o Fotografering av svetsen, för dokumentation 

o Kontroll av svetsdata, så att det ligger inom processfönstret. 

 Slutbearbetning (Björck, 2016) 

o Bearbetar bort 5 mm ifrån radien samt 5cm ifrån toppen (locket) enligt ritning. 

  

Fogberedning Montering Transport
riggning & 

uppriktning
förberedelser 
inför svetsning

svetsning urspänning
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8.1.2.1 Svetsprocessen 

 

 Plunge: trycker ner roterande svetsverktyget i det uppborrade starthålet tills rätt kraft 

uppnås, den kraften som ska uppnås är 87kN. (Cederqvist, Sealing of the Canister, 2014) 

 Uppvärmning: värmer upp processen med hjälp av effektreglering genom kontroll av 

rotationshastighet så att man får rätt temperatur på verktyget och materialet. (Cederqvist, 

FSW, Svetsprocessen, 2016) Arbetstemperaturen: 845⁰C. (Cederqvist, Sealing of the 

Canister, 2014) 

 Startsekvens, accelererar upp verktyget till den konstanta svetshastigheten som är 

86mm/min. (Cederqvist, Sealing of the Canister, 2014) 

o Uppehållstiden vid starten är emellan 200 och 500 sekunder. (Cederqvist, Sealing 

of the Canister, 2014) 

 Nedgång: slår på kaskadreglering, temperatur och effekt kontrolleras. Nedgång till 

foglinjen. (Cederqvist, FSW, Svetsprocessen, 2016) 

 Fogning: fogar samman kapseln med locket. Går runt 360 grader. Svetsrotation är medurs 

när man tittar på locket ovanifrån och verktygsrotationen är medurs när man tittar på 

kapseln. (Cederqvist, Sealing of the Canister, 2014) 

 Parkering och uttag av svetsverktyg: uppgång ifrån fogen till överflödig del av locket där 

man stannar processen och drar ut verktyget. (Cederqvist, Sealing of the Canister, 2014) 

8.1.3 Parametrar 

 Arbetstemperaturen: 845⁰C. 

 Kraft: 87kN 

 Syrehalten i gasskyddet: 50ppm 

 Svetshastigheten: 86mm/min 

 Inspänningstryck axiell: 390kN  

 Inspänningstryck radiell: 3200kN 

8.1.4 Standarder och Praxis 

Det finns en standard för FSW svetsning av aluminium.   

plunge uppvärmning nedgång fogning
parkering & 

uttag av 
svetsverktyg
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8.2 Processens mogenhet 
Friction stir welding är en väletablerad svetsmetod, framför allt används den för att svetsa 

aluminium.  Eftersom det finns en standard för aluminium så anses processen välkänd i det 

området.  Det som är nytt är applikationsområdet: att svetsa höggradig koppar, 99,99%. Detta 

gör att processen hamnar i kategori 3, vilket innebär att det inte bara finn osäkerheter men också 

en mängd utmaningar för den nya processen. 

Kritiska faktorer i processen är: 

 Gasskyddet. 

 Mätinstrument och mätdata 

 Höga krav på stabilitet i processen, för att uppnå ett konstant resultat med minimala 

kassationer. 

En uppdelning kan göras utav alla under komponenter. Direktinverkan på kapseln och indirekt 

eller ingen inverkan på kapseln. 
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8.3 FMECA 

Fel 
ID 

Operation Feleffekt  Felorsak  
 Nuvarande Styrning 

(Förebyggande) 
F A U RPN 

Nuvarande Styrning 
(Upptäckande) 

Åtgärdsförslag/utredning F A U RPN Kommentarer Rappotör 

1 
Svetsning Tapp går av Temperatur för hög Temperaturkontroller 4 8 1 32 

Visuell inspektion av 
tapp 

        0   MBJO 

2 
Svetsning Tapp går av 

Felaktig 
värmebehandling 

Styrd process, Certifikat 3 8 1 24 
Visuell inspektion av 

tapp 
        0   MBJO 

3 
Svetsning Tapp går av Defekt material Smitt material 2 8 1 16 

Visuell inspektion av 
tapp 

        0   MBJO 

4 
Svetsning Oxider i svets För hög syrehalt 

Gasskydd + mätning av 
syrgashalt 

4 5 4 80 
Avsyning av kapselyta 

(färger på ytan) 
        0   MBJO 

5 Rengöring Oxider i svets Orena fogytor Rengöring 5 3 5 75 Wipe test Dokumentering       0   MBJO 

6 
Svetsning Reducerad fog 

Fel X eller Y pos på 
verktyg 

Kalibrering av position? 3 5 2 30 Ultraljud         0   MBJO 

7 Svetsning Reducerad fog Fel verktygslängd Mätning av verkygslängd 2 5 2 20 Ultraljud         0   MBJO 

8 

Svetsning Metalliska inneslutningar 

Ingen/reducerad 
verktygsbeläggning 
mikrsokopsika bitar 
(slitage) av vertyg 

lossnar 

Belagt verktyg, TICrN, 
Tjockleksmätning av skikt vid 
produktion – certifikat 

3 4 8 96 - 
inspektion av 

verktyg/massförändring 
verktyg/kompositionsanalys 

      0   MBJO 

9 
Svetsning Maskhål 

Temp för låg 
Regulator 

felprogrammerad 

Temperaturkontroller, 
validering 

3 6 2 36 Röngten + virvelström         0   LC, MT 

10 Montage toleranser fogytor Felbearbetning Mätprotokoll 3 3 2 18 Mätprotokoll         0   LC, MT 

11 Montage Toleranser planhet Felbearbetning Mätprotokoll 3 3 2 18 Mätprotokoll         0   LC, MT 

12 
Montage Toleranser hårdhet Felbehandling Mätprotokoll 2 3 2 12 

Certifikat 
värmebehandling 

        0 
Detaljerade 
krav saknas 

LC, MT 

13 
Svetsning rör intryckt 

inspänningskraft 
förhög 

mätning av kraft 3 2 2 12 Visuell inspektion         0   LC, MT 

14 
Svetsning Tapp fastnar i svetsfogen 

Vid spänningsbortfall 
att svetstapp fastnar i 

ingrepp 
- 5 8 1 40 Visuellt 

Vid design av ny maskin, 
säkerhetsfunktion 

      0   LC, MT 
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15 

Svetsning 
Korrupt sensorsignal, 

Termoelement. Exempel: 
Svets KL593 

  
vid formning av hål får man 

värmeutslag 
3 2 2 12 

Finns ett 
säkerhetssystem som 
automatiskt upptäcker 

sensorfel och uppdaterar 
temperaturregleringen 
under pågående svets. 

Man borde implementera 
en funktion som 

automatiskt meddelar 
operatören när ett 

sensorfel har skett under 
svets. Detta skulle kunna 

läggas till i 
säkerhetssystemet. 

Serviceintervall. 

      0   LC, MT 

16 

Svetsning 
Korrupt sensorsignal, 

Moment. Exempel: Svets 
KL546 

  Serviceintervall 1 2 2 4 

Finns ett 
säkerhetssystem som 
automatiskt upptäcker 

sensorfel och uppdaterar 
temperaturregleringen 
under pågående svets. 

Man borde implementera 
en funktion som 

automatiskt meddelar 
operatören när ett 

sensorfel har skett under 
svets. Detta skulle kunna 

läggas till i 
säkerhetssystemet. 

      0   LC, MT 

17 

Svetsning 
Korrupt sensorsignal, Laser 

(djup). Exempel: KL616 

Beror eventuellt på 
skakningar eller på 

att luftburna partiklar 
hamnar i laserljuset. 

Ingen 6 1 1 6 

Upptäcks under 
pågående svets, eller vid 

kontroll av svetsdata 
efter svets. 

Bör undersöka om detta 
kan påverka 

djupregleringen negativt 
(troligtvis inte). Oavsett vad 

bör säkerhetssystemet 
även innefatta 

djupregleringen. 

      0   LC, MT 

18 

Svetsning 
Förlust av data. Exempel: 

Svets KL468 
    1 5 1 5 

Upptäcks under 
pågående svets, eller vid 

kontroll av svetsdata 
efter svets. 

        0 

Små data 
mängder 
(några 

sekunder) 

LC, MT 

19 

Svetsning 

Fel i 
effektreferensframkopplingen 

leder till att den återupptas 
felaktigt. Exempel: KL617 

Fel i styrsystemets 
implementation. 

Vid behov sänks 
tröskeleffekten för vilken 

effektreferensframkopplingen 
slår av och på. 

2 1 1 2 

Upptäcks under 
pågående svets, eller vid 

kontroll av svetsdata 
efter svets. 

Korrigering i styrsystemet.       0   LC, MT 

20 
Svetsning 

Pekskärmen slutade fungera 
under KL411 

    1 7 1 7 
Upptäcks under 
pågående svets.  

        0   LC, MT 

21 

Svetsning 
Felaktiga sensorvärden, 

Moment. Exempel KL442 

Momentsensorn ger 
felaktiga 

uppskattningar av 
momentet när 

rotationshastigheten 
går över en viss nivå. 

Ingen 7 1 1 7 

Olinjär kompensation ger 
korrigerade mätningar 
som sedan används i 

effektberäkningen. 

Ändringar kan komma att 
behövas om 

momentsensorn ersätts 
med en annan, eller om 
andra förändringar sker i 

befintlig lösning. 

      0   LC, MT 
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22 

Svetsning Tappbrott. Exempel: KL573 

Vanligast vid höga 
temperaturer. Kan 

också ske ifall tappen 
använts i flertalet 

svetsar, eventuellt i 
kombination med 

höga 
rotationshastigheter 
och/eller koppar med 

stor kornstorlek.   

Svetstemperaturen regleras 
till en nivå klart lägre en de 

som brukar ge verktygsbrott. 
Tapparna används ett 

begränsat antal gånger.  

2 8 1 16 
Upptäcks under 
pågående svets.  

Byte av tapp mellan 
samtliga fullvarvssvetsar. 

      0   LC, MT 

23 

Svetsning 

Bruskänslighet i 
framkoppling från Z-kraft till 
rotationshastighet. Exempel: 

KL585 

Den faktiska Z-
kraften (brusig) 

används i 
framkopplingen 

istället för Z-
kraftreferensen 

(brusfri). 

Framkopplingen är avstängd, 
och regleringen fungerar väl 

trots detta. 
1 1 1 1 

Skulle upptäckas under 
eller efter svets ifall 

framkopplingen 
användes. 

Korrigera styrsystemet, 
eller ta bort en till synes 

onödig funktion. 
0 0 0 0 

Tagit bort 
funktion 

LC, MT 

24 

Svetsning 

Programmeringsfel i 
säkerhetssystemet som 
automatiskt upptäcker 

sensorfel och uppdaterar 
temperaturreglering under 
pågående svets. Exempel: 

KL583 

Felaktig 
implementation för 

när byte av 
regulatorstrategi ska 

kunna ske. 

Ingen 1 5 3 15 

Kan upptäckas under 
eller efter svets, men det 
kräver lite detektivarbete 
att se att just detta var 
orsaken. Ses enklast i 

fastlog-2, som inte 
analyseras lika ofta som 

fastlog-1. 

Korrigering i styrsystemet.       0   LC, MT 

Tabell 5: FMECA 
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8.4 Kvalificeringsplan 
Den övergripande planen ser ut som följer 

1. Kvalificerings bas 

2. Rankning av feleffekter 

3. Kvalificerings bas (uppdatera) 

4. Uppdatera FMECA 

5. Modifikationer/kontroller 

6. Uppdatera FMECA 

7. tillförlitlig datainsamling 

8. Uppdatera FMECA 

Huvudprinciperna i planen är: 

- Acceptanstester som inkluderar mått och mätningar av parametrar som kan orsaka 

försämringar i produkten. 

- Att se till att alla feleffekter med en upptäckandegrad eller alvarlighetsgrad av rank 8 eller 

högre har en hög upptäckandegrad. 

8.4.1 Exempel. 

Feleffekt: nr. 8 Metalliska inneslutningar i fogen som kommer ifrån att mikroskopiska bitar 

lossnar ifrån svetsverktyget. Detta har en effekt på materialsammansättningen i fogen med ökade 

halter av nickel och kobolt.  

I dagsläget finns förebyggande åtgärder i form av en PVD-beläggning på verktyget för att minska 

slitaget. Tjockleksmätning av skikt vid produktion som man certifierar. Det finns ingen 

efterkontroll av detta för tillfället vilket innebär att det inte finns något sätt att veta om det finns 

metalliska inneslutningar i svetsfogen eller inte. 

Åtgärdsförslag: 

Inspektion av verktyg identifieras tre olika faktorer dessa är: 

Massförändring i verktyget, jämföra massan i verktyget före och efter svetsning. 

Kompositionsanalys i svets, i den delen av fogen som bearbetas bort kan det tas prover för att se 

materialkompositionen och på så sätt upptäcka metalliska inneslutningar 

Uppmätning av skiktets tjocklek efter svets. 

Metoderna för att utvärdera dessa lösningar kommer att vara experimentella och numeriska 

analyser. Detta för att ta fram data för vilken av dessa lösningsförslag som är mest lämpad att 

använda sig av som processkontroll. 
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8.5 Kapabilitet 

8.5.1 Svetskraft 

8.5.1.1 Styrdiagram 

 

 

Diagram 1:Svetskraft 

 
Detta är ett typiskt styrdiagram som visar på en kontrollerad process, det finns en punkt som går 
utanför styrgränserna vilket man kan titta närmare på och försöka avgöra vad det är som gör att just 
denna punkt är utanför styrgränserna. 

8.5.1 Korrigerad process kapabilitet 

4,86 Cpk 

6,37 Cpk övre 

3,34 
Cpk 
undre 

Övre toleransgräns: 98 
Undre toleransgräns: 78 
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8.5.2 Arbetstemperatur 

8.5.2.1 Styrdiagram 

 

 

Diagram 2: Arbetstemperatur 

Detta styrdiagram är rätt typiskt dock kan man se en uppåtgående trend. Detta beror sannolikt på 

att den data som användes tillhörde testdata där man succesivt kan ha ökat temperaturen mellan 

testomgångarna vilket skulle ge denna trend. 

8.5.2.2 Korrigerad process kapabilitet 

4,79 Cpk 

5,10 Cpk övre 

4,48 Cpk undre 

Övre toleransgräns: 910 
Undre toleransgräns: 790 
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8.5.3 Syrehalt 

8.5.3.1 Styrdiagram 

 

 

Diagram 3: Syrehalt 

 
Det stora antalet värden som hamnar utanför styrgränserna kan bero på ett antal olika faktorer som 
fortfarande inte betyder att processen är instabil. Framförallt är det en relativ liten mängd mätdata 
som samlats in, sedan är det även så att den insamlade mätdatan inte alltid är stabil på alla punkter 
vilket gör att det blir brister i datan mellan mätningar. Med ett större antal mätningar bör denna 
process stabiliseras och inte ha en lika stor spridning. 
 

8.5.3.2 Korrigerad process kapabilitet 

2,97 Cpk 

2,76 Cpk övre 

3,19 Cpk undre 

Övre toleransgräns: 50 ppm 
Undre toleransgräns: 0 ppm 
 

8.5.4 Korn storlek 

8.5.4.1 Process kapabilitet 

Kornstorlek mätt 10mm från toppen 

3,97 Cpk 

5,99 Cpk övre 

1,95 
Cpk 
undre 

Övre toleransgräns: 360 
Undre toleransgräns: 0 
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Kornstorlek mätt 20mm från toppen 

7,31 Cpk 

12,41 Cpk övre 

2,22 
Cpk 
undre 

Övre toleransgräns: 360 
Undre toleransgräns: 0 
 

Kornstorlek mätt 30mm från toppen 

8,10 Cpk 

14,08 Cpk övre 

2,13 
Cpk 
undre 

Övre toleransgräns: 360 
Undre toleransgräns: 0 
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9 Appendix B 

9.1 Analysmetod: beslutsmatris 
Denna studie kommer att kvantifiera det kvalitativa data som samlas in genom litteraturstudien. 

Kvantifieringen kommer att genomföras på följande vis: varje metod kommer att få ett betyg 

mellan 1-3 inom varje krav. Dessa betyg kommer sedan att multipliceras med ett viktningstal som 

vardera krav har. Det slutgiltiga betyget för en metod ges således av att den poäng som har 

genererats adderas ihop. Metoden med högst poäng blir således den metod som kommer att 

rekommenderas att den används.  

De viktningstalen som de olika kraven har fått är mellan 1-3 och är fördelade som följer:  

1: Bra överskådlig bild av risksituationen  

2: Förståelse av konsekvenserna av felet/risken 

3: Beskrivning av åtgärder för att minska/eliminera risken 

9.1.1.1 Riskanalys krav 

Bra överskådlig bild av risksituationen 

3 poäng: ger en tydlig bild av hur risksituationen ser ut 

2 poäng: ger en beskrivning av hur risken ser ut 

1 poäng: beskriver risksituationen 

Förståelse av konsekvenserna av felet/risken 

3 poäng: Utförlig beskrivning av konsekvenser samt risken för att denna ska inträffa 

2 poäng: Tydlig beskrivning av konsekvenserna 

1 poäng: Visualisering av typ av konsekvenser 

Beskrivning av åtgärder för att minska/eliminera risken 

3 poäng: Hittar rotorsaken samt beskriver hur kontinuerligt arbete utförs för att åtgärda risker 

2 poäng: Förklarar hur arbete genomförs för att riskerna ska åtgärdas 

1 poäng: presenterar åtgärder 

9.1.1.2 Kapabilitetskrav 

För att använda en datainsamlingsmetod för kapabilitet behövs två faktorer uppfyllas, den ska 

kunna hantera få produkter samt att det fortfarande behövs en hög statistisk säkerhet i resultatet. 

 

9.2 Val av riskverktyg 

9.2.1 HAZOP 

9.2.1.1 Beskrivning 

Hazard and operability eller HAZOP som metoden ibland kallas, utförs ofta i grupp, om 3-6 

personer.  Den fungerar på så sätt att den skapar en struktur för tankekarta så att inga risker 
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missas. HAZOP-metod börjar med ett antal styrord, så som, Inget, mer av, minde av, del av, mer 

än, annat än och med hjälp av dessa ord så tas de olika riskerna fram. Ett exempel skulle kunna 

börja med styrordet inget, detta styrord kan referera till att det inte finns något flöde av argon, 

och då kan det ställas frågor så som: kan en situation uppstå där det inte finns något flöde av 

argon? Om ja, hur uppstår denna situation? Vad är konsekvenserna av att det inte finns något 

argonflöde? Är konsekvenserna farliga eller minskar det bara effektiviteten hos maskinen? Om de 

är farliga, kan situationen förhindras eller kan skyddsåtgärder införas som skydd emot 

konsekvenserna genom att ändra processen? Om detta kan åstadkommas, är problemet så stort 

(det vill säga, är storleken på konsekvenserna multiplicerat med sannolikheten för att situationen 

ska uppstå så stor) att den rättfärdigar den extra kostnaden? (Kletz, 1999) Liknande 

frågeställningar görs för alla styrord.  När detta är gjort tas det fram en tabell som kan se ut som 

följer: 

Styrord Avvikelse Möjliga händelser 

Inget Inget flöde Pumparna har gått sönder 

Ledning har gått av 

Mer av Mer flöde Trasig regulator 

Mer tryck Trasig givare 

Trasig motor 

Tabell 6: exempel på en HAZOP tabell 

Vanligtvis innehåller en HAZOP arbetsrapport Styrord, avvikelse, möjliga händelser, 

skyddsåtgärder, och rekommendationer. Det kan också inkludera kolumner för sannolikhet och 

konsekvensernas inverkan, som då hjälper till att göra en riskuppskattning. (baybutt, 2015) 

9.2.1.2 För- och nackdelar 

9.2.1.2.1 Fördelar 

Tar hänsyn till kaskadfel, det vill säga hur olika fel samspelar med varandra. (Kletz, 1999) 

Gruppen som tar fram risken kan använda sin fantasi för att hitta risksituationer som annars inte 

skulle upptäckas. (baybutt, 2015) 

Gör komplexa system lättare att analysera genom att bryta ner systemet i olika avvikelse grupper. 

(Kletz, 1999) 

9.2.1.2.2 Nackdelar 

Har inget system för att prioritera hanteringen av en risk före en annan. (baybutt, 2015) 

Om man endast fokuserar på att i grupp sitta och fundera ut risksituationer så missar man 

självreflektionen och då kan man missa vissa risksituationer som annars bör ha adresserats. 

(baybutt, 2015) 

 HAZOP tar inte reda på rotorsaken, eftersom metoden fokuserar på att gruppmedlemmarna 

använder sin expertis till att hitta möjliga riskscenarier. (baybutt, 2015) 



xvi 
 

Varje riskscenario eller avvikelse presenteras ofta på sitt eget arbetsblad, och en fullständig 

HAZOP kommer vara massor av olika arbetsblad (vare sig dessa är på en dator eller på papper). 

Vilket kan göra det bökigt att hantera. (baybutt, 2015) 

9.2.1.3 Analys 

 Betyg Motivation 

Bra överskådlig bild av 

risksituationen 

3 Presenterar vilka risker som 

finns samt vad dessa beror på 

och deras konsekvenser. Samt, 

om så önskas, en 

riskuppskattning. 

Förståelse av 

konsekvenserna av 

felet/risken 

2 Beskriver endast 

konsekvenserna, hanterar om 

det läggs till även 

sannolikheten och 

konsekvensernas inverkan. 

Dock ingen utförlig förklaring 

Beskrivning av åtgärder för 

att minska/eliminera risken 

2 Ger åtgärdsförslag och vilka 

skyddssystem som finns men 

hittar inte rotorsaker. 

Tabell 7 : HAZOP 

Samlade viktade betyget: 3*1+2*2+2*3=13 

9.2.2 FMEA 

9.2.2.1 Beskrivning 

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) är ett verktyg som används för att hitta alla möjliga 

avvikelser som kan inträffas i en process samt identifiera deras orsaker och effekter. (Bergman & 

Klefsjö, 2012) 

Syfte med FMEA är att komma åt alla möjliga fel för att kunna tillverka produkter som är 

defektfria. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

FMEA kan tillämpas för att ett tidigt skede undersöka möjliga fel som skulle kunna inträffa i 

processen och detta utföras ofta innan produktionen tas i drift. (Bohgard, o.a., 2008) 

Enligt Bohgard (2008) är det tre frågor som är centrala FMEA vid analysen: 

 Vilka fel kan uppkomma? 

 Vilka effekter får felet? 

 Vilka orsaker finns till felet? 

Efter att man svarat på dessa frågor så bör man kommit fram till ett antal risker och 

rotorsaker som det sedan görs en riskbedömning på och alla orsaker som presenteras på en 

10 gradig skala. (Bohgard, o.a., 2008) 
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Efter att alla risker har tagits fram så kommer ett sista steg, rekommenderade åtgärder, det vill 

säga rekommendationer för hur man i framtiden ska arbeta för att minimera riskerna. 

(Lindahl, 1999) 

9.2.2.2 För- och nackdelar 

9.2.2.2.1 Fördelar 

Identifiera möjliga rotorsaker till problem. (Bohgard, o.a., 2008) 

Kan också använda metoden då statistik och annan historisk data inte är tillgänglig, dock måste 

man se upp att man inte mäter subjektiva perceptioner då. (Bohgard, o.a., 2008) 

9.2.2.2.2 Nackdelar  

Poängsättningen sker helt godtyckligt och kan då ge en felaktig bild av risksituationen. 

(Carmignani, 2009) 

Visar inte hur olika fel samspelar med varandra (kaskadfel). (Carmignani, 2009) 

Tar tid att sätta upp och utveckla ett FMEA-system. (Carmignani, 2009) 

Med hjälp av FMEA kan inte fel som uppstår pga. Specifikationsfel upptäckas. (Carmignani, 

2009)  

9.2.2.3 Analys 

 Betyg Motivation 

Bra överskådlig bild av 

risksituationen 

2 Ger en beskrivning av 

risksituationen med poäng 

systemet, dock risk för att vara 

missvisade då de e satta 

godtyckligt 

Förståelse av 

konsekvenserna av 

felet/risken 

1 Ingen beskrivning på 

konsekvensen men ett 

numeriskt värde ges för dess 

effekter och orsaker.  

Beskrivning av åtgärder för 

att minska/eliminera risken 

3 Beskriver åtgärder som görs för 

att motverka att felet uppstår. 

Hittar även rotorsaker.  

Tabell 8: FMEA 

Samlade viktade betyget: 2*1+1*2+3*3=13 
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9.2.3 FMECA 

9.2.3.1 Beskrivning 

Failure mode Effect and Critical Analysis eller FMECA är en utveckling av FMEA, denna metod 

används ofta under designstadiet av ett system och fokuserar speciellt på möjliga fellägen, möjliga 

fel, konsekvenserna av felen samt möjliga lösningar. Den här metoden kvantifierar egenskaper 

och viktiga parametrar. Parametrarna används för att identifiera de kritiska elementen och 

definierar prioriteringar (Carmignani, 2009). 

 De tre parametrar som FMECA tar tillvara på är: 

 stränghet (S), som indikerar hur stor konsekvens felet får 

 sannolikhet (O) indikerar sannolikheten för att felet ska uppstå 

 upptäckbarhet (D) indikerar hur synligt eller hur troligt det är att problemet upptäcks av 

kontrollsystem eller inspektioner. 

 När man multiplicerar ihop dessa faktorer får man det som kallar för Risk prioritets nummer 

(RPN). RPN hjälper till att klassificera riskerna i en prioritetsordning, ju högre RPN-värde en risk 

har desto högre risk är den för systemet vilket betyder att den måste hanteras först. (Carmignani, 

2009) 

9.2.3.2 För- och nackdelar 

9.2.3.2.1 Fördelar 

Kan åskådliggöras på ett bra sätt med diagram och tabeller. (Bohgard, o.a., 2008) 

Kan användas då statistik och annan historisk data inte är tillgänglig, Försiktighet måste tas så att 

inte subjektiva perceptioner mäts. (Bohgard, o.a., 2008) 

9.2.3.2.2 Nackdelar 

Tar tid att sätta upp och utveckla ett FMEA-system (baybutt, 2015) 

Det kräver mycket engagemang och tid, för att hålla ett FMECA system igång. Även då så är 

resultatet inkonsekvent och ofullständigt. (Carmignani, 2009) 

Poängsättningen av stränghet, sannolikhet och upptäckbarhet är helt godtyckligt och kan då ge en 

felaktig bild av risksituationen. (baybutt, 2015) 
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9.2.3.3 Analys 

 Betyg Motivation 

Bra överskådlig bild av 

risksituationen 

3 Likt FMEA så har denna ett bra 

sätt att presentera 

informationen på. RPN ger en 

bra överblick av hur akut ett 

problem måste hanteras.  

Förståelse av 

konsekvenserna av 

felet/risken 

1 Ingen beskrivning på 

konsekvensen men ett 

numeriskt värde ges för dess 

effekter och orsaker. 

Beskrivning av åtgärder för 

att minska/eliminera risken 

3 Beskriver åtgärder som görs för 

att motverka att felet uppstår. 

Hittar även rotorsaker. 

Tabell 9: FMECA 

Samlade viktade betyget: 3*1+1*2+3*3=14 

9.2.4 Felträdsanalys 

9.2.4.1 Beskrivning 

Felträdsanalys börjar från en oönskad händelse för att sedan gå bakåt för att hitta vad det var som 

orsakade händelsen. För att visualisera hur de olika orsakerna agerar gentemot varandra så 

används det som kallas för och- eller eller-grindar.  

För att kvantifiera sannolikheten för att den oönskade händelsen ska inträffa så används Boolesk 

algebra. Felträdsanalys skapar en överblick av vad det är som orsakar en viss händelse och dessa 

orsakers relation till varandra. Det som Felträdsanalys inte kan göra är  att ta tillvara på den 

relativa komplexitet som finns i mänskligt beteende. Den kan heller inte analysera andra 

händelser som inte alltid har ett simpelt orsak-verkan samband. (Bohgard, o.a., 2008) 

9.2.4.2 För- och nackdelar 

9.2.4.2.1 Fördelar 

Ger en överskådligbild av orsakssambanden och hur de samverkar. (Bohgard, o.a., 2008) 

9.2.4.2.2 Nackdelar 

Visar bara vad som skapar en oönskadhändelse, men kan inte ta fram vilka de oönskade 

händelserna är. (Bohgard, o.a., 2008) 

Tar inte hänsyn till komplexa relationer mellan olika orsaker. (Bohgard, o.a., 2008) 
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9.2.4.3 Analys 

 Betyg Motivation 

Bra överskådlig bild av 

risksituationen 

1 Hanterar bara en händelse eller 

risk i taget så helhetsbilden 

försvinner 

Förståelse av 

konsekvenserna av 

felet/risken 

1 Ger ingen beskrivning av 

konsekvenserna till felet  

Beskrivning av åtgärder för 

att minska/eliminera risken 

1 Tar upp anledningen till att 

situationen uppstod och hur 

detta bör åtgärdas 

Tabell 10: Felträdsanalys 

Samlade viktade betyget: 1*1+1*2+1*3=6 

9.2.5 Riskmatris 

9.2.5.1 Beskrivning 

Risk matris är en semikvantitativ riskanalysmodell. Det behövs bara två faktorer för att 

konstruera en risk matris och det ör sannolikheten för att risken ska uppstå och konsekvenserna 

av risken. Dessa två faktorer kan sedan delas in i olika grupper så som frekvent, flera gånger och 

aldrig. De olika riskerna läggs sedan in i olika grupperna, t.ex. en risk kanske har en låg 

sannolikhet att den inträffar men har en stor inverkan om den skulle inträffa, då kanske den 

risken skulle få en gul markering som betyder att det är en tolerabel risk, men den behövs 

åtgärdas. (Ni, Chen, & Chen, 2010) 

En riskmatris kan således se ut som följer: 

Riskmatris             

   
ET= Ej tolerabel risk   

A=Frekvent I= Dödsfall 
 

BT= 
Begränsat tolerabel 
risk   

B=Flera gånger II= Skada 
 

T= 
Tolerabel 
risk 

 
  

C=Någon gång 
III= Mindre 
skada 

     
  

D=Osannolikt IV= De minimis 
     

  
E=Aldrig 

      
  

  
      

  
Konsekvensen 

 
Sannorlikhet 

    
  

  
 

A B C D E   

III Risk 1             

II Risk 2             

I Risk 3             

I Risk 4             

III Risk 5             

IV Risk 6             

II  Risk 7             
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Bild1: Exempel på risk matris 

9.2.5.2 För- och nackdelar 

9.2.5.2.1 Fördelar 

Lätt att använda (Ni, Chen, & Chen, 2010) 

Resultatet är lättåskådligt som bild (Ni, Chen, & Chen, 2010) 

9.2.5.2.2 Nackdelar 

Subjektiv kategorisering av riskerna kan ge en falsk känsla av objektivitet och noggrannhet. (Ni, 

Chen, & Chen, 2010) 

Visar inte hur olika fel samspelar med varandra (Ni, Chen, & Chen, 2010)  

Stor osäkerhet, speciellt när det gäller sannolikhet (Ni, Chen, & Chen, 2010) 

9.2.5.3 Analys 

 Betyg Motivation 

Bra överskådlig bild av 

risksituationen 

2 Förklarar och åskådliggör 

risksituationen. 

Förståelse av 

konsekvenserna av 

felet/risken 

1 Konsekvenserna åskådliggörs 

men beskrivs inte i detalj utan 

sätts bara in i en kategori 

Beskrivning av åtgärder för 

att minska/eliminera risken 

1 Ger en indikation att åtgärd bör 

tas men har ingen funktion i 

modellen för att ta upp 

åtgärder 

Tabell 11: Riskmatris 

Samlade viktade betyget: 2*1+1*2+1*3=7 

9.3 Slutkommentar 
Den riskanalys som fick högst betyg i analysmodellen som valts var FMECA, den kunde på ett 

bättre sätt än FMEA beskriva hur risksituationen såg ut annars var dessa två metoder nästan 

identiska.: 
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10 Appendix C 

10.1 Kapabilitetsuträkningar 

10.1.1 Svetskraft 

 Svets Medel 

 188 83,5 

 189 84,2 

 190 84,3 

 191 84,3 

 192 86,5 

 193 85,1 

 194 84,4 

 195 85,9 

 196 85,2 

 197 85,7 

 199 85,8 

 200 84,9 

 201 84,6 

 202 84,7 

 203 84,8 

 204 84,6 

 205 84,6 

 206 85 

 207 84,8 

 208 84,7 

Medelvärde  84,88 

 

 

 

Cpk 4,861622 

Cpkö 6,378448 

Cpku 3,344796 

Tabell 12: Exempel på svetskraftsberäkning 

  

C4 0,9869 ÖSG 86,3652 

rot 4,472136 USG 83,3948 
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10.1.2 Temperatur 

 

 Temp Medel 

 188 847 

 189 842 

 190 839 

 191 841 

 192 840 

 193 848 

 194 846 

 195 841 

 196 842 

 197 846 

 199 847 

 200 846 

 201 852 

 202 846 

 203 849 

 204 851 

 205 854 

 206 850 

 207 848 

 208 848 

Medelvärde  846,15 

 

c4 0,9869 ÖSG 852,4103 

rot 4,472136 USG 839,8897 

 

Cpk 4,79499563 

Cpkö 5,10267451 

Cpku 4,48731674 
 

Tabell 13: Exempel på temperatursberäkning   
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10.1.3 Hastighet 

 Medel 

 30 

 27,5 

 26,5 

 25,5 

 23 

 24,33333 

 20,33333 

 25 

 23 

 24 

 25,5 

 27,66667 

 26 

 26,66667 

 27,25 

 29 

 30 

 30,5 

 30 

 30 

 29,75 

 28,5 

Medelvärde 26,81818 

 

Rot 4,690416 
ÖSG 28,36538 

C4 0,9882 
USG 25,27099 

Tabell 14: Exempel på hastighetsberäkning 


