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SKI-perspektiv 
  
Bakgrund 

Under perioden 1995 -1998 inträffade i Sverige nio händelser som var relaterade till att 
tillståndshavare för vissa kärnkraftverk inte hade försäkrat sig om att anläggningen var 
driftklar efter revisionsavställning. Det begrepp som används för att beteckna den 
komplexa process som krävs för att verifiera att t.ex. säkerhetssystem fungerar när de 
behövs betecknas driftklarhetsverifiering (DKV). I denna verifiering ingår normalt ett 
flertal steg/tester eller barriärer såsom objekt/komponentprov, återställningskontroll, 
basläggningskontroll, aktivering, systemprov och säkerhetsprov (funktionsprov). 
Personal från både drift, underhåll och arbetsberedningsfunktion samverkar i denna 
process och det krävs en mycket god planering, kommunikation och avstämning för att 
försäkra sig om att samtliga test/verifieringar har genomförts på ett fullgott sätt. 
 
De händelser som inträffade under 1990-talet visade bland annat på svårigheter i att 
försäkra sig om att s.k. passiva säkerhetssystem var driftklara efter en 
revisionsavställning, speciellt när det var frågan om: ingrepp i redan driftklara 
säkerhetssystem; omplanering av arbeten under pågående revisionsavställning; 
hantering av eventuella avvikelser från instruktioner (speciellt i samband med 
övergångar mellan olika drifttillstånd); uppföljning av pågående och avklarade arbeten 
och provningar, och begränsad tillgång till säkerhetsrelaterade indikeringar i 
kontrollrum. 
 
På uppdrag av SKI genomförde professor Erik Hollnagel och tek.dr. Vincent 
Gauthereau, vid Linköpings universitet, forskning inom området driftklarhetsverifiering 
(DKV) mellan 2000 och 2003 (SKI Report 01:47, SKI Report 2003:09, SKI Report 
2004:10). Denna forskning syftade till att både öka kompetensen inom området och att 
få en djupare kunskap om säkerhetsaspekterna på denna komplexa process. 
Forskningsprojektet genomfördes i tre faser och inleddes med en litteraturstudie av 
relevant forskning, en sammanställning av nuläget av driftklarhetsverifiering vid 
svenska kärnkraftverk. Därefter genomfördes två fältstudier vid ett svenskt 
kärnkraftverk av s.k. subavställning, dvs. begränsade avställningar vid en anläggning. 
 
Forskarnas analys av de inträffade händelserna visade att svagheter fanns inom fyra 
övergripande områden: administrativa processer, ledning, mänskligt beteende och 
kontrollrumsdesign. Av studierna framkom också att de svenska kärnkraftverken efter 
de inträffade händelserna infört flera tekniska och organisatoriska lösningar. 
  
De analyser som låg till grund för dessa lösningar tog helt naturligt sin utgångspunkt i 
det existerande beskrivningssätt av DKV som ett verkställande av barriärer av olika 
slag. Forskningen resulterade i bl.a. slutsatsen att DKV kunde beskrivas på ett annat 
sätt, från att ses som ett system av barriärer till att ses som situationsanpassat arbete. Ur 
denna synpunkt är det inte onormalt beteende som är det största problemet för 
säkerheten. Tvärtom förorsakas incidenter och olyckor oftare av normalt handlande 
under osedvanliga förhållanden än av onormalt handlande under sedvanliga 
förhållanden. Normalt handlande innebär en fortlöpande anpassning mellan krav och 
resurser, speciellt den tid som är till förfogande. En sådan anpassning till olika 



situationer är följaktligen inte bara nyttig men också nödvändig för arbetets 
genomförande. Men denna anpassning innebär också en viss risk dvs. att den uppnådda 
effekten har en kostnad. Enligt det förändrade beskrivningssättet ligger möjliga 
säkerhetsproblem inte i detaljerna av DKV sett som enskild uppgift, utan däremot i 
sättet på vilket DKV används inom arbetsgruppen och organisationen. Säkerheten kan 
därför inte ökas, anser forskarna, endast genom att formalisera DKV. En förbättring 
förutsätter att man förstår den verklighet inom vilken DKV äger rum och att man kan 
stödja den nödvändiga praxisen på ett konstruktivt sätt.  

 
I detta forskningsarbete återstod det att med de kunskaper som man erhållit i projektet ta 
fram bedömningsfaktorer eller en modell för utvärdering av driftklarhetsverifiering.   
 
 
Syfte 

Syftet med denna studie var att ta fram ett förslag till bedömningsfaktorer/modell 
baserat på den tidigare forskningen för att utvärdera DKV-processers styrkor och 
svagheter.  
 
 
Resultat 

Denna studie innehåller en förnyad händelseanalys av de nio händelser som inträffade 
under andra hälften av 1990-talet i Sverige. Resultatet från denna analys har sedan 
tillsammans med den kunskap som tagits fram i de tidigare studierna om DKV lett fram 
till förslag på ett antal faktorer för bedömning av tillståndshavarnas egenkontroll inom 
området. 
 
 
Effekt på SKI:s verksamhet 

SKI har fått en fördjupad kunskap om de inträffade DKV-händelserna under 1990-talets 
senare hälft och de åtgärder som tillståndshavarna för de svenska kärnkraftverken 
genomförde. Denna kunskap kan utgöra ett underlag vid tillsyn av tillståndshavarnas 
fortsatta förbättringsarbete inom området DKV. Vidare har SKI genom studierna fått en 
fördjupad kunskap om DKV-processens olika faser, och de förutsättningar som 
sammantaget bidrar till en hög säkerhet. Ett antal bedömningsfaktorer finns framtagna 
som kan utgöra en kunskap att använda vid utredning av eventuella framtida händelser, 
samt i den löpande tillsynen av tillståndshavarnas egenkontroll. 
 

Fortsatt verksamhet inom området 

Inget behov har identifierats av fortsatt verksamhet i nuläget. De tidigare genomförda 
studierna (se bakgrund ovan) avslutades med ett seminarium under 2004 om 
driftklarhetsverifiering (DKV) där representanter från tillståndshavarna för 
kärnkraftverken inbjöds 



Projektinformation 

SKI:s handläggare för projektet har varit Per-Olof Sandén. 
 
SKI-referens: SKI 2005/262 
Projektnummer: 200503007 
 
Tidigare lägesrapporter/slutrapporter som kommit fram inom projektets ram är: SKI 
Report 01:47, SKI Report 2003:09, SKI Report 2004:10 
 



SKI Rapport 2006:03

Forskning

Denna rapport har gjorts på uppdrag 
av Statens kärnkraftinspektion, SKI. 
Slutsatser och åsikter som framförs i 
rapporten är författarens/författarnas 
egna och behöver inte nödvändigtvis 
sammanfalla med SKI:s.

Framtagning av bedömningsfaktorer/
modell för utvärdering av driftklarhets-
verifi ering (DKV) inför uppstart efter 
revisionsavställning

Erik Hollnagel
Magnus Nygren

Linköpings Universitet
Institutionen för Datavetenskap
SE-581 83 Linköping

December 2005



Sammanfattning 
Syftet med följande studie är dels att föreslå en modell som ska kunna användas vid 
analys av eventuella framtida driftklarhetsverifierings (DKV) -relaterade händelser. 
Samt att föreslå ett antal faktorer för bedömning eller s.k. handlingsindikatorer 
(performance indicators) som tillsynsmyndigheten SKI skall kunna använda för 
bedömning av tillståndsinnehavarnas egenkontroll gällande DKV-processen. Målet med 
detta är att förbättra SKI:s möjlighet till att försäkra sig om att tillståndinnehavarna 
bibehåller, styr och förbättrar driftklarhetsverifieringen och därmed säkerheten.  
Bakgrunden till den aktuella studien är nio DKV-relaterade händelser som inträffade på 
svenska kärnkraftverk mellan åren 1995 och 1998, samt resultatet av tidigare studier av 
driftstopp och återstart av kärnkraftverk. Dessa tidigare studier fann att de tre tester som 
genomförs vid DKV användes i behovssyfte snarare än som en del av en fördefinierad 
procedur. Testerna anpassades även till situationen och till hur den aktuella DKV-
situationen såg ut i förhållande till den planerade. Organisationens förhållande till 
DKV-processens komplexitet diskuterades i relation till förväntningar och aktuellt 
utfall, hur planering användes som kontroll, fokusering på detaljer och på hur 
skiftöverlämningar fungerade i praktiken.  
Det är en truism att olyckor analyseras och tolkas i förhållande till en allmänt accepterad 
uppfattning om olyckans natur. Tolkningssättet är därför relativ snarare än absolut, och 
har genomgått stora förändringar det senaste decenniet. På 1990-talet analyserades 
olyckor stegvis, förklaringar och rekommendationer var därför specifika lösningar 
istället för generella. Den aktuella studien illustrerar detta med en genomgång av 
åtgärderna som följde DKV-händelserna. De nio händelserna återanalyseras sedan med 
en nutida förklaringsmodell av olyckor (en modell med systemperspektiv), vilken 
betonar att olyckor oftast uppkommer av kontextberoende variationer i prestationen, 
snarare än av direkta fel som personer begår. Den alternativa tolkningen av situationen 
ur ett systemperspektiv illustreras med en detaljerad analys av 323-händelsen. Detta 
sammantaget leder fram till ett förslag av en DKV-modell baserad på konceptet att 
bibehålla kontroll. Enligt denna så är det väsentligt att en organisation (ett system) vet 
hur det skall reagera (reaktion), vet vad de skall hålla utkik efter (observation, 
uppmärksamhet) och vet vad det kan förvänta sig (förutsägelse). En organisation måste 
inneha dessa kvaliteter för att kunna agera kortsiktigt i händelse av en olycka, 
tillsynsmyndigheten däremot måste tillse att organisationen behåller dessa kvaliteter i 
det långa perspektivet.  
Vad gäller handlingsindikatorer/bedömningsfaktorer så föreslås tio stycken “Common 
Performance Conditions”. Var och en av dessa har fastställts med hänsyn till om den 
kan fungera som en bas för praktiskt användande och om den konkret kan användas till 
att styra och förbättra driftklarheten. Återanalysen av de nio DKV-händelserna pekar på 
att organisationens funktion, utbildning och erfarenhet, tillgänglighet av procedurer 
och planering samt tillgänglig tid är de viktigaste handlingsindikatorerna. En 
fortsättning på detta arbete borde vara att titta närmare på detaljerade mätmetoder, 
utvärderingskriterier och medel för ingripande, tillsammans baserade på en modell med 
säkerheten uttryckt som en organisatorisk funktion.  
 



Summary 
The objectives of the study reported here were to propose a model that can be used in 
the analysis of possible future ORV-related events and to outline a set of performance 
indicators that can be used by the inspectorate to assess a utility’s level of readiness if 
an ORV-event should take place. Together the two objectives serve to improve the 
inspectorate’s ability to ensure that the utilities maintain an adequate capability to 
respond.  
The background for the current study is the nine ORV events that occurred in Sweden 
between 1995-1998, as well as the findings of a previous study of safety during outage 
and restart of nuclear power plants project. This study found that the three levels or 
types of tests that occur in ORV were used according to need rather than according to a 
predefined arrangement or procedure, and that tasks were adapted relative to the 
different types of embedding and the degree of correspondence between nominal and 
actual ORV. The organisation’s coping with the complexity of ORV was discussed by 
the relation between expectations and surprises, how planning was used as control, 
attention to details, and the practices of shift changes.  
It is a truism that accidents are analysed and interpreted relative to a commonly 
accepted understanding of their nature. This understanding is, however, relative rather 
than absolute, and has changed significantly during the last decade. In the 1990s, 
accidents were analysed step by step, and explanations and recommendations therefore 
emphasised specific rather than generic solutions. The present study illustrates this by 
going through the responses to the nine ORV events. Following that, the nine events are 
analysed anew using a contemporary understanding of accidents (a systemic model), 
which emphasises that incidents more often arise from context induced performance 
variability than from failures of people. The alternative interpretation provided by a 
systemic model is illustrated by a detailed analysis of the 323-event. This leads to a 
proposal of an ORV-model based on the concept of maintaining control. According to 
this, it is essential that an organisation (a system) knows how to respond (reaction), 
knows what to look for (observation, attention), and knows what to anticipate 
(prediction). While an organisation must possess those qualities to respond to an 
incident in the short term, a regulator must assess the organisation possesses those 
qualities in the long term. In terms of performance indicators, ten Common 
Performance Conditions are proposed. Each is assessed with regard to whether it can be 
the basis of practical measurements and whether it can be used concretely to induce an 
improvement to operational readiness. The re-analysis of the nine ORV events 
suggested that adequacy of organisation, adequacy of training and experience, 
availability of procedures and plans, and available time would be the most important 
performance indicators. Further work should look into detailed measurement methods, 
evaluation criteria, and means of intervention all based on an explicit model of safety as 
an organisational function. 
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1 Studieobjekt och bakgrund 
Denna rapport omfattar två delar. I den första föreslås en modell som kan användas vid 
analys av eventuella framtida händelser relaterade till DriftKlarhetsVerifiering (DKV). I 
denna del ingår en förnyad analys av nio DKV-händelser som ägde rum i Sverige 
mellan åren 1995-1998. I den andra delen presenteras ett förslag på 
bedömningsfaktorer/kriterier samt en procedur för bedömning av tillståndshavarnas 
egenkontroll av DKV-processen. Delarna ska tillsammans förbättra SKI:s möjlighet att 
försäkra sig om tillståndshavarnas möjligheter till att agera dvs. att ta sitt 
säkerhetsansvar. En tidigare genomförd DKV-studie samt dokumentation och 
erfarenheter från de nio DKV-relaterade händelserna ligger till grund för rapporten.  
 
 
1.1 Bakgrund: SKIs driftklarhetsverifieringsstudie 2001-2003 

DKV-studien undersökte driftklarhetsverifieringen vid svenska kärnkraftverk, dvs. 
testprocedurer inför återstart efter underhåll (Hollnagel & Gauthereau, 2001). 
Observationerna ägde rum på ett av de tre svenska kärnkraftverken. Det observerade 
verket, vilket tillhör den sista generationen som byggdes i Sverige, har fyra oberoende 
säkerhetssystem s.k. ‘safety-trains’. Driften av kärnkraftverket är som brukligt uppdelat 
i två avdelningar, underhållsavdelningen och driftavdelningen. Driftavdelningen består 
bl.a. av kontrollrumspersonal och stödfunktioner som inkluderar exempelvis planering. 
Underhållsavdelningen genomför endast service på de delar som är ur drift. Således är 
det driftavdelningens uppgift att planera, och förbereda ställa av system och objekt inför 
service samt driftklarhetsverifiera och testa dessa inför uppstart när service är utförd. 
Vid en underhålls åtgärd så ser driftsavdelningen till att service kan utföras på ett för 
underhållsavdelningen säkert sätt och att systemen sedan försättas i driftklart läge så att 
de kan användas ifall att det skulle behövas.  
En slutsats från DKV-studiens första fas var behovet av att noggrannare titta på 
skillnaden mellan de tre nivåer av tester som genomförs vid driftklarhetsverifieringen. 
De tre nivåerna är: 1) objekttest (komponent); 2) test på systemnivå; och 3) (säkerhets) 
funktionstest. Dessa olika nivåer eller steg i testerna bör analyseras för att förstå 
relationen mellan tester och säkerhet. En annan slutsats var att det behövdes en närmare 
undersökning av organisationens möjligheter till improvisation samt att det behövdes en 
anpassning till skarpa lägen av fördefinierade handlingsplaner.  
DKV-studiens andra fas fann att alla tre test genomfördes på ett sätt så testen var 
behovsstyrda snarare än som en del i en förutbestämd handlingsplan. Komplexiteten i 
DKV kunde förtydligas genom att använda begreppen ’Community of Practice’, 
‘Embeddning’ och ‘Efficiency-Thorougness Trade-Off’. Organisationer och 
arbetsgrupper improviserar genom att anpassa förutbestämda regler och handlingsplaner 
efter hur verkligheten ser ut. Dessa improviseringar äger rum både på det individuella 
planet och på det organisatoriska planet. Möjligheten att improvisera är i praxis en 
nödvändighet på grund av att de verkliga förhållandena ibland skiljer sig från de 
fördefinierade som handlingsplanen utarbetades från. Även om improviseringar i de 
flesta fall nyttiga, innebär de också en risk då de inte är lika genomtänkta som 
förberedda underhållsplaner styrda av arbetsorder.   
I den tredje delen av DKV-studien studerades hur uppgifter anpassas relativt till 
styrning och hur väl den planerade driftklarhetsverifieringen stämmer överens med den 
verkliga. Studien tittade också på arbetskulturer vid underhållsarbete och DKV med 
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fokus på koordinering och kommunikation olika arbetskulturer emellan. Interaktionen 
kan dels fungera som kontrollfunktioner för att öka säkerheten, men också som ett sätt 
att effektivisera arbetet genom att anpassa det till rådande omständigheter. Därigenom 
kan säkerheten också försämras då effektiviseringen innebär att “onödiga” steg i 
processer kan uteslutas. Organisationens handlande för att möta komplexiteten hos 
DKV beskrevs i rapporten med begreppen förväntat och oväntat utfall, att planering 
användes som kontroll, fokusering på detaljer och på hur skiftbyten fungerade. 
Sammanfattningsvis föreslogs två förbättringar av DKV-processen, den första att var att 
DKV borde kompletteras med en reflektion över DKV-processen, dels på ett 
individuellt plan, men också på grupp/organisationsnivå. Detta innebär att ett arbete inte 
är slutfört när arbetsordern är genomförd utan när arbetet är rapporterat och har blivit 
godkänt. Den andra förbättringen var att ta till vara på organisationens lärdomar, detta 
då människor inte bara lär från sina egna misstag utan även från andras. I praktiken 
skulle detta kunna göras på ett mer systematiskt sätt än nu, och därmed bidra till 
systemsäkerheten.  
 
 
1.2 Bakgrund: de nio DKV-relaterade händelserna 

Nio händelser relaterade till driftklarhetsverifiering rapporterades mellan åren 1995 till 
1998 i Sverige. Alla händelser var relaterade till säkerhetskomponenter och system som 
varit ur drift när kraftverken återstartats efter driftsuppehåll. De nio fallen inträffade vid 
sju av de tolv reaktorer som finns i Sverige (Tabell 1). Sedan sommaren 2005 är dock 
enligt regeringsbeslut de båda reaktorerna vid Barsebäck avställda. Varje händelse har 
medfört omfattande utredningar och analyser för att finna grundorsakerna. Händelsernas 
orsaker har fördelats på fyra områden: (1) svagheter i den administrativa processen, (2) 
svagheter i ledarskap, (3) svagheter hos människan och (4) svagheter i kontrollrummets 
layout (Committee on the Safety of Nuclear Installations; IAEA / NEA 1999).  
 
Tabell 1: DKV-relaterade incidenter vid svenska kärnkraftverk 
Dat Verk Typ Effekt 

(MW) 
Driftstart Incident Tid innan 

upptäckt 
JUL 
1995 

F-2 BWR 1006 1981 Ventiler i avlastningsledning till 
skrubbern felaktigt stängda (system 362) 

2 dagar efter 
uppstart 

JUN 
1996 

B-2 BWR 615 1977 En felaktigt ställd ventil orsakade 
försämrad undertrycksfunktion  

Okänt 

JUL 
1996 

F-1 BWR 1006 1980 Ventiler i avlastningsledning till 
skrubbern felaktigt stängda (system 362) 

Under 
uppstart 

NOV 
1996 

O-2 BWR 630 1975 Brytare felaktigt lämnad öppen orsakade 
att LPCS-pumparna var ur funktion  

8 dagar efter 
uppstart 

AUG 
1997 

R-2 PWR 917 1975 SSPS-systemet felaktigt ur funktion  16 timmar 

SEP 
1997 

R-4 PWR 960 1983 CAT-ventiler felaktigt stängda  Okänt 

OKT 
1997 

O-1 BWR 465 1972 Ventiler i “Containment Pressure Relief 
systems” felaktigt stängda 

7 månader 

AUG 
1998 

O-2 BWR 630 1975 Ventiler i RHR-systemet felaktigt 
lämnade ur funktion 

1 år 
(föregående 
driftsstopp) 

OKT 
1998 

O-1 BWR 465 1972 Ventiler i “Liquid Control system” 
felaktigt lämnade ur funktion 

12 dagar 
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De nio händelserna genomgick omfattande analyser, både av kärnkraftverken och av 
SKI. Analyserna resulterade i ett antal specifika rekommendationer och åtgärder. De 
specifika åtgärder som företogs presenteras i sammanfattningen nedan, en mer ingående 
genomgång återfinns i Hollnagel & Gauthereau, 2001. 
 
 
1.3 Specifika DKV-åtgärder 

Åtgärderna kunde delas in i tekniska och organisatoriska, d.v.s. om de innebar nya 
konkreta tekniska eller administrativa åtgärder som underlättade arbetet eller om det var 
nya principer för att styra eller organisera arbetet.  
De tekniska åtgärderna var följande: 
 
• Införandet av ett Övergripande driftklarhetsschema, en hierarkiskt organiserad 

representation över kraftverkets system som gav operatörerna en översikt över 
kraftverkets status inför återstart.  

• Blockerade säkerhetsfunktioner, röda lampor som indikatorer för ett antal viktiga 
funktioner. Dessa är logiskt grupperade och visualiserar driftklarheten hos 
subsystem.  

• Datoriserad driftlägeskontroll, ett datoriserat system som gjorde det möjligt att 
jämföra ett systems aktuella status med dess förväntade (med hänsyn till 
kraftverkets helhetsstatus).  

• Central indikering i kontrollrummet, nya indikatorer för status på ventiler som 
hittills inte varit tillgängliga för direkt kontroll.  

 
De organisatoriska åtgärderna var följande: 
 
• En driftklarhetsplan, som beskrev tillgängligheten och status för system parallellt 

med STF-specifikationerna och underhållsplanen.  
• Ett mer systematiskt arbetssätt skulle kunna användas på alla system på ett mer 

eller mindre formellt sätt. Arbetssättet definierade fyra steg för att nå driftklarhet: 
(1) återställningskontroll; (2) basläggning; (3) driftsättning; och (4) provning. 

• Nya instruktioner skrevs för specifika system. Deras struktur utvecklades från de 
ovan beskrivna fyra arbetsstegen. Instruktionerna ger också möjlighet för 
avvikelserapportering.  

• Samfunktionstest, d.v.s. ett koordinerat test för en eller flera säkerhetsfunktioner.  
• Redundant/oberoende kontroll av alla objekts läge genomfördes i slutet av varje 

avställningsperiod innan byte av driftläge.  
 
 
1.4 Studiematerial 

Den nya studien genomfördes med hjälp av följande material.  
• IAEA / NEA (1999). Erroneous Safety System Status Control after Outage. 

International Incident Reporting System (IRS-7303). 
• Oskarshamn 1, 2, och 3 - Sammanställningsrapport - DKV-gruppens svar på SKIs 

skrivelse 8.09-000879  
• Redovisning av åtgärder inom området verifiering av driftklarhet - Ref: FQ-2000-

485 (Forsmarks kraftgrupp) 
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• Redovisning av åtgärder inom området verifiering av driftklarhet - Ref: 1702517 
(Ringhals) 

• Barsebäck - Ytterligare redovisning av åtgärder inom området verifiering av 
driftklarhet - Ref: P-200012-26 

 
Ytterligare information förvärvades genom ett antal möten med skiftchefer vid de tre 
kärnkraftverk som är i drift i Sverige. Syftet med möten var att (1) diskutera de nio 
DKV-händelserna och (2) ta reda på hur arbetet vid kraftverken förändrats sedan dess. 
Ett ytterligare syfte var att diskutera de generella erfarenheterna från DKV-processen. 
Mötena ägde rum under april och maj 2005, med ett extra besök till ett kraftverk under 
september månad. 
Då det snart är ett decennium sedan händelserna ägde rum är det kanske inte så konstigt 
att det var begränsat med ytterligare detaljer som kunde fås fram. Händelserna har blivit 
en del av kraftverkens historia och var allmänt kända. Händelsernas detaljer kunde dock 
fås fram genom att studera de ursprungliga MTO-analyserna, i den mån dessa var 
tillgängliga. Varje kraftverk hade enskilt arbetat med förändrat säkerhetsarbete och 
vidtagit åtgärder i enlighet med egen säkerhetskultur. Säkerheten hos alla kraftverken 
var det allra viktigaste även om åtgärderna för att säkerställa den var olika. Detta faktum 
var klart redan i DKV-studien och skall därför inte tas upp här.  
 
 
2 Hur incidenterna beskrevs på 90-talet 
Beskrivningar och analyser av rapporterade händelser, incidenter och olyckor, är 
nödvändigtvis influerade av de accepterade modeller och metoder som används vid 
analysen. (Ett potentiellt problem kan vara att rapporterna från dåtid saknar viss 
information som då ansågs oviktig, men i dagens läge är värdefull eller till och med 
ovärderlig.) All beskrivning och alla analyser av en händelse återspeglar den rådande 
kulturella normen och de accepterade synsätten då den gjordes. Då metoder och 
modeller utvecklas så är det naturligt att efter en tid åter analysera händelserna för att se 
ifall de utvecklade metoderna kan bidra med nya insikter. Ett resultat av de tidigare 
nämnda DKV-studierna var en ny metod att för se på händelserna från olika håll. Därför 
var det rimligt att åter studera de nio händelserna mer systematiskt.  
Vid kärnkraftverken introducerades konceptet MTO-analys redan på 80-talet vilket 
innebär att metoden var känd och accepterad när DKV-händelserna inträffade i slutet av 
90-talet. MTO-begreppet var initialt unikt för Sverige (och eventuellt övriga nordiska 
länder) men dess principer som analyserna grundades på kommer från “Human 
Performance Enhancement System” (HPES) vilket INPO ligger bakom (INPO, 1990). 
Ett exempel av en MTO-analys visas i Figur 1. Ur en terminologisk synvinkel så är en 
MTO-analys sammansatt av en sekventiell och en epidemisk olycksmodell (Hollnagel, 
2004). Som Figur 1 visar så är den analyserade händelsen representerad som en sekvens 
eller serie av händelser (steg) som brukligt i en sekventiell olycksmodell. För varje steg 
så är avvikelser, barriärer och orsaker identifierade. På detta sätt så återfinns inte 
orsakerna bara genom att stegvis följa händelsekedjan baklänges utan genom att även 
beakta omständigheterna och hur dessa utvecklades i varje steg, inkluderande 
konstruerade barriärer som fallerat. Detta är typisk för den epidemiologiska modellen.  
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Figur 1: Exempel på en MTO-analys 
 
Ur dagens synvinkel är huvudbegränsningen i MTO-metoden att den startar med att 
beakta orsaker, avvikelser och barriärer en och en istället för att se på helheten hos 
händelsen. Denna angreppsvinkel på händelsen medför att potentiella orsaker så väl som 
föreslagna åtgärder tenderar att fokusera på detaljer snarare än på helheten. I slutet av 
90-talet och med accelererande fart under 2000-talets första år så har en syn på olyckor 
som systemhändelser utvecklats. Denna syn på olyckor inkluderar Perrows tanke om 
olyckor som normala händelser (såkallade “normal accidents”; Perrow, 1984). I 
synnerhet då det noterats att olyckor de facto i många fall utvecklas, snarare än att de 
inträffar. Perrow föreslog att detta kunde förklaras med tätt knutna kopplingar mellan 
system/delar och icke-linjär växelverkan. Begreppen är dock svår att förena med den 
sekventiella eller den epidemiologiska modellen, och förslag på en olycksmodell med 
systemperspektiv har därför utvecklats. Rapporten kommer längre fram (kapitel 4.10) 
visa hur DKV-händelserna kan beskrivas med hjälp av en olycksmodell med 
systemperspektiv, i detta fall modellen Functional Resonance Accident Model (FRAM; 
Hollnagel, 2004). Denna modell fungerar bättre på att beskriva händelserna i ett 
helhetsperspektiv. Detta betyder att förbättrings- och åtgärdsförslag går från att vara 
fokuserade på enskilda händelser (specifika barriärer) till att omfatta en samling 
händelser (ett mer generellt betraktningssätt).  
 
 
3 Specifika och Generella Åtgärder 
En naturlig konsekvens av att analysera händelserna steg för steg är att åtgärderna 
tenderar att fokuseras på specifika kritiska steg än på situationen som helhet. Resultatet 
är en logisk konsekvens av användandet av en särskild olycksmodell. Om en modell är 
byggd för att leta efter detaljer snarare än att titta på helheten så kommer åtgärderna 
naturligt att bli fokuserade på detaljer istället för helheten. De åtgärder på de nio 
händelserna som vidtogs bestod i huvudsak av att korrigera fel på den nivå där 
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händelsen ägde rum, således togs inte helheten i beaktande. De specifika orsakerna 
prioriterades istället för de bakomliggande faktorerna. En mer mångsidig olycksmodell 
behövs vilket beskrivs i kapitel 4.10.  
I relation till syftet med denna studie så är de specifika åtgärderna relativt enkla att 
utvärdera, detta beroende på att åtgärderna oftast handlar om egenskaper (exempelvis en 
ändrad procedur). De generella åtgärderna är mycket svårare att utvärdera då det 
innebär att mäta kvalitet, hur något utförs eller kommer att utföras, istället för hur det 
fungerar i nuläget. En specifik åtgärd är också mer reaktiv än förebyggande, dvs. dess 
syfte är att rätta till något som blivit fel. Dessvärre kan inte säkerhet försäkras genom 
åtgärder på något som upptäckts inte fungera, säkerhetsarbete måste fokuseras på vad 
som kan komma att hända i framtiden. Olycksförebyggande verksamhet måste ta i 
beaktande och undersöka vilka förutsättningar som skulle kunna medföra olyckor. 
Således måste generella åtgärder vidtas trots att dess effektivitet är svår att mäta. Tabell 
2 sammanfattar de specifika och generella åtgärder som vidtogs efter de nio DKV-
händelser. 
 
Tabell 2: Sammanfattning av specifika och generella åtgärder efter DKV-händelserna. 
Händelse Specifika åtgärder Generella åtgärder 
F2/95 Proceduren för läckagetest reviderades. 

Det specificerades att de berörda 
ventilerna måste öppnas efter att testet 
har genomförts. Kontrollen innan uppstart 
utökades till att omfatta särskilt 
handhavande av dessa ventiler.  

“Blockerad säkerhetsfunktion” införd. 

B2/96 Proceduren för kraftverkets uppstart har 
reviderats så att en tryckskillnad mellan 
drywell och wetwell kommer att uppstå 
tidigare i processen, innan temperaturen 
når 100 grader. Detta ger möjlighet till 
bättre kontroll och översikt av 
tryckdämpningsfunktionen  
En kontroll av ventilers läge kommer i 
framtiden att genomföras efter varje utfört 
arbete, detta även om inga 
ventiljusteringar var planerade att 
genomföras.  

Projekt BÖDA omfattar utveckling av 
driftklarhetsverifiering på system och 
objektnivå utifrån erfarenheter från 
revisionsavställningar. Skapa ett 
övergripande driftklarhetsschema inför 
återstart. 
Rutin för signering av arbeten skall 
revideras 
Kommunikationen och samarbetet mellan 
drift och underhåll skall förbättras. 
 

F1/96 Samma åtgärder som vidtogs för Forsmark 2 genomfördes här.  
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O2/96 Möjligheterna att modifiera signaler och 
indikeringar I kontrollrummet ska utredas. 
En ny rutin för att hantera avvikelser och 
ändringar i arbetsprocedurer har 
utvecklats. Nya procedurer för att 
återställa system efter avställning och för 
att hålla kontroll på systemstatus har 
utprovats på vissa system som ett 
pilotprojekt.  
 

Ett utbildningsprogram för barriärer och 
dess funktion har startats. Syftet är att 
personalen skall motiveras och förstå 
relationen mellan barriärerna och 
djupförsvarsstrategin. Funktionstest skall 
genomföras så sent som möjligt innan 
uppstart. Detta för att undvika att 
fungerande system görs icke fungerande 
på grund av tillkommande 
underhållsarbeten.  
En ny handbok har producerats.  
Oberoende säkerhetsronder under “time 
out” i slutet av varje avställning har införts. 
“Time out” innebär att alla aktiviteter 
avbryts och att man under 10 timmar 
genomför oberoende funktionskontroller 
av säkerhetssystemen.  
Efter att ett test har genomförts så måste 
testledaren och skiftchefen tillsammans gå 
igenom testproceduren och alla noteringar 
för att försäkra sig om att systemen är 
återställda.  

R2/97 Denna händelse I kombination med händelsen på Ringhals 4 ledde till omfattande 
utredningar och analyser. De åtgärder som genomfördes beskrivs under Ringhals 4 
– händelsen nedan.  

R4/97 Modifiering av datorövervakningen av 
säkerhetssystemet 
Ny procedur för oberoende kontroll innan 
byte av “operational mode” har 
genomförts på R2, en existerande har 
modifierats på R3 och R4 
Ny procedur för extra kontroll av vissa 
säkerhetssystem efter genomförda tester
Enhetliga rutiner för DKV är utgivna 
Rutin för oberoende DKV har tagits fram 
och införts 
Rutiner för tidsättning av 
revisionstidsplaner har trimmats 
ytterligare 
Ny layout på instruktioner för att notera 
och följa upp avvikelser 
Avlämningsrond för att fånga avvikelser i 
säkerhetsfunktioner 
Revisionstidsplanen beskriver mer 
detaljerat pågående aktiviteter 

En utredning om hur instrumentering och 
layout i kontrollrummet kan förbättras 
pågår 
Ett pågående projekt om 
driftklarhetsstatus fortsätter 

O1/97 Uppstartsproceduren har reviderats. 
Ventilernas korrekta lägen kontrolleras 
innan start.  
Underhållsproceduren har reviderats.  

En driftshandbok har skapats.  

O2/98 Några av de åtgärder som vidtogs efter 
händelsen 1996 har ännu inte kommit i 
full drift varför dessa åtgärder ännu är 
gällande.  
Specifika: 
Ny rutin för färgmärkning av 
bortkopplade kablar 
Ny oberoende kontroll av 
fjärrmanövrerade ventiler innan uppstart 

 



 

 8

O1/98 Åtgärder genomfördes för att försäkra sig 
om att ytterligare liknande fel inte 
introducerats under avställningen.  
Förbättra rutiner för hur en uppgift skall 
beskrivas när den är slutförd 
Nya direktivtillämpningar för DKV 
Nya arbetsinstruktioner för DKV 
Utvecklade rutiner för 
arbetstillståndshantering och 
avvikelsehantering 

Ökat samarbete mellan O1 och O2 för att 
ta vara på varandras kunskaper 
DKV -gruppen har bildats för att initiera 
förbättringsarbete för DKV 
Förankringsarbete för förändrat arbetssätt 
har genomförts. 

 
 
3.1 Återanalys av de nio händelserna 

Den nya analysen av händelserna följer den andra generationens HRA-metoder som 
CREAM (Cognitive Reliability and Error Analysis Method; Hollnagel, 1998), 
ATHEANA (A Technique for Human Event Analysis; Cooper et al., 1996); och 
MERMOS (Méthode d'Evaluation des Missions Opérateurs pour la Sécurité; Bieder et 
al., 1998). ATHEANA och MERMOS har utvecklats för riskanalyser snarare än 
olycksanalyser, medan CREAM är utvecklad för att passa både risk- och olycksanalys. 
Trots skillnaden metoderna emellan så har de många saker gemensamt vilket fungerar 
som en bas för en modern olycksanalys.  
En av dessa gemensamma egenskaper är vikten av att ta hänsyn till kontexten, 
faktorerna som påverkar eller till och med avgör en händelseutveckling. De tre 
metoderna beskriver kontexten med olika namn.  
 
• I CREAM definieras “Common Performance Conditions” (CPC) som ett antal 

parametrar som omfattar de kontextuella förutsättningarna som rådde vid 
incidenten.  

• I ATHEANA definieras “Error-Forcing Context” (EFC) som skillnaderna mellan 
de verkliga förutsättningarna, informationen om dessa och “performance shaping 
factors” (PSF). Detta skapar en miljö där det är större risk för att oönskade 
hädelser äger rum.  

• I MERMOS definieras “Caractéristique Importante de la Conduite Accidentelle” 
(CICA) som ett systems konfigurering över tid med risken för att en olycka ska 
inträffa.  

 
Då CREAM är den metod som är utvecklad för att användas både för riskanalys och för 
olycksanalys så är det rimligt att den nya analysen av de nio händelserna görs med 
CREAM. Det första steget i en analys är att studera varje CPC och tilldela den ett värde 
eller en beskrivning som passar för situationen som rådde när olyckan inträffade. CPC-
beskrivningen själv ger inte någon förklaring av olyckan utan är endast ett sätt att 
representera väsentlig information om olycksförhållandena. Denna information används 
sedan under hela analysen.  
När CPC-erna har karakteriserats så är nästa steg att beskriva fenotyperna, dvs. det sätt 
som olyckan gjorde sig märkbar på. Tillsammans så ger detta en kortfattad beskrivning 
av vad som hände, detta utan att på något sätt antyda varför olyckan inträffade. 
Vanligtvis så finns det tillräcklig information för att genomföra analysen så här långt, 
om inte annat komma med välgrundade gissningar. Steget efter det, att beskriva de 
bakomliggande orsakerna, är oftast svårt. Inte minst på grund av att 
händelsebeskrivningarna är kortfattade, vilket illustreras av de nio DKV-händelserna.  
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Med denna angreppsvinkel så tittar vi först på kontexten genom att använda CPC-
beskrivningarna från CREAM. Efter det så använder vi fenotyperna för att på ett 
någorlunda objektivt sätt beskriva händelserna.  
 
 
3.2 F2/95 

Den 29 juli 1995 under normal drift med 85 % effekt på Forsmark 2 så upptäcktes under 
en rond att ventil 361 var i felaktigt basläge, dvs. stängd. Även två ventiler i 362 
upptäcktes vara stängda. Ventilerna är kopplade i serie efter sprängbleck i respektive 
avlastningsledning. Efter diskussion så öppnades ventilerna.  
När de stängda ventilerna upptäcktes så hade kraftverket varit i drift under två dagar 
efter den årliga revisionen. Driftstatus för systemen hade verifierats och godkänts men 
efter denna verifiering hade ett läckagetest genomförts. Som en del i detta test så stängs 
ventilerna. När testet var klart så lämnades ventilerna stängda då återställning av dem 
till basläge inte ingick som en del i testproceduren. Den sista proceduren som företogs 
innan uppstart inkluderade heller inte dessa ventiler. Händelsen graderades till 1 på 
INES-skalan.  
 
Tabell 3: CPC-beskrivning av F2/95 
Händelse - Scenario: F2/95  
Specifik beskrivning: Ventiler i avlastningsledning till skrubbern felaktigt stängda 

(system 362) 
CPC  I det aktuella fallet Kommentarer 
Organisationens funktion Effektiv Ingen motsägande information  
Arbetsförhållanden Fungerande Ingen motsägande information 
Lämplighet hos MMI och 
arbetsstöd 

Acceptabel Ingen motsägande information 

Tillgänglighet av procedurer 
och planering  

Otillräcklig I testproceduren ingick inte 
återställning av ventilerna  
Kontrollprocedur inkluderade 
inte ventilerna.  

Antal samtidiga mål Överstiger förmåga Ett utökat (läckagetest) test 
genomfördes 

Tillgänglig tid Tillfälligt otillräcklig Ett utökat (läckagetest) test 
genomfördes 

Tid på dygnet (justerad) Anpassad (dagtid) Ingen motsägande information 
Utbildning och erfarenhet Tillräcklig Ingen motsägande information 

Samarbetsförmågan Effektiv Ingen motsägande information 
Kommunikation Effektiv Ingen motsägande information 
Motsvarande kontrollnivå  Taktisk  
 
Tabell 4: Fenotyper för F2/95 
Bristfälliga instruktioner 
Felaktig utformning 

Bristfällig plan 
Felaktig plan 

Timing 
Utelämnad handling Incident 

 
En analys med CREAM startar vid incidenten/händelsen och länkas sedan bakåt. I detta 
fall då ventilerna lämnades stängda efter genomfört test kan tolkas som ett timing-fel, 
mer specificerat som en utelämnad handling. Orsaken till den utelämnade handlingen 
skulle kunna bero på en bristfällig plan, mer specifikt en felaktig plan på det sätt att 
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planen inte var komplett med avseende på att den inte omfattade återställning av 
ventilerna i öppet läge. Den felaktiga planen i sin tur har sin grund i bristfälliga 
instruktioner med felaktig utformning. Proceduren var felaktigt utformad då den inte 
innehöll alla de delar som krävdes för att aktiviteten skulle slutföras på ett korrekt sätt 
(ventilerna öppnades igen). 
 
 
3.3 B2/96 

Den 12:e juni 1996 återstartas Barsebäck 2 efter ett kortare stopp. Det upptäcktes då att 
en ventil i systemet som tillför inert gas (kväve) felaktigt hade lämnats öppen. Detta 
medförde en koppling mellan wetwell och drywell vilket minskade 
tryckskillnadsfunktionen. Den felaktigt ställda ventilen upptäcktes då det var omöjligt 
att skapa en tryckskillnad i delningen mellan drywell och wetwell. Reaktorn fick svalna 
för undersökning. Händelsen graderades 1 på INES-skalan.  
I den ursprungliga planen för det korta stoppet skulle något arbete i wetwell inte utföras. 
Ett tillkommande arbete krävde dock ventilering av wetwell, detta dokumenterades inte 
som trots att detta skulle göras. Att ventilen öppnades dokumenterades heller inte då 
personalen var övertygad om att kontroll av ventilens läge ingick i uppstartsproceduren.  
 
Tabell 5: CPC-beskrivning av B2/96 
Händelse - Scenario: B2/96 CPC Beskrivning 
Specifik beskrivning: Ventiler som felaktigt lämnats öppna orsakade minskad 

tryckskillnadsfunktion 
CPC  I det aktuella fallet Kommentarer 
Organisationens funktion Ineffektiv Tillkommande arbete 

(ventilering av wetwell) 
dokumenterades inte 

Arbetsförhållanden Fungerande Ingen motsägande information 
Lämplighet hos MMI och 
arbetsstöd 

Acceptabel Ingen motsägande information 

Tillgänglighet av procedurer 
och planering  

Otillräcklig Ingen motsägande information 

Antal samtidiga mål Överstiger förmåga Tillkommande arbete i wetwell 

Tillgänglig tid Tillfälligt otillräcklig Användandet av särskilda 
procedurer som begränsats av 
det manipulerade systemet 

Tid på dygnet (justerad) Anpassad (dagtid) Ingen motsägande information 
Utbildning och erfarenhet Otillräcklig Operatörerna drog felaktiga 

slutsatser gällande 
uppstartsproceduren 

Samarbetsförmågan Effektiv Ingen motsägande information 
Kommunikation Effektiv Ingen motsägande information 
Motsvarande kontrollnivå Opportunistisk  
 
Tabell 6: Fenotyper för B2/96 
Oklar arbetsuppgift 
Otillräcklig kunskap 
Bristfälliga procedurer 
Ofullständig utformning 
Överbelastning 

Bristfällig plan 
Ofullständig plan 

Timing 
Utelämnad handling Incident 



 

 11

 
Händelsen med ventilerna som här lämnades öppna kan beskrivas som ett timing-fel 
och utelämnad handling. Detta i sin tur beroende på en bristfällig, ofullständig plan. I 
nästa steg finns flera tänkbara alternativ, där två eller flera kan samverka. Det första 
alternativet är ett ledarskapsproblem, uppgiften har inte styrts tillräckligt av arbetsorder 
och därmed är arbetsuppgiften oklar. Den andra möjligheten kan vara bristande 
kunskaper om barriärers funktion och arbetsrutiner, som vikten av att alla arbeten 
dokumenteras och barriärers samverkan. Tredje möjligheten till att ett arbete kan 
genomföras utan att det dokumenteras, kan tyda på bristfälliga procedurer. Slutligen så 
kan arbetet ha genomförts på ett bristfälligt sätt på grund av överbelastning. Det var i 
detta fall ett tillkommande arbete där tidspressen antagligen var hög, vilket kan ha fått 
som följd att man slarvade. 
 
 
3.4 F1/96 

Den 18 juli 1996 på Forsmark 1 upptäcktes av en kontrollrumsoperatör två felaktigt 
stängda ventiler i 362. Ventilerna sitter i serie efter sprängbleck och skall tryckavlasta 
reaktorinneslutningen vid stora haverier. Efter diskussion så öppnades ventilerna utan 
anmärkning.  
Ventilerna hade återställts för uppstart och verifierats, efter detta så genomfördes dock 
ett läckagetest och som en del av detta så stängs ventilerna. Efter testet lämnades 
ventilerna felaktigt stängda, den sista uppstartsproceduren som genomfördes omfattade 
ventilerna men inte deras basläge. Händelsen graderades 1 på INES-skalan.  
Denna händelse är i princip en upprepning av F2/95 
 
Tabell 7: CPC-beskrivning av F1/96 
Händelse - Scenario: F1/96 CPC Beskrivning 
Specifik beskrivning: Ventiler i avlastningsledning till skrubbern felaktigt stängda 
CPC  I det aktuella fallet Kommentarer 
Organisationens funktion Ineffektiv Misstaget från F2/95 hade inte 

blivit känt inom organisationen  
Arbetsförhållanden Fungerande Ingen motsägande information 
Lämplighet hos MMI och 
arbetsstöd 

Acceptabel Ingen motsägande information 

Tillgänglighet av procedurer 
och planering  

Otillräcklig Testproceduren inkluderade 
inte återställning av ventiler till 
basläge. Kontrollproceduren 
inkluderade inte ventilerna.  

Antal samtidiga mål Överstiger förmåga Tillkommande test 
genomfördes  

Tillgänglig tid Tillfälligt otillräcklig Tillkommande test 
genomfördes 

Tid på dygnet (justerad) Anpassad (dagtid) Ingen motsägande information 
Utbildning och erfarenhet Tillräcklig Ingen motsägande information 

Samarbetsförmågan Effektiv Ingen motsägande information 
Kommunikation Ineffektiv Misstaget från F2/95 hade inte 

blivit känt inom organisationen  
Motsvarande kontrollnivå Opportunistisk  
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Tabell 8: Fenotyper för F1/96 
Bristfälliga instruktioner 
Felaktig utformning 

Bristfällig plan 
Felaktig plan 

Timing 
Utelämnad handling Incident 

 
Ventilerna lämnades stängda efter genomfört test, vilket tolkas som ett timing-fel, mer 
specificerat som en utelämnad handling. Orsaken till den utelämnade handlingen skulle 
kunna bero på en bristfällig plan, mer specifikt en felaktig plan på det sätt att planen inte 
var komplett med avseende på att den inte omfattade återställning av ventilerna i öppet 
läge. Den felaktiga planen i sin tur har sin grund i bristfälliga instruktioner med felaktig 
utformning. Proceduren var felaktigt utformad då den inte innehöll alla de delar som 
krävdes för att aktiviteten skulle slutföras på ett korrekt sätt (ventilerna öppnades igen). 
 
 
3.5 O2/96 

Den 13 november 1996 på Oskarshamn 2 upptäcks vid ett månadstest att båda “Low 
Pressure Core Spray” (LPCS)-pumparna var ur funktion. Det uppdagades att dessa hade 
lämnats frånslagna vid den senaste årsöversynen som avslutades den 5 november.  
Efter årsöversynen aktiverades alla system samt att ett flertal verifieringar av system, 
komponenter och funktioner genomfördes för att försäkra sig om driftklarheten. 
Återställningen av systemen tar flera dagar och innebär i vissa fall att flera nya fel 
upptäcks vilka måste åtgärdas. Att åtgärda felen kräver ibland att vissa system måste 
stängas av för reparationen eller test av andra system. I det specifika fallet så hade 
LPCS redan återställts när ett läckagetest krävde att brytarna slogs ifrån. När LPCS-
pumparna sedan skulle återaktiveras blev det en fördröjning på grund av ett pågående 
arbete i wetwell. Med hänsyn till säkerheten för arbetarna i wetwell så avvaktade man 
med att sluta brytarna. Man signerade ändå arbetet som slutfört i arbetsordern. Detta 
genomfördes i strid med bestämmelserna för hur man skall agera i ett sådant läge. De 
inblandade operatörerna diskuterade hur de skulle agera, de var dock övertygade om att 
återställning av pumparna ingick i en senare procedur, vilket de inte gjorde.  
Resultatet av detta var att kraftverket var i drift under åtta dagar med LPCS-systemet ur 
funktion, vilket är mot reglerna. Trots att brytarna till LPCS sitter i kontrollrummet så 
upptäcktes inte att de var frånslagna. Någon form av alarm är inte kopplat till brytarna. 
LPCS-systemet är konstruerat för att starta automatiskt vid en LOCA-situation, vilket 
de inte hade gjort i detta fall. Händelsen graderades som 2 på INES-skalan.  
 
Tabell 9: CPC-beskrivning av O2/96 
Händelse - Scenario: O2/96 CPC Beskrivning 
Specifik beskrivning: Felaktigt frånkopplade brytare resulterade i att LPCS-pumparna 

var ur funktion  
CPC  I det aktuella fallet Kommentarer 
Organisationens funktion Ineffektiv Operatörerna var tvungna att 

efterplanera  
Arbetsförhållanden Fungerande Ingen motsägande information 
Lämplighet hos MMI och 
arbetsstöd 

Stödjande Ingen motsägande information 

Tillgänglighet av procedurer 
och planering  

Otillräcklig Avsaknad av procedur för 
aktuell situation, ingen möjlighet 
att övervaka status. Avsteg inte 
upptäckt 
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Antal samtidiga mål Överstiger förmåga Överflöd av arbetsorder  

Tillgänglig tid Tillfälligt otillräcklig Slutet av avställningen och ont 
om tid  

Tid på dygnet (justerad) Anpassad (dagtid) Ingen motsägande information 
Utbildning och erfarenhet Tillräcklig Ingen motsägande information 

Samarbetsförmågan Ineffektiv Problem med skiftöverlämning 
Kommunikation Effektiv Ingen motsägande information 
Motsvarande kontrollnivå Opportunistisk  
 
Tabell 10: Alternativa fenotyper för O2/96 
Psykologisk stress Felaktig bedömning 

Ofullständig bedömning

Psykologisk stress Felaktigt beslut 
Ofullständigt beslut 

Bristfälliga instruktioner 
Otillräcklig kunskap 
Felslut i resonemang 

Bristfällig plan 
Ofullständig plan 

Timing 
Utelämnad handling Incident 

 
Psykologisk stress Felaktig bedömning 

Ofullständig bedömning
Psykologisk stress 
Överbelastning 

Felaktigt beslut 
Ofullständigt beslut 

Bristfälliga instruktioner 
Otillräcklig kunskap 
Felslut i resonemang 

Bristfällig plan 
Ofullständig plan 

Bristfälliga instruktioner Prioriteringsfel 
(Motstridiga kriterier) 

Ordningsföljd 
Hopp framåt Incident 

 
Incidenten kan analyseras med två ingångar som dock når liknande resultat. Med 
utgångspunkt från en kategorisering av incidenten som ett timing-fel, utelämnad 
handling så leder detta till tre alternativ: felaktig bedömning, felaktigt beslut eller 
bristfällig plan. En felaktig/ofullständig bedömning av konsekvenserna av handlandet 
härrör i sin tur från psykologisk stress. Ett felaktigt/ofullständigt beslut kan också ha sin 
grund i psykologisk stress. Det sista alternativet, en bristfällig/ofullständig plan, leder 
till: 1) Bristfälliga instruktioner (fanns det instruktioner för hur tillkommande arbeten 
skulle hanteras?); 2) Otillräcklig kunskap (fanns tillräcklig kunskap?); eller 3) Felslut i 
resonemang, att som i detta fall till exempel vara övertygad om att en senare procedur 
fångar upp problemet. 
Med utgångspunkt från att det är ett ordningsföljdsfel nås samma resultat förutom att 
även prioriteringsfel (motstridiga kriterier) finns med. På ett sätt är det givetvis inte fel 
att prioritera säkerheten i wetwell för dem som arbetar där, men konsekvensen av det 
om instruktionerna inte talar om hur de motstridiga kriterierna skall hanteras är 
allvarliga. 
 
 
3.6 R2/97 

Under uppstart av Ringhals 2 den 17:e augusti 1997 upptäcker en operatör att 
krafttillförseln till reaktorns SSPS-system är frånkopplad. Reaktorn hade nått steg 3, 
dvs. > 177oC, trycket var 4MPa. Den tekniska specifikationen kräver att SSPS skall vara 
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aktivt vid en temperatur som överstiger 93o C. Frånkopplingen upptäcktes 16 timmar 
efter att temperaturen hade överstigit 93o C. SSPS-systemet kopplades omedelbart in 
igen.  
Ett test som genomfördes innan uppstart krävde att SSPS-systemet var i funktion, 
systemet blockerades dock senare för att förhindra en oönskad automatisk aktivering av 
systemet. Både testet och blockeringen dokumenterades i operatörens logg men inte i 
skiftchefens då denne är övertygad om att rutinerna fångar upp detta. Dokumenteringen 
arkiverades heller inte i en mapp i kontrollrummet som den skulle. När sedan uppstarten 
skulle ske gicks mappen igenom för att kontrollera statusen på SSPS-systemet. 
Informationen som fanns i mappen gjorde att operatörerna trodde att SSPS-systemet var 
aktiverat. Händelsen graderades som 1 på INES-skalan.  
 
Tabell 11: CPC-beskrivning av R2/97 
Händelse - Scenario: R2/97 CPC Beskrivning 
Specifik beskrivning: SSPS-systemet felaktigt lämnat ur funktion  
CPC  I det aktuella fallet Kommentarer 
Organisationens funktion Ineffektiv Blockeringen ej dokumenterad  
Arbetsförhållanden Fungerande Ingen motsägande information 
Lämplighet hos MMI och 
arbetsstöd 

Stödjande Ingen motsägande information 

Tillgänglighet av procedurer 
och planering  

Tillräcklig Ingen motsägande information 

Antal samtidiga mål Motsvarar förmåga Ingen motsägande information 

Tillgänglig tid Tillfälligt otillräcklig Vanliga förutsättningar under 
driftstopp 

Tid på dygnet (justerad) Anpassad (dagtid) Ingen motsägande information 
Utbildning och erfarenhet Tillräcklig Ingen motsägande information 

Samarbetsförmågan Effektiv Ingen motsägande information 
Kommunikation Ineffektiv Övertro på formell 

kommunikation, möjligen 
beroende på tidsbrist. 

Motsvarande kontrollnivå Taktisk  
 
Tabell 12: Fenotyper för R2/97 
Kognitiva mönster Felaktig förutsägelse 
Fel i mental modell Felaktig bedömning 
Psykologisk 
stress/överbelastning 
Otillräcklig kunskap 

Felaktigt beslut 

Timing 
Utelämnad handling Incident 

 
Att inte notera i loggen och inte arkivera dokumenteringen är ett timing-fel, utelämnad 
handling. I sin tur kan detta härröras från: felaktig förutsägelse, felaktig bedömning eller 
ett felaktigt beslut. En felaktig förutsägelse om en händelseutveckling, uppfattningen att 
rutiner och senare kontroller fångar upp problemet, kan grundas på kognitiva mönster. I 
detta fall är mönstret att barriärernas och organisationens funktion är så stark att ett 
mindre frånsteg inte påverkar säkerheten. Den felaktiga bedömningen kan bero på fel i 
mental modell, individens föreställning om hur förloppet ser ut stämmer inte överens 
med verkligheten. Slutligen, ett felaktigt beslut har sin grund i psykologisk 



 

 15

stress/överbelastning, arbetsbelastningen var för hög i förhållande till resurserna, eller i 
otillräcklig kunskap om hur individen ska hantera dylik situation. 
 
 
3.7 R4/97 

Efter det årliga stoppet på Ringhals 4, den 28:e september 1997 så upptäcktes det under 
en säkerhetsrond att två CAT-ventiler var felaktigt stängda. De två ventilerna hade 
lämnats stängda efter ett test som krävde detta. Formuleringen “ställ i önskat läge” på 
instruktionen tolkades för den aktuella situationen vilket medförde att de lämnades 
stängda. Innan uppstart kontrollerades sprinklersystemet enligt instruktion, den första 
punkten “inneslutningens sprinklersystem driftklart” tolkades som en rubrik, därför 
utfördes heller ingen verifiering.  
Om sprinklersystemet hade startat hade pumparna gått sönder och systemet hade inte 
fungerat. Händelsen graderas som 2 på INES-skalan.  
 
Tabell 13: CPC-beskrivning av R4/97 
Händelse - Scenario: R4/97  
Specifik beskrivning: Valves in the containment spray system erroneously closed 
CPC  I det aktuella fallet Kommentarer 
Organisationens funktion Ineffektiv Kunskapen från R2/97 hade 

uppenbarligen inte blivit känd 
inom organisationen. 

Arbetsförhållanden Fungerande Ingen motsägande information 
Lämplighet hos MMI och 
arbetsstöd 

Stödjande Ingen motsägande information 

Tillgänglighet av procedurer 
och planering  

Otillräcklig Inkonsekvens mellan 
checklistor. Inkompletta 
procedurer  

Antal samtidiga mål Motsvarar förmåga Ingen motsägande information 

Tillgänglig tid Tillfälligt otillräcklig Vanliga förutsättningar under 
driftstopp  

Tid på dygnet (justerad) Anpassad (dagtid) Ingen motsägande information 
Utbildning och erfarenhet Otillräcklig Oberoende kontroll icke 

adekvat  
Samarbetsförmågan Effektiv Ingen motsägande information 
Kommunikation Ineffektiv Kunskapen från R2/97 hade 

uppenbarligen inte blivit känd 
inom organisationen.  

Motsvarande kontrollnivå Opportunistisk  
 
Tabell 14: Fenotyper för R4/97 
Bristfälliga instruktioner 
Felaktig utformning 

Bristfällig plan 
Ofullständig plan 

Timing 
Utelämnad handling Incident 

 
Att inte återställa ventilerna tolkas som ett timing-fel, utelämnad handling, som har sin 
grund i en bristfällig-, ofullständig plan. Bristfälliga instruktioner om ventilernas 
basläge ligger bakom denna ofullständiga plan.  
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3.8 O1/97 

Den 27:e oktober 1997 på Oskarshamn 1 så upptäcktes under normal drift att en ventil 
var felaktigt stängd. Verket stängdes ned för en utredning 
Utredningen fann att ventilen hade stängts vid ett kortare stopp i april samma år. Under 
stoppet hade ventilen stängts för att underhåll skulle kunna genomföras. Instruktionen 
omfattade dock inte återställning av ventilen efter utfört arbete. I normala fall så 
genomförs inte kompletta kontroller av ventilers läge efter kortare stopp. Det utförs bara 
på system och komponenter som anses vara nödvändiga i förhållande till vilken service 
som genomförts. Konsekvensen blev att ventilen förblev oupptäckt i flera månader. 
Händelsen graderas som 1 på INES-skalan.  
 
Tabell 15: CPC-beskrivning av O1/97 
Händelse - Scenario: O1/97  
Specifik beskrivning: Ventil felaktigt stängd.  
CPC  I det aktuella fallet Kommentarer 
Organisationens funktion Ineffektiv Kontroller begränsade endast 

till system som underhållits.  
Arbetsförhållanden Fungerande Ingen motsägande information 
Lämplighet hos MMI och 
arbetsstöd 

Stödjande Ingen motsägande information 

Tillgänglighet av procedurer 
och planering  

Otillräcklig Inkomplett underhållsprocedur 

Antal samtidiga mål Färre än förmåga Ingen motsägande information 

Tillgänglig tid Tillräcklig Ingen motsägande information 
Tid på dygnet (justerad) Anpassad (dagtid) Ingen motsägande information 
Utbildning och erfarenhet Tillräcklig Ingen motsägande information 

Samarbetsförmågan Effektiv Ingen motsägande information 
Kommunikation Effektiv Ingen motsägande information 
Motsvarande kontrollnivå Taktisk  
 
Tabell 16: Fenotyper för O1/97 
Bristfälliga instruktioner 
Felaktig utformning 

Bristfällig plan 
Ofullständig plan 

Timing 
Utelämnad handling Incident 

 
Att inte återställa ventilerna tolkas som ett timing-fel, utelämnad handling, som har sin 
grund i en bristfällig-, ofullständig plan. Bristfälliga instruktioner, att ventilerna skall 
återställas efter service ligger bakom denna ofullständiga plan.  
 
 
3.9 O2/98 

Den 25:e augusti 1998 på Oskarshamn 2 så upptäcktes under det årliga stoppet att en 
ventil i RHR-systemet felaktigt varit bortkopplade i ett öppet läge sedan föregående års 
stopp. Den bortkopplade ventilen upptäcktes vid ett läckagetest.  
Felet introducerades vid stoppet 1997 när stängningssignalen till ventilen kopplades 
bort för att testa själva signalerna. En återkoppling av sladdarna genomfördes aldrig, 
proceduren ansågs vara genomförd trots att det specifika steget inte signerats. Vid test 



 

 17

av ventilen vid ett senare tillfälle signerades den som verifierad, händelseloggen visar 
dock att ventilen inte stängde under testet. Operatörerna som genomförde testet 
missuppfattade antagligen funktionen hos ventilen. Händelsen graderades som 0 på 
INES-skalan. 
 
Tabell 17: CPC-beskrivning av O2/98 
Händelse - Scenario: O2/98  
Specifik beskrivning: Ventil i RHR-systemet felaktigt bortkopplad 
CPC  I det aktuella fallet Kommentarer 
Organisationens funktion Ineffektiv Negligering av procedurer. 
Arbetsförhållanden Fungerande Ingen motsägande information 
Lämplighet hos MMI och 
arbetsstöd 

Acceptabel Inappropriate or unclear 
indication of status from 
computer lists 

Tillgänglighet av procedurer 
och planering  

Otillräcklig Procedurer inkompletta och 
otydliga. 

Antal samtidiga mål Motsvarar förmåga Ingen motsägande information 

Tillgänglig tid Tillfälligt otillräcklig Vanliga förutsättningar under 
driftstopp 

Tid på dygnet (justerad) Anpassad (dagtid) Ingen motsägande information 
Utbildning och erfarenhet Otillräcklig Operatörer misstolkade 

instruktionerna. 
Samarbetsförmågan Ineffektiv Begränsad 
Kommunikation Effektiv Ingen motsägande information 
Motsvarande kontrollnivå Opportunistisk  
 
Tabell 18: Fenotyper för O2/98 
Psykologisk stress 
Ouppmärksamhet Missad observation 

Tillfällig oförmåga Ouppmärksamhet 

Timing 
Utelämnad handling Incident 

 
Att inte återmontera sladdarna är ett timing-fel, utelämnad handling kommande från 
missad observation (att återkoppling ej genomförts) och ouppmärksamhet, psykologisk 
stress. Alternativt, ouppmärksamhet och tillfällig oförmåga (exempelvis stress kan ligga 
bakom tillfällig oförmåga). 
 
 
3.10 O1/98 

Den 24:e oktober 1998 under förberedelser för återstart efter ett längre uppehåll skall 
den elektroniska brytare som styr två motoriserade ventiler i “Liquid control system” 
öppnas. Det upptäcks då att ventilerna felaktigt står öppna. Säkringarna på brytaren 
hade tagits bort under uppehållet för möjliggörande av underhåll och tester. 
Återställning av systemet ingick i olika procedurer och borde ha gjorts. Den del som 
omfattade detta system var inte slutfört när det arkiverades, enligt alla arbetsrutiner skall 
arbeten slutföras innan de arkiveras. Sådana arbeten som är pågående skall ligga på 
skrivbordet i kontrollrummet. Brytarna var fortfarande markerade som ur drift i 
kontrollrummet, vilket observerades och ifrågasattes av personalen. Personal som hade 
kunskap om de genomförda testen tog bort markeringarna utan närmare kontroll, 
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övertygade om att testen var genomförda och systemet återställt sedan en vecka tillbaka. 
Händelsen graderades som 0 på INES-skalan.  
 
Tabell 19: CPC-beskrivning av O1/98 
Händelse - Scenario: O1/98  
Specifik beskrivning: Ventiler i “liquid control system” felaktigt lämnade ur funktion. 
CPC  I det aktuella fallet Kommentarer 
Organisationens funktion Ineffektiv Insufficient overview of outage 

details 
Arbetsförhållanden Fungerande Ingen motsägande information 
Lämplighet hos MMI och 
arbetsstöd 

Acceptabel Markeringssystemet ej 
redundant 

Tillgänglighet av procedurer 
och planering  

Otillräcklig Procedurer inkompletta och 
tvetydiga 

Antal samtidiga mål Motsvarar förmåga Ingen motsägande information 

Tillgänglig tid Tillfälligt otillräcklig Driftstoppet var mycket försenat
Tid på dygnet (justerad) Anpassad (dagtid) Ingen motsägande information 
Utbildning och erfarenhet Otillräcklig Markeringar togs bort utan att 

test genomfördes  
Samarbetsförmågan Ineffektiv Bristande koordinering mellan 

personal  
Kommunikation Ineffektiv Lokala handlingar och 

ageranden, ingen övergripande 
koordination  

Motsvarande kontrollnivå Opportunistisk  
 
Tabell 20: Alternativa fenotyper för O1/98 
Distraktion 
Ouppmärksamhet 
Psykologisk stress 

Misslyckad 
kommunikation 

Timing 
Utelämnad handling Incident 

 
Överbelastning Minnesfel 
Kognitiva mönster Ouppmärksamhet 
Distraktion 
Ouppmärksamhet 
Psykologisk stress 

Misslyckad 
kommunikation 

Ordningsföljd 
Hopp framåt Incident 

 
Händelsen kan beskrivas som ett timing-fel, utelämnad handling, då återmontering av 
säkringarna ej genomfördes. Detta berodde på misslyckad kommunikation, meddelandet 
om arbetets fortskridande fungerade inte enligt plan, utan bröts först när dokumentet 
arkiverades och sedan åter igen när personalen tog bort avskyltningen utan att 
kontrollera status. Den misslyckade kommunikationen kan i sin tur bero på distraktion, 
ouppmärksamhet eller psykologisk stress. 
En alternativ analys definierar händelsen som ett fel i ordningsföljd, hopp framåt (ett 
eller flera steg i en händelsekedja hoppas över). Detta tolkas i detta fall bero på 
minnesfel, ouppmärksamhet eller misslyckad kommunikation. Ett minnesfel, individen 
minns inte vad denne skulle göra och arkiverar därför dokumentet i förtid. Minnesfel 
härrör ofta från överbelastning. Ett andra alternativ är ouppmärksamhet som kommer 
från kognitiva mönster, individen agerar enligt ett invant handlingsmönster när denne är 
ouppmärksam och tappar spåret. Slutligen, misslyckad kommunikation med samma 
ursprung som den första analysen, distraktion, ouppmärksamhet och psykologisk stress. 
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3.11 Återanalys av O2/96 – 323-händelsen 

Som tidigare nämnts så var det mycket svårt att få tillräckligt med information om de 
nio händelserna för en fullständig och komplett ny analys. De ursprungliga MTO-
analyserna var åtkomliga för två av händelserna, dock så kunde endast en studeras mer 
ingående, den på O2 1996. Händelsen var att en strömbrytare hade lämnats frånslagen 
och därmed var LPCS-systemet (Low Pressure Core Spray System) ur funktion. 
Händelsen summerades av IAEA på följande sätt: 
 

Den 13:e november 1996 på Oskarshamn 2 upptäcktes vid ett månadstest att 
båda LPCS-pumparna var ur funktion. Vid genomgång fann man att 
strömbrytarna felaktigt var frånslagna och hade så varit sedan det senaste 
stoppet som avslutades den 5:e november.  

Efter det årliga stoppet återställdes alla system. Åtskilliga verifieringar av 
system, komponenter och funktioner genomfördes för att försäkra sig om 
driftklarheten hos systemet. Återställningen och testerna tar flera dagar och 
avslöjar ibland felaktigheter hos systemet som måste åtgärdas. I vissa fall 
måste vissa system kopplas ur för att åtgärda fel eller testa system. Här hade 
LPCS-systemet färdigställts och verifierats när ett läckagetest skulle 
genomföras, för att detta skulle kunna genomföras var strömbrytarna till de 
två pumparna tvungna att slås ifrån. När de senare åter skulle kopplas in 
sköts det på framtiden då det pågick ett arbete i wetwell och hänsyn till 
arbetarnas säkerhet togs. Återkopplingen signerades dock som genomförd i 
protokollet, detta gjordes trots att föreskrifterna inte tillåter det. De 
inblandade i detta beslut var övertygade om att startproceduren inkluderade 
en kontroll av brytarna till LPCS-pumparna, vilket inte var fallet.  

Händelsen resulterade i att kraftverket var i drift under åtta dagar utan att 
LPCS-systemet var i drift, vilket är i strid mot bestämmelserna. Att 
strömbrytarna är placerade i kontrollrummet ledde inte till att dessa 
upptäcktes. Det finns inte heller något larm som uppmärksammar ifall 
systemet är ur drift. LPCS-systemet är konstruerat för att starta automatiskt i 
en LOCA-situation, vilket det inte hade gjort i detta fall. Händelsen 
graderade som 2 på INES-skalan.  

I den svenska MTO-utredningen delades hela händelsen in i tretton steg markerade H1-
H13. En enkel kronologisk beskrivning finns i Figur 2.  
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NOV 02

H1: Återställning av system 323

H2: Periodisk prov av system 323
H3:Startsekvens samt årligt prov av system 323 genomföras

H4: 323 P1 och P2 frånskiljs. System 323 ”ej driftklar” enligt STF K3, men klar enligt STF K7

H5: Trycknedtagning, slussen till inneslutningen öppnas.
H6: Restarbete i inneslutningen
H7: Återställning av RI, men 323 P1 och P2 återställs inte
H8: Vid återställning av RI avskyltas frånskiljarna, men att återställning saknas noteras inte
H9: Arbetsbesked utlämnas för wetwell. Notering om system 323 brytare saknas.

H10: Kontroll före start genomföras, omfattar ej kontroll av frånskiljare

H11: Övergång från STF K7 till STF K3. Avvikande läge av frånskiljare uppmärksammas ej.

H12: Periodisk prov av system 323, pump P1 startar inte. Frånskiljarna upptäcks vara öppna.
H13: Frånskiljarna för 323 P1 och P2 återställas. Periodisk prov genomföras med godkänt resultat.

OCT 26

OCT 27

OCT 30

OCT 31

NOV 05

OCT 28

OCT 29

NOV 01

NOV 03

NOV 04

NOV 06

NOV 07

NOV 08

NOV 09

NOV 10

NOV 11

NOV 12

NOV 13  
Figur 2: Förenklad kronologisk beskrivning av 323-händelsen 
 
Beskrivningen visar tydligt att händelsen delades in i aktivitetsblock. Tidslinjen gör 
klart att ett flertal aktiviteter ägde rum under ett relativt kort tidspektra samt att hela 
händelsen utvecklades under en tid av tre veckor Vad som däremot inte framgår av 
tidslinjen är de övriga aktiviteter som pågick under tiden och som en del av DKV-
processen. Beskrivningen ger därför inte någon adekvat bild av arbetsförhållandena som 
rådde när händelsen ägde rum. Att på detta sätt isolera händelsen är vanligt inom 
olycksanalys. Trots att de har sina uppenbara fördelar så finns också ett antal problem 
som diskuteras längre fram.  
En mer detaljerad beskrivning av de tretton stegen i termer av fenotyper och vilka 
specifika förutsättningar som rådde presenteras i tabell 2 nedan.  
 
Tabell 21: Fenotyper och förutsättningar vid 323-händelsen. 
Händelse Datum Beskrivning Fenotyp Kontext 
H1 OKT26 Återställning av system 323 OK (nominell)  
H2 OKT27 Periodiskt prov av system 323 OK (nominell)  
H3 OKT27 

12:30 
Start sekvens samt årligt prov av 
system 323 

OK (nominell)  

H4 OKT27 
22:00 

323 P1 + P2 frånskiljes (läge: 
öppet). Markeras med skylt. Del av 
täthetsprov för RI. 

OK (nominell)  

 OKT29 Täthetsprov avslutat godkänt   
H5 OKT30 Trycknedtagning, sluss till RI 

öppnas 
OK (nominell)  

H6 OKT30 Restarbete i RI (wetwell) OK (nominell)  
H7 OKT30 Återställning av RI, med undantag 

av frånskiljare för 323 P1 + P2 
Utelämnande av 
handling (avsiktlig) 

Undantag pga 
arbete i wetwell.
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H8 OKT30 Frånskiljare avskyltas, men stängas 
inte. Markeras i DI som “avskyltad” i 
stället för “slutes”.  

Utelämnande av 
handling (ventiler 
stängas ej); 
Sekvens (rättelse i DI) 
Omission (avvik 
dokumenteras ej) 

Hög belastning, 
försök att spara 
tid. Antagande 
om senare prov.
Bristfällig plan 

H9 OKT30 Arbetsbesked utlämnas för wetwell. 
Notering om brytare saknas 

Utelämnande av 
handling 

Hög belastning, 
ca 60 
arbetsbesked 
har kvitterats 

 OKT30 Skiftöverlämning Utelämnande av 
handling 

Hög belastning, 
mycket att 
minnas 

H10 OKT31 Kontroll före start; omfattar ej 
kontroll av frånskiljare. 

Utelämnande av 
handling; fel objekt 

Fel indikation 
(KC vs. KB 
tavla). Ingår ej i 
CKR rondering. 

H11 NOV05 Övergång från STF K7 till STF K3. 
Avvikande läge av frånskiljare 
uppmärksammas ej 

Utelämnande av 
handling; fel objekt 

Fel tavla (KB) 

H12 NOV13 Periodiskt prov av system 323, 
pump P1 startar inte. Frånskiljarna 
upptäcks vara öppna. 

OK (nominell)  

H13 NOV13 Frånskiljarna återställs (läge: 
stängt). Periodiskt prov genomförs 
planenligt. 

OK (nominell)  

 
Framställningen i tabell 2 är något missvisande då den endast visar en ett-till-ett relation 
mellan aktiviteterna, som om händelsen var av enkel linjär natur. Enkla relationer 
mellan händelser är också det vanligast förekommande sättet att beskriva olyckor. Det 
är därmed också det sätt som risk och säkerhet betraktas ifrån, vilket gör det till en 
otillräcklig framställning. Figur 2 gör heller ingen åtskillnad mellan den planerade 
DKV-aktiviteten och de arbeten (H4 – H9) som inte ingick i den ursprungliga planen.  
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H7: Återställning 
av RI, med 

undantag av 
frånskiljare för 323 

P1 + P2

H8: Frånskiljare 
avskyltas, men stängas 
inte. Markeras i DI som 
“avskyltad” i stället för 

“slutes”. 

H9: Arbetsbesked 
utlämnas för 

wetwell. Notering 
om brytare saknas

H10: Kontroll före 
start; omfattar ej 

kontroll av 
frånskiljare

H11: Övergång från STF 
K7 till STF K3. Avvikande 

läge av frånskiljare 
uppmärksammas ej

OCT 30 OCT 31 NOV 05

Bristfälliga 
instruktioner för 

hantering av  
tillkommande 

arbeten Hög 
arbetsbelastning 
vid avslutningen 

av revisionen

Inga tydiga 
indikationer i 

CKR 

Otillräcklig 
förståelse av 
betydelsen av 

barriären

Oklara regler för 
övergång från 

revision till 
produktionsläge.

 
Figur 3: Komplex tidslinjebeskrivning av 323-händelsen 
 
Om vi istället framställer händelsen som i Figur 3, en epidemiologisk framställning 
istället för sekventiell, så blir det tydligare vilka faktorer som kan ha påverkat 
händelseutvecklingen. Faktorerna i Figur 3 presenteras som vanliga förutsättningar, som 
kan påverka alla aktiviteter, istället för särskilda som bara påverkar en enskild aktivitet. 
Att se dessa faktorer som “error forcing” enligt ATHEANA konceptet vore dock fel då 
de inte nödvändigtvis måste leda till att en specifik aktivitet går fel. Som 323-händelsen 
visade så handlade det inte om en enskild aktivitet som gick fel utan flera som 
samverkade och inte synkroniserades.  
Figur 3 är fortfarande något missvisande då grunden fortfarande består av sekvenser av 
aktiviteter, därmed också ett-till-ett relationer. Om vi istället framställer händelsen som i 
Figur 4 så finns inte någon specifik inbördes ordning eller relation händelserna emellan. 
Figuren visar det som identifierades i MTO-analysen och beskrivs i termer av sex 
egenskaper: input (I), output (O), time (T), control (C), pre-conditions (P), and 
resources (R). (En mer detaljerad beskrivning av notationen finns att läsa i Hollnagel, 
2004.) 
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Figur 4: Funktionell analys av 323-händelsen 
 
Framställningen i Figur 4 kan användas för att visa hur individuella aktiviteter 
(funktioner) är relaterade till varandra, därmed också hur förväntade och planerade kan 
fallera eller samverka. Nominellt kan individuella funktioner länkas med minst en 
input- outputrelation, d.v.s. output för en funktion fungerar som input för en annan. 
Detta är den bakomliggande principen hos framställningen i Figur 1 eller Figur 3 fastän 
kopplingarna där inte är specifikt deklarerade. Andra vanliga kopplingar är då en 
funktion är en nödvändig förutsättning för en annan eller då output från en är en tillgång 
för en annan. Liknande principer används som grund för en mer formell analysmetod 
kallad “Multi-level Flow Modelling” (MFM; cf. Lind, 1994).  
Utan att genomföra en komplett analys av möjliga relationer funktionerna emellan visar 
Figur 5 några av de mest kritiska i 323-händelsen. En egenskap med denna analys är att 
den visar hur den förväntade kopplingen mellan H3 och H10 ersattes med nya 
aktiviteter (H4-H9). Kopplingen H3-H10 framställs bruten med en streckad linje. Den 
skuggade H7-8, H9 och H10 i Figur 5 visar att utförandet av dessa funktioner 
misslyckades antingen p.g.a. tidsbrist (mörk/röd markering av T-noden) eller p.g.a. brist 
på kontroll (mörk/röd markering av C-noden). Slutligen, den tjocka/röda linjen mellan 
O-noderna på H7-H8 och P-noden på H10 samt den mörka/färgade P-noden på H10 
indikerar att den nödvändiga förutsättningen för H10, att H8 korrekt avslutats, antogs 
vara genomförd trots att så inte var fallet.  
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Figur 5: Funktionell analys av 323-händelsen med markering av de felaktiga 
kopplingarna 
 
Som beskrivs i kapitel 3 är en konsekvens av steg för steganalyser att 
rekommendationer kopplas till enskilda steg. Ett resultat av detta är att andra eventuellt 
bidragande faktorer missas, så som allmänna arbetsvillkor eller många utgående 
kopplingar från flera av en funktions output till en enskild input hos en annan. Att ta 
hänsyn till detta kan vara ett sätt att förbättra förståelsen av komplexa olyckor, 
alternativa framställningar är en del i att öka förståelsen. Då det kan ta längre tid att 
analysera på ett alternativt sätt måste det tas i beaktande att den förbättrade kvaliteten 
mer än väl kompenserar för tidsåtgången.  
 
 

4 Färdigställande av DKV-modell och motsvarande 
analysmetod 
I kapitel 2 beskrevs kortfattat den ursprungliga MTO-metod som användes vid analysen 
av de nio händelserna. Denna metod var uppbyggd som en kombination av en 
sekventiell och en epidemiologisk olycksmodell. En nutida syn på olyckor förordade 
också en annan sorts analys, som i brist på en bättre term kallades för en analys med ett 
systemperspektiv.  
De grundläggande stegen i att analysera olyckor ur ett komplext sociotekniskt 
perspektiv, som exempelvis DKV-händelserna, gjordes i kapitel 3. En karakteristisk 
egenskap som en olycksmodell ur ett systemperspektiv har är att de ser på olyckor som 
något som snarare utvecklas än att de är resulterande händelser. Detta betyder att en 
olycka inte kan representeras som den sista händelsen i en serie steg eller händelser. En 
sekvens innebär en händelseordning, men denna ordning är efterkonstruerad och finns 
inte eller anses inte för att vara möjlig innan olyckan verkligen inträffar. (Om det vore 
rimligt så skulle händelsekedjan ha brutits eller oskadliggjorts)  
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När DKV beskrivs som en serie steg (Figur 2), så är det i princip oundvikligt att inte 
betrakta varje steg som en enhet och spekulera i vad som kunde gå fel i denna enhet. 
Beskrivningen av händelsen i Figur 6 antyder också att arbetet är en tämligen enkel 
process från steg till steg. Varje steg kan vidare ses som en barriär vars syfte är att 
förhindra att fel fortplantar sig i systemet och påverkar framtida handlingar (Hollnagel 
& Gauthereau, 2001). Barriärernas syfte är att tillse att ett steg är slutfört innan ett annat 
påbörjas; att detta inte alltid lyckas visade 323-händelsen. 

SYSTEM DRIFTKLART

UNDERHÅLL

Objektprov

Systemprov

Säkerhetsfunktion prov

Underhålls-
arbeteÅterställningskontroll

Basläggning

Aktivering

DKV

 
Figur 6: Typer av test och arbetsflödet i DKV 
 
En alternativ framställning som den i Figur 5 belyser hur arbetet faktiskt är organiserat 
samt återspeglar situationens förutsättningar. Möjliga kopplingar istället för formella 
används för att visa vilka förutsättningar som krävs för att en möjlig koppling skall bli 
reell.  
4.1 DKV som en form av kontroll 

Syftet med DKV är att säkerställa säkerheten på kraftverket. Ur ett CSE-perspektiv 
(Cognitive Systems Engineering; Hollnagel & Woods, 2005) så är ett system under 
kontroll om det kan minimera eller eliminera oönskade variationer, antingen i sitt eget 
agerande, den omgivande miljön, eller i båda. Kopplingen mellan förlorad kontroll och 
uppkomsten av oväntade händelser är oftast så tight att oväntade händelser ses som en 
konsekvens av förlorad kontroll.  
För att vara i kontroll så är det nödvändigt att veta vad som hänt, vad som händer och 
vad som kan komma att hända, likväl som att veta vad man ska göra och ha resurserna 
för det. Det finns ett flertal gemensamma nämnare för organisationers förmåga att 
lyckas samt när och hur de förlorar kontrollen, detta oavsett domän. Förutsättningar för 
att förlora kontrollen kan beskrivas med tidsbrist, kunskapsbrist, kompetensbrist och 
resursbrist (Hollnagel & Woods, 2005, p. 75-78). 
Avsaknad av tid kan bero på en mängd saker, dålig funktionalitet, inadekvat eller 
optimistisk planering, för höga krav från högre ort eller utifrån, osv. För lite tid är ofta 
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en konsekvens av dåligt förutseende som tvingar systemet till ett reaktivt agerande. Att 
veta vad som händer och ha möjligheten att agera räcker inte ensamt till för att behålla 
kontrollen då ett system utan förutseende är begränsat till att endast agera reaktivt. Detta 
innebär oundvikligen förlorad tid, dels då responsen kommer efter händelsen och 
därmed är kompenserande, samt att svarsresurserna inte alltid är redo utan måste 
förberedas. Som en konsekvens av detta så kommer ett system som litar till ett reaktivt 
agerande förr eller senare att komma efter och därför förlora kontrollen.  
Kunskap är givetvis viktigt, både för att veta vad man kan förvänta sig (förutseende) och 
för att veta vad man ska titta efter eller var man skall fokusera (uppmärksamhet, 
perception). Den samlade erfarenheten hos ett system, systemets världsbild om man så 
vill, måste vara dynamisk snarare än statisk. Kunskap är inte bara erfarenhet utan också 
möjligheten att se bortom erfarenheter, förvänta sig det oväntade och inte bara leta efter 
det uppenbara. Denna egenskap, nödvändig föreställning (requisite imagination) 
(Westrum, 1993; Adamski & Westrum, 2003), är själva grunden för en organisations 
återhämtningsförmåga (resilience). 
Kompetens och resurser är två viktiga egenskaper för ett systems förmåga att reagera 
rationellt. Kompetens är att veta vad man ska göra och när, medan resurserna är 
möjligheten att göra det. Vikten av resurser är uppenbar då ett planerat motdrag annars 
förlorar all sin kraft. Typexempel där bristen på resurser ofta är uppenbar är vid 
naturkatastrofer som skogsbränder, jordbävningar och pandemier.  

Veta vad man 
skall förutse

Erfarenhet
(tidigare 

händelser)
Risk, möjlighet

(framtida händelser)

Reaktiv design  
(säkerhet)

Proaktiv design 
(återhämtningsförmåga)

Veta hur man 
skall reagera

Veta vad man 
skall 

uppmärksamma

 
Figur 7: Kvaliteter som är nödvändiga för att en organisation skall behålla kontroll 
 
Figur 7 beskriver de tre kvaliteter som ett system måste ha för att behålla sin kontroll 
och därmed sin återhämtningsförmåga. De tre huvuddelarna är inte länkade på så sätt att 
förutseende (knowing what to anticipate) måste komma före uppmärksamhet (knowing 
what to look for) och därmed leda till en respons (knowing how to respond), även om 
ordningen dock oftast kommer att bestå för varje händelse som beskrivs eller 
analyseras. Den springande punkten med återhämtningsförmåga (resilience, cf. 
Hollnagel, Woods & Leveson, 2006) är att dessa kvaliteter kontinuerligt måste tas i 
beaktande. Systemet måste konstant vara uppmärksamt och berett på att reagera. I 
tillägg till det så måste kunskapen, kompetensen och resurserna ständigt uppdateras 
genom att lära av sina egna och andras framgångar och misslyckanden. 
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Figur 7 illustrerar också den huvudsakliga skillnaden mellan en organisation som 
försöker befästa säkerheten genom att vara reaktiv och en som försöker genom att 
förekomma. En reaktiv organisation fokuserar på att vara redo att reagera, och det när 
vissa förutsättningar är uppfyllda. En förebyggande organisation försöker att alltid vara 
alert och tänka framåt och vad som kan komma att hända.  
 
 

5 Faktorer/kriterier för evaluering av 
tillståndshavarnas DKV-processer 
För att kunna genomföra en driftklarhetsverifiering så är det nödvändigt för 
organisationen att behålla sin uppmärksamhet över arbetets fortskridande. Det är också 
nödvändigt att den kan agera för så vida att det skulle behövas. I de tidigare rapporterna 
diskuterades möjligheten till improvisation. Improvisation handlar dock inte enbart om 
att anpassa en specifik procedur efter de rådande förhållandena, utan att behålla den 
övergripande kontrollen över händelseutvecklingen.  
Detta tillsammans med diskussionen i kapitel 5.1 pekar på att det finns tre viktiga 
kvaliteter hos en organisation, som beskrivit i Tabell 22. 
 
Tabell 22: Tre viktiga organisationskvaliteter 
Kvaliteter Beskrivning 
Indikatorer att 
uppmärksamma 
(förutseende) 

De indikatorer som organisationen bör ha under uppsikt, d.v.s. de ting 
organisationen kan kontrollera för att försäkra sig om att DKV-processen 
fungerar som det var tänkt.  

Kriterier för kritiskt 
läge 
(uppmärksamhet) 

De specifika värden eller kriterier då ett potentiellt kritiskt läge kan uppstå. 
Närmare bestämt den referensram där indikatorerna kan befinna sig vid ett 
normalt eller acceptabelt läge. Ett oacceptabelt läge behöver inte vara ett 
läge där konsekvenserna är ett faktum, d.v.s. något har redan gått fel. Det 
kan likväl vara ett läge där det är stor sannolikhet för att något kan gå fel 
och/eller förbli oupptäckt.  

Åtgärder (respons) De handlingar som måste vidtas när ett kritiskt läge har identifierats. Detta 
skulle kunna vara på en specifik procedurs nivå. Troligare är att det är på 
en högre nivå då dylika händelser inte inträffar så regelbundet att det 
existerar en procedur för dem.  

 
Beskrivningen ovan kan generellt användas för karakterisering av vaksamhet och 
säkerhet på olika nivåer. Med avseende på DKV-processen så är det en väsentlig 
skillnad mellan tillståndsinnehavarna (kärnkraftverken) och tillsynsmyndigheten (SKI). 
Tillståndsinnehavarna är ytterst ansvariga för säkerheten och för att bibehålla kvaliteten 
på DKV-processen, att ha kontroll över den specifika arbetssituationen. 
Tillsynsmyndigheten ansvarar för att försäkra sig om att tillståndsinnehavarna 
bibehåller och utvecklar säkerheten och kvaliteten i DKV, dvs. tillse att de är kapabla 
till korrekt agerande. 
Ett liknande argument används när det gäller relationerna mellan tillståndsinnehavarna 
(KKV) och tillsynsmyndigheten (SKI). Denna relation sammanfattas Tabell 23 och kan 
beskrivas så som i Figur 8. Tillståndsinnehavaren fokuserar på DKV-processen och 
försäkrar sig om att arbetet fortskrider som det skall. Detta görs med en förståelse av 
innebörden med DKV-processen, säkerhet, olyckor o.s.v. Parallellt med detta fokuserar 
tillsynsmyndigheten på tillståndsinnehavarens egenkontroll av DKV snarare än på DKV 
som en process. De gör detta för att försäkra sig om att tillståndsinnehavaren kan och 
har möjlighet att utföra arbetet enligt föreskrifterna.  
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Indikatorer 
(förutseende)

Kriterier 
(uppmärksamhet)

Beredskap 
(respons)

Indikatorer 
(förutseende)

Kriterier 
(uppmärksamhet)

Beredskap 
(respons)

SKI Tillståndshavare Revision & DKV

 
Figur 8: Relationen mellan kontrollenhet och tillståndsinnehavare 
 
En väsentlig skillnad mellan tillsynsmyndigheten (SKI) och tillståndsinnehavarna är att 
SKI måste ha ett längre tidsperspektiv, både i fastställande av läge och av framtagning 
av åtgärd. Detta gör det ännu svårare att specificera åtgärd och mäta resultatet. Detta 
projekt har utgått ifrån att identifiera tillsynsmyndighetens behov snarare än 
tillståndsinnehavarens, primärt indikatorer och kriterier som kan användas i tillsynen av 
tillståndsinnehavarna.  
 
Tabell 23: Organisationskvaliteter för tillsynsmyndighet och tillståndsinnehavare. 
Kvaliteter Tillsynsmyndighet (SKI) Tillståndsinnehavare 
Indikatorer att 
uppmärksamma 
(förutseende) 

Indikatorer på tillståndsinnehavarens 
organisation, t.ex. säkerhetskulturen. 
Detta skulle kunna vara indikatorer på 
innehavarnas återhämtningsförmåga. 

Indikatorer på DKV-processen / 
ledarskapet, inkluderande den aktuella 
säkerhetsstatusen på kraftverket. 
Särskilt indikatorer på situationer där 
kontrollen kan hålla på att förloras.  

Kriterier för 
kritiskt läge 
(uppmärksamhet) 

Förhållanden som beträffar 
kontrollenheten, d.v.s. förhållanden 
som kräver noggrann granskning av 
tillståndsinnehavaren.  

Specifika värden eller kriterier som 
påvisar en potentiell eller reell risk 

Åtgärder 
(respons) 

Handlingar utförda för att förbättra 
tillståndsinnehavarens kapacitet, t.ex. 
organisationsutveckling, 
säkerhetsberedskap, intern 
kommunikation, feedback, etc.  

Handlingar för att åtgärda problem, 
antingen fördefinierade (för 
återkommande problem) eller ej 
förberedda handlingar för akuta lägen. 
Åtgärderna själva bör noggrant 
undersökas för eventuella risker de 
medför.  

 
Tillståndsinnehavaren måste vara fokuserad på DKV-processen och försäkra sig om att 
inget missas och att arbetet fortskrider som planerat. På samma sätt måste 
tillsynsmyndigheten fokusera på tillståndsinnehavaren så att de kan genomföra sina 
åtaganden enligt föreskrifterna. I båda fallen så är oväntade händelser och incidenter ett 
tecken på att något inte har fungerat så som det skall. Det är givetvis allas högsta önskan 
att något sådant inte inträffar. Paradoxen är därför att både tillsynsmyndigheten och 
tillståndsinnehavaren skall upptäcka avsaknaden av något istället för någots existens. 
(Att en incident är ett faktum behöver inte nödvändigtvis tyda på att säkerhetsarbetet var 
inadekvat, däremot så var det inte komplett. Oavsett hur många säkerhetsåtgärder som 
organisationen företar så finns det alltid situationer där en incident kan uppstå.)  
Det som behövs göras är att hålla utkik efter indikatorer som pekar på att något är på 
väg att hända, d.v.s. otillräcklig beredskap. Då vi vet att incidenter oftare är ett resultat 
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av oväntade kombinationer av villkor snarare än ett resultat av direkta fel av något eller 
någon, bör vi undersöka hur dessa kombinationer ser ut. En viktig kategori av sådana 
villkor kallas offrande beslut (sacrificing decisisons), vilket betyder att ett kriterium 
räknas bort, offras, till förmån för ett annat. Offrande beslut återspeglar det faktum att 
det nästan är omöjligt att uppfylla alla krav eller kriterier. Strävar man efter att 
genomföra saker snabbare, billigare och bättre så kan två av dessa uppnås men inte alla 
tre på en gång. Och situationen blir inte bättre av att lägga till ett fjärde kriterium – 
säkerhet. Offrande beslut är därför snarare norm än undantag. Tyvärr återspeglas detta 
inte i reaktionen när något sedan händer, då det offrade kommer i fokus och framställs 
som ett misstag. Men att klassificera det som ett misstag är en bedömning som 
dessvärre först kan ske när vi vet vad har hänt, d.v.s. efterklokhet. Ett offrande beslut 
kan också ses som en sorts “efficiency-thoroughness trade-off” (ETTO) på ledningsnivå 
(Hollnagel, 2004).  
 
 

6 Specifika rekommendationer 
Rapportens huvudargument har varit att DKV-processens beskrivning avgör hur 
eventuella problem med densamma avhjälps. Argumenten underbyggs genom att 
illustrera hur en olycka beskrivs som en sekvens av händelser. Beskrivningen leder till 
rekommendationer om varje enskild händelse men endast begränsade, om några alls, om 
olyckan som helhet eller om de rådande arbetsförhållandena.  
Tillsynsmyndighetens (SKI:s) beslut om vad den skall titta efter i en organisation hos en 
tillståndsinnehavare måste byggas på och ta hänsyn till hur tillståndsinnehavaren ser på 
DKV-processen. Den måste också titta på hur tillståndsinnehavaren ser på 
säkerhetsarbetet (säkerhetsmodell eller säkerhetsfilosofi). Utöver detta har SKI också 
viss möjlighet att trycka på tillståndsinnehavaren och verka för en förändring av dess 
säkerhetsarbete och om det känns befogat, att få dem tillämpa en annan metod.  
 
 
6.1 Handlingsindikatorer 

Att leda säkerhetsarbete är att leda en komplex process med målet att tillse att inget 
inträffar, dvs. som tidigare nämnts, att finna avsaknaden av något. För att styra eller 
kontrollera en process så är det nödvändigt att identifiera ett antal parametrar som 
fungerar som varningssignaler. Ytterligare parametrar kan behövas för att kunna styra 
processen i önskad riktning. Detta kan vara relativt enkelt när det gäller tekniska 
processer, men är avsevärt svårare då det gäller en organisations process som 
säkerhetsarbete tillhör.  
Sedan det tidiga 90-talet har ett antal försök gjorts att identifiera ett antal 
handlingsparametrar eller handlingsindikatorer som kan användas för säkerhetsarbete. 
Försöken har genomförts såväl på industrier som i kärnkraftsindustrin. Ett förslag som 
framkommit efter en genomgång och undersökning av cirka 80 olika modeller av 
organisationseffektivitet är sju indikatorer på säkerhet: förankring hos ledningen, 
uppmärksamhet (på säkerhetsproblem), beredskap, flexibilitet, opartisk kultur, en 
lärande organisation och synlighet (av säkerhetsproblem) Även om alla dessa 
parametrar är rimliga är de dock för oprecisa och generella för att kunna användas i 
DKV.  
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I kärnkraftsdomänen så har WANO föreslagit följande sex indikatorer: kollektivdos, 
bränsleindex, säkerhetssystemens otillgänglighet, oplanerade snabbstopp, tillgänglighet, 
och oplanerade produktionsbortfall (Flodin & Lönnblad, 2004). Trots att dessa är 
mindre generella än de tidigare så är de fortfarande för otillräckligt specifika för DKV. 
Ett alternativt förslag på handlingsindikatorer är Common Performance Conditions 
(CPC) som är en del av CREAM-metodologin. CPC-erna har valts ut i direkt avseende 
med att peka ut framträdande frågor gällande de förutsättningar som råder där arbetet 
utförs. De utvecklades med det primära syftet att användas vid risk- och olycksanalys 
med det är inte osannolikt att de även kan användas som en bas för handlingsindikatorer 
så som beskrivet här.  
Den följande delen beskriver var och en av de tio CPC-erna karakteriserade i relation till 
DKV och hur dessa kan förändras för att bättre passa in och därmed öka säkerheten. Det 
sistnämnda är viktigt då detta är ett sätt för SKI att ge specifika rekommendationer till 
en tillståndsinnehavare. (CPC-erna är beskrivna i bokstavsordning.) Indikatorerna skall 
tolkas var för sig utan att gå in på detaljer hur olika CPC-er kan påverka varandra.  
 
• Lämplighet hos MMI och arbetsstöd. Detta är viktigt då det i många fall är 

bidragande till en incident om möjligheten att upptäcka den är begränsad. Med 
MMI och arbetsstöd menas i huvudsak mätvärden och indikatorer. I flertalet av de 
nio händelserna så var en del av lösningen förändringar av MMI och arbetsstöd. 
Detta visar att det kan vara ett effektivt sätt att förbättra säkerheten, därmed så är 
det också en viktig handlingsindikator.  

• Organisationens funktion. En organisations funktion givetvis är viktig, dessvärre 
så är det en ganska generell och dåligt definierad handlingsindikator. Tidigare så 
har åtskilliga olyckor funnits bero på bristande organisation och säkerhetskultur, 
Sveriges regerings handlande i samband med tsunamin 2004 och olyckan med 
rymdfärjan Columbia är två exempel. Dessa exempel visar också att det är väldigt 
svårt att peka på något konkret, d.v.s. hur organisationen skall förbättras. Av 
denna anledning så är detta inte den väsentligaste handlingsindikatorn. Det är 
dock möjligt att bryta ner denna faktor till ett flertal mer specifika indikatorer, 
vilket dock inte kommer att göras här. Ett exempel på en sådan indikator skulle 
kunna vara organisationens möjlighet att på ett effektivt sätt lära av tidigare 
erfarenheter. (I den senaste versionen av CREAM så har organisationens lärande 
lagts till som en elfte CPC.) 

• Utbildning och erfarenhet. Denna CPC är viktig och motsvarar på många sätt den 
vanliga uppfattningen om kunskap och kompetens. Därmed är denna givetvis inte 
oberoende av arbetsmiljön. Utbildning och erfarenhet kan undersökas på ett flertal 
sätt dels genom direkta och indirekta test men också genom att analysera 
organisationens utbildnings och kompetensutvecklingsprogram. Denna indikator 
är en effektiv då det gäller att förbättra säkerheten, därför tillhör den en av de 
primära.  

• Tillgänglighet av procedurer och planering. Detta är också en mycket viktigt 
faktor, inte minst då det gäller DKV-processen. Som en handlingsindikator är den 
relativt enkel att tillämpa, dels pga. att den baserar sig på formella organisatoriska 
strukturer och för att den lämnar ett spår efter sig som går att följa. Det faktum att 
denna indikator ofta utpekas som kraftigt bidragande till olyckor gör att ett 
ifrågasättande kanske ska göras om förbättringar av procedurer och rutiner 
automatiskt alltid förbättrar säkerheten. Anledningen är att procedurer och rutiner 
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måste utföras av personer under de för tillfället rådande arbetsförhållandena, 
något som kan rucka även på den bästa planeringen.  

• Tillgänglig tid. Detta är en av de allra viktigaste handlingsindikatorerna. 
Problemet är dessvärre det att den bästa lösningen vore att mäta tidsåtgången 
under verkliga förhållanden vilket gör den mindre praktisk. Ett alternativ vore att 
uppskatta den tillgängliga tiden antingen empiriskt, d.v.s. antalet gånger denna 
som detta moment tidigare skapat problem. Detta kan exempelvis göras genom 
undersökning av tidigare rapporterade händelser eller analytiskt via någon form av 
(kognitiv) uppgiftsanalys. Hur viktigt tillgänglig tid är belyses av ETTO-principen 
och informationsöverflöd. Det är också kopplat till antalet samtidiga mål. Den 
logiska lösningen på problemet vore givetvis att öka den tillgängliga tiden. Detta 
är tyvärr lättare sagt än gjort då tid inte är en substans eller något som går att spara 
för att ha i reserv. Att öka på den tillgängliga tiden för ett moment kan också ha 
vissa nackdelar då det kan skapa oönskade förseningar eller perioder med 
inaktivitet. Att styra över tidsåtgången kräver en annorlunda infallsvinkel än för 
de flesta andra CPC-erna. En noggrann undersökning av hur tidsåtgången för 
moment varierar är nödvändig.  

• Kommunikation – eller effektiviteten i kommunikationen. Här avses 
informationsutbytet mellan den avdelning som utför handlingen och den 
organisatoriska enheten snarare än människa-maskin-interaktionen. 
Kommunikation är en viktig faktor, inte minst när det gäller skiftöverlämningar. 
Avsaknad av kommunikation ses ofta som en bidragande faktor till minskad 
säkerhet. Att mäta effektiviteten hos kommunikationen är svårt då det inte alltid 
går att lita på formella mätvärden (normativ kommunikation). De tidigare 
rapporterna i denna studie har visat på hur viktigt det är med effektiv 
kommunikation mellan olika arbetsgrupper. Förbättring av säkerheten genom att 
förbättra kommunikationen måste göras med avseende både på den formella och 
den informella kommunikationen, trots att den senare är så mycket svårare att 
mäta.  

• Samarbetsförmågan. Här avses kvaliteten på samarbetet mellan de anställda, även 
överlappningen mellan den officiella och den inofficiella strukturen, 
tillförlitligheten och det generella sociala klimatet. Som handlingsindikator ligger 
denna på samma nivå som kommunikationen, d.v.s. det är en viktig faktor men 
det är svårt att specificera den. Samarbetsförmågans värde visas genom all 
teambuilding som genomförs i de flesta domäner. Likt kommunikation så är 
kvaliteten på samarbetet något som bidrar till säkerheten, både inom och mellan 
grupper.  

• Antal samtidiga mål. Denna handlingsindikator anses intuitivt vara den av störst 
betydelse, men i praktiken är den inte det. Anledningen till detta är kortfattat att 
människor är mycket effektiva i att omorganisera och improvisera sitt arbete så att 
tillfälliga flaskhalsar kan upphävas. Precis som tillgänglig tid så är inte indikatorn 
antal samtidiga mål en substans eller enhet, snarare karakteristika hos en situation. 
Det är rimligt att anta att det inte är ett specifikt antal samtidiga uppgifter som är 
viktigt utan antalet uppgifter i förhållande till den rådande arbetssituationen. Detta 
gör denna parameter svår att använda i säkerhetsarbetet.  

• Tid på dygnet (justerad). Denna parameter beskriver när uppgiften utfördes, 
viktigt är huruvida personens dygnsrytm är anpassad till den aktuella (cirkadisk 
rytm). Typiska exempel är effekten som skiftarbete medför. Det är ett väletablerat 
faktum att tiden på dygnet har effekt på kvaliteten på det utförda arbetet. Utanför 
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den normala dygnsrytmen blir det utförda arbetet avsevärt mindre effektivt. 
Värdet på denna handlingsindikator är enkel att mäta och även att kontrollera. I 
alla fall då det inte existerar några konkurrerande intressen eller uppgifter.  

• Arbetsförhållandena. En viktig faktor men kanske inte den viktigaste då det gäller 
DKV-processen. Anledningen till detta är att arbetet under en avställning inte 
fungerar så som det brukar, d.v.s. kraftverket är inte primärt konstruerat för att 
användas under dessa omständigheter. Det är givetvis ambitionen att drägliga 
arbetsförhållanden behålls också under dessa förutsättningar, men det är svårt att 
sätta normen för optimala förutsättningar. Detta medför att denna 
handlingsindikator också är svår att på et effektivt sätt för att förbättra säkerheten.  

 
För att illustrera hur dessa handlingsindikatorer kan användas så har CPC-erna för de 
nio DKV-händelserna fördelats enligt Figur 9. (Observera att bakgrunden till Figur 9 
baseras endast på analyser från två personer. Uppgifterna behandlar också samtliga nio 
händelser från fyra olika kärnkraftverk.)  
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Figur 9: Fördelningen av CPC-er från de nio DKV-händelserna 
 
Av de svaga handlingsindikatorer som presenteras i figur nio så är tre av dessa i 
majoritet, “organisationens funktion”, “tillgänglighet av procedurer och planering” samt 
“tillgänglig tid”. Det verkar rimligt att föreslå att en brist hos någon av dessa har en 
skadeverkan på hur säkert uppgifter kan genomföras. Fyra handlingsindikatorer, 
“lämplighet hos MMI och arbetsstöd”, “utbildning och erfarenhet”, “kommunikation” 
och “antal samtidiga mål”, varierade i värden och kan därför ha olika effekt. Slutligen, 
“tid på dygnet” och “arbetsförhållanden” verkade inte ha någon signifikant effekt i 
positiv bemärkelse, de skulle dock kunna påverka ett förlopp negativt (om de hade haft 
låga poäng).  
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En rekommendation utifrån denna studie skulle därför vara att fokusera på de 3-4 
handlingsindikatorer med låga poäng, d.v.s. “organisationens funktion”, “tillgänglighet 
av procedurer och planering”, “tillgänglig tid” samt “utbildning och erfarenhet”. Detta 
skulle ske genom att utveckla dessa mer detaljerat, speciellt med tanke på att hitta 
praktiska och giltiga sätt att mäta och utvärdera dem. Ett nästa steg skulle vara att 
formulera konkreta sätt att försöka förbättra eller kontrollera dem. Båda aktiviteter 
måste förankras i en explicit beskrivning – en modell – av säkerhet som en 
organisatorisk funktion.  
 
 

7 Ordlista 
 Engelska Svenska 
ATHEANA A Technique for Human Event Analysis En teknik för mänsklig händelseanalys 
CICA Caractéristique Importante de la 

Conduite Accidentelle 
Karakteristika för olycksanalys 

CPC Common Performance Conditions Kontextuella förutsättningar 
CREAM Cognitive Reliability and Error Analysis 

Method 
Kognitiv pålitlighets- och felanalysmetod 

DKV Operational Readiness Verification 
(ORV) 

Driftklarhetsverifiering 

EFC Error-Forcing Context Felhandlingsdrivande kontext 
ETTO Efficiency-Thoroughness Trade-Off Effektivitets- och noggrannhetsavvägning 
FRAM Functional Resonance Accident Model Resonansolycksmodell 
HPES Human Performance Enhancement 

System 
Mänskligt handlingsförbättrande system 

INPO Institute of Nuclear Power Operation Institutet för kärnkraftsdrift (USA) 
MERMOS Méthode d'Evaluation des Missions 

Opérateurs pour la Sécurité 
Säkerhetsutvärderingsmetod för 
operatörer 

MTO Man-Technology-Organisation Människa – Teknik - Organisation 
ORV Operational Readiness Verification Driftklarhetsverifiering 
WANO World Association of Nuclear Operators Världsorganisationen för kärnkraftsdrift 
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