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Förord 
Det här arbetet är resultatet av mitt examensarbete på civilingenjörsutbildningen Ergonomisk 
design & produktion med inriktning mot industriell produktion på Luleå tekniska universitet. 
Arbetet har utförts på Forsmarks Kraftgrupp AB under perioden 2009 – 2010 och omfattar 30 
högskolepoäng, vilket motsvarar 20 veckors arbete. 
 
Under examensarbetet har jag fått många nya erfarenheter och kunskaper inom 
arbetsmiljöområdet. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare Ruben Johansson, arbetsmiljöingenjör 
Vattenfall Business Service Nordic och Bo Johansson, universitetslektor vid Institutionen för 
arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet för stöd och hjälp under arbetets gång.  
 
Ett speciellt tack vill jag rikta till alla personer som jag intervjuade och till alla andra som 
mina frågor och funderingar har riktat sig till.  
 
Dessutom vill jag skicka ett speciellt tack till min referensgrupp för deras idéer och åsikter. 
Ett speciellt tack riktar jag till personalen på FQ (avdelningen för miljö och säkerhet) för det 
välkomnande jag fick i början av arbetet och speciellt till Maria Wennström och Jan Engvall, 
kvalitetsingenjörer, för skriftlig hjälp under intervjuerna.  
 
Ett sista tack vill jag rikta till min sambo Claes Oderstad för uppmuntran och stöd under 
arbetets gång.  
 
Utan alla dessa människor hade jag inte kunnat genomföra arbetet. Ett stort tack! 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Emma Rosborg 
Forsmark, 24 Maj 2010
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Sammanfattning 
Forsmarks Kraftgrupp AB ingår i Vattenfallskoncernen, vilka har uttryckt att alla dotterbolag 
ska vara certifierade inom arbetsmiljöområdet innan utgången av år 2012. Examensarbetets 
syfte var att genomlysa organisationen utifrån certifieringsstandarden OHSAS 18001 med en 
inriktning mot block 3. Målet med arbetet är att söka skillnaden i den arbetsmiljöstruktur 
organisationen har i dag och strukturen ovan nämnda standard har, det vill säga att genomföra 
en provcertifiering. Delmålet var att komma med konkreta förändringsförslag på funna 
avvikelser.  
 
En litteraturstudie gjordes inom områdena förändringar i organisationen, säkerhet och kultur 
samt SIS-OHSAS 18002:2009. Nulägeskartläggningen baserades främst på intervjuer med 
olika personer i organisationen. Under intervjuerna framkom bland annat att majoriteten av de 
intervjuade är nöjda med det positiva arbetsklimatet inom organisationen. Det framkom även 
att personalen upplevde stress i arbetet. Vid framtagning av instruktioner och andra dokument 
användes dokumenthanteringssystemet Arken och intranätet Canalen. Efter 
dataframtagningen diskuterades resultatet med handledaren för att verifiera att rätt dokument 
tagits fram. Analysen av hur Forsmarks Kraftgrupp AB uppfyller kraven enligt OHSAS 
18001 genomfördes dels på data som framkom under intervjuerna men även på de olika 
instruktioner organisationen använder.  
 
Utifrån dessa analyser framkom att organisationen behöver arbeta vidare på fyra 
huvudområden för att uppnå kraven enligt OHSAS 18001. Dessa områden är allmänna krav 
arbetsmiljöpolicyn, planering och införande & tillämpning. I området allmänna krav handlar 
förbättringspunkten om att ledningssystemets omfattning inte är tydlig. Nuvarande 
arbetsmiljöpolicyns innehåll stämmer inte helt överens med kraven i OHSAS 18001. I 
huvudområdet planering ska styrningen av riskerna ske enligt OHSAS 18001s åtgärdstrappa. I 
det sista området (införande och tillämpning) behöver punkten kommunikation och 
deltagande (externt) arbetas på eftersom det ska finnas en samverkan mellan entreprenörer 
och organisationen då det gäller förändringar i verksamheten som påverkar entreprenörernas 
arbetsmiljö. 
 
Organisationen uppfyller dock kraven för certifiering på fyra andra huvudområden: lagar & 
andra krav, mål & handlingsplaner, uppföljning samt ledningens genomgång. På några 
delområden har organisationen kommit väldigt långt i sitt arbete, exempelvis beredskap och 
agerande vid nödlägen, dokumentstyrning och interna granskningar.  
 
Tre olika förändringsförslag togs fram. En riskbedömningshandledning, ett nytt förslag på 
arbetsmiljöpolicyns innehåll samt ett dokument som definierar arbetsmiljöbegreppen inom 
organisationen. Förslagen har utvecklats i nära samarbete med referensgruppen som gett idéer 
och förslag till förändringar för att dokumenten ska bli samstämmiga med övriga 
organisationen.  
 
Förhoppningarna är att resultatet och intervjukommentarerna tas tillvara i organisationen och 
att det ska hjälpa organisationen att klara en certifiering av arbetsmiljön. Rekommendationen 
är att implementera de framtagna lösningsförslag undersökningen har gett, efter fastställande 
från organisationen. Ytterligare utredning bör genomföras angående de två mindre utvecklade 
förslagen (allmänna krav samt införande och tillämpning). Det är viktigt att komma ihåg att 
en certifiering är endast en start på en strukturerad arbetsmetod. 
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Abstract 
Forsmarks Kraftgrupp AB is an affiliate to Vattenfall corporate group. Vattenfall AB has 
expressed an ambition that all their affiliates should have a level of occupational health and 
safety equivalent to the occupational health and safety management system (referring to the 
OHSAS – system) before the end of 2012. The scope of this master thesis was to investigate 
the organisation from the certificate standard OHSAS 18001 perspective, with a focus on 
Forsmark 3. The goal of the master thesis was to investigate the difference between the 
organisation’s occupational health and safety management system and the demands the 
OHSAS – standard has. A subsidiary target was to suggest improvements for found 
deviations.   
 
The analysis revealed that the organisation need’s to focus on four main areas to meet the 
requirements of the OHSAS 18001 standard. Those main areas are general requirement, 
occupational health & safety policy, planning and implementation & operation. In the area 
general requirement an identified improvement point is that the occupational health and safety 
management system is not clearly defined. The content of the occupational health and safety 
policy is not in compliance with the requirement in the standard. Concerning planning a 
special hierarchy approach should bee used in controlling the organisation’s risks. In the area 
implementation & operation the need’s to improve the consultation (communications and 
participation) with contractors concerning changes in the organisation that effects the 
entrepreneurs occupational health and safety environment. The organisation does fulfil the 
demands of the standard on four other main areas: legal & other requirements, objectives & 
programmes, checking and management review.  
 
Three improvement proposals were developed, one risk assessment instruction, a revised 
version of the occupational health & safety policy and a document containing definitions on 
the occupational health & safety terminology. This work was done in near collaboration with 
a reference group.  
 
The recommendation to the organisation is to implement the proposals, after ratification from 
the organisation. The two other suggestions (general requirement 
implementation & operation) must be more developed before implementation. It is important 
to remember that a certificate is only a start on an integrated method of working. 
  
Keywords: OHSAS 18001, work environment and test certification 
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Definitioner och förkortningar 
 
AFS Arbetsmiljöverkets Författningssamling 
 
Aktualitetsgranskning  är en granskning och verifiering på att en handling  
 eller ett dokument fortfarande är giltig  
 
AME Arbetsmiljöenhet  
 
AMK Arbetsmiljökommitté 
 
AML  Arbetsmiljölagen 
 
AMO Arbetsmiljöombud  
 
AV Arbetsmiljöverket 
 
BAM-kurs Arbetsmiljökurs ”Bättre arbetsmiljö”  
 
BSI  British Standards Institution 
 
BS–OHSAS British Standards – Occupational Health and 
 Safety Assessment Specification 
 
BTÅ Brand teknisk åtgärd  
 
BWR  Boiling Water Reactor  
 
cFX chef Forsmarks Kraftgrupp AB avdelning X 
 
EMC  Elektromagnetisk kompatibilitet 
 
ELSÄK-FS Elsäkerhetsverkets författningssamling 
 
ERFKA Erfarenhetsåterföring Forsmarks Kraftgrupp AB 
 
Farfarsprincipen ”innebär att beslutsfattaren är skyldig att konsultera  
 eller inhämta godkännande från sin överordnade  
 innan beslut fattas.” Citat LOK 2.5  
 
F-I-X Forsmarks Kraftgrupp ABs instruktion nummer X 
 
FSI  Forsmarks säkerhetsindex  
 
FQ  Avdelningen för miljö och säkerhet  
 
FQM Kontoret för miljö 
 
 



 

IV 

Förvaltningsinstruktioner  beskriver utformning, arkivering och ansvariga för  
 typer av dokument i en dokumentgrupp 
 
Gap-analys En analys som avgör hur stor skillnaden är mellan bör-  
 och är- värdet 
 
HAMO Huvudarbetsmiljöombudet 
 
HMS Hälsa, Miljö och Säkerhet 
 
IAEA International Atomic Energy Agency 
 
KemI Kemikalieinspektionen 
 
KTL  Kärntekniklagen  
 
KUR  Kontorets Uppdragsregister 
 
LOK Lednings- och kvalitetshandbok 
 
My Opinion  Medarbetarenkät med möjlighet att beskriva  
 arbetsförhållanden i alla delar av koncernen 
 
Morgonbön Driftmöte på morgonen även under revisioner 
 
MTO  Människa, Teknik, Organisation 
 
NRC  The Nuclear Regulatory Commission  
 
OSART Operational Safety Review Team 
 
PJB Pree Job Briefing  
 
RNU Räddningstjänsten i Norduppland  
 
SAFEM Säkerhetsanvisningar för elektriska och  
 maskintekniska arbeten 
 
SAM Systematiskt Arbetsmiljöarbete 
 
SAMO Samordnande arbetsmiljöombud 
 
SCWE  Safety conscious work environment  
 
SER Significant Event Report 
 
SFS Svensk Författningssamling 
 
SIS-OHSAS Swedish Standards Institute – Occupational Health  
 And Safety Assessment Specification   



 

IV 

 
SKI  Statens Kärnkraftinspektion, sammanslaget med SSI  
 till SSM 
 
SOER Significant Operational Event Report  
 
SSI Statens Strålskyddsinstitut, sammanslaget med SKI till  
 SSM 
 
SSM Strålsäkerhetsmyndigheten 
 
STARK  En minnesfras för att uppnå ett säkert arbetssätt:  
 Stanna upp – Tänk efter – Agera – Reflektera –  
 Kommunicera 
 
Trend  Förändringsriktning i händelsekedjor 
 
TWh Terawattimmar 
 
VNI  Vattenfall Norden Instruktioner 
 
VBSN  Vattenfall Business Service Nordic 
 
WANO World Association of Nuclear Operators 
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1 

1 Inledning 
I detta inledande kapitel ges en bakgrund, dels av företaget men även av examensarbetet. För 
att tydliggöra arbetet har mål, syfte, förväntade effekter samt avgränsningar formulerats.  
 
Forsmarks kärnkraftverk, placerat vid Upplandkusten i norra Roslagen, är en av Sveriges 
största elproducenter. Forsmarks Kraftgrupp AB har i dagsläget cirka 1000 anställda och cirka 
550 personer som årsanställda entreprenörer. Varje år genomförs revisioner och då dubbleras 
ofta antalet personer. Företaget har tre kokvattenreaktorer (Boiling Water Reactor (BWR)) 
(block 1, 2 och 3) som årligen producerar 20-25 TWh el, där 1 TWh motsvarar hushållsel till 
200 000 hem. Samtliga av Forsmark kärnkraftreaktorer togs i bruk under 1980-talet, vilket 
gör dem till Sveriges senast byggda kärnkraftanläggningar. Block 1 togs i kommersiell drift år 
1980, block 2 år 1981 samt block 3 år 1985 (Vattenfall (elektronisk), 2009a). Block 3 är det 
block detta examensarbete är koncentrerat till.  

1.1 Bakgrund 
Organisationer av olika slag arbetar i dagsläget alltmer för att uppnå och visa på god 
arbetsmiljöprestanda. Detta görs genom att hantera arbetsmiljöriskerna i linje med 
verksamhetens policy och mål för arbetsmiljön. Dessa förändringar genomförs bland annat på 
grund av en allt hårdare lagstiftning samt andra åtgärder som avser att främja bra 
arbetsmiljöpraxis (SIS-OHSAS 18002:2009).  
 
För att utvärdera organisationens prestanda har många företag genomfört revisioner av sitt 
arbetsmiljöarbete. Att enbart genomföra revisioner är dock inte en garanti för att 
organisationen ska vara säker på att dess prestanda uppfyller nutida och framtida lag- och 
policykrav. Genomslagskraften av systemets huvudområden är beroende på alla nivåer och 
funktioners engagemang, detta är särskilt viktigt hos den högsta ledningen (SIS-OHSAS 
18002:2009).  
 
Vattenfallskoncernen har uttryckt att alla dotterbolag (där Forsmarks Kraftgrupp AB ingår) 
ska vara arbetsmiljöcertifierade innan utgången av år 2012 (med vissa undantag). Forsmarks 
Kraftgrupp AB har i dagsläget ett arbetsmiljöarbete motsvarande Arbetsmiljöverkets nivå 4 
inom det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), det vill säga SAM fungerar och ger effekt. 
Forsmarks Kraftgrupp AB har nu en ambition om att bli certifieringsklara inom detta område. 
Därav framkommer behovet att undersöka statusen vad beträffar nivån på arbetsmiljöarbetet 
innan en certifiering enligt OHSAS 18001 kan genomföras.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att genomlysa organisationen (utföra en provcertifiering) utifrån 
OHSAS 18001 på block 3 på Forsmarks Kraftgrupp AB.  
 
Målet med arbetet är att söka skillnaden i den arbetsmiljöstruktur organisationen har i dag och 
den struktur som BSIs (British Standards Institution) BS-OHSAS 18001:2007 (med 
översättning på svenska till SIS-OSHAS 18002:2009) kräver, det vill säga att genomföra en 
provcertifiering. Detta för att undersöka hur väl organisationen uppfyller grundkraven som 
sätts i standarden. Delmålet är att komma med konkreta förändringsförslag på eventuella 
framkomna brister.  
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1.2.1 Förväntade effekter 
De förväntade effekterna på detta examensarbete är att undersökningen och lösningsförslagen 
kommer att ligga till grund för Forsmarks Kraftgrupp ABs arbete med arbetsmiljöcertifiering.  

1.3 Avgränsningar 
Implementeringen av de framtagna förändringsförslagen är upp till organisationen att 
genomföra på grund av att det tar tid att få förändringar införda och fastställda. Vilket innebär 
att det inte ingår i ramarna för detta arbete.   
  
Provcertifieringen kommer att ske på block 3 då en provcertifiering redan är genomförd på 
block 1 och 2. Ambitionen är dock att täcka in större delen av Forsmarks Kraftgrupp AB, 
därför kommer även intervjuer att ske med personal i andra delar av organisationen. 
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel görs en beskrivning av metoderna som användes och hur de användes under 
arbetet. Kapitlet inleds med en allmän beskrivning för att sedan övergå till avsnitten 
projektspiralen, litteraturstudie, möten, intervjuer, referensgrupp samt validitet och 
reliabilitet.  
 
Undersökningen utgick från SIS-OSHAS 18002:2009 certifieringsstandard och var en 
oberoende granskning av hur väl företagets rutiner ställer sig mot specificerade 
revisionskriterier. Arbetet diskuterades löpande med handledarna. För att kunna genomföra 
arbetet användes nedanstående metoder, där projektspiralen var övergripande igenom hela 
arbetet. 

2.1 Projektspiralen 
Syftet med projektspiralen (figur 1) är att huvudfokus under projektet successivt förskjuts 
framåt. Dock behålls en helhetsbild av alla delar som ingår i projektet. En återkoppling har 
skett till redan utfört arbete före fokus flyttats framåt (Ranhagen, 1995). 
 
Projektspiralen består av projektcirkeln vilkas delmoment kan delas upp i följande åtta steg; 

1. Planera för förändring 
2. Diagnos av nuläge och framtid 
3. Formulera mål och krav 
4. Sök alternativ 
5. Värdera och välj alternativ 
6. Utarbeta och detaljbearbeta valt förslag  
7. Genomför stegvis  
8. Följ upp och värdera effekter (Ranhagen, 1995) 

 

Figur 1. Projektspiralen Källa: Ranhagen (1995) 

Eftersom de två sista stegen i projektcirkeln består av implementering av uppgiften har dessa 
inte behandlats i examensarbetet. 
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Huvudhändelser i projektet, vilka har behandlats med hjälp av projektspiralsmetoden, var:  
• upprättande av projektorganisationsplan  
• undersökning/datainsamling 
• intervjuer 
• värdering av revisionsobservationer 
• upprättande av rapport 

 
Projektspiralens första varv: 
Största fokus låg här på datainsamling samt rapportskrivning av avsnitten teori och metod. 
Punkten "undersökning/datainsamling" innefattar:  

• SAM beskrivning (AFS 2001:1)  
• OHSAS 18001 och vad som ingår i den  
• en jämförelse mellan SAM och OHSAS 18001  
• insamlande av dokument  
• förändringsarbete i en organisation 
• vilka myndigheter som styr organisationens verksamheter 
• säkerhetskultur  

 
Intervjuerna förbereddes och intervjupersonerna kontaktades samt informerades om syftet 
bakom intervjuerna. 
 
Projektspiralens andra varv: 
Detta varv var det största, där fokus har förskjutits till fortsatt framtagning av fakta, studier av 
instruktioner, rutiner och att styrande dokument uppfyller kraven från OHSAS – standarden 
samt att intervjuerna genomfördes.  
 
Här intervjuades bland annat chefer och personal från block 3 och övrig verksamhet för att 
utvärdera vilken tillämpning arbetsmiljörutinerna har och vilken arbetsmiljöprestanda som 
uppnås. Innan intervjuerna genomfördes validerades frågorna och processen av handledarna. 
Förändringsförslag har tagits fram på vad som behöver ändras för att Forsmarks Kraftgrupp 
AB ska vara certifieringsklara under år 2010. Rapportskrivning fortsätter och lösningsarbetet 
har sin början i detta varv.  
 
Projektspiralens tredje varv:  
Största fokus låg på rapportskrivning, värdering och lösningsarbete i form av 
förändringsförslag. Under slutet på detta varv förbereds presentationen av examensarbetet. 
Slutprodukten redovisas både på Luleå tekniska universitet (LTU) och på Forsmarks 
Kraftgrupp AB.  
 
Varv ett och två var de största i detta arbete på grund av den stora mängd litteratur som 
behövdes för att bygga upp en förståelse för standarden samt den tid det tog att leta fram alla 
interna instruktionsdokument. Storleken på dessa två varv var även beroende på antalet 
intervjuer som behövdes genomföras på en stor organisation. Men eftersom arbetet är 
uppbyggt enligt projektspiralen gavs alla delar av arbetet uppmärksamhet under alla tre varv.  

2.2 Litteraturstudie, Interna dokument och OHSAS 
En litteraturstudie genomfördes på OHSAS – standarden och interna dokument som är 
relaterade till ledningssystemsfrågan. Detta gjordes för att få en bättre kunskap inom ämnet. 
Studien innefattar punkterna i avsnitt 2.1 projektspiralens första varv.  
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För att ta fram de instruktioner och rutiner Forsmarks Kraftgrupp AB arbetar med användes 
deras interna dokumentationssystem kallat Arken samt intranätet Canalen. Dessa dokument 
granskades för att säkerställa deras samstämmighet med OHSAS – standarden. 

2.3 Intervjuer 
Intervjuer genomfördes för att undersöka Forsmarks Kraftgrupp ABs nuvarande 
arbetsmiljöarbete. Med hjälp av intervjuer kom kunskap om intervjupersonernas egna 
upplevelser, erfarenheter och åsikter fram. Intervjuerna var upplagda som en halvstrukturerad 
intervju, vilket innebär att en förutbestämd struktur har tagits fram på olika områden som ska 
behandlas dock kan ordningen på områdena bestämmas under intervjun och möjligheten att 
ställa följdfrågor finns. Denna intervjuform innehåller både öppna och förutbestämda frågor, 
vilket kan ge både kvalitativa och kvantitativa svar (Osvalder et al, 2008). 
 
Intervjupersonerna bestod av chefer och övrig personal från berörd organisationsdel som 
valdes på grund av deras relevans för denna studie. Personerna som intervjuades blev utvalda 
ur ett revisionsperspektiv, det vill säga att deras avdelningar ingår på olika vis i 
revisionsprojekten på anläggningen. Detta gjordes för att få ett brett underlag. Studien 
innefattade tre olika nivåer i organisationen. I personalstyrkan som blev intervjuade ingick 
även tre externa firmor, eftersom det är önskvärt att de externa firmorna har liknande nivå på 
sitt arbetsmiljöarbete som Forsmarks Kraftgrupp AB. Totalt genomfördes 17 intervjuer. 
Orsaken till att vissa avdelningar inte ingick inom ramen för examensarbetet var bland annat 
på grund av att de har ingått i den tidigare provcertifieringen av block 1 och 2. 
 
Till hjälp för att formulera frågeställningarna användes OHSAS – standarden. 
Intervjufrågorna (bilaga A) behandlade de flesta huvudrubrikerna i standarden. Utifrån dessa 
frågor har några allmänna frågor uppförts som innefattar tre huvudområden: den personliga 
uppfattningen om vad arbetsmiljö representerar, hur organisationens arbetsmiljöarbete ser ut i 
nuläget samt hur de vill att framtida arbetsmiljöarbetet ska se ut. Dessa allmänna frågor 
ställdes till alla personer som blev intervjuade och om tid fanns ställdes även mer specifika 
frågor som var intressanta för den intervjuades position. 
 
Efter diskussion med två kvalitetsgranskare på Forsmarks Kraftgrupp AB bokades de flesta 
intervjuerna in då två eller fler personer som intervjuade deltog. En person som ställde 
frågorna och en person som antecknade, vilket underlättade både för att få intervjun att 
fungera smidigt samt koncentrationen och lyhördheten skärptes för personen som ställer 
frågorna. Vid varje intervju gjordes anteckningar för att efter intervjutillfället skrivas ner i 
dataformat. 

2.4 Arbetsmiljömöten 
Under tiden för examensarbetet genomfördes möten på företaget angående olycksfall och 
tillbud, deras rapportering och förändringen i rapporteringssystemet. Undertecknad deltog på 
dessa möten bland annat för att få reda på hur organisationen utvecklas och hanterar sina 
arbetsmiljöfrågor men även efter min erfarenhet av mitt feriearbete på Forsmarks Kraftgrupp 
AB under 2009.  

2.5 Referensgrupp 
Ely et al (1991) anser att en responsgrupp är en mycket viktig del i den kvalitativa 
forskningen. För att få förändringsförslagen samstämmiga med organisationens andra 
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dokument användes en referensgrupp på företaget. Referensgruppen bestod av tre 
arbetsmiljöingenjörer, en erfarenhetsingenjör, en kvalitetsingenjör, en 
reaktorsäkerhetsingenjör, en FGV – administratör (administrativt verksamhetsstöd) och 
undertecknad. Referensgruppen hade synpunkter och kommentarer på arbetet, vilka togs 
tillvara och en omarbetning av lösningsförslagen gjordes.  
 
Möten med gruppen skedde i slutet på arbetsperioden. Det genomfördes tre möten på cirka en 
och en halvtimme var. Mötena lades upp utifrån hur långt arbete med lösningsförslagen hade 
kommit. Då referensgruppsmedlemmarna inte kunde deltaga på mötena skickades 
dokumenten till dem via mail för att säkerställa att alla gruppmedlemmars åsikter framkom. 
För att effektivisera mötena skickades även dokumenten till de mötesdeltagare som kunde 
delta på mötet innan mötestillfället.  

2.6 Validitet/Reliabilitet  
Validitetsmåttet är i en klasisk betydelse definierat som ett mått på att undersökningen mäter 
det som den ska mäta (Trost, 2008). Inom den kvalitativa forskningen kan validitet fås enligt 
Miles & Huberman (1994) genom att återkoppla till intervjupersonen efter intervjun och 
därefter förändra de dragna slutsatserna. Medan Kvale & Brinkmann (2009) menar att man 
kan föra en dialog vid själva intervjun, därmed sker återkoppling och förändringar direkt.  
 
Under intervjuerna använde undertecknad Kvale & Brinkmanns metod för validering, vilket 
underlättade förståelsen för vad intervjupersonen menade. Återkoppling till 
intervjupersonerna efter intervjun (Miles & Hubermans metod) gjordes även till vis del. 
Referensgruppen användes för att validera förändringsförslagen efter organisationens behov.  
 
Reliabilitet definieras i en klassisk mening som tillförlitlighet (Trost, 2008). En svårighet som 
påverkar reliabiliteten av arbetet är att veta när man har fått fram tillräckligt med data. Det är 
det dags att sluta när data börjar upprepa sig (Ely et al, 1991).  
 
För att ha god reliabilitet anser Lincoln & Guba (1985) att en diskussion ska ske mellan 
kollegor. En diskussion fördes med handledaren på FQM (kontoret för miljö) angående 
dataframtagningen (avseende instruktioner) och analysresultatet, för att ventilera tankar och 
idéer. Lincoln & Guba (1985) menar också för att få god reliabilitet kan en 
trianguleringsmetod (ett sätt att kontrollera om insamlad data stämmer överens) användas. 
Detta gjordes dels mellan de olika intervjuerna och dels mellan intervjuer samt interna 
dokument. Om intervjuerna skulle genomföras igen är det inte säkert att samma resultat skulle 
framkomma, vilket gör att reliabiliteten för intervjustudien enbart gäller denna studie.  
 
Till hjälp med intervjufrågorna när det gäller validitet och reliabilitet fanns handledarna från 
Luleå tekniska universitet och Forsmarks Kraftgrupp AB.  
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3 Teoretiska referensramar  
Nedan beskrivs de teoretiska referensramarna som innefattas i arbetet. Teorin är relaterad 
till arbetsmiljöledningssystem, företagets arbetsmiljöarbete, myndigheter samt hur 
förändringar i en organisation påverkar. Exempelvis ledningssystemen systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), OHSAS (för termer och definitioner se SIS-OHSAS 
18002:2009) samt en jämförelse dem emellan.  

3.1 OHSAS 
OHSAS 18001 är ett ledningssystem för arbetsmiljö som är uppbyggt på olika krav. 
Standarden har gjorts kompatibel med SS-EN ISO 9001:2000 (kvalitetsledningssystemet) och 
SS-EN ISO 14001:2004 (miljöledningssystemet) för att underlätta en integrering av miljö, 
arbetsmiljö och kvalitet (SIS-OHSAS 18002:2009).  
 
Några av fördelarna med att införa ett ledningssystem för arbetsmiljö är att kontrollen på och 
minskningen av faror och risker ökar samt kostnaderna för sjukfrånvaro, rehabilitering, 
personalomsättning och skador på omgivningen minskar. OHSAS – standarden uppmuntrar 
även en effektiv extern och intern kommunikation. Organisationen visar sitt åtagande på 
punkten skydd av personal, egendom och anläggning vilket ger ett positivt arbetsmiljöklimat. 
Införandet av ett ledningssystem kan även öka möjligheterna till att behålla och rekrytera 
kompetent personal (Bureauveritas (elektronisk), 2009).  
 
Halldin (2009) har brutit ner kraven i OHSAS – standarden ytterligare, där han beskriver 
möjliga utvecklingssteg för arbetsmiljöarbetet i en organisation. För att kunna utvärdera 
nuläget och utveckla ett konkret förbättringsarbete används olika nivåer.  

• Nivå 1 – Certifiering, beskriver vad som måste vara uppfyllt för att kunna certifieras 
enligt OHSAS 18001 

• Nivå 2 – Ökad användarvänlighet, punkten innebär att organisationen får ett tydligt 
stöd i ledningssystemet 

• Nivå 3 – Samordnat/integrerat, integrering/samordning av arbetsmiljöarbetet sker 
effektivt med organisationens övriga ledningsarbete 

• Nivå 4 – Bäst i branschen, arbetsmiljöledningssystemet är främst i branschen (tillhör 
eliten i Sverige och internationellt) samt att arbetet ger utmärkta resultat 

3.1.1 Allmänna krav 
”Organisationen ska upprätta, dokumentera, införa, underhålla och ständigt förbättra ett 
ledningssystem för arbetsmiljö enligt kraven i denna SIS-OHSAS – standard och bestämma 
hur den ska uppfylla kraven.” Citat SIS-OHSAS 18002:2009, sid. 9. 
 
”Organisationen ska definiera och dokumentera omfattningen av sitt ledningssystem.” Citat 
SIS-OHSAS 18002:2009, sid. 9. 
 
För att organisationen ska kunna etablera och underhålla ett ledningssystem ger detta krav en 
allmän beskrivning av vad som krävs av organisationen. En inledande utredning, om 
organisationen har för avsikt att införa ett ledningssystem för arbetsmiljö, enligt OHSAS 
18001, bör ställa organisationens nuvarande arbetsmiljöarbete mot kraven i standarden. 
 
Ledningssystemets dokumentation, komplexitet, detaljnivå samt vilken form av resurser 
ledningssystemet uppehållande kräver beror på vilken typ av organisation (storlek, struktur, 
komplexitet, med mera) samt verksamhetens aktiviteter (SIS-OHSAS 18002:2009).  
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3.1.2 Arbetsmiljöpolicy 
”Högsta ledningen ska definiera och fastställa organisationens arbetsmiljöpolicy och 
säkerställa att den, inom den definierade omfattningen av ledningssystemet för arbetsmiljö:  
 

a) är lämplig i förhållande till typ och omfattning av organisationens arbetsmiljörisker; 
b) innehålla ett åtagande om att förebygga skada och ohälsa och att ständigt förbättra 

hanteringen av arbetsmiljöfrågor och sin arbetsmiljöprestanda;  
c) innehåller ett åtagande om att åtminstone uppfylla tillämpliga lagkrav och andra krav 

som organisationen berörs av och som kan relateras till organisationens 
arbetsmiljöfaror; 

d) utgör grunden för att fastställa och följa upp arbetsmiljömål; 
e) är dokumenterad, införd och underhållen; 
f) är tillgänglig för intressenter; 
g) är regelbundet genomgången för att säkerhetsställa att policyn är fortsatt relevant och 

lämplig för organisationen.” Citat SIS-OHSAS 18002:2009, sid. 11. 
 
För att ledningssystemet ska bli framgångsrikt samt för att verksamheten ska kunna förbättra 
sin arbetsmiljöprestanda bör ledningen visa ett tillräckligt ledarskap och engagemang. Det är 
arbetsmiljöpolicyn som driver införandet samt förbättringar och ger övergripande riktlinjer till 
organisationens egna riktlinjer. Ansvaret för att legitimera och definiera företagets policy 
åligger högsta ledningen. Därav ligger avgörandet för resultatet att högsta ledningen visar på 
ett aktivt engagemang i införandet och utvecklingen av policyn (SIS-OHSAS 18002:2009). 
 
Som ett minimum, enligt OHSAS – standarden, ska policyn innefatta åtaganden från 
organisationens sida att: 

• förebygga skada och ohälsa 
• arbetsmiljöledningen ständigt förbättras 
• arbetsmiljöprestandan ständigt förbättras 
• uppfylla de lagkrav som berör organisationen 
• även uppfylla andra krav som organisationen berörs av 

3.1.3 Identifiera faror, bedöma risker samt bestämma hur faror och risker 
styrs 
För att regelbundet kunna bestämma nödvändig styrning av faror och bedömda risker i 
verksamheten behöver organisationen uppföra, införa och underhålla minst en rutin (SIS-
OHSAS 18002:2009).   
 
Rutinen/-erna ska ta hänsyn till följande: 

• om aktiviteter utförs av alla med tillgång till arbetsplatsen (inklusive inhyrd personal 
och besökare) samt om dessa aktiviteter utförs rutinmässigt eller inte 

• människans beteende, förmåga och andra typiska mänskliga faktorer 
• kända faror (utanför arbetsplatsen) som skulle kunna ha en negativ hälso- och 

säkerhetspåverkan för organisationens personal 
• faror (i närheten av arbetsplatsen) på grund av arbetsrelaterade aktiviteter under 

organisationens ledning 
• utrustning och material på platsen oavsett om de levererats av organisationen eller av 

andra 
• förändringar i organisationen eller ledningssystemet för arbetsmiljö samt deras 

förändringspåverkan på material, arbetssätt med mera 
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• varje användbart lagkrav 
• utformning av arbetsplatser och processer med mera (SIS-OHSAS 18002:2009) 

 
Metoden organisationen använder sig av för att identifiera faror och göra riskbedömningar ska 
definieras med tanke på art, omfattning och tidpunkt. Detta för att säkerhetsställa att metoden 
är förebyggande. En annan punkt är att säkerhetsställa identifieringen, prioriteringen samt 
dokumentationen av riskerna men även hitta en lämplig styrning av dem. Organisationen ska 
hålla dokumenteringen, resultaten och styrningen av riskerna uppdaterade (SIS-OHSAS 
18002:2009).  
 
Effektiv styrning fås genom åtgärdstrappan, det vill säga åtgärdsordningen; eliminering, 
utbyte, teknisk skyddsåtgärd, utmärkning/varning och/eller administrativ styrning samt 
personlig skyddsutrustning. Det övergripande syftet med riskbedömning är att göra 
personalen uppmärksammad på de faror och risker som finns i den egna verksamheten. Men 
även för att säkerhetsställa att dessa risker är bedömda, prioriterade och styrda till en risknivå 
som är acceptabel (SIS-OHSAS 18002:2009). 
 
En risk är lika med sannolikheten att något inträffar gånger konsekvensen av händelsen (SIS-
OHSAS 18002:2009). Enligt Roland Akselsson (2008) har riskbegreppet ytterligare en faktor 
nämligen svaret på frågan ”vad kan hända?”. En acceptabel risk är en som har reducerats till 
en nivå som organisationen kan acceptera utifrån de skyldigheter som finns med avseende på 
lagar, arbetsmiljöpolicyn och arbetsmiljömålen i verksamheten (SIS-OHSAS 18002:2009). 

3.1.4 Lagar, andra krav och utvärdering av dem 
”Organisationen ska upprätta, införa och underhålla rutiner för att identifiera och ha tillgång 
till lagkrav och andra arbetsmiljökrav som är tillämpliga på organisationen. Organisationen 
ska säkerställa att hänsyn tas till tillämpliga lagkrav och andra krav, som organisationen 
berörs av, när man upprättar, inför och underhåller sitt ledningssystem för arbetsmiljö.” Citat 
SIS-OHSAS 18002:2009, sid. 25 
 
Denna information ska vara uppdaterad och aktuell. Relevanta lagkrav och andra krav ska 
kommuniceras ut till berörda intressenter. Ett åtagande om att följa dessa lagar som 
organisationen berörs av bör finnas med i arbetsmiljöpolicyn (SIS-OHSAS 18002:2009).  
 
Det räcker inte med att organisationen enbart tar på sig ansvaret att följa lagkrav och andra 
krav utan de måste även införa rutiner för regelbunden utvärdering av att dessa följs. De 
redovisande dokumenten ska bevaras (SIS-OHSAS 18002:2009).  

3.1.5 Mål och handlingsplaner 
”Organisationen ska fastställa, införa och underhålla dokumenterade arbetsmiljömål för 
relevanta funktioner och nivåer inom organisationen.” Citat SIS-OHSAS 18002:2009, sid. 26 
 
Dessa mål ska kunna mätas om detta är praktiskt möjligt och vara förenlig med 
arbetsmiljöpolicyn. Detta gäller även åtagande om att arbeta förebyggande, följa lagar och 
andra krav samt att ständigt förbättra sig (SIS-OHSAS 18002:2009). 
 
”Organisationen ska upprätta, införa och underhålla handlingsplaner för att uppnå sina mål.” 
Citat SIS-OHSAS 18002:2009, sid. 27 
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Handlingsplanerna ska regelbundet gås igenom och vid behov revideras. Dessa 
handlingsplaner och mål som organisationen sätter upp bör kommuniceras ut till berörd 
personal (SIS-OHSAS 18002:2009).  

3.1.6 Resurser, roller, ansvar, organisationsansvar och befogenheter 
”Den högsta ledningen ska ha det yttersta ansvaret för organisationens arbetsmiljö och 
ledningssystemet för arbetsmiljö.” (Citat SIS-OHSAS 18002:2009, sid. 29)   
 
”SIS-OHSAS 18001 kräver att ledningens representanter för arbetsmiljön måste ingå i 
organisationens högsta ledning.” Citat SIS-OHSAS 18002:2009, sid. 31  
 
En eller flera medlemmar av högsta ledningen ska utses för att ha ett särskilt ansvar för 
arbetsmiljön. Denna person ska vara väl känd för alla i organisationen. Personen högsta 
ledningen har utsett kan stödjas av andra personer, som då får ansvar för att övervaka den 
övergripande verksamheten inom arbetsmiljöfunktionen. Personer med ledningsansvar ska 
visa sitt åtagande gällande ständig förbättring av arbetsmiljöprestanda (SIS-OHSAS 
18002:2009). 
 
Om införandet av arbetsmiljöledningssystemet ska bli framgångsrikt krävs att all personal 
under organisationens ledning tar sig an uppgiften. Det är viktigt att högsta ledningen 
delegerar resurser och befogenheter till den personal som har fått tilldelat 
arbetsmiljöuppgifterna (SIS-OHSAS 18002:2009). 

3.1.7 Kompetens, utbildning och medvetenhet 
”Organisationen ska identifiera utbildningsbehov som har samband med arbetsmiljöriskerna 
och ledningssystemet för arbetsmiljö.” (Citat SIS-OHSAS 18002:2009, sid. 32)  
 
Organisationen ska kunna bevisa genom bevarad dokumentation att alla i organisationen har 
den kompetens som behövs för att utföra de arbetsuppgifter som görs. Det ligger även på 
organisationens ansvar att tillhandahålla en utbildning som tillgodoser bristerna i kunskap. 
Rutiner ska även få personalen uppmärksam på sina roller, eventuella konsekvenser av deras 
arbete på arbetsmiljön med mera (SIS-OHSAS 18002:2009).  

3.1.8 Kommunikation, deltagande och samråd 
Rutiner som ska finnas, med en utgångspunkt från organisationens arbetsmiljöfaror samt 
ledningssystemet för arbetsmiljö, då det gäller kommunikation är;  

• den interna kommunikationen, både då det gäller olika nivåer och funktioner inom 
organisationen 

• kommunikationen med inhyrd personal 
• att ta till sig, dokumentera och svara på synpunkter från externa intressenter (SIS-

OHSAS 18002:2009).  
 
Rutiner ska även finnas för arbetstagarens deltagande i exempelvis riskbedömningar samt 
rutiner för samråd med inhyrda företag då förändringar sker som påverkar deras arbetsmiljö 
(SIS-OHSAS 18002:2009). 

3.1.9 Dokumentation och dess styrning 
Dokumenteringen ska bland annat innefatta alla krav som finns i standarden. Det är viktigt att 
dokumentationen står i förhållande till organisationens faror och risker som hanteras men 
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även att den hålls till minsta möjliga omfattning. Detta för att dokumenteringen ska bli 
effektiv och fungera smidigt i organisationen (SIS-OHSAS 18002:2009). 
 
Då dokumentationen utvecklas bör två punkter beaktas:  

• graden av säkerhet och tillgänglighet som behövs  
• den fysiska dokumentets användningssätt och miljön där användandet sker (SIS-

OHSAS 18002:2009).  
 
Organisationen behöver även styra dokumentationen bland annat för att säkerställa att 
dokumenten är uppdaterade och godkända (SIS-OHSAS 18002:2009). 
 
Processen för en organisations dokumentstyrning innehåller oftast en rutin för 
dokumentstyrning, ett dokumentregister, en lista över styrande dokument samt ett arkiv med 
redovisande dokument (SIS-OHSAS 18002:2009).  
 
De redovisande dokumenten ska hållas uppdaterade för att visa på att organisationen uppfyller 
kraven i standarden, sitt eget ledningssystem samt kunna visa resultaten. Dessa dokument ska 
vara tydliga, läsbara, identifierbara samt spårbara. Rutiner ska finnas för att kunna identifiera, 
förvara, skydda, återfinna, arkivera samt gallra dessa dokument. Redovisande dokument bör 
sparas för att organisationen ska kunna visa på att arbetsmiljöledningssystemet är effektivt 
men även visa på hur organisationen hanterar sina arbetsmiljörisker (SIS-OHSAS 
18002:2009). 

3.1.10 Verksamhetsstyrning 
Det åligger organisationen att avgöra var i verksamheten, vilka aktiviteter samt var nödvändig 
styrning av arbetsmiljön behövs. Detta inkluderar även hanteringen av förändringar. 
Organisationen ska införa och underhålla följande: 

• en relevant verksamhetsstyrning för den aktuella organisationen och dess aktiviteter 
• styrning av köpta tjänster, varor och utrustning samt inhyrda företag och andra 

besökare 
• dokumenterade rutiner och fastställda verksamhetskriterier då frånvaron av dessa 

skulle kunna innebära avvikelser från arbetsmiljöpolicyn och – målen (SIS-OHSAS 
18002:2009) 

 
Olika metoder kan tillämpas för verksamhetsstyrning, exempelvis fysisk utrustning (som 
tillträdeskontroll), rutiner, arbetsinstruktioner och skyltning (SIS-OHSAS 18002:2009).  

3.1.11 Beredskap och agerande vid nödlägen  
Organisationen ska ha rutiner för att identifiera potentiella nödlägen samt agerande vid ett 
nödläge. Dessa rutiner ska granskas med jämna mellanrum för att säkerställa deras korrekthet. 
Organisationens agerande vid nödlägen är till för att förhindra/mildra negativa konsekvenser 
för arbetsmiljön. Nödlägesberedskapen ska ta hänsyn till behoven hos relevanta intressenter, 
exempelvis räddningstjänsten och grannarna. Då ett skarpt läge inträffar ska organisationens 
agerande vara inövat, det är därför viktigt att nödlägen om det är praktiskt möjligt övas med 
alla intressenter (SIS-OHSAS 18002:2009). 
 
Organisationen bör beakta påverkan på personer i omedelbar närheten av arbetsplatsen vid 
nödlägen. Fokuseringen vid nödlägen av olika slag bör ligga på att minimera 
arbetsmiljökonsekvenserna för de inblandade. För att underlätta användningen av 
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nödlägesrutinerna bör de vara kortfattade och entydiga. De ska också vara lättillgängliga för 
räddningstjänstens förfogande (SIS-OHSAS 18002:2009). 

3.1.12 Prestandamätning och övervakning 
Rutiner ska upprättas, införas och underhållas för att mäta arbetsmiljöprestanda. Dessa rutiner 
ska innefatta: kvalitativa och kvantitativa indikationer, övervakning av graden av uppfyllade 
av arbetsmiljömålen, övervakning av hur verkningsfull styrningen är, förebyggande och 
reaktiv mätning av prestanda samt tillräcklig registrering av resultat och data från 
övervakningarna och mätningarna. För att mätningarna ska utföras likformigt och för att öka 
reliabiliteten bör organisationen upprätta rutiner (SIS-OHSAS 18002:2009). 

3.1.13 Utredning av incidenter, avvikelser, korrigerande och 
förebyggande åtgärder 
”Organisationen ska upprätta, införas och underhålla rutiner för att registrera, utreda och 
analysera incidenter.” (Citat SIS-OHSAS 18002:2009, sid. 56)  
 
”Organisationen ska upprätta, införa och underhålla rutiner för att hantera inträffade eller 
tänkbara avvikelser och för att vidta korrigerande och förebyggande åtgärder” (Citat SIS-
OHSAS 18002:2009, sid. 57) 
 
Bland annat för att: 

• ta fram bakomliggande arbetsmiljörisker, avvikelser och andra faktorer 
• identifiera behov och möjligheter till korrigerande och förebyggande åtgärder samt 

ständiga förbättringar. Men även att se till att avvikelsen inte inträffar igen 
• resultaten av en sådan utredning ska kommuniceras, dokumenteras och granskas (SIS-

OHSAS 18002:2009) 
 
Utredningarna ska göras inom rimlig tid. Syftet med att ha en rutin för att rapportera, utreda 
och analysera en incident är att få ett tillvägagångssätt som är strukturerat, tidsmässigt och 
proportionerligt riktigt. En organisation bör utreda alla incidenter samt att den bör sträva efter 
att förhindra underrapportering (SIS-OHSAS 18002:2009).  
 
Då nya risker uppkommer på grund av åtgärder ska krav finnas i rutinen om att åtgärderna ska 
riskbedömas innan de införs. Detta gäller även vid en ny eller förändrad styrning (SIS-
OHSAS 18002:2009). 

3.1.14 Intern revision 
”Organisationen ska säkerställa att interna revisioner av ledningssystemet för arbetsmiljö 
genomföras med planerade intervall.” (Citat SIS-OHSAS 18002:2009, sid. 60) 
 
Ett revisionsprogram ska finnas. Programmet ska vara baserat på resultaten av 
riskbedömningar som organisationen genomfört samt tidigare revisioners resultat. Det är även 
ett krav att revisionerna ska genomföras på ett objektivt och opartiskt sätt. För att detta ska 
säkerställas bör inte gruppmedlemmarna revidera det egna arbetet. Revisionsplanen bör ange 
revisionens mål, kriterier, metod, omfattning och/eller plats, tidsplanering samt uppgifter och 
ansvar för revisionsdeltagarna (SIS-OHSAS 18002:2009).  
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3.1.15 Ledningens genomgång 
Det åligger högsta ledningen att utvärdera arbetsmiljöledningssystemet regelbundet för att 
hålla det aktuellt och verkningsfullt. Utvärderingen ska innefatta eventuella 
förbättringar/förändringar i arbetsmiljöledningssystemet, -policyn och -målen. De 
redovisande dokumenten från ledningens genomgång ska sparas. Underlaget ledningen har att 
kontrollera ska bland annat omfatta: 

• interna revisionernas resultat samt utvärdering på hur organisationen uppfyller 
tillämpliga lagar och andra krav 

• deltagande- och samrådsresultat 
• omfattningen på hur målen har uppfyllts 
• organisationens arbetsmiljöprestanda 
• rekommendationer till förbättring (SIS-OHSAS 18002:2009) 

3.2 SAM enligt AFS 2001:1 
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att både de psykologiska och sociala förhållandena 
samt att den fysiska arbetsmiljön uppmärksammas i det dagliga arbetet. Det innebär även att 
genomföra förändringar och fatta beslut som är till gagn för de anställda (Siöcrona, et al, 
2007). Enligt 2 § (AFS 2001:1) menas med ett systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsgivarens 
arbete med att undersöka, genomföra samt följa upp verksamheten för att ohälsa och 
olycksfall skall förebyggas, för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö.  
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i verksamheten. 
Huvudansvaret för systematiskt arbetsmiljöarbete ligger hos arbetsgivaren. Det är viktigt att 
arbetsmiljöuppgifterna utförs av en person eller flera personer som har kunskap och 
möjligheter för det. Det är även viktigt att uppgifterna delas ut tillsammans med befogenheter 
och resurser (Arbetsmiljöverket (elektronisk), 2009). Arbetstagarna, skyddsombuden och 
elevskyddsombuden ska ha möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet (4 §). 
Uppgiftsdelningen ska dokumenteras skriftligt om företaget har minst 10 anställda (6 §, AFS 
2001:1).  
 
I AFS 2001:1 5 § står det att arbetsmiljöpolicyn ska beskriva hur arbetsförhållandena i 
verksamheten ska förebyggas för att ohälsa och olycksfall ej ska uppstå. Enligt AFS 2001:1 är 
det viktiga med arbetsmiljöpolicyn att den är tillräckligt konkret för att den ska kunna följas 
upp. Det står även att det skall finnas rutiner för hur SAM ska bedrivas. Dessa ska 
dokumenteras skriftligt om företaget har minst 10 arbetstagare. Enligt 7 § är det även 
arbetsgivarens ansvar att få ut information om risker i arbetet till arbetstagarna för att 
förebygga ohälsa och olycksfall. Dessutom ska det finnas skriftligt dokumenterat då riskerna 
är allvarliga. Dock räcker det inte med att upprätta dokument för att organisationens ska ha ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete utan det är vad som uträttas i praktiken som är avgörande.  
 
Då förändringar i verksamheten planeras ska en riskbedömning genomföras enligt 8 §. En 
riskbedömning ska ange vilka risker som finns och vilken allvarlighetsgrad. Det ska även ske 
regelbundna riskbedömningar i den dagliga verksamheten. Dessa riskbedömningar skall 
dokumenteras skriftligt. Det åligger även arbetsgivaren att utreda de bakomliggande orsakerna 
vid inträffade ohälsa, olycksfall eller allvarligt tillbud i förebyggande syfte (9 §, AFS 2001:1). 
Om återgärderna icke vidtas per omgående skall de skrivas in i en handlingsplan, där det 
återfinns när och vem som utför åtgärderna. Dessa ska sedan kontrolleras (10 §, AFS 2001:1).  
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Varje år skall en uppföljning av SAM (figur 2) genomföras och om brister upptäcks skall det 
förbättras. Denna uppföljning ska dokumenteras skriftligt om minst tio arbetstagare befinner 
sig inom verksamheten (AFS 2001:1).  
 
Om tillräcklig kompetens saknas inom den egna verksamheten ska arbetsgivaren med hjälp av 
outsourcing ge uppgiften till företagshälsovården eller motsvarande sakkunnig hjälp. Då detta 
sker skall dessa ha tillräcklig kompetens och resurser för att genomföra arbetet (12 §, AFS 
2001:1).  
 

  
Figur 2.  SAM – processen Källa: Kursmaterial ”Introduktion till SAM”, 2007 

3.3 Jämförelse mellan OHSAS och AFS 2001:1 
OHSAS och AFS 2001:1 stämmer på många vis överens med varandra. Exempelvis ingår 
AFS 2001:1 i OHSAS – standarden för att kravet finns om att följa lagar och andra krav som 
är tillämpbara på organisationen. Standarderna har även många punkter som ställer liknande 
krav på organisationens arbetsmiljöarbete.  
 
Föreskriften och standarden trycker båda på årlig uppföljning samt att ständigt förbättra 
arbetsmiljöarbetet om det behövs. Det som menas med ständiga förbättringar enligt OHSAS 
är att hela tiden underhålla och identifiera rutiner, lagar med mera. Medan SAM mer 
beskriver att en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras och 
förbättringar ska ske om det behövs. 
 
OHSAS beskriver att mål med arbetsmiljöarbetet ska sättas med hjälp av arbetsmiljöpolicyn 
samt hur dessa mål ska uppnås (via handlingsplaner). Detta beskriver en del av SAM – 
processen (figur 2). Dock finns det inget som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete i OHSAS 
– standarden. 
 
OHSAS beskriver och trycker mer på styrning genom dokument och mål. Denna standard är 
även mer vidhållande då det gäller internrevisioner. OHSAS – standarden beskriver de krav 
som ställs mycket mer djupgående och konkret förklarande än vad AFS 2001:1 gör.  
 
OHSAS – standarden hanterar inga krav på exempelvis program för anställdas välbefinnande 
eller miljöpåverkan. AFS 2001:1 talar dock tydligt om att företagshälsovården ska anlitas om 
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den egna organisationens kunskap brister, då det gäller arbeten med arbetsanpassning och 
rehabilitering. Det finns inga krav på att hyra in extern kompetens om organisationens egna 
inte räcker till i OHSAS – standarden, som det finns i AFS 2001:1.  
 
En fördel med OHSAS – standarden är att den är upplagd på ett vis som liknar andra 
ledningssystem. Detta gör det lättare att integrera den med andra ledningssystem (exempelvis 
kvalitet- och miljöledningssystemen).  
 
OHSAS fokuserar på ledningen och på andra intressenter som berörs av organisationen. 
Medan föreskrifterna i AFS 2001:1 betonar samverkan mellan arbetsgivaren och 
arbetstagarna.  
 
Den största skillnaden mellan SAM och OHSAS – dokumenten är att SAM är obligatorisk för 
alla företag medan det är frivilligt för ett företag att certifiera sig enligt OHSAS.  

3.4 Myndigheter och deras krav  
OHSAS trycker på att organisationen ska följa och hålla sig uppdaterad när det gäller lagar 
och andra krav. De myndigheter och därigenom deras lagar och förordningar som Forsmarks 
Kraftgrupp AB kommer i kontakt med i sin dagliga verksamhet är bland annat: 

• Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)  
• Arbetsmiljöverket (AV) 
• Kemikalieinspektionen (KemI) 
• Elsäkerhetsverket (ELSÄK) 
• Länsstyrelsen i Uppsala län  

3.4.1 Strålsäkerhetsmyndigheten  
Det samlande ansvaret för strålskydd och kärnsäkerhet ligger på strålsäkerhetsmyndigheten 
(SSM). Myndigheten är en sammanslagning av statens strålskyddsinstitut (SSI) och statens 
kärnkraftinspektion (SKI) sedan år 2008. Arbetet som myndigheten genomför är pådrivande 
och förebyggande samt är till för att skydda människor och miljö från oönskade 
strålningseffekter (Strålsäkerhetsmyndigheten (elektronisk), 2009).  
 
Myndighetens arbetsområde är brett: kärnkraft, avveckling av kärnkraft, kärnavfall, 
transporter av radioaktiva ämnen, sol, solarier, elektromagnetiska fält, laser, radon, kosmisk 
strålning, beredskap mot händelser och olyckor med strålning, biobränsle samt användning av 
strålning inom vård, forskning och industri (Strålsäkerhetsmyndigheten (elektronisk), 2009).  
 
Verksamheter som hanterar strålning regleras i en rad föreskrifter. Dessa föreskrifter är 
baserade på strålskyddslagen, strålskyddsförordningen, kärntekniklagen (KTL), 
kärnteknikförordningen och miljöbalken. Kraven är även grundade på internationella 
rekommendationer om joniserande strålning. Dessa föreskrifter är bindande och måste då 
följas av de verksamheter som föreskrifterna innefattar. Strålsäkerhetsmyndigheten har även 
en övervakande funktion då de kontrollerar att författningssamlingarna efterlevs. 
Organisationen med tillstånd att driva en kärnteknisk anläggning har också verksamhetens 
säkerhetsansvar (Strålsäkerhetsmyndigheten (elektronisk), 2009). 

3.4.2 Arbetsmiljöverket 
När Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen slogs samman år 2001 bildades 
Arbetsmiljöverket (AV). Myndighetens uppdrag är att övervaka verksamheter och se till att 
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arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningarna följs (även till viss del miljöbalken). 
Arbetsmiljöverkets mål är att minska riskerna för olycksfall och ohälsa i arbetslivet samt att 
ur ett helhetsperspektiv förbättra arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket (elektronisk), 2009).  
 
Till hjälp finns arbetsmiljölagen (AML) vilken är en ramlag som bestäms av riskdagen. 
Arbetsmiljölagen består av regler och skyldigheter för arbetsgivare och skyddsansvariga om 
att verka förebyggande när det gäller ohälsa och olycksfall i arbetet. Men det finns även regler 
om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. I arbetsmiljöverkets föreskrifter finns 
detaljerade bestämmelser vilka är juridiskt bindande. Arbetsmiljöverkets författningssamling 
(AFS) består av ett hundratal föreskrifter av olika slag. Föreskrifterna är till för att skapa 
sunda, säkra och utvecklade arbetsmiljöer. Publicering av alla lagar och förordningar sker i 
Svensk författningssamling (SFS) (Arbetsmiljöverket (elektronisk), 2009). 
 
Arbetsmiljöverket har även de en övervakande roll då deras arbetsmiljöinspektörer 
kontrollerar att verksamheter följer arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Myndigheten har 
även en informationsspridningsfunktion då de för statistik på arbetsmiljö och arbetsskador 
(Arbetsmiljöverket (elektronisk), 2009). 

3.4.3 Kemikalieinspektionen 
Kemikalieinspektionen (KemI) är en central tillsynsmyndighet, där ansvaret ligger på 
kemikaliekontrollen. Inspektionen arbetar i Sverige och inom Europa Unionen (EU) med att 
driva fram lagstiftning och regler vilka bidrar till att Sverige uppnår miljökvalitetsmålet giftfri 
miljö. De arbetar bland annat med att registrera kemiska produkter, godkänner 
bekämpningsmedel samt deltar i EU-arbete med att bedöma, klassificera och märka hälso- 
och miljöfarliga kemiska ämnen (Kemikalieinspektionen (elektronisk), 2009). 
 
Myndigheten beaktar miljöhänsyn, funktion, ekonomi, arbetsmiljö och säkerhet i deras arbete. 
Kemikalieinspektionen har även föreskrifter som bland annat innehåller regler om explosiva, 
brandfarliga och oxiderade egenskaper som härstammar från EUs ämnes- och preparatdirektiv 
(Kemikalieinspektionen (elektronisk), 2009).  

3.4.4 Elsäkerhetsverket  
Elsäkerhetsverket är en myndighet med ansvar inom de tekniska säkerhetsfrågorna, elsäkerhet 
och elektromagnetisk kompatibilitet – EMC. Myndigheten upprättar föreskrifter i dessa 
områden för elektriska anläggningar och material. Verket utövar tillsynsinspektioner på 
elanläggningar med hjälp av sina elinspektörer, vilka också utreder elolycksfall och elbränder 
(Elsäkerhetsverket (elektronisk), 2009).  
 
Det är myndighetens ansvar att utföra marknadskontroller och utfärda försäljningsförbud (vid 
behov) för elmaterial. Att ge behörighet som elinstallatör är en av elsäkerhetsverkets 
arbetsuppgifter och är reglerat i elsäkerhetsverkets föreskrifter. Verket är ansvarigt 
(tillsammans med ett 40-tal andra myndigheter) för krishantering i fredstid samt vid höjd 
beredskap (Elsäkerhetsverket (elektronisk), 2009).   
 
Ansvarsområdet för elsäkerhetsverket regleras av svenska lagar och förordningar. I 
elsäkerhetsverkets författningssamling (ELSÄK-FS) finns föreskrifter och allmänna råd 
publicerade. Dessa föreskrifter är bindande och det är krav på att följa dem. 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter delas in i fyra olika grupper; behörighet, elmaterial, 
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt starkströmsföreskrifter (Elsäkerhetsverket 
(elektronisk), 2009). 
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3.4.5 Länsstyrelsen i Uppsala län  
Länsstyrelsen är en statlig myndighet verkande under regeringen. Arbetsuppgifterna varierar 
stort, bland annat utövas tillsyn och kontroll på att lagar och andra riktlinjer följs. 
Länsstyrelsen arbetar bland annat med naturvård, miljöskydd, kulturmiljö, regional 
utveckling, civilt försvar, fredstida krishantering samt räddningstjänst. Enheten för 
samhällsskydd och beredskap är inriktad på den civila beredskapen i länet. Därigenom har de 
ansvaret för planeringen av att leda länets räddningsarbete vid en kärnteknisk olycka 
(Länsstyrelsen Uppsala län (elektronisk), 2009).  
 
Det är kärnkraftsföretaget som ansvarar för att anläggningen drivs på ett säkert sätt (vilket 
innebär att förhindra radioaktivt utsläpp), att skydda personal samt att informera länsstyrelsen 
och myndigheter. Ansvaret som länsstyrelsen har är mätning av radioaktiva ämnen, larm till 
närboende samt eventuell evakuering och information till allmänheten. Länsstyrelsen har till 
sin hjälp kommuner, räddningstjänst, polis, kustbevakning, sjukhus samt 
strålsäkerhetsmyndigheten. Beredskapsplaner finns och vart fjärde år genomförs en stor 
övning vid varje kärnkraftverk. Cirka 800 personer från beredskapsorganisationen deltar vid 
övningarna (Vattenfall (elektronisk), 2009b).  

3.5 Säkerhetskultur 
Rollenhagen (2005) menar att innan man kan prata om säkerhetskultur behövs en definition 
av begreppet säkerhet. Rollenhagen (2005) anser att säkerhetskulturbegreppet är komplext. 
Båda begreppen säkerhet och kultur kan ha flera olika betydelser. Att studera psykologi och 
samhällsteorier kan utgöra en bra grund för utveckling av begreppet säkerhetskultur 
(Rollenhagen, 2005). 
 
Arbetet med förebyggande säkerhetsåtgärder har pågått länge inom olika industrier där 
olyckor kan orsaka allvarliga konsekvenser (SKI, 2006). Begreppet säkerhetskultur är något 
som uppkom efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl år 1986 (Akselsson, 2008). IAEA 
(International Atomic Energy Agency) definierade då säkerhetskultur som: 
 
”Safety Culture is that assembly of characteristics and attitudes in organisations and 
individuals which establishes that, as an overriding priority, nuclear plant safety issues receive 
the attention warranted by their significance” Citat IAEA (elektronisk), 2002. 
 
”Säkerhetskultur är den sammansättning av karaktäristika och attityder i organisationer och 
hos individer som etablerar, med en övergripande/dominerande prioritering, att 
säkerhetsfrågor vid kärnkraftsanläggningar får den uppmärksamhet som berättigas av deras 
betydelse” (IAEA (elektronisk), 2002)1. 
 
IAEA (1998) menar att en säkerhetskultur är även en sammanslagning av värderingar, moral, 
normer och standard av vad organisationen anser vara ett acceptabelt beteende. 
Säkerhetskulturen ska genomsyra alla individer i organisationen och ledningens engagemang 
är mycket viktigt. En säkerhetskultur inkluderar personsäkerhet, anläggningssäkerhet och 
nukleär säkerhet.1 Rollenhagen (2005) anser att en säkerhetskultur behöver vara tillräckligt 
flexibel och ha tillräcklig mångfald för att kunna anpassas till nya förutsättningar.  
 
I en organisation sker ständigt en avvägning mellan säkerhet och produktion. Denna 
avvägning påverkas av ett antal faktorer, exempelvis kultur, konjunktur och synlighet 
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(Akselsson, 2008). IAEA (1998) menar även att en prioritering av olika händelser är 
nödvändiga för att kunna hantera olika situationer. Ett kontinuerlig lärande och förbättrade 
processer har en stor roll när det gäller att utveckla och underhålla en bra säkerhetskultur. För 
att kunna utveckla och implementera en bra säkerhetskultur krävs ett samarbete från varje 
individ inom organisationen.1 Rollenhagen (2005) talar även om att en separation av 
säkerhetskulturen med andra organisationskulturer kan bli problematiskt, eftersom olika 
faktorer påverkar och samspelar på olika sätt med hur organisationen förhåller sig till 
säkerheten. 
 
Enligt Reason (1997) är anledningen till att ha en säkerhetskultur den att kunna reducera 
oönskade händelser. En säkerhetskultur skapas av en informationskultur, som indelas i fyra 
element, nämligen:  

1. Lärande kultur 
2. Rättvis kultur 
3. Flexibel kultur 
4. Rapporteringskultur1 

Vid en lärande kultur söks kunskap för att få en ökad säkerhet och även tillämpningen av den 
kunskapen (Akselsson, 2008). I en rättvis kultur krävs förtroende, där arbetstagarna blir 
uppmanade (även belönade) att informera om viktig säkerhetsrelaterad data. Här finns en klar 
linje mellan acceptabelt och oacceptabelt beteende. En organisation med en flexibel kultur har 
i de flesta fall förmågan att skifta mellan konventionell hierarki till en mer platt organisation, 
där kontroll och ansvar ges till experten på plats. Organisationen ska gå tillbaka till den gamla 
hierarkin när krisen är över. Alla system som behandlar säkerheten är beroende av den vilja 
som organisationen har för att delta. Då är det viktigt att ha en bra rapporteringskultur inom 
företaget, där individen kan rapportera in sina erfarenheter och misstag (Reason, 1997).1 

 
NRC (The Nuclear Regulatory Commission) definierar säkerhetskultur som: 
 
“the necessary full attention to safety matters” (Citat: NRC (elektronisk), 2010) 
 
”Säkerheten ges den uppmärksamhet som behövs” (NRC (elektronisk), 2010)1 

 
och 
 
“personal dedication and accountability of all individuals engaged in any activity which has a 
bearing on the safety of nuclear power plants. A strong safety culture is one that has a strong 
safety-first focus.” (Citat: NRC (elektronisk), 2010) Citaten är utformade efter IAEAs 
definition (enligt ovan).  
 
”ett personligt ansvar och hängivenhet hos individer som är engagerad i någon aktivitet som 
har inverkan på säkerheten på ett kärnkraftverk. En stark säkerhetskultur innebär att fokus 
ligger på begreppet säkerheten främst. ” (NRC (elektronisk), 2010)1 
 
NRC nämner SCWE (Safety conscious work environment), som innebär att en anställd ska bli 
uppmuntrad att ta upp säkerhetsfrågor. Dessa säkerhetsfrågor ska även ges tillräcklig 
genomgång och prioritet av åtgärdsgenomförande beroende på frågans magnitud. Det anses 
även att lämplig feedback ska ges till alla berörda under processens gång (NRC (elektronisk), 
2010).1 
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Några av de fenomen som diskuteras under begreppet säkerhetskultur är: 

• Säkerhetens prioritet 
o Sammanför i väldigt generella termer den uppmärksamhet och prioritet som 

säkerhetsrelaterade frågor får 
o Gäller alla nivåer inom organisationen, exempelvis balansen mellan säkerhet 

och andra faktorer samt återkoppling för säkert och inte säkert beteende 
• Kommunikation 

o De stilar, frekvenser och metoder för att kommunicera inom organisationen 
o Förmågan att få ner säkerheten på en individnivå 

• Kompetens  
o Kvalitet, konsekvens och innehåll av utbildnings och träningsprogram, 

inkluderat återkoppling och utvärdering 
• Riskuppfattning och attityder 

o En delad och korrekt uppfattning av de olika typerna av risker som finns i 
organisationen och en tilltro till kontrollmekanismerna som organisationen har 

o Öppenhet till diskussion om eventuella fel och svagheter i organisationen 
o Att inte okritiskt acceptera osäkra beteenden 

• Normer 
o Ha en klar definition (som är uttryckt och kommunicerad) av de normer som 

organisationen anser framhäva och vidareutveckla säkerheten 
o Individuellt ansvar hos ledningen och medarbetare att leva upp till de normer 

som organisationen har 
• Öppenhet och lärande 

o Lära av tidigare erfarenheter 
• Förstå externa faktorer  

o Analys och förståelse av externa faktorer som kan påverka säkerheten, som 
ändrade attityder och nya myndighetsdirektiv (Rollenhagen, 2005) 

3.6 Förändringsarbete i en organisation – Allmänna teorier 
Tillvaron som människan lever i idag kännetecknas av en livslång förändringsprocess. 
Därigenom påverkar organisationen den enskilda individen och vise versa (Angelöw, 1991). 
Att förändras är nödvändigt, enligt Alvesson et al (2008), för ett företag för att kunna överleva 
i dagens samhälle.  
 
De flesta organisationerna är toppstyrda och då de anställda blir presenterade en färdig 
paketlösning på förändringen leder det ofta till att motstånd mot förändringen uppstår. Om 
förändringen tas emot med välkomnande eller med motstånd har bland annat att göra med 
tryggheten, arbetsinnehållet och förmåner som förändringen medför för den enskilda 
individen. Att göra anställda delaktiga i förändringsprocessen är en stötepelare i det goda 
förändringsarbetet (Angelöw, 1991).  
 
Enligt Alvesson et al (2008) råder det en allmän föreställning om att kulturen behöver vara en 
central del av förändringsarbetet, annars misslyckas förändringen. Angelöw (1991) menar att 
ett förändringsarbete bör rikta in sig på att analysera och förändra värderingar inom olika 
arbetsgrupper i organisationen samt att värna om organisationens utsatta individer. En central 
förändringsfaktor är motivationen/viljan att genomföra en förändring hos de anställda och 
ledningen. Ett hinder i det goda förändringsarbetet är bristfällig och förvanskad information, 
exempelvis ryktesspridning.  
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Alvesson et al (2008) skriver om fyra olika former av förändring, fixera och bevara (anpassar 
organisationens villkor för att slippa genomföra större förändringar), bygga och utveckla 
(bygger vidare på system och strukturer för att komplettera dem), förflytta och omlokalisera 
(förändrar systemet i sig) samt frigöra och nyskapa (en total omvandling av organisationen). 
 
Ett samspel mellan organisationen, individerna och vilja att genomföra en förändring är ett 
måste för att förändringen ska bli genomförbar. Alltså behövs en mogen organisation, 
individer som är positiva och öppna samt en tydlig vilja bland cheferna för en lyckad 
organisationsförändring (Alvesson, 2008).  
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4 Arbetsmiljöarbete på Forsmarks Kraftgrupp AB 
I detta kapitel beskrivs en del av Forsmarks Kraftgrupp ABs arbetsmiljöarbete. En 
beskrivning av Forsmarks Kraftgrupp ABs arbetsmiljöorganisation inleder kapitlet om 
fortsätter till säkerhetskulturen på företaget och avslutas med organisationens rutin för 
organisation och verksamhetsförändringar. De två senare kapitlen är kopplat till teorin. 
 

4.1 Forsmarks Kraftgrupp ABs arbetsmiljöorganisation 
Forsmarks Kraftgrupp ABs arbetsmiljöorganisation (figur 3) består av en AMK, en 
riskvärderingsgrupp, huvudskyddsombudet (HAMO), en mångfalds- och jämställdhetsgrupp, 
AME – enheter samt hälsa, miljö och säkerhet (HMS) ett bredningsutskott och 
samverkansgrupp (LOK 2.6 (elektronisk), 2009). 
 
Arbetsmiljökommittén (AMK) sammanträder fyra gånger per år. Kommittén består av fyra 
arbetsgivarrepresentanter och fyra arbetstagarrepresentanter. Huvudarbetsmiljöombudet är 
adjungerad (Canalen (elektronisk), 2009).  
 
Riskvärderingsgruppen hanterar ärenden som är av principiell art eller de ärenden som 
initieras av en ledamot i någon av AME – enheterna. Normalt sker uppdragsinitieringen från 
AMK till HMS och vidare till riskvärderingsgruppen men AMK kan även initiera gruppens 
sammankomst direkt. Arbetsmiljöfrågan som inkommer värderas av gruppen och en 
samverkan sker med berörd AME för att slutföra riskbedömningen. Gruppen omfattar en 
arbetsmiljöingenjör, HAMO och en personalrepresentant (svarar för alla 
personalorganisationer). Vid behov inkallas ytterligare kompetens. Representanterna som 
ingår i gruppen fastställs i AMK (Johansson (elektronisk), 2008). 
 
Arbetsmiljöenheterna finns för varje avdelning, vilka har insyn i respektive avdelnings 
arbetsmiljöverksamhet. AME består av cFX (chef Forsmarks Kraftgrupp AB X-avdelning), en 
arbetstagarrepresentant samt samordnande arbetsmiljöombudet (SAMO) (Canalen 
(elektronisk), 2009).  
 
HMS – enheten sammanträder minst en gång per kvartal, innan AMK – mötena. Ärendena 
som behandlas är av principiell art eller då någon ledamot i AME begär att ärendet ska 
granskas av gruppen (LOK 2.3 (elektronisk), 2009). 
 
Enligt instruktion F-I-324 Rapportering av arbetsskada, tillbud, arbetsmiljörisk eller 
miljöhändelse samt rapportering till myndigheter (Johansson (elektronisk), 2009c) ska de 
inträffade arbetsskadorna och tillbuden tas upp på arbetsmiljöenheternas möten. Årliga 
sammanställningar ska göras över avdelningens arbetsskador och tillbud. Den gemensamma 
sammanställningen för hela företaget på denna statistik ansvarar FQ för, samt dess delegering 
till arbetsmiljökommittén och ledningen. 
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Figur 3. Forsmarks Kraftgrupp ABs arbetsmiljöorganisation Källa: LOK 2.6 (elektronisk), 2009 

4.2 Säkerhetskultur på Forsmarks Kraftgrupp AB 
Forsmarks Kraftgrupp AB har definierat säkerhetskultur som attityder, värderingar och 
beteenden hos individer och organisationen vilka påverkar säkerheten. En hög säkerhetskultur 
fås och behålls genom medarbetare som har bra kunskap, erfarenhet, egenkontroll, 
engagemang, ansvar, kommunikation, konsekvensinsikt, vaksamhet och ödmjukhet 
(Wahlberg (elektronisk), 2008). 
 
Som teorin i avsnitt 3.6 exemplifierar finns många olika definitioner på begreppet 
säkerhetskultur. Forsmarks Kraftgrupp AB arbetar med säkerhetskultur genom bland annat 
ERFKA (via MTO och avvikelsehantering) (Bohlin (elektronisk), 2009), Forsmarks 
säkerhetsindex (FSI) (via fyra olika mätområden som innefattar: hur väl anläggningen 
hanteras, otillgänglighet i säkerhetssystem och dess påverkan, olösta säkerhetsfrågor och 
attityden till säkerhetsfrågor där säkerhetskulturenkäten ingår som en del) (Canalen 
(elektronisk), 2010) och human performance (via egenkontroll, PJB (Pree Job Briefing) och 
kommunikation) (Westring (elektronisk), 2010).  
 
Organisationen diskuterar, har rutiner och/eller instruktioner för de fenomen (ovan) som ofta 
diskuteras under begreppet säkerhetskultur. Bland annat är stora frågor säkerhetens prioritet, 
kommunikation, kompetens och normer. ∗ 

 
Organisationens säkerhetsfilosofi handlar om barriärstänkande. Fungerar inte en barriär tar 
barriär nummer två över och så vidare (Canalen (elektronisk), 2010).  
 
Kärnkraftverken blir granskade av olika granskningsorgan, bland annat OSART (Operational 
Safety Review Team) vilket är IAEAs mest kända granskningstjänstsorgan. OSART granskar 
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kärnkraftsbolagens säkerhetsarbete (SSM, 2008). År 2008 granskade OSART Forsmarks 
kärnkraftverk. Uppdraget var att bland annat granska områden inom ledning, organisation och 
administration, underhåll, nödlägesplanering och organisationens beredskap för nödlägen 
samt återkoppling av erfarenheter (IAEA (elektronisk), 2008).1 

 
OSART teamet bedömde att informationsutbytet mellan experterna från teamet och verkets 
personal var öppen, professionell och produktiv. Ledningen har implementerat flera bra 
program för att ytterligare höja säkerheten på verket. OSART fann områden med redan bra 
utveckling, som: 

• att använda simulatorn för att träna komplexa händelser och för att demonstrera 
arbetsmetoden i ett kontrollrum 

• datoriserad övervakning av säkerhetsfunktioner och driftsstatus 
• effektiv användning av brandceller för att förhindra spridning av brand och 

rökutveckling (IAEA (elektronisk), 2008)1 
 
Granskningsteamet fann även förbättringsområden, som 

• organisationen borde implementera en oberoende granskning av säkerheten vars 
uppgiftsansvar är att upprätthålla säkerheten externt oberoende av företagets 
organisation 

• inom området driftserfarenheter bör ett system införas innefattande utbildning och 
återträning som bland annat behandlar erfarenhetsåterföring; tydliga kriterier bör 
finnas med för nära rapportering 

• en förbättring bör ske inom organisationen och arbetsmetoderna för att minimera 
risken för personalen att utsättas för strålning eller spridning av radioaktivitet (IAEA 
(elektronisk), 2008)1 

 
Organisationen har skrivit och genomfört en åtgärdsplan för att åtgärda OSARTs 
kommentarer. Några frågor togs upp till koncernnivå medan andra arbetade organisationen 
själv på. Exempelvis uppdaterades dokumentationen om erfarenhetsåterföringen varpå 
utbildning skedde (Johansson (elektronisk), 2009b).  

4.3 Forsmarks Kraftgrupp ABs rutin för organisations- och 
verksamhetsförändring 
Då ett kärnkraftverk genomför organisatoriska förändringar ska dessa enligt SSM 
säkerhetsgranskas och ibland ska de även anmälas till myndigheten. En orsak till framtagande 
av förändringsrutinen är att det underlättar genomförandet och acceptansen av den kommande 
ändringen samt att förändringen ofta berör flera enheter och kan påverka individen på olika 
sätt. Organisationsförändringen ska även granskas ur ett arbetsmiljöperspektiv (Johansson 
(elektronisk), 2009a).  
 
Det är mycket viktigt att ledningen är engagerad i alla skeden av förändringsarbetet. Att ha 
ledningen involverad kan även påverka då en strävan kan uppstå om att återgå till den gamla 
organisationen. Ovanstående kan vara en anledning till att integrera ledningen även vid 
mindre organisationsförändringar (Johansson (elektronisk), 2009a). 
 
Ansvarsfördelningen är beskriven i LOK 2.1, där det bland annat står att det är linjechefen 
(chefen över arbetstagarna som påverkas av förändringen) som ansvar för att samverkan 
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mellan berörda parter sker. Rutinen vid organisations- och verksamhetsförändringar syftar 
bland annat till att kunna redovisa på ett uppehållande av säkerheten inom en acceptabel nivå 
före, under och efter genomförda organisations- eller verksamhetsförändringar (Johansson 
(elektronisk), 2009a). 
 
En stor vikt läggs på att ta fram en kommunikationsplan och tidplan i ett tidigt skede, för att 
kunna strukturera upp arbetet och skapa förutsättningar för delaktighet och dialog hos 
medarbetarna. Att en rak och tydlig tvåvägskommunikation förs är viktigt eftersom det inger 
en känsla av delaktighet i förändringsprocessen. Det påpekas även att en dialog ska föras 
kontinuerligt från början till slutet vid förändringsarbetet. Bland annat nämns syftet med 
förändringen, konsekvensen av förändringen, riskbedömningar och säkerhetspåverkan som 
några viktiga frågor att belysa i en kommunikationsplan. Informationen ska delges direkt till 
berörda chefer för att sedan vidarebefordras till medarbetarna. Detta leder till ökat förtroende 
för cheferna samt minskar ryktesspridningen (Johansson (elektronisk), 2009a). 
 
Dialog ska föras med FQM (vid arbetsmiljöärende), FP (vid medarbetar- och 
kommunikationsfrågor), de berörda organisationsenheterna och även HAMO/SAMO (vid 
samverkan) under förändringsarbetet. HAMO eller enheternas AMO ska involveras i ett tidigt 
skede i processen. Förändringsarbetet ska även ske i samverkan med medarbetarna. AMO 
företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor (enligt AML (2010) 6 kap. 4§) och ska därför 
deltaga i planeringen av nya/ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och 
arbetsorganisation. Medarbetarna ska få en rimlig chans att delta i förändringsarbetet 
(Johansson (elektronisk), 2009a). 
 
Förändringsförslagen ska alltid tolkas utifrån kraven i SSMFS (2008:1). Bedömning av 
förslagen ska omfatta risken för försämrad säkerhetskultur och försämring avseende hur 
säkerhetsfrågor hanteras i organisationen (Johansson (elektronisk), 2009a).  
 
Rutinen påpekar att en tydlig beskrivning över framtida kommunikationsvägar i den nya 
organisationen bör genomföras i ett tidigt skede. För att underlätta utvärderingsstadiet och 
erfarenhetsåterföringen ska dokumentation ske under arbetet gång. Processen ska sedan 
dokumenteras i rapportform (Johansson (elektronisk), 2009a). 
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5 Nulägesbeskrivning 
För att få en uppfattning om hur Forsmarks Kraftgrupp ABs arbetsmiljöprestanda ser ut i 
dagsläget genomfördes en nulägeskartläggning. Detta kapitel beskriver resultatet av 
kartläggningen och är främst baserad på intervjuerna, men innehåller även information från 
bland annat funnen dokumentation. De åsikter som framkommer i texten nedan är tagna ur 
intervjuerna där en del av åsikterna enbart gäller för enskilda personer medan andra är mer 
samstämmiga inom organisationen. Svaren varierar utifrån den intervjuades område och 
position i organisationen.  

5.1 Internt  

5.1.1 Allmänt  
Arbetsklimatet på Forsmarks Kraftgrupp AB upplevs av majoriteten av de intervjuade som 
väldigt bra och positivt. Detta är främst beroende på medarbetarna och arbetsuppgiften men 
även till viss del chefernas förtjänst. Det finns bra relationer och kamratskap på 
avdelningarna. Även en tillfredsställelse i arbetsuppgifterna finns. Dock har det framkommit 
att majoriteten av de intervjuade kan känna sig stressade och pressade i olika 
arbetssituationer.  
 
Det övervägande arbetsmiljöproblemet som organisationen upplever idag är just stress, att 
tiden inte räcker för det som är planerat. Det är lätt att organisationen skjuter 
arbetsmiljöarbetet åt sidan om deadlines och andra viktiga datum närmar sig. Vilket gör det 
extra viktigt att cheferna säger ifrån och talar om att arbetsmiljöarbetet får ta tid och att det är 
lika viktigt oavsett andra arbetsuppgifter.  
 
Mycket av organisationens arbetsmiljöarbete har tidigare enbart kretsat kring strålskydd med 
de radiologiska frågorna som bas. Detta har idag uppmärksammats och en förändring är under 
bearbetning där även de fysiska och psykosociala frågorna kommer mer och mer upp på 
bordet. Den svagaste länken i de ovannämnda stegen är den psykosociala arbetsmiljön. I 
dagens läge behandlas alla tre stegen mer eller mindre ute i organisationen. Organisationen är 
uppmanad att arbeta efter STARK, Stanna upp – Tänk efter – Agera – Reflektera – 
Kommunicera, vilket idag har fått en acceptans bland arbetstagarna den tidigare inte haft.  
 
Inom organisationen pratar man om tre olika säkerhetsbegrepp, nämligen omgivningssäkerhet 
(tredje man), anläggningssäkerhet (försäkring, brandbelastning, katastrof och haverier) samt 
personsäkerhet (individen). Organisationen anser att de arbetar bra med dessa begrepp även 
om förbättringar fortfarande behöver genomföras.  
 
Några avdelningar har områdesansvariga för arbetsmiljön. Andra avdelningschefer påpekar 
även att de är måna om att arbetstagarna ska ha en direkt påverkansmöjlighet på sin egen 
arbetsmiljö.  
 
Att få en certifiering av arbetsmiljöområdet är ett förbättringsförslag som kom fram under 
intervjuerna, eftersom att det tvingar organisationen att hålla kvar nivån på arbetsmiljöarbetet 
som i sin tur ger ett kontinuerligt arbete, vilket på lång sikt leder till bra kvalitet.  
 
Organisationen har hittills certifierat ledningssystemet för miljöområdet. Det andra 
ledningssystemet utgörs av LOK (företagets lednings- och kvalitetshandbok), en form av 
grunddokument för ledningssystemets uppbyggnad.  
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5.1.2 Arbetsmiljöpolicy  
Alla intervjuade chefer meddelar (direkt och/eller indirekt) att ansvaret för 
arbetsmiljöuppgifterna ligger på linjeorganisationen vilket finns skrivet i arbetsmiljöpolicyn. 
Några av de intervjuade anser att det vore bra om arbetsmiljöpolicyn kunde prövas minst en 
gång per år. Detta för att den ska vara uppdaterad med organisationen.  

5.1.3 Faror och risker  
Arbetsmiljöfrågorna hanteras genom ergonomiska ronder och andra arbetsmiljöronder, 
personliga hälsoprofiler har exempelvis upprättas med hjälp av Previa, analysering av 
resultaten från My Opinion (medarbetarenkät) görs och åtgärder sätts in därefter. PJB (Pre Job 
Brefing) sker vid större arbeten, AMO (arbetsmiljöombud) utnyttjas för råd, regelbunda 
gruppmöten/morgonbön där informationsutbyte sker samt att avdelningarna ingår i en AME 
(arbetsmiljöenhet). AME – ärendena går sedan vidare till AMK (arbetsmiljökommittén). 
Bland annat läggs My Opinion – resultatet och åtgärderna in i verksamhetsplanen för 
avdelningen. My Opinion – enkäten berör organisatoriska och psykosociala frågor, enhetsvisa 
och i grupp om gruppen är tillräckligt stor.  
 
Hanteringsprocessen av skyddsanvisningar till olika arbeten har stor potential till förbättring, 
eftersom de inte alltid tas ut som de ska. Ofta återkommer samma arbetsmiljöproblem på 
arbetsmiljöronderna eftersom ingenting händer trots påpekanden. Detta gäller både under 
revision och i vanlig drift. Ett förslag på lösning till detta problem som framkom under 
intervjuerna är att ha tätare uppföljning av skyddsronderna, vilket gör att gapet mellan den 
upptäckta bristen och den faktiska åtgärden blir mindre. Ännu en nackdel är då 
arbetsmiljöronderna är klent bemannade och kompetensfördelningen inom gruppen inte finns 
för att ronderna ska bli effektiva.  
 
Genomförandet av riskbedömningen ligger på arbetsledningen. Där finns olika barriärer bland 
annat genom skyddsgruppen och beredarna, dock anser många av de intervjuade att då många 
arbeten är återkommande kan en risk för mindre noggrann granskning uppstå. En 
riskbedömning ska genomföras redan i planeringsstadiet och inte som det görs idag vid 
ombyggnadsskedet. Detta är organisationen medvetna om och de arbetar med att tydliggöra 
riskbedömningsprocessen. Många personer i organisationen tycker det är svårt att greppa var 
gränsen ska gå, vad som gäller, vilka som ska delta med mera. Detta gäller genomförandet av 
arbetsuppgifter och vid exempelvis val av kemisk-teknisk produkt. Det finns idag fyra olika 
former då riskbedömningar genomförs inför olika arbeten. Den första är i direkt anslutning till 
arbetet i beredningsfasen. Den andra formen är där en två veckors plan uppförs och arbetena 
bedöms om det ska genomföras en PJB. Den tredje formen är då en riskbedömning genomförs 
innan exempelvis en revision startar. De ovannämnda bedömningarna ska vara skriftliga. Den 
fjärde och sista formen är då den enskilde arbetstagaren bedömer situationen i direkt 
anslutning till arbetets början. Denna bedömning är endast muntlig.  
 
Ett exempel på ett riskmoment som kan inträffa är då olika nationaliteter arbetar tillsammans 
där språket kan bli en risk, exempelvis under en revision. Detta är något som organisationen 
arbeta intensivt på för att hantera. 
 
Förändringsarbeten följs idag av bland annat AMO och AME – enheten i ett tidigt skede. 
Detta för att minimera extra arbete på grund av mindre bra underlag/planering vid beredning 
av arbeten. Ett förbättringsförslag enligt några av de intervjuade är att lättare kunna gå bakåt i 
beredningsarbetet och föra en dialog mellan berörda enheter. Det skulle underlätta 
spårbarheten i beredningsarbetet.   
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Vid upphandling av tjänster och material har Forsmarks Kraftgrupp AB en kravlista som 
kommer från Vattenfall supplier bank. Arbetsmiljöfrågorna täcks upp på ett bra sätt via denna 
kravlista. Resten av organisationen upplever att de inte är involverade i inköpsprocessen, dock 
har majoriteten av de intervjuade ett önskemål om att bli det.  
 
Tillbud och olycksfall rapporteras i ERFKA (Erfarenhetsåterföring Forsmarks Kraftgrupp 
AB) vilket kommer leda till ett bättre och enklare sätt att få fram erfarenheter från bland annat 
tillbudsrapporterna. ERFKA är både ett datasystem och en arbetsprocess. Det blir som ett eget 
litet säkerhetsarbete som aldrig slutar och gör att trender kan fås fram enklare. 

5.1.4 Lagar och andra krav  
Stöd finns inom organisationen och myndighetskraven täcks in från olika avdelningar på ett 
bra sätt när det gäller SSM-föreskrifterna men stödet är inte lika bra när det gäller andra 
myndighetskrav. Vissa avdelningar har en årsvis genomgång av regler från olika myndigheter 
samt att BAM – kursen (Bättre arbetsmiljö) finns för återträning. En önskan från de 
intervjuade är dock att uppdateringen av förändringar i arbetsmiljölagstiftningen ska ske med 
jämnare mellanrum.  
 
Bland annat nämns AML, kemikalieinspektionen och lagen om transport av farligt gods som 
lagar och myndigheter olika avdelningar berörs av. Några avdelningar har även personal som 
uppdaterar övriga individer på avdelningen när lagar uppdateras. Organisationen förlitar sig i 
övrigt på FQ vid förmedling av nya krav och lagar. 

5.1.5 Mål och handlingsplaner 
Ett önskemål från några av de intervjuade är att organisationen ska sätta upp mer tydliga mål 
på förbättringsområden. En del av organisationen anser även att det skulle vara önskvärt att få 
mer tankar och idéer från AMO när det gäller förändringsarbetet. Att leva som man lär och 
anamma arbetsmiljötänket är något organisationen anser sig behöva arbeta vidare på. Att 
tydligt visa och ta upp ledningens åsikter och beslut i arbetsmiljöfrågorna är viktigt för att nå 
ut med budskap och lyckas genomföra målen anser några av de intervjuade.  
 
Organisationens arbetsmiljöåtaganden uttrycks i företagsprogrammet och kommuniceras 
inom ledningsgruppen samt i AMK/AME. I företagsprogrammet står arbetsmiljömålen för 
hela Forsmarks Kraftgrupp AB, vidare bryts målen ner i verksamhetsplaner för olika 
avdelningar. Vissa avdelningar har inte brutit ner företagsmålen i verksamhetsplanerna utan 
de menar att det handlar om att bedriva en verksamhet som bidrar till att organisationen 
uppfyller de mål som ledningen har ställt. Ibland har avdelningarna gemensamma 
handlingsplaner för att leva upp till dessa mål. 

5.1.6 Resurser, roller, ansvar, organisationsansvar och befogenheter 
För de flesta organisatoriska enheterna är inte de begränsande faktorerna till 
arbetsmiljöfrågorna ekonomin, utan det ligger i tiden och resurserna. Dock är det viktigt att 
frågan lyfts från rätt håll (linjevägen) i organisationen annars kan konflikter, frustration och 
merarbete uppstå. Exempelvis på grund av en kommunikationsmiss, som att individen kanske 
inte uppfattar att åtgärder redan har vidtagits utan fortsätter det egna arbetet med att ta fram 
åtgärder.  
 
Forsmarks Kraftgrupp AB har delat upp funktionsansvar, resultatansvar, verksamhetsansvar, 
fackansvar och produktionsansvar inom organisationen. Funktionsansvaret ligger på 
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avdelningen för säkerhet och miljö (FQ). Det innebär bland annat att avdelningen har 
myndighetskontakterna, att de tolkar lagar och att de ska vara ett stöd till organisationen inom 
området. Ett funktionsansvar kan likställas med ett processansvar inom andra industrier. 
Skyddsavdelningen FMS har ett fackansvar för det fysiska skyddet och innebär att de 
ansvarar för en kvalificerad sakbedömning och att andra avdelningar gör upp årsvisa kontrakt 
med FMS (internleverantörer). Vilket också innebär att de konkurrerar med entreprenörer i 
frågan, även om de enligt LOK ska ges förtur till bedömning och åtgärder inom det fysiska 
skyddet. De ska de även fungera som en stödfunktion till övriga organisationen. Fackansvaret 
för det psykosociala arbetsmiljöarbetet ligger på FP (personalavdelningen). Funktionsansvaret 
avser ett företagsgemensamt ämnesområde eller process som kräver samordning av 
gemensamma och övergripande aktiviteter i syfte att nå effektivare hantering. 
 
Ambitionen att genomdriva ständig förbättring i arbetsmiljöarbetet hanteras olika på olika 
avdelningar. Några avdelningar har i dagsläget inga ständiga förbättringsarbeten på gång 
medan andra arbetar med detta på en regelbunden basis, exempelvis genom möten och 
åtgärder via My opinion och säkerhetskulturenkäten. 

5.1.7 Kompetens, utbildning och medvetenhet 
Mycket av det som intervjupersonerna tycker att organisationen behöver förbättra är även 
saker som de tycker är svårhanterligt. Exempelvis att få in arbetsmiljöarbetet i den dagliga 
verksamheten, att tiden inte räcker till, att nå ut i praktiken, att omständiga processer gör det 
svårt att genomföra praktiska åtgärder och innebär att risken för att ta genvägar i arbetet ökar 
markant. Det tar tid att genomföra förändringar på ett kärnkraftverk. Därför är en skillnad 
mellan kärnkraftsstandard och svensk standard för till exempel kontorsbyggnader önskvärd 
eftersom förändringar blir lättare att genomföra på exempelvis industriområdet. 
Kontorsbyggnaderna har inte en direkt anknytning till den kärntekniska verksamheten fast de 
blir styrda under kärntekniska lagar, som bland annat reglerar förändringar i anläggningarna.  
 
Det upplevs även som svårt att få individen att inse sina begränsningar och att få fram en ökad 
medvetenhet inom området. Nästan 50 procent av cheferna anser att den svåraste frågan att 
hantera inom arbetsmiljöområdet är den psykosociala arbetsmiljön (bland annat i frågan om 
att nå ut till medarbetarna). Medan cirka 20 procent av de intervjuade anser att det är tiden för 
att utföra arbetsmiljöuppgifterna som är svårt att balansera med de ordinarie arbetsuppgifter 
individen har.  
 
För att öka medvetenheten kring arbetsmiljöarbetet används bland annat utbildning, exempel 
är BAM – kursen och skyddsombudsutbildning. Dock verkar det som att deltagandet på 
kurser ibland bortprioriteras till förmån för andra uppgifter.  

5.1.8 Kommunikation, deltagande och samråd 
Några förbättringsförslag som kom upp under intervjuerna var att uppföljning, återkoppling 
och utvärdering av arbetsmiljöfrågorna bör förbättras. Det var även önskvärt att få ett bättre 
stöd ute i organisationen inom arbetsmiljöområdet. En arbetsmiljösamordnare som hjälper till 
att utveckla arbetsmiljöarbetet och fungera som en drivande motor och idégivare med 
influensenser utifrån behov. 
 
Att samarbeta och samverka med andra kärnkraftverk i arbetsmiljöfrågor gör att 
organisationen kan dra nytta av andras erfarenheter och smarta idéer. Ett exempel på att detta 
genomförs är då erfarenheter av olyckor kommer från andra kärnkraftverk och sprids ut i den 
egna organisationen till berörda intressenter.  
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Deltagande på andra avdelningars AME – möten har genomförts i vissa delar i 
organisationen. Det beskrivs att ibland är det som att AMK och AME – enheterna lever i sin 
egen värld utanför organisationen. En integrering eller möten borde finnas för att 
organisationens andra enheter ska bli mer delaktiga i vad som sägs. Dessa möten kan 
genomföras både före och efter AME.  
 
Alla leverantörer ska ta del av foldern Anvisningar för arbete i Forsmarks Kraftgrupp AB 
samt gå utbildningar. Nytt för i år är att de även ska anmäla arbetsmiljöombud och redogöra 
för sin arbetsmiljöorganisation. 
 
Vid organisationsförändringar anser de flesta avdelningar att de blir rådfrågade då 
förändringen berör dem. En del anser även att det ingår i det dagliga arbetet att diskutera 
arbetssättet.  

5.1.9 Dokumentation och dokumentstyrning 
Att dokumentera problem som uppmärksammas är ingen svårighet idag och risken för att få 
reprimander är mycket liten (det vill säga en ”non blame – culture” finns) när 
arbetsmiljöfrågor väcks. Tidigare fanns en förnekelse av arbetsmiljöproblem vilket har 
uppdagats, idag har det synsättet förändrats. Organisation är bra på att lösa enkla, rättframma 
arbetsmiljöproblem. 
 
Forsmarks Kraftgrupp AB har idag många instruktioner som ska följas. Organisationen i sig 
är mycket formell och det krävs beslut och instruktioner till det mesta.  
 
En brist i instruktionsanvändandet har att göra med att instruktionerna ofta är kända men inte 
riktigt förstådda. Det finns många informella instruktioner (praxis) som inte är nedskrivna. 
Instruktionerna för arbetsmiljöfrågor är i sig mer av en visionär typ och inte av en 
handledande typ. Ofta finns det inte avdelningsspecifika instruktioner inom 
arbetsmiljöområdet utan det är enbart kopplat till hela organisationen. Organisationens 
dokumenthanteringssystem är uppbyggt för att det senaste dokumentet ska finnas där. Där 
visas även vilken status dokumentet har. Det är varje persons ansvar att uppdatera sig då 
instruktionerna de berörs av förändras.  

5.1.10 Beredskap och agerande vid nödlägen 
Beroende på vilken avdelning en individ befinner sig ska de vara mer eller mindre behjälpliga 
vid brand eller personskada. För mindre händelser (då det gäller skada av någon eller några 
personer) sker ingen övning, dock finns funderingar om att få igång någon form av 
träningsprogram på detta. Mindre haverihändelser kan övas via skrivbordsövningar1 där 
scenariot gås igenom. Kurser inom området sker inte bara på Forsmarks kärnkraftverk utan 
även på Barsebäcks kärnkraftverk. Haveriövningarna är väl förbereda samt strukturerade och 
sker en gång/år på olika block.  

5.1.11 Prestandamätning och övervakning 
En årlig uppföljning av effekten som arbetsmiljöarbetet har på organisationen sker vid 
verksamhetskonferens samt vid kvartals-, halvårs- och årsrapport. Skyddsronder samt 
olycksfalls- och tillbudsrapportering är andra sätt att mäta effekten av arbetsmiljöarbetet. Två 

                                                 
1 haverihändelsen gås igenom i teorin vid ett bord och inte i praktiken 
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sätt att se om effekten av arbetsmiljöarbetet fungerar är att sjukfrånvaron1 har minskat och att 
antalet rapporterade händelser (olycksfall, tillbud och nära händelser) har gått upp. Arbete har 
med blanketter för tillbud, olycksfall och erfarenheter har skett för att de ska vara 
lättillgängliga för alla i organisationen. På morgonbönen har olycksfall och tillbud blivit en 
standardpunkt.   

5.1.12 Utredning av incidenter, avvikelser, korrigerande och 
förebyggande åtgärder  
Vid incidentutredning används ofta en MTO – utredning (Människa, Teknik, Organisation). 
Där anser alla de tillfrågade att de blir tillräckligt involverade i utredningsarbetet. 
Återkoppling sker via intervjuer samt att slutrapporten fås innan den är fastställd. En 
förbättringspunkt som föreslogs är att fånga upp och föra en dialog direkt efter ett olycksfall 
eller tillbud har inträffat.  

5.1.13 Ledningen 
Den allmänna åsikten är att högsta ledningen (vd och ledningsgruppen) är medveten om 
arbetsmiljöfrågan. Dock anses att det är tiden som sätter begränsningar för ledningen när det 
gäller involveringen i arbetsmiljöarbetet. Det är inte alltid de hinner driva och visa det 
engagemang som krävs. De har dock gjort tydligt att konceptet STARK ska tillämpas samt att 
arbetsmiljöombuden förväntas stoppa arbeten om det behövs. Arbetsmiljöarbetet har även 
vuxit ur säkerhetskulturarbetet. Detta visar sig bland annat genom samtalsämnena på 
morgonbönen. Andra anser att de visar engagemang genom att ha tagit fram ett enskilt 
företagsprogram för arbetsmiljö.  
 
Forsmarks Kraftgrupp AB strävar efter att befinna sig inom World Class vilket inkluderar 
säkerheten, för både människor och reaktor. Detta har vdn uttryckt och det visar på 
engagemang för skyddet av de anställda samt arbetsmiljöarbetet inom organisationen. Dock är 
det inte alltid att budskapet når ända fram, vilket kan ses som att ledningen inte handlar 
tillräckligt kraftfullt. Det upplevs också i vissa delar av organisationen att ledningen inte 
riktigt syns i den mån de kanske borde synas. Marknadsföringen inom organisationen av 
arbetsmiljöarbetet har företaget inte lyckats med riktigt. Det anses att staben inte är tillräckligt 
stödjande och initierande när det kommer till arbetsmiljöarbetet.  

5.2 Externa företag  
Om arbetsmiljöfrågor kommer upp hanteras de antingen genom att gå till AME – enheten 
eller genom att åtgärdas på en gång om det är möjligt. Riskanalyser genomförs men dock 
styrs arbetena inne på blocken av Forsmarks Kraftgrupp AB via arbetsordrar. 
Entreprenörernas ledning är tydliga med att riskanalyser ska genomföras. Dock varierar 
kvaliteten på och deltagande vid bedömningarna eftersom kompetensen och intresset varierar. 
Organisationen ställer inga krav på att entreprenörerna ska genomföra riskanalyser vid 
arbeten. Forsmarks Kraftgrupp AB har dock instruktioner som styr en del av entreprenörernas 
arbete. Vissa entreprenörer lämnar även rapporter till organisationens respektive block varje 
månad.  
 
Entreprenörerna anser att det vore bra om den egna organisationen hade en medpart inom 
arbetsmiljöområdet hos Forsmarks Kraftgrupp AB. En önskan från entreprenörernas sida 
finns om att få vara med på Forsmarks Kraftgrupp ABs AME – möten. Vissa av 
entreprenörernas arbetsmiljöombud har precis börjat gå på möten med Forsmarks Kraftgrupp 
                                                 
1 Ett mått som kan variera med (låg eller hög) konjunkturen i samhället 
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ABs arbetsmiljöombud. Medan andra entreprenörer inte har någon regelbunden kontakt med 
Forsmarks Kraftgrupp ABs arbetsmiljöombud. Det upplevs ibland som lite otydligt var 
gränsen går mellan ens eget arbete och andras arbete. 
 
Även entreprenörerna upplever en tidsbrist i sitt dagliga arbete och då är det lätt att 
arbetsmiljöfrågorna skjuts lite grann åt sidan. Dock upplevs det också som att om ny 
skyddsutrustning och annan utrustning (som Forsmarks Kraftgrupp AB står för) behövs är det 
inga som helst problem att få det som önskas.  
 
Entreprenörerna är medvetna om de arbetsmiljöinstruktioner som styr Forsmarks Kraftgrupp 
ABs arbetsmiljöarbete samt vilka av dem som involverar deras egna företag. Önskvärt är dock 
att entreprenörerna får en tydligare bild av de krav som Forsmarks Kraftgrupp AB ställer på 
dem. Detta för att underlätta för entreprenörerna vid kommunikation även inom den egna 
organisationen.  
 
Det finns ingen nedskriven instruktion att entreprenörerna ska genomföra ständiga 
förbättringar inom arbetsmiljöområdet, dock genomförs förbättringar efter de erfarenheter 
som har framkommit. Exempelvis sker utbildning innan arbeten börjar samt att 
entreprenörerna försöker underlätta de anställdas arbete. En tydlig önskan från 
entreprenörerna är att få delta i Forsmarks Kraftgrupp ABs BAM – kurser.  
 
Genom åren har en ökad medvetenhet framkommit efter att olyckor har inträffat. 
Erfarenheterna därifrån har lett till ett tätare samarbete med Forsmarks Kraftgrupp AB. Dock 
upplevs det som en svårighet att nå ut till den egna organisationen i arbetsmiljöfrågan.  
 
En del entreprenörer går egna skyddsronder och om brister inte kan åtgärdas direkt tas kontakt 
med personer i Forsmarks Kraftgrupp ABs organisation. Däremot upplevs att sträckan från 
upptäckta brister i arbetsmiljön till genomförd åtgärd ofta tar lång tid, även om kanalerna vid 
kommunikation mellan organisationen och entreprenörerna finns och är kända. Vid frågan om 
organisations- och verksamhetsförändringar som berör entreprenörernas företag och arbetssätt 
går meningarna isär. Vissa anser att det fungerar bra medan andra anser att de knappt får 
någon information alls.  
 
Även hos entreprenörerna konstateras att vissa frågor från arbetsmiljöronderna inte blir 
hanterade som de borde. Detta kan bero på att bristerna åtgärdas av en annan avdelning som 
kanske gör en annan prioritering av åtgärden. Ytterligare ett steg i denna kedja är då 
återkopplingen av åtgärden missas. När det gäller utredningen av en allvarlig olycka anser de 
att de blir kontaktade i tillräcklig grad, dock framgår att en återkoppling efter utredningen 
kunde bli bättre.  
 
De entreprenörer som berörs övar regelbundet olika nödlägen tillsammans med Forsmarks 
Kraftgrupp AB. Vissa har även egna övningar för att uppehålla rutiner och träna nödlägen.  
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6 Nulägesanalys  
Analysen är baserad på det material som framkom under nulägesbeskrivningen. Avvikelserna 
är främst analyserade mot de krav som OHSAS 18001 ställer, men även mot de risker som 
kan uppstå, myndigheternas föreskrifter och företagets egna regler.   

6.1 Internt  

6.1.1 Allmänt 
Det kan finna många orsaker till att anställda är pressade och stressade. Exempelvis kan det 
bero på kommunikationen mellan enheter och personer inte har hängt med i 
organisationsutvecklingen, eller att tiden till förfogande i är liten i samband med för stor 
arbetsbelastning. Denna stress organisationen känner av kan delvis ligga i grunden att 
individen lever i ett IT–samhälle där individen alltid är kontaktbar, exempelvis genom att ha 
med sig en mobiltelefon. Är individen stressad under en längre period leder det oftast till att 
misstag uppstår i arbetet, vilket skulle kunna vara ett riskmoment. Det är viktigt med en 
återhämtningsperiod efter en längre tid av stress.  
 
Eftersom företaget i sig är väldigt teknikinriktat och -intresserat är det enklare att hantera de 
tekniska bitarna. Därför blir de psykosociala frågorna svårare att prata om och ta till sig, 
vilket är ett riskmoment. Det kan vara lättare för en tekniker att greppa och få framdrift i de 
fysiska frågorna i förhållande till de psykosociala. Frågorna innebär inget konkret att ta på. 
Det är enklare att prata teknik och siffror än att ta upp svåra och känsliga diskussioner med 
sina medarbetare. Att de psykosociala frågorna upplevs som svåra kan ha att göra med att 
personalen är ”doers” som löser problemen. Däremot är det bra att organisationen är 
medveten om detta och således arbetar på frågan.  
 
Att organisationen har blivit uppmärksammad på att krafttag behövs för att lyfta fram den 
psykosociala arbetsmiljö är bra. Det står nämligen i AFS 2001:01 att ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete innebär att både de psykosociala förhållandena och den fysiska arbetsmiljön 
uppmärksammas i det dagliga arbetet.  
 
Eftersom det pratas om tre olika säkerhetsbegrepp kan det hända att olika individer inte tänker 
på alla tre delar när det pratas om säkerhet, exempelvis innefattar säkerhetsbegreppet för vissa 
individer enbart anläggningssäkerhet medan andra involverar även omgivnings- och/eller 
personsäkerhet. Organisationen är relativt van vid att tala omgivningssäkerhet och 
anläggningssäkerhet, vilket gör att personsäkerheten kan komma i andra hand. Dessutom är 
de två första frågorna stora frågor även ute i samhället och i media.  
 
Att medarbetarna kan påverka sin arbetsmiljö och att de upplever att de kan förändra den är 
positivt. Detta kan göra att individen känner att den får mer kontroll över sin egen arbetsmiljö 
vilket leder till en ökad trivsel på jobbet.  
 
Att Forsmarks Kraftgrupp AB redan har två fungerande ledningssystem underlättar vid 
uppbyggnad och implementering av ett arbetsmiljöledningssystem, eftersom kunskap och 
samarbete kan ske med personal som redan har erfarenhet.  
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6.1.2 Arbetsmiljöpolicy 
För att arbetsmiljöarbetet ska kunna få ta i anspråk den tid som behövs är det viktigt att 
arbetsledningen talar om att det får ta tid och samtidigt visar det. Risken finns att det kommer 
att uppstå två arbetsområden inom organisationen, nämligen arbetsmiljöarbetet och den 
ordinarie arbetsuppgiften, om detta inte görs. Det skulle i sin tur innebära att 
arbetsmiljöarbetet inte integreras i den dagliga verksamheten, som bland annat krävs i 
Forsmarks Kraftgrupp ABs arbetsmiljöpolicy. Det kan också innebära att något lätt blir 
förbisett och kan då leda till allvarliga olyckor och tillbud.  
 
Enligt intervjuerna framkom att arbetsmiljöpolicyn inte gås igenom regelbundet vilket är ett 
krav i OHSAS 18001. Policyn behöver även gås igenom regelbundet för att vara fortsatt 
relevant för organisationen då olika parametrar ändras.  

6.1.3 Faror och risker 
Hanteringen av arbetsmiljöfrågor på de olika avdelningarna är väl organiserad. Det finns 
många forum som hanterar och tar upp arbetsmiljöfrågor, både mjuka och hårda frågor. Det 
gäller bara att tiden finns för att ta tillvara på informationen som kommer.  
 
Att skyddsanvisningar inte tas ut är inte bra eftersom de behandlar information om skyddet av 
egen person. Några orsaker till att dessa anvisningar inte tas ut kan vara dålig kommunikation, 
att arbetet har utförts många gånger innan, att genvägar i arbetet tas eller helt enkelt att det 
struntas i kravet.  
 
När brister som kommer upp vid arbetsmiljöronderna inte åtgärdas kan detta leda till en 
enorm frustration dels bland enskilda individer men även bland grupper av individer eftersom 
problemet tas upp igen och igen. Det är ett krav enligt OHSAS – standarden att identifiera 
brister och att åtgärda dem. Det är då av yttersta vikt att individerna som har befogenheter, 
resurser och ansvar påpekar att upptäckter som påträffas vid ronderna behöver åtgärdas, 
eftersom dessa brister annars kan leda till allvarliga konsekvenser inte enbart för individens 
säkerhet utan också för anläggningens säkerhet. Att ronderna är klent bemannade visar på att 
andra arbetsuppgifter prioriteras. Det måste också få ta tid att genomföra arbetsmiljöronderna 
eftersom det kan förhindra att en allvarligare olycka inträffar. Om fokus ligger på fel punkt 
under arbetsmiljöronderna kan det leda till att ronden blir onödigt lång. En checklista 
(exempelvis genom tidigare protokoll) skulle kunna hjälpa till att effektivisera ronderna. Att 
minska ner tiden för ronderna kan komma att innebära att fler personer kan vara med.  
 
Att det har uppmärksammats att riskbedömningen inte genomförs när den egentligen ska är 
ett steg i rätt riktning. Ett sätt till förbättring är att skriva om instruktionerna och förtydliga de 
frågetecken som uppstått eller att ytterligare utbildning fås. Organisationen har andra sätt att 
fånga upp riskbedömningskravet från myndigheten, exempelvis genomföra PJB på det arbete 
som ska utföras. Att kunna trenda (finna förändringsriktning i händelsekedjor) händelser kan 
innebära att allvarligare olyckor kan undvikas.  

6.1.4 Lagar och andra krav 
Ett av kraven från OHSAS 18001 är att kommunicera relevant information till intressenter. 
Detta är något som organisationen anser vara en önskvärd förbättring. Stödfunktionerna för 
myndighetskraven i organisationen kanske behöver öka på sitt stöd till resterande delen av 
organisationen. Ett sätt att kommunicera ut denna information är via exempelvis kurser. Ännu 
ett krav från OHSAS är att informationen ska vara uppdaterad vilket dels görs via enskilda 
personer på olika avdelningar och/eller via FQ – avdelningen.  
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6.1.5 Mål och handlingsplaner 
En tydlig målstyrning underlättar för organisationen att implementera målen vidare till den 
enskilde avdelningen. Detta för att uppnå ständig förbättring ute i organisationen, vilket är ett 
krav enligt OHSAS 18001. Under intervjuerna har inte en tydligt bild framkommit av att detta 
görs mer än till FX – nivå i organisationen. Dock är inställningen att bedriva en verksamhet 
som uppfyller de mål ledningen har ställt (som en del av de intervjuade har) en bra 
inställning. 

6.1.6 Resurser, roller, ansvar, organisationsansvar och befogenheter 
Eftersom pengar oftast inte är ett problem när det kommer till arbetsmiljöarbetet kan en risk 
vara att pengar läggs på en lösning som kanske inte är den bästa eller inte exakt den lösning 
som behövs för att eliminera problemet. Detta kan vara ett tecken på att organisationen är 
teknikinriktad. I ett individperspektiv är det inte bra att organisationen kan genomföra 
dubbelarbete eftersom det kan vara väldigt frustrerande att ha lagt ner arbete på en 
arbetsmiljöuppgift som någon annan redan har gjort. Det är inte heller bra för organisationen i 
övrig att detta genomförs eftersom det tar extra pengar och tid i anspråk från organisationen. 
Det är viktigt att idéer och förslag blir noggrant utvärderade innan beslut tas om vad som ska 
genomföras, utifrån alla perspektiv (arbetsmiljö, kvalitet, miljö med mera). Individen kan då 
komma att känna sig behövd inom arbetsmiljöområdet. Nyckelorden här är samverkan och 
kommunikation.  
 
Under intervjuerna framkom att FMS och FP skulle ha ett verksamhetsansvar för 
arbetsmiljöarbetet men enligt LOK har de ett fackansvar, vilket innebär två olika saker. Ett 
verksamhetsansvar innebär ett ansvar om att få en verksamhet att fungera tillfredställande 
under en bestämd kostnad samt att åtgärder inom området genomförs. En avdelning med ett 
verksamhetsansvar fungerar också som en stödfunktion. Skillnaden mellan ett 
verksamhetsansvar och ett fackansvar är att andra avdelningar kan välja en entreprenör istället 
för en avdelning med fackansvar om den inte anses leva upp till ställda krav. Att skilja på 
dessa begrepp är inte alltid lätt vilket märks då detta har uppfattats fel i organisationen.  
 
Vid en certifiering behöver hela organisationen arbeta på att genomföra ständiga förbättringar. 
Detta är ett viktigt krav enligt OHSAS – standarden. Detta kan vara svårt att genomföra, dock 
borde organisationen vara van vid kravet efter miljöcertifieringen.  

6.1.7 Kompetens, utbildning och medvetenhet 
En ökad medvetenhet hos medarbetarna kan leda till att onödiga olyckor och tillbud undviks. 
Att tänka ”jag ska bara” innan hemgång leder ofta till olyckor och tillbud. Viljan att få arbetet 
klart innan dagens slut är dels en ambitions- och en kulturfråga.  
 
För att de flesta individer ska komma ihåg kunskap som förvärvats behövs antingen 
repetitioner eller daglig användning av kunskapen. Att då bortprioritera 
arbetsmiljöutbildningar är inte bra. Utbildning är förstås inte det enda sättet att förvärva sig 
denna kunskap, exempelvis kan farfarsprincipen (se definitioner och förkortningar ovan) 
också användas. Att identifiera utbildningsbehov är ett av kraven i OHSAS 18001.  

6.1.8 Kommunikation, deltagande och samråd 
Ett krav från OHSAS – standarden är att organisationen ska ha intern kommunikation mellan 
olika nivåer och funktioner. Att återkoppla till individen är en av de viktigaste ingredienserna 
i ett arbetsmiljöarbete eftersom annars får inte individen någon feedback på det som gjorts för 
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att avvärja risken med mera. Detta är även viktigt när det kommer till rapporteringskulturen. 
Att inte tro att sin röst eller idéer spelar någon roll eller tas på allvar i organisationen kan leda 
till ett bakslag i utvecklingsarbetet.  
 
Samarbeten sker över avdelningsgränserna men inte i den grad som vore möjligt för att få en 
ökad förståelse för olika arbetsuppgifter och för att öka effektiviteten mellan avdelningarna. 
Detta kan bero på att organisationen är omfattande. 
 
Att dra nytta av andras erfarenheter innebär att arbetsmängden på den egna personalen skulle 
minska något. Samarbete sker över gränserna mellan kärnkraftverken i Sverige och 
internationellt för att dra nytta av varandras lärdomar. Ett samarbete mellan olika AME – 
enheter skulle kunna förbättra arbetsmiljöarbetet eftersom idéer och information ges möjlighet 
att flöda genom hela organisationen. Detta skulle kunna vara ett lärorikt sätt att tydligt 
samverka för en bättre arbetsmiljö samt att få gehör för idéer som påverkar flera parters 
arbete. För att chefer ska få en bättre inblick i AME – enheternas arbete som rör hela 
organisationen (inte bara den egna avdelningen) vore det bra om exempelvis AME – arbetet 
kunde integreras i gränsöverskridande informationsmöten mellan arbetsgrupper.  
 
Ett annat krav enligt OHSAS 18001 är att samråd ska ske vid förändringar i organisationen 
med berörda avdelningar, vilket majoriteten av de intervjuade verkar vara nöjda med. 

6.1.9 Dokumentation och dokumentstyrning 
Eftersom individer kan ha upplevt att de fått reprimander tidigare då diskussioner skett kring 
arbetsmiljöfrågor är det mycket bra för utvecklingsarbetet att detta har arbetats bort. Ingen vill 
få en tillsägelse för att ha påpekat en risk.  
 
Ett sätt att underlätta sökandet efter instruktioner är om de kan begränsas och minimeras, det 
vill säga genomföra en form av processeffektiviserig. Detta skulle även minska den mängd 
information som behövs tas in vid förändringar av instruktioner. Att minska 
instruktionsmängden skulle underlätta för organisationen, både på den administrativa och 
praktiska delen. 
 
Om instruktionerna inte blir förstådda kan det innebära att de inte följs som de ska. Vilket i 
sin tur kan leda till allvarliga händelser. Även om det inte är meningen att instruktionerna ska 
tas fram varje dag och läsas ska de finnas i bakhuvudet vid arbetet enligt organisationen. Att 
enbart ha de instruktioner som arbetet regleras av är inte lätt eftersom ett arbete kan innefatta 
flera olika instruktioner. Att hålla sig uppdaterad med alla instruktioner kan vara svårt 
eftersom det finns väldigt många olika dokument (även om alla inte är relaterbara till det egna 
arbetet), för att inte tala om tidskrävande.  

6.1.10 Beredskap och agerande vid nödlägen 
Organisationen ska enligt OHSAS genomföra nödlägesövningar regelbundet, vilket också är 
ett myndighetskrav. Att haveriövningar genomförs är mycket bra för organisationen eftersom 
deltagarna vet vilken procedur som ska följas vid ett haveri. Även om det tyvärr inte går att 
öva in alla nödsituationer eftersom de kan vara oförutsägbara. För att inkludera entreprenörer 
skulle en utrymningsövning vara intressant att genomföra under exempelvis en revision. Att 
öva haverier eller nödlägen kan vara en stor källa till kunskap. En nackdel är dock att det inte 
går att öva in personalens reaktioner då något allvarligt händer.  
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6.1.11 Prestandamätning och övervakning 
En del av kraven i OHSAS – standarden är att mätningarna ska både vara förebyggande och 
reaktiva. Organisationen visar detta genom att bland annat genomföra skyddsronder och 
rapportera tillbud och olycksfall. Detta visas även genom att en diskussion sker varje morgon 
angående arbetsmiljöarbetet.  

6.1.12 Utredning av incidenter, avvikelser, korrigerande och 
förebyggande åtgärder 
Att organisationen använder sig bland annat av grundorsaksanalyser och MTO – utredningar 
visar på ständig förbättring (krav enlig OHSAS) eftersom lärdomar och åtgärder tas fram för 
att hindra liknande händelser att uppstå igen. Kommunicering av rapporterna görs till 
intressenter, vilket visar på att ytterligare ett krav har uppfyllts enligt standarden.  

6.1.13 Ledningen 
Det är mycket viktigt att ledningen inte bara uttrycker sitt arbetsmiljöåtagande utan att de 
även visar organisationen att detta betyder något, det vill säga att deras engagemang syns. Ett 
exempel på att ledningen visar att de månar om personalen är då de har tryckt på att arbetet 
ska ske efter STARK – principen. Det är även viktigt att individen i organisationen tar sitt 
ansvar och inte låter saker och ting passera eller låter risken vara. En ledning behöver stöd 
från organisationen för att kunna utveckla sina ideal och idéer, det vill säga att ett samarbete 
mellan ledningen och övriga organisationen är mycket viktigt (vilket är en kravbild från 
standarden).  
 
Eftersom ledningen är relativt nytillsatt har den kanske inte hunnit få samma kraft i 
arbetsmiljöfrågorna som tidigare ledning hade hunnit arbeta upp. Men detta ger också ett delat 
intryck av vad ledningen vill nå ut med. För att rapporteringsklimatet ska bli bättre krävs stöd, 
tillsyn och uppföljning av rapportering i större grad än vad som utförs idag.  

6.2 Externa företag 
En större delaktighet mellan Forsmarks Kraftgrupp AB och entreprenörerna kan leda till ett 
fruktbart samarbete där alla är delaktiga och ingen del av arbetet förbises. Detta är två olika 
krav från OHSAS – standarden, dels om samverkan med externa företag och dels att 
identifiera och bedöma risker. 
 
Om entreprenörerna hade en medpart inom arbetsmiljöområdet skulle det underlätta 
kommunikationen och samverkan mellan företaget och entreprenörerna. Deltagandet i AME 
skulle kunna bredda andras och individens egen syn. 
 
Att det inte är något problem att få fram utrustning som entreprenörerna behöver och vill ha är 
mycket bra. Det underlättar användandet av exempelvis skyddsutrustningen när det är något 
som entreprenören har bett om själva.  
 
Att vissa entreprenörer upplever att de inte får någon information vid 
organisationsförändringar som berör dem är inte bra. Detta är nämligen ett krav i OHSAS – 
standarden och något som kan göra entreprenörerna delaktiga och integrerade i företagets 
arbetsmiljöarbete. Det skulle också underlätta i kommunikationen mellan företagen.  
 
En tydligare kravbild från Forsmarks Kraftgrupp AB kan hjälpa entreprenörerna att i sin tur 
ställa krav inom den egna organisationen för att tillmötesgå dessa krav. 
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En känsla av att entreprenörerna upplever sig delvis frånkopplade från Forsmarks Kraftgrupp 
AB framkommer under intervjuerna. Entreprenörerna tillåts styra mycket själva när det 
kommer till arbetsmiljöområdet. Dock syns vissa tecken på att detta är under utveckling i 
form av att de ska rapportera delar av sitt arbetsmiljöarbete till Forsmarks Kraftgrupp AB.   
 
Att externa firmor är med vid nödläges- och haveriövningar är bra eftersom arbetsplatsen på 
Forsmarks kärnkraftverk även är entreprenörernas arbetsplats. Detta är en viktig samverkan 
mellan företaget och entreprenörerna. 

6.3 Sammanfattande analys 
Mycket av Forsmarks Kraftgrupp ABs arbetsmiljöarbete är bra men analysen visar att 
Forsmarks Kraftgrupp AB idag inte följer alla krav som OHSAS – standarden kräver, vilket 
beror på att de inte är certifierade än. Överlag kan en trend utskiljas från analysen av avsnitt 
6.1 Internt att organisationen behöver vidareutveckla kommunikation, samverkan och 
medvetenhet för arbetsmiljöarbetet.  
 
Från avsnitt 6.2 Externa företag framkom en önskan från entreprenörerna att samverka mer 
med Forsmarks Kraftgrupp AB när det gäller arbetsmiljöarbetet. Samverkan skulle även 
underlätta för organisationen eftersom det är önskvärt att entreprenörerna ska ha ett likvärdigt 
arbetsmiljöarbete som Forsmarks Kraftgrupp AB.  
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7 Framtidsbeskrivning 
I detta kapitel redovisas tankar och idéer om hur framtiden efter en arbetsmiljöcertifiering 
kan se ut på Forsmarks Kraftgrupp AB. Detta sker utifrån vad som kommit fram under 
nulägesbeskrivningen. Här redovisas även de förbättringspotentialer som framkommit under 
diskussion med personal på Forsmarks Kraftgrupp AB. Framtidsbeskrivningen sker även 
efter OHSAS – kraven. Kapitlen indelas i en del av de huvudrubriker som SIS-OHSAS 
18002:2009 har. 

7.1 Framtidsbeskrivning 
Vattenfallkoncernen har fastställt ett mål som innebär att alla dotterbolag ska vara certifierade 
på arbetsmiljöområdet enligt BS-OHSAS 18001 senast vid utgången av år 2012 (med vissa 
undantag). Organisationen fortsätter sitt systematiska arbetsmiljöarbete enligt 
arbetsmiljöverkets föreskrift. De krav som ställs från myndigheter och från OHSAS 18001 
ska vara uppfyllda, efterlevda och underhållna. En certifiering är en miniminivå som 
organisationen ska leva upp till. Det gäller alltså att förbättra arbetsmiljöarbetet även efter 
certifieringen.  
 
Det allra bästa scenariot är att arbetsmiljöarbetet fortsätter sin utveckling att föra fram de 
fysiska och psykosociala frågorna till dess att de ges samma status som strålskyddsfrågorna. 
Detta ska ske med samverkan och samråd, dels mellan olika enheter och avdelningar men 
också via samarbete med andra kärnkraftverk.  
 
Organisationen i stort och avdelningarna överbryggar gränser både inom och utanför 
organisationen. Rutiner och instruktioner har blivit mer lättarbetade.  

7.1.1 Allmänt 
Hela organisationen genomsyras av arbetsmiljöfrågor och alla individer har någon form av 
intresse av arbetsmiljöarbete, om inte för andras så åtminstone för sin egen skull. 
Organisationen har vant sig vid de arbetsmiljöåtgärder som genomförts. Ledningen och 
arbetstagarna arbetar för en säkrare arbetsmiljö.  
 
Att genomdriva ständig förbättring i arbetsmiljöarbetet hanteras på avdelningarna utifrån 
deras egna förutsättningar. Arbetsklimatet på Forsmarks Kraftgrupp AB fortsätter att vara gott 
och positivt. En ökad medvetenhet för arbetsmiljön och den enskildes egna gränser finns.  
 
Då det pratas om säkerhet är organisationen noga med att alla tre säkerhetsbegreppen 
omgivnings-, anläggnings- och personsäkerhet är representerade med lika stor vikt.  
 
Organisationen har upprättat, infört, dokumenterat, underhåller och förbättrar ständigt ett 
sammanställningsdokument till ledningssystemet. Omfattningen av ledningssystemet är 
dokumenterat och definierat. 

7.1.2 Arbetsmiljöpolicy 
Arbetsmiljöpolicyn efterlever kraven i OHSAS – standarden och dess åtaganden. Policyn 
driver på arbetsmiljöarbetet och gås igenom på ett regelbundet sätt.  
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7.1.3 Faror och risker 
Riskbedömningar som organisationen genomför är dokumenterade och gjorda i samråd med 
berörda parter. De riskbedömningar som genomförs görs redan under planeringsstadiet, detta 
för att underlätta och kunna bygga bort problem i ett tidigt stadium.  
 
Det finns en tätare återkoppling vid arbetsmiljöronderna och varje individ tar tag i de problem 
som kommer fram på dessa ronder. Bemanningen på ronderna är en lagom grupp för att 
genomföra ronden på ett bra och effektivt sätt.  
 
Alla i organisationen och entreprenörer är medvetna om och hanterar de arbetsmiljörisker som 
framkommer innan, under och efter ett förändringsarbete.  
 
ERFKA systemet är uppe och fungerar felfritt vilket underlättar uppföljningen, 
återkopplingen och utvärderingen av arbetsmiljöfrågorna kontra individen. 

7.1.4 Lagar och andra krav 
Företaget har byggt upp sin arbetsmiljöorganisation på liknande vis som strålskyddet, med det 
stöd som finns från olika myndigheter. Organisationen är uppbyggd för att kunna ge ett bra 
stöd i arbetsmiljöfrågor. Denna organisation kan även arbeta med att förtydliga mål på 
företagets arbetsmiljöområde, vilket gör dem enklare för resten av organisationen att bryta ner 
och arbeta vidare med. Denna arbetsmiljöorganisation kan även i sitt arbete hjälpa ledningen 
med förslag angående arbetsmiljöpolicyn.  

7.1.5 Mål och handlingsplaner 
Organisationen fortsätter att arbeta med företagsprogrammet inom arbetsmiljö. En tydlig 
styrning mot målen genomsyrar hela organisationen. Målen bryts ner till handlingsplaner för 
att organisationen ska kunna uppnå dem. Arbetsmiljöåtgärder undersöks noga för att fastställa 
att rätt åtgärd genomförs för att minska rätt risk. 

7.1.6 Resurser, roller, ansvar, organisationsansvar och befogenheter 
Personer som har befogenheter, resurser med mera fortsätter att visa sitt 
arbetsmiljöengagemang och trycker på att arbetsmiljön är viktigt samt att det arbetet får ta tid 
i anspråk. 
  
Organisationen förtydligar vad begreppen funktionsansvar, verksamhetsansvar, fackansvar 
med mera innebär. En gemensam grund för alla arbetsmiljöbegrepp finns i organisationen.  
 
Alla individer i organisationen är med och förbättrar arbetsmiljöarbetet genom att fundera 
kring hur organisationen ständigt ska klättra ett steg högre. 
 
Individen/individerna från högsta ledningen som har ett särskilt ansvar för arbetsmiljön ska 
göras känd genom hela organisationen.  

7.1.7 Kompetens, utbildning och medvetenhet 
En ökad medvetenhet kring arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet finns inom organisationen. 
Förändringar av utbildningar sker ständigt för att utbildningsbehovet ska vara samstämmigt 
med förändringar i exempelvis lagar.  
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7.1.8 Kommunikation, deltagande och samråd 
För att bygga på samarbetet över avdelningsgränserna finns deltagare från en AME – enhet 
med på andra avdelningars AME – möten. För att fånga upp de chefer som inte är med i AME 
genomförs avdelningsvisa möten för diskussion av aktuella frågor.  
 
Andras erfarenheter (andra avdelningar eller kärnkraftverk både internationellt och nationellt) 
tas till hjälp vid svåra arbetsmiljöproblem. Omarbetning ska ske av lösningen om det är 
nödvändigt för att bättre passa Forsmarks Kraftgrupp AB. En samstämmighet finns mellan 
kärnkraftsverkens regler finns för att underlätta för entreprenörer som arbetar på alla 
kärnkraftverk i Sverige.  

7.1.9 Dokumentation och dokumentstyrning 
De instruktioner som finns är korta, kärnfulla och vägledande. En minskning av 
instruktionerna har skett genom sammanslagning av relevanta instruktioner och omarbetning 
av andra. Alla elektroniskt bevarade dokument finns även säkerhetskopierade och bevarade i 
arkiv.  

7.1.10 Beredskap och agerande vid nödlägen 
Organisationen fortsätter arbeta på haveri- och nödlägesberedskapen. Uppdatering av 
övningar, rutiner och instruktioner sker efter behov. 

7.1.11 Prestandamätning och övervakning 
Fortsatt arbete sker på prestandamätning och övervakning av arbetsmiljön, både på det 
förebyggande och reaktiv arbetssättet. Trendning av tillbud och nära händelser sker för att 
verka förebyggande inom organisationen. Organisationen fortsätter att arbeta på 
säkerhetskultursarbetet och attityder mäts med hjälp av säkerhetsindex.  

7.1.12 Utredning av incidenter, avvikelser, korrigerande och 
förebyggande åtgärder 
Hela organisationen fortsätter i en positiv trend att rapportera olycksfall, tillbud och övriga 
händelser. Organisationen fortsätter att utreda incidenter, avvikelser samt styrningen av dessa. 
Allvarliga olyckor blir fortsatt anmälda till arbetsmiljöverket, enligt lag.  

7.1.13 Ledningen 
Eftersom organisationen redan har ett integrerat ledningssystem för kvalitet och ett för miljö 
finns det tillräckligt med kunskap om hur ett sådant system ska uppföras. Detta kommer att 
leda till att arbetsmiljöledningssystemet fungerar, leder och styr organisationens alla delar på 
ett bra och effektivt sätt. Det kommer även tydliga signaler från organisationens ledning om 
vikten av arbetsmiljöarbetet samt arbetsmiljömålen. Ledningssystemet ska vara vägledande i 
organisationen, det vill säga hjälpa organisationen att planera, styra och kontrollera 
arbetsmiljöarbete. Kraven för en certifiering har uppfyllts och rutiner samt instruktioner 
uppdateras och revideras fortsatt kontinuerligt.  

7.2 Externa företag 
En integrering av entreprenörerna och Forsmarks Kraftgrupp AB inom arbetsmiljöområdet 
har skett som gynnar alla inblandade parter. Entreprenörernas arbetsmiljöarbete kan hjälpa 
Forsmarks Kraftgrupp AB att upprätthålla kvalitén. Entreprenörerna har likvärdig nivå på 
deras arbetsmiljöarbete som Forsmarks Kraftgrupp AB har.  
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7.3 Sammanfattande beskrivning 
Sambanden med de andra ledningssystemen underlättar och bidrar till en integrering av 
arbetsmiljöarbetet i verksamheten. Exempelvis genom att integrera arbetsmiljö med 
miljösidan. Ledningssystemet kan även medföra en ökad medvetenhet om frågan samt att 
ökade resurser sätts in för att genomföra en certifiering.  
 
En certifiering kan leda till att mer fokus läggs på arbetsmiljöarbetet och den kan verka som 
en ryggrad i organisationen. En certifiering kommer dock att medföra en tyngre administrativ 
del. När certifieringen är genomförd har organisationen förpliktigat sig att genomföra ständiga 
förbättringar inom området arbetsmiljö. En certifiering är enbart en början på 
arbetsmiljöledningsarbetet och kan användas när organisationen vill bli världsledande inom 
arbetsmiljöområdet. 
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8 Framtidsanalys 
Framtidsanalysen är uppbyggd efter framtidsbeskrivningen. Analysen genomförs mot lagkrav, 
konsekvenser samt kraven i OHSAS 18001. Syftet med framtidsanalysen är bland annat att 
diskutera för- och nackdelar med en certifiering.  

8.1 Internt 
Kraven i OHSAS – standarden behöver följas och uppdateras då en certifiering har 
genomförts. Att genomföra ständiga förbättringar inom arbetsmiljöområdet gör att 
organisationen inte stannar av i sitt arbetsmiljöarbete på någon nivå. De gäller även att 
genomföra förbättringar i ledningssystemet just för att arbetet ska utvecklas. 
 
Strålskyddsarbetet är en del av arbetsmiljöarbetet på Forsmarks Kraftgrupp AB och kommer 
alltid att vara det, däremot gäller det att framföra de andra delarna med (fysiska och 
psykosociala delarna). Det är inte alltid lätt att tänka på alla områden samtidigt men om någon 
del inte undersöks noggrant kan det lätt hända en olycka eller ett tillbud, mer eller mindre 
allvarlig.  

8.1.1 Allmänt 
Ett införande av arbetsmiljöledningssystem kommer att medföra en ökad 
arbetsmiljömedvetenhet inom organisationen men även ett ökat ansvar hos individen. Det kan 
också ge en känsla av ökad delaktighet i arbetsmiljöarbetet.  
 
Att ständigt sträva efter något bättre, en högre nivå, är inte bara utmanande och utvecklande 
för organisationen utan det kan även få andra konsekvenser, exempelvis att det kostar 
organisationen i form av pengar och energi.   
 
Att upprätta, införa, underhålla och ständig förbättra ledningssystemet är ett mycket viktigt 
krav i OHSAS 18001.  

8.1.2 Arbetsmiljöpolicy 
Som tidigare nämnts påpekar OHSAS – standarden vikten av att på regelbunden basis gå 
igenom och förbättra organisationen. Detta är viktigt när det gäller arbetsmiljöpolicyn 
eftersom den ska verka vägledande i organisationen vid beslut av olika slag och bör då vara 
uppdaterad med företagets vision och även omvärlden.  

8.1.3 Faror och risker 
Ett OHSAS – krav och ett myndighetskrav är att identifiera faror och risker, exempelvis 
genom riskbedömningar i den dagliga verksamheten. Det är viktigt att rätt verktyg används 
och att rätt kompetens finns hos brukaren då riskbedömningar genomförs. Ett annat sätt att 
identifiera risker är via skyddsronder, det är då viktigt att det finns tillräcklig kompetens med 
på ronderna.  
 
Att alla i organisationen, inklusive entreprenörer, är medvetna om och hanterar de 
arbetsmiljörisker som framkommer innan, under och efter ett förändringsarbete är ett sätt att 
upprätthålla och förbättra organisationens arbetsmiljöarbete.  
 
ERFKA – systemet med uppföljningen, återkopplingen och utvärderingen av 
arbetsmiljöhändelser kan leda till att individen blir mer benägen att rapportera olika händelser 
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eftersom de får en uppföljning av vad som har skett eller vad som kommer att ske. Helt enkelt 
åtgärder för att minimera risken som händelsen har identifierat.  

8.1.4 Lagar och andra krav 
Att utöka arbetsmiljöorganisationen till liknande strålskyddsorganisationen underlättar för 
organisationen. Detta skulle även kunna medföra ett bättre samarbete mellan enheterna och att 
dubbelarbete undviks.  

8.1.5 Mål och handlingsplaner 
Att organisationen (från högsta ledningen till den enskilda individen) genomsyras av 
företagets arbetsmiljömål är nödvändigt för att ledningens vision ska märkas och arbetas för i 
organisationen. Det är även viktigt att varje avdelning arbetar för att uppnå dessa mål på bästa 
sätt.  

8.1.6 Resurser, roller, ansvar, organisationsansvar och befogenheter 
Att ha en tydlig begreppsdefinition inom organisationen är viktigt för att alla ska veta vad 
som menas med en viss definition och för att inte tolka in andra ord i begreppen.  
 
Ju fler individer som engagerar sig i förbättringsarbete inom arbetsmiljöområdet desto lättare 
är det för organisationen att upprätthålla och förbättra arbetsmiljön.  
 
Om högsta ledningens representant i arbetsmiljöfrågor är känd i hela organisationen 
underlättas kommunikationsvägarna för att exempelvis få svar på frågor.  

8.1.7 Kompetens, utbildning och medvetenhet 
Avdelningsvisa möten, efter exempelvis ett AME – möte, är ett sätt att öka medvetenheten 
och vidga vyerna kring arbetsmiljöarbetet i hela organisationen. Detta ger en viktig helhetssyn 
på företagets arbetsmiljöarbete. Dessutom kan lärdomar fås av andras idéer och kommentarer. 

8.1.8 Kommunikation, deltagande och samråd 
Att delta på andra AME – möten och ha egna möten skulle göra att AME – enheternas arbete 
skulle nå ut i organisationens alla delar, vilket kan öka medvetenheten ute i organisationen.  
 
Initiering, samverkan, samråd och samarbete mellan andra kärnkraftverk samt andra 
avdelningar skulle underlätta för Forsmarks Kraftgrupp AB eftersom de kan delge varandra 
redan gjorda erfarenheter. Dessutom kan individen dra lärdom och erfarenheter utav andras 
arbete inom området. Om lösningar har genomförts på de andra kärnkraftverken behöver 
dessa dock kanske förändras för att passa Forsmarks Kraftgrupp ABs organisation. Om 
reglerna skulle bli mer samspelta mellan kärnkraftverken skulle detta underlätta även för 
personal som arbetar på alla kärnkraftverk.  

8.1.9 Dokumentation och dokumentstyrning 
En viktig del i OHSAS – standarden är att dokumentera, både styrande och redovisande 
(exempelvis riskbedömningar) dokument. Om mängden instruktioner skulle minska innebär 
detta en underlättad situation för organisationen i sin dokumenthantering. Det skulle kanske 
också underlätta vid användandet och förståelsen av innehållet i instruktionen. Att ha en 
säkerhetskopia i ett arkiv är bra om datasystemet skulle krascha.  
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8.1.10 Beredskap och agerande vid nödlägen 
Att kunna agera vid ett nödläge är mycket viktigt. Därför är det också viktigt att öva på 
eventuella nödlägen för att kunna agera korrekt. Om detta inte görs kan allvarliga olyckor 
inträffa. Det är också viktigt att uppdatera instruktioner för detta område om det skulle 
behövas.  

8.1.11 Prestandamätning och övervakning 
För att veta hur väl arbetsmiljöarbetet fungerar är det viktigt att kunna mäta och övervaka 
prestandan på arbetsmiljöområdet. Även detta är ett krav från OHSAS.  

8.1.12 Utredning av incidenter, avvikelser, korrigerande och 
förebyggande åtgärder 
Ett sätt att få ett mättal på arbetsmiljöarbete är att utreda och åtgärda arbetsmiljö avvikelser, 
olycksfall, tillbud och nära händelser. Att utreda och åtgärda avvikelser är en nödvändighet 
för att lära sig av tidigare händelser och för att förhindra att liknande händelser inträffar igen. 
Att utföra utredningar i dessa områden är ett krav enligt OHSAS. 

8.1.13 Ledningen 
Att ledningen visar sitt engagemang är en mycket viktig pusselbit i en certifiering och i vilken 
annan del av arbetsmiljöarbetet som helst. Ledningssystemet är till för att styra 
organisationen. Skulle systemet inte lyckas styra organisationen har något fel inträffat, vilket 
skulle innebära att ledningssystemet behöver byggas om. 
 
Då certifieringen är genomförd visar ledningen på åtaganden om skydd av personal och 
anläggning i ett ytterligare steg. Detta kan leda till ett positivt arbetsklimat. En certifiering är 
för företaget ett steg i riktningen mot att bli World Class.  

8.2 Externa företag 
Ett integrerat samarbete mellan Forsmarks Kraftgrupp AB och entreprenörerna skulle gynna 
företaget eftersom de kan hjälpa organisationen i kvalitetsarbetet inom arbetsmiljöområdet. 
Samarbetet skulle även kunna hjälpa entreprenörerna att ställa krav på sina arbetsgivare. 
Eftersom Forsmarks Kraftgrupp AB skulle kunna ställa högre krav på entreprenörerna då de 
har fått en större inblick i deras arbete.  

8.3 Sammanfattande analys 
Organisationen arbetar på ett annat systematiskt sätt med arbetsmiljöarbetet, efter 
certifieringen, som ger en annan överskådlighet och klarhet i övriga organisationen. Vid 
implementering av ledningssystemet är alla individer i organisationen involverade och 
positiva till förändringen, vilket skulle leda till en smidigare övergång för organisationen till 
OHSAS – systemet.  
 
Då certifieringen är genomförd förpliktar sig organisationen att genomföra ständiga 
förbättringar inom området arbetsmiljö. Detta i sig kan vara ett konkurrensmedel då det bland 
annat gäller att locka kunnig personal och leverantörer till organisationen. Men det kan även 
innebära en utmaning att hela tiden bli bättre och aldrig stanna upp.  
 
En framtida certifiering inom arbetsmiljö visar att organisationen tar sitt arbetsmiljöarbete på 
allvar och att högsta ledningen tycker det är viktigt samt att de står bakom förändringen.  
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Den administrativa delen kommer dock att bli större eftersom standarden kräver att allt 
dokumenteras. Organisationen kan bli lite för målstyrd och kanske riktar in sig enbart på 
detta. Det kan även finnas en tro om att en certifiering räcker och att arbetet då är slutfört. 
Detta är dock inte fallet utan enbart en början.  
 
Några positiva saker med en certifiering är att kvalitén på arbetsmiljöarbete hålls uppe. En 
certifiering är ett mått på hur bra organisationens systematiska arbetsmiljöarbete är 
organiserat. Eftersom OHSAS – standarden och ISO – standarderna är lika kan dessa 
samköras vilket underlättar arbetet. Eftersom grunden för OHSAS kommer från den brittiska 
OHSAS – standarden får andra företag även internationellt en idé om hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet är i organisationen. Flera företag kräver även att deras leverantörer ska vara 
ISO – och OHSAS – certifierade.  
 
Fördelarna med att certifiera organisationen är övervägande över de eventuella svårigheter 
som kan uppkomma.  
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9 Forsmarks Kraftgrupp ABs uppfyllande av kraven i 
OHSAS 18001 
Detta kapitel är en del av resultatet av undersökningen. Kapitlet beskriver och analyserar de 
interna dokumentens styrkor och förbättringsområden som motsvarar kraven i varje avsnitt i 
OHSAS – standarden. För att komplettera med muntliga rutiner förekommer även 
kommentarer från intervjuerna i vissa avsnitt. Undersökningen har genomförts med hjälp av 
mallarna i bilaga B och C. För att se kraven i standarden se avsnitt 3.1 eller SIS-OHSAS 
18002:2009.  
 
Att kopiera en certifieringsstandard till punkt och prickar anser inte undertecknad är något bra 
system eftersom ledningssystemet ska anpassas till det enskilda företaget. Däremot är det 
viktigt att organisationen kan redovisa alla de dokument som uppfyller de krav som står i 
standarden. Detta underlättas om det finns ett ledningssystem (sammanställt dokument) där 
alla kravdokument ingår. Om en standard kopieras in i minsta detalj kan ledningssystemet bli 
svårhanterligt och inte integrerat i den dagliga verksamheten, vilket arbetsmiljöarbetet bör 
vara om det ska fungera bra. Om redan existerande dokument kan refereras till istället för att 
skrivas om på nytt skulle det underlätta för organisationen eftersom dubbelarbete då undviks.  
 
I texten nedan nämns ordet ledningssystem frekvent. Författarens definition av det begreppet 
är ett sammanställningsdokument/instruktion1. Detta dokument ska bland annat innehålla de 
krav som finns i OHSAS 18001. Detta saknas i organisationen i dag. Däremot finns andra 
ledningssystem i organisationen i form av LOK och företagsprogram med olika inriktningar.  

9.1 Allmänna krav 
Organisationen har dokument (arbetsmiljöpolicyn, arbetsmiljöorganisationen, 
arbetsmiljöhandledning, mm) upprättade som ska ingå i det kommande ledningssystemet. I 
dagsläget är organisationens ledningssystem inom arbetsmiljö inte överskådligt. Ingen entydig 
väg har framkommit utan det finns två styrdokument som går parallellt i organisationen, dels 
LOK och dels företagsprogrammet. Undertecknad har inte funnit något tydlig struktur och 
omfattning för arbetsmiljöledningssystemet.  
 
De dokument som finns är en bra början till ett ledningssystem. Dessutom är Forsmarks 
Kraftgrupp AB redan miljöcertifierade, vilket organisationen kan ta hjälp av när införandet av 
arbetsmiljöledningssystemet ska göras. Ett förändringsförslag är att integrera de områden som 
innehåller lika krav från miljöledningssystemet med arbetsmiljöledningssystemet.  

9.1.1 Bedömning 
Enligt författarens uppfattning är denna punkt inte certifierbar än eftersom det inte finns ett 
överskådligt ledningssystem idag. Det behöver vara upprättat och dokumenterat vid ett 
certifieringstillfälle. De dokument som finns kan ordnas eller refereras till i ett sammanställt 
dokument. Bedömningen är att denna punkt behövs arbetas på för att organisationen ska 
kunna certifiera sig. 

9.2 Arbetsmiljöpolicy  
Arbetsmiljöpolicyn som organisationen har idag återfinns i bilaga D. Den är väldigt allmän 
beskriven och lever inte riktigt upp till de specifika krav som ställs i OHSAS – standarden. 
                                                 
1 En annan individs definition kan vara mer eller mindre omfattande 
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Dokumentets styrkor är att företaget ska förebygga skada och ohälsa genom friskvård samt att 
policyn är dokumenterad och införd i policysystemet. Policyn finns tillgänglig för intressenter 
på företagets hemsida.  
 
Dock saknar policyn två av de tre viktigaste kraven på detta avsnitt. Nämligen ett åtagande 
om att följa lagar och andra krav samt att det åligger organisationen att genomföra ständiga 
förbättringar av arbetsmiljöledningen samt arbetsmiljöprestandan. Däremot finns ett krav om 
att verksamheten ska utvecklas fortlöpande, vilket inte är tillräckligt beskrivande. För att 
ytterligare stärka organisationens arbetsmiljöpolicy bör policyn vara mer kopplad till 
organisationens arbetsmiljörisker. Policyn ska vara en vägledning vid fastställandet av 
arbetsmiljömålen. Dokumentet saknar även tillräcklig sammanstämmighet med övriga 
Forsmarks Kraftgrupp ABs policys och Vattenfalls arbetsmiljöpolicy.  

9.2.1 Bedömning 
Eftersom det saknas en del information när det gäller kraven på det sakliga innehållet i 
arbetsmiljöpolicyn anser författaren att denna punkt behöver en justering innan organisationen 
blir certifieringsklara. Kravet angående implementeringen i organisationen är godkänt för en 
certifiering. Däremot blir hela kravpunkten arbetsmiljöpolicy inte certifierbar innan första 
kravet är genomarbetat.  

9.3 Identifiera faror, bedöma risker samt bestämma hur faror och 
risker styrs 
Forsmarks Kraftgrupp AB har flera olika rutiner för att identifiera faror och risker, 
exempelvis målstyrning, My opinion, skydds- och miljöronder samt sjukfrånvarouppföljning. 
Organisationen använder sig av arbetsmiljöverkets ”ABC för riskbedömning inför 
förändringar i verksamheten” (F-I-251 Granskning av arbetsmiljöärenden och 
riskbedömningar). Förändringsprocessen är en väl dokumenterad och beskriven process. 
Dokumenten och resultaten från riskbedömningarna och identifiering av farorna hålls 
uppdaterade. Riskbedömningen som ingår i undersökningen har gjorts av en 
arbetsmiljöingenjör på företaget i samråd med och deltagande av arbetstagare. 
 
I flera dokument dyker samma definitioner och liknande texter upp inom området arbetsmiljö. 
Det vore bättre att minska ner antalet instruktioner med samma definitioner i, och referera 
tillbaka till en enda instruktion. Detta underlättar även uppdateringen av dokumenten.  
 
Enligt kraven ska minskning av riskerna genomföras enligt åtgärdstrappan (bilaga F, figur 4). 
Det finns ingen skriftlig instruktion som visar detta, dock genomförs en del av 
åtgärdstrappans steg utan att det är definierat att det ska göras. Riskbedömningarna är olika 
grundligt genomförda, vilket är beroende på arbetets art. Dock vore det bra om ett gemensamt 
minimum krav på vad en riskbedömning ska innehålla finns, återigen för att underlätta 
genomförandet. Ytterligare ett sätt att underlätta är att skriva vilket underlag som behövs tas 
fram för att kunna genomföra en riskbedömning. 

9.3.1 Bedömning 
Punkten identifierande av faror får bedömningsnivån ökad användarvänlighet (två). I delen 
att bedöma de risker som finns i verksamheten har organisationen nått certifieringskraven. 
Organisationen är inte långt ifrån att komma till nivå två (ökad användarvänlighet) men för att 
fastställa detta krävs mer utredningsarbete. Hantering av ändringar i organisationen är också 
den certifierbar i dagsläget. Det som saknas är en text om styrningen av riskerna och farorna 
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vilket bör åtgärdas. Organisationen verkar redan använda sig av åtgärdstrappan i 
riskbedömningarna omedvetet, dock bör det finnas med i en riskbedömningshandledning. Att 
åtgärdstrappan saknas gör dock att punkten inte riktigt är certifierbar än.  

9.4 Lagar och andra krav 
Ett kärnkraftverk behöver ha bra kontroll på lagar och andra krav bland annat eftersom de blir 
granskade av externa organ med jämna mellanrum. Vissa av granskaningsorganens rapporter 
blir även offentliga handlingar. Organisationen visar att de har bra koll på de lagar och krav 
som berör organisationen. En avdelning vid namn FQ – miljö och säkerhet har ansvaret för 
bevakning och uttolkning av lagar och andra krav. Denna kontroll sker varje år. 
Informationen angående ändringarna ansvarar även FQ för. För att underlätta bevakningen 
abonnerar bolaget på Svensk Författningssamling (SFS) och andra relevanta föreskrifter, som 
AFS. I instruktionen FQ-I-111 Rutin för bevakning och uttolkning av lagar och författningar 
mm för reaktorsäkerhet, strålskydd, brandsäkerhet, elsäkerhet, fysiskt skydd, arbetarskydd 
och konventionellt miljöskydd finns en mycket tydlig uppgiftsfördelning som anger vilken 
underavdelning som har ansvar för vissa bestämda delar i denna bevakning. Organisationen 
får reda på de lagförändringar som sker antingen via arbetsmiljökursens återträning, möten 
eller via FQ avdelningen.  
 
Hänsyn ska tas till lagar och andra krav vid upprättandet av ledningssystemet enligt OHSAS 
18001. Eftersom ett sammanställt dokument av ett ledningssystem inte finns än har detta inte 
genomförts.  

9.4.1 Bedömning 
Forsmarks Kraftgrupp AB har lyckats bra på denna punkt med att uppfylla kraven enligt 
OHSAS 18001 och är enligt undertecknad redo att bli certifierade på denna punkt.  

9.5 Mål och handlingsplaner 
Arbetsmiljömålen för Forsmarks Kraftgrupp AB blir uppdaterade under AMK och/eller 
regelbundet under årets gång. I målen finns åtagande om (som behandlar andra krav än enbart 
lagstiftning) kunskap inom arbetsmiljöområdet, att friskvårdsbidraget ska utnyttjas och 
sjukfrånvaron ska var låg. De uppställda målen gäller för både hela organisationen samt för 
vissa berörda avdelningar. 
 
Det finns en röd tråd som följer från arbetsmiljöpolicyn till målen och sedan vidare till 
handlingsplanerna. Men den tråden är lite otydlig och en tolkning av policyn får göras för att 
det ska synas. De handlinsplaner som har studerats här kunde bli mer tydliga när det gäller 
resurser, tillvägagångssätt och tidsplanen. Alla arbetsmiljömål är inte nedbrutna till 
handlingsplaner på avdelningarna. 

9.5.1 Bedömning 
Punkten är certifierbar eftersom Forsmarks Kraftgrupp AB redan genomför de krav som 
behövs enligt standarden. Dock går det alltid att genomföra förbättringar. 

9.6 Resurser, roller, ansvar, organisationsansvar och befogenheter 
Roller, ansvar, organisationsansvar och befogenheter är dokumenterade och kommunicerade. 
Ledningen visar sitt ansvar för arbetsmiljön genom att påpeka, diskutera och visa 
engagemang. Resurser, i form av personal och pengar finns dokumenterade. Resurserna finns 
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nedskrivet och nedbrutet till olika avdelningar inom organisationen. Ledningens representant 
för arbetsmiljöfrågor är VD.  
 
Det finns en prestandamätning som innefattar hur väl enheterna uppfyllt arbetsmiljömålen 
under årets gång. Dessa dokument sammanställs av avdelningen FQ och tas upp i AMK. 
Dock har denna prestandamätning inte idag något samband med OHSAS – ledningssystem för 
arbetsmiljö eftersom detta inte är helt upprättat än.  

9.6.1 Bedömning 
Organisationen har uppnått certifieringsnivån på denna punkt. Ytterligare undersökningar 
behöver genomföras för att fastställa om organisationen når nivå två (ökad 
användarvänlighet). 

9.7 Kompetens, utbildning och medvetenhet 
Kurserna inom arbetsmiljö tar upp lagar och regelverk som berör innehållet i kursen. De som 
ska gå utbildningarna blir kallade av kursadministrationen. När utbildningen är färdig med 
avklarat test registreras att personen har gått den. Personen i fråga blir sedan kallad på 
återträning. I planen för kursen står det till vem kursen riktar sig till. Kurserna har även olika 
nivåer på kunskapsinnehållet för att matcha kursdeltagarnas kunskaper. Exempelvis finns 
BAM – kurs, skyddsombudsutbildning och byggarbetsmiljösamordnarekurs. BAM – kursen 
tar upp riskbedömning, hantering och vilka risker som finns inom organisationen. 
Kompetensförsörjningen ska bedrivas övergripande, avdelningsvis och på individnivå. 
Målsamtal och kompetensbehovsinventering görs varje år. Efter målsamtalen ställs 
individuella planer upp efter genomförd gap-analys. Åtgärdsplaner finns på organisatorisk 
nivå och beskriver läge samt åtgärder.  

9.7.1 Bedömning 
Denna punkt i kravbilden från standarden är väl omhändertagen vilket visas på 
bedömningskriterierna eftersom organisationen ligger på bedömningskriteriet ökad 
användarvänlighet. OHSAS – kraven är främst ställda kring utbildningsområdet. Dock kan en 
vidareutveckling av punkten ske i form av en praktisk hanteringskurs inom området 
psykosocial arbetsmiljö som är skräddarsydd till personal som andra kurser inte är riktad till. 
Där träning sker på bland annat samtalstekniker eller liknande. Under intervjuerna framkom 
att cheferna ansåg att det var svårt att få en ökad medvetenhet hos individen inom 
arbetsmiljöområdet. Ett försök att ändra på detta sker exempelvis med hjälp av BAM-kursen. 
I dagens läge är deltagarantalet på BAM – kursen cirka 80 – 85 %. Organisationen är på väg 
uppåt i denna fråga dock har de inte riktigt nått fram till målet på 90 % än. Organisationen 
behöver vidareutveckla detta. 

9.8 Kommunikation 
Det finns rutiner både för kommunikation till externa enheter och till den interna 
organisationen. I organisationen finns en avdelning som enbart arbetar med kommunikation, 
både på det externa och det interna planet. Men det finns även ett kommunikationskontor som 
hanterar besöksverksamheten och den interna kommunikationen. 
Kommunikationsverksamheten ingår i Forsmarks Kraftgrupp ABs 
haveriberedskapsorganisation och ska vara med då nödlägen inträffar. Rutin finns för 
erfarenhetsåterföring av externa ärenden. 
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Extern information sker dels via webben, dels via tidigare etablerade kanaler (exempelvis 
Forsmarks Kraftgrupp ABs tidning) och dels genom muntlig kommunikation med 
allmänheten, politiker med mera. Arbetsmiljökraven ges ut till externa intressenter via 
utbildning och broschyrer. Tillträde till verket ges endast efter säkerhetsgranskningar och 
godkända prov. Den interna kommunikationen sker bland annat genom ledningens 
genomgång, ledningen direkt, chefsseminarium, konferenser och målsamtal. I ledningen 
direkt skulle ledningssystemet för arbetsmiljö kunna tas upp och kommuniceras ut. Medan det 
kan granskas i ledningens genomgång som görs med redan befintliga ledningssystem.  

9.8.1 Bedömning 
Kraven från OHSAS – standarden är väl uppfyllda på denna punkt enligt undertecknads 
uppfattning. Ett kärnkraftverk behöver ha en bra kommunikation externt eftersom de är hårt 
granskade av media och av granskningsorgan. Men även intern kommunikation är viktig på 
grund av den stora organisationen och eftersom det är viktigt att få ut samma information till 
alla medarbetare. Dock framkom under intervjuerna att mer kommunikation mellan 
exempelvis enheterna och AME var önskvärt. I bedömningsmallen (bilaga C) är punkt 9.9 
deltagande och samråd sammankopplad med denna punkt och uppdelade på internt och 
externt. Enligt analysen av intervjuerna framkom att kommunikation (den vardagliga 
kommunikationen) var en av de punkter organisationen behöver vidareutveckla. 
Organisationen har sätt att kommunicera ut vilka risker som finns i organisationen, vilket är 
vad OHSAS – standarden menar med intern kommunikation. Detta görs mellan olika nivåer 
samt mellan olika funktioner i organisationen.  

9.9 Deltagande och samråd 
Arbetsmiljöombuden är verksamma inom hela företagsområdet. Vilka de är och var deras 
ordinarie tjänst är finns i en separat instruktion som uppdateras vid behov. I dokumentet som 
beskriver arbetsmiljöorganisationen tas samrådet mellan AMK, AME och övriga intressenter 
upp. Arbetstagarna representeras av HAMO och övriga AMO.  
 
Vid verksamhets- och organisationsförändringar finns en egen instruktion att följa, där det 
står om samråd med arbetstagare. Deltagande av arbetstagaren vid riskbedömningar har blivit 
bättre genom åren. I ett tidigt skede var det endast en person som genomförde 
riskbedömningen men i dag är ofta flera representanter med. I de dokument som undertecknad 
gick igenom görs riskbedömningarna med några representanter från personalen som ska 
utföra arbetet, ibland är AMO eller projektansvarig med. Behövs extra hjälp finns en 
arbetsmiljöingenjör. En genomgång av arbetsmiljömålen sker vid ledningens genomgång och 
kan kommuniceras ut till organisationen via ledningen direkt. HMS – gruppen är med vid 
utveckling och genomgång av arbetsmiljöpolicyn. Idag finns ingen rutin som är nedskriven 
när det gäller lämplig medverkan vid utredning av incidenter, däremot finns en vedertagen 
praxis att intressenter medverkar i tillräcklig utsträckning. 
 
Undertecknad har inte funnit någon rutin för samråd med inhyrda/externa företag då det gäller 
förändringar som påverkar den externa firmans arbetsmiljö på Forsmarks kärnkraftverk. Detta 
skulle kunna stå i instruktion F-I-286 rutin för organisationsförändringar eller F-I-225 
systematiskt arbetsmiljöarbete eller i en ny/sammanslagen handledning.  

9.9.1 Bedömning 
Punkten täcker inte in alla krav som standarden ställer. Eftersom det saknas en rutin för 
samråd med externa firmor då deras arbetsmiljö påverkas av förändringar är delområdet 
kommunikation, deltagande och samråd (externt) inte certifierbar än, vilket också framgår av 
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intervjuerna. Hade detta område funnits idag hade organisationen fått en bedömningspoäng på 
nivå två (ökad användarvänlighet). Ett annat förändringsförslag är att strukturera upp 
deltagandet vid riskbedömningar mer.  

9.10 Dokumentation 
Några av de dokument som standarden anser ska finnas dokumenterade är arbetsmiljöpolicyn 
och arbetsmiljömålen. Policyn finns i LOK 1.4.9 och målen är nedtecknade i organisationens 
företagsprogram inom arbetsmiljö. Kravbilden för olika ledningssystem liknar varandra vilket 
underlättar exempelvis dokumentationshanteringen.  
 
Företaget har dock redan upprättat många av de obligatoriska dokument som ska finnas i 
ledningssystemet. Att införa en sammanställning/referering till dessa dokument saknas och 
det skulle underlätta upprättandet av ledningssystemdokumentet. En dubblering kan dock ses 
bland annat i definitioner av begrepp i flera olika instruktionsdokument. För att få en 
gemensam begreppsgrund vore det bra om detta kunde minimeras, exempelvis kan en 
begreppsordlista införas för relevanta begrepp. Dock finns en ordlista för arkiv- och 
dokumentationshanteringen. 
 
Arbetsmiljöhandledningen uppger att LOK, Forsmarks Kraftgrupp ABs och enhetsvisa 
instruktioner styr verksamheten på Forsmarks Kraftgrupp AB. I Forsmarks Kraftgrupp ABs 
instruktioner står nedskrivet vad som ska dokumenteras. Strategin för dokumenteringen följer 
bland annat arbetsmiljöverkets och strålskyddsmyndighetens regler. 
 
Dokumenten är indelade i olika klasser, från hemlig till företagsintern till extern och är 
uppdelade på olika avdelningar i sitt instruktionsnummer. För hanteringen av 
dokumentationen finns Arken som är en datoriserad databas. Däremot skulle 
instruktionsmängden kunna minskas inom vissa områden.  

9.10.1 Bedömning 
Organisationen har klarat certifieringskraven, däremot behöver mer arbete genomföras för att 
organisationen ska nå nivå två (ökad användarvänlighet). Bland annat saknas en 
begreppsordlista inom arbetsmiljöområdet. I Arken – systemet är det inte alltid lätt att finna 
det dokument som söks. Denna punkt hänger ihop med första punkten (9.1 Allmänna krav) 
eftersom det inte finns något sammanställt ledningssystemsdokument ännu.  

9.11 Dokumentstyrning 
Organisationen har ganska omfattande rutiner för dokumentstyrning, eftersom bland annat 
anläggningsändringar behöver dokumenteras noggrant. Bevakning och registrering av 
myndighetsärenden och interna beslut sker i KUR (kontorets uppdragsregister). KUR används 
för att bevaka att tidsramar hålls men även för att kunna kontrollera att tillstånd och dispenser 
är giltiga och lättöverskådliga. En tydlig ansvarsfördelning för olika avdelningar finns för 
användning av detta program.  
 
Dokumentationsstrukturen är uppdelad i olika grupper (exempelvis A-dok-, B-dok) och olika 
typer (rapporter, instruktioner, protokoll med mera). De olika gruppernas uppdelning gör att 
strukturen för olika dokument är uppbyggda på olika sätt. Uppdelningen på olika grupper, 
strukturer och typer finns nedskriven. Rutiner finns även för dokumenthanteringsprocessen, 
metodik, hantering och arkivering av olika dokumentationstyper. Detta 
dokumentstyrningssystem är övergripande och gäller för hela organisationen, vilket är en 
punkt på nivå tre i bedömningsmodellen.  
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Vid förändringar i interna dokument finns en revideringssida i själva dokumenten som 
beskriver vilket datum ändringen gjordes, vilken revision av dokumentet som går ut, vad som 
har förändrats och på vilken sida förändringen står. Inget ändringsmeddelande skickas ut utan 
det är varje individs ansvar att kontrollera att dokumentet är av den senaste versionen, det vill 
säga att dokumentet är fastställt. I externa dokument sker normalt inte några ändringar från 
bolagets sida utan företaget kontaktar det externa företaget för att genomföra förändringen i 
dokumentet. Forsmarks Kraftgrupp AB har många olika former av förvaring av dokument, 
bland annat finns uppsatta dokument på olika avdelningar, bevaringsarkivet och ett eget 
referensdokument. Det står även klart och tydligt hur utbytet ska ske och vem som ansvarar 
för att byta ut dem vid förändringar.  
 
För olika grupper av dokument finns ansvariga enheter angivna vars uppgift är att kontrollera 
sakinnehållet i dokumenten inklusive aktualitetsgranskningar (granskning och verifiering av 
att handlingen fortfarande är gällande). Aktualitetsgranskning av förvaltningsinstruktioner 
(instruktion som beskriver utformning, arkivering och ansvariga för ingående dokumenttyper 
i en dokumentgrupp) sker vid behov eller minst vartannat år och initieras av FGC 
(dokumentationsavdelningen).  
 
I Arken kan de dokument som är fastställda hittas. I dokumentet står även vem som fastställt 
dokumentet, vem författaren är samt vilka som har granskat dokumentet. Det är författaren 
som anger vilka personer som ska bli delgivna. Det finns inget registerdokument över vilka 
dokument som är utgivna men det går att få fram alla registrerade dokument i Arken. Att ha 
ett registerdokument ligger på nivå två (ökad användarvänlighet) i bedömningsskalan. Vid 
varje dokumentleverans till bevarandearkivet krävs en dokumentförteckning för att en 
utrensning av gamla dokument ska kunna ske utan risk för att ta bort ett aktuellt dokument. I 
övrig har undertecknad inte funnit några avvikelser från kraven i OHSAS 18001.  

9.11.1 Bedömning 
Denna kravpunkt är väl omhändertagen i organisationen. Även om organisationen har vissa 
instruktioner som ingår i de högre bedömningskriterierna ligger organisationen på nivå två 
(ökad användarvänlighet). Undertecknad tolkar Arken som en form av registerdokument. 
Enligt bedömningsmodellen ska varje dokument granskas av minst två personer. Detta gör 
inte organisationen i dag utan ibland granskas dokumentet av fler än två personer och ibland 
av färre. Undertecknad anser att beroende på vad det är för dokument borde det räcka med en 
person. Är det ett omfattande dokument som är svårt att tyda bör fler än en person granska 
det. Undertecknad har inte funnit några instruktioner på hur många personer som ska granska 
ett visst dokument.  

9.12 Verksamhetsstyrning 
De policys som kommer från koncernen Vattenfall gäller i princip också på Forsmarks 
Kraftgrupp AB. Ledningssystemet inom organisationen består av LOK, verksamhetsprogram 
samt övriga styrande dokument. LOK beskriver vem och hur medan verksamhetsprogrammet 
beskriver vad och när. Styrningen och verkställande ska ske i linjeorganisationen.  
 
FQ upprättar och identifierar lagkrav på organisationen, exempelvis att arbetsmiljöplaner ska 
uppföras. Dessa krav skrivs in i instruktioner för att anpassas till organisationen. Detta är 
bedömningskriteriet för att kunna certifiera sig.  
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De viktigaste rutinerna och instruktionerna är upprättade i samarbete med de personer som 
ska arbeta med dem. De är skrivna på svenska. Arbetsledningen ska förvissa sig om att 
instruktionerna och rutinerna är förstådda. Kraven ligger på bedömningsnivå två i 
organisationen (ökad användarvänlighet).  
 
Verksamhetsstyrningen har en helhetssyn på vad organisationen ska prestera. En del 
instruktioner och rutiner täcker in tre områden arbetsmiljö, yttre miljö och kvalitetsfrågor. Om 
detta gäller för de flesta dokumenten kan undertecknad inte säga.  
 
Det finns system för att identifiera brister och fel (avsnitt 9.3 Identifiera faror, bedöma risker 
samt bestämma hur faror och risker styrs). Organisationen har en avdelning som arbetar med 
underhåll och reparationer och en entreprenör som arbetar med städning. Underhåll av 
elsäkerhetssystemet sker och SAFEM (Säkerhetsanvisningar för elektriska och 
maskintekniska arbeten) instruktionen ska användas. Detta arbete är exempel på ett farligt 
arbete som sker på Forsmarks kärnkraftverk. Haveriberedskapsorganisation och rutiner för 
dessa finns (avsnitt 9.13 Beredskap och agerande vid nödlägen).  
  
Företaget har instruktioner bland annat om resor, kränkande särbehandling, droger och 
missbruk av alkohol. Personalen testas med förutbestämda intervall när det gäller alkohol och 
droger. För att säkerställa och uppehålla de anställdas hälsa har företaget friskvårdsbidrag. 
Företagshälsovården ska även kopplas in om kompetensen inom organisationen inte räcker. 
Det är cFX ansvar att delge företagshälsovården information om de faktorer som påverkar 
eller misstänks påverka arbetstagarens hälsa och säkerhet. 
 
Forsmarks Kraftgrupp AB har en egen tillträdeskontrollsinstruktion där olika krav ställs bland 
annat från myndigheter. Tillträde ges först efter en del kontroller (exempelvis läkarkontroll) 
och utbildningar har genomförts. Kontroll sker även av material och person vid inpassering 
till olika delar av anläggningen. För att exempelvis ta in kemikalier som behövs till arbeten av 
olika slag krävs en registrering av kemikalier samt att tillstånd ges till inträdde. 
Riskbedömning genomförs innan arbete påbörjas inom kemikalieområdet. Personal som blir 
exponerade för exempelvis cancerogena ämnen ska registreras enligt lag. För att hantera 
kemikalier inom Forsmarks kärnkraftverk krävs att skyddsutrustning används, arbetsbevis, 
brandteknisk åtgärd (BTÅ), skyddstillstånd tas ut, med mera. Arbete ska även ske för att byta 
ut farliga kemikalier mot mindre farliga. 
 
Utbildningar finns angående bland annat strålskydd, arbetstillstånd, arbetsbevis, brandteknisk 
åtgärd (BTÅ) och skyddstillstånd med mera. Detta fördjupas i en utbildning för arbetsledare.  

9.12.1 Bedömning 
Organisationen har klarat kriterierna för bedömningsnivå två (ökad användarvänlighet) på 
denna punkt. Däremot ställer organisationen inga krav på innehav av ett 
arbetsmiljöledningssystem (eller liknande) hos leverantörer. Detta är ett förändringsförslag 
eftersom det är önskvärt att entreprenörer har liknande nivå på sitt arbetsmiljöarbete som 
Forsmarks Kraftgrupp AB. Det kan räcka om krav finns på att leverantörerna redovisar sitt 
systematiska arbetsmiljöarbete eller liknande.  

9.13 Beredskap och agerande vid nödlägen 
Det finns rutiner som tar upp både de fysiska riskerna och den psykosociala krishanteringen, 
vilka uppdateras efter behov. Organisationen har andra rutiner som identifierar potentiella 
nödlägen, exempelvis utbrott av smittosamma sjukdomar, utsläpp av farliga ämnen, 
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riskbedömningar och våld på arbetsplatsen. Rutinerna är gemensamma för arbetsmiljö, yttre 
miljö, säkerhet och kvalitet.  
 
En nedbrytning finns på de olika blocken för bland annat hur organisationen ska hantera en 
krissituation. Krisstödet gäller även då olyckor har inträffat utanför arbetsplatsen. Relevanta 
intressenter är beaktade i den psykosociala krishanteringen, exempelvis arbetskollegor och i 
de fysiska riskerna, exempelvis vid miljöutsläpp. Krisstödsgruppen rapporterar årligen sitt 
arbete till AMK och i personalavdelningens verksamhetsplaner. Externa kontakter är 
etablerade exempelvis med kustbevakningen, Räddningstjänsten i Norduppland (RNU), 
länsstyrelsen och Östhammars kommun.  
 
Forsmarks Kraftgrupp AB har en egen räddningstjänst i form av en brandstyrka på plats på 
kärnkraftverket dygnet runt. Vid krissituation är brandstyrkan, bevakningscentralen, 
driftvakterna och driftledningen de kontakter som ska samarbeta och kommunicera. 
Organisationen övar regelbundet sina haveriberedskapsplaner och där deltar nödvändiga 
funktioner inom räddningsberedskapen, exempelvis krisstödsgruppen.  
 
Till entreprenörer delas ut information om larmnummer med mera vid ankomst till Forsmarks 
kärnkraftverk. Personalen får utbildningar i brand och utrymning som berör all personal 
(entreprenörer och egen) samt första hjälpen utbildning till personal som dagligen kommer i 
kontakt med arbeten där risk för allvarlig personskada finns. 

9.13.1 Bedömning 
Denna punkt är mycket väl representerad och underhållen inom organisationen. 
Organisationen hanterar denna punkt bra och bedömningskriteriet ligger på nivå tre 
(samordnat/integrerat). Om någon förbättringspunkt skulle nämnas kan en översyn göras av 
uppsatta anvisningar exempelvis vid förstaförbandshållare.  

9.14 Prestandamätning och övervakning 
Avdelningarna inom organisationen skriver varje år en rapport om hur väl de uppfyllt 
företagets arbetsmiljömål. En sammanställning görs av FQ som sedan tar upp det i AMK. 
Detta är en form av reaktiv mätning. Andra mätningar som är reaktiva är trendning av tillbud 
och olycksfall samt statistik från sjukfrånvaro. Ytterligare en reaktiv mätning är de allvarliga 
olycksfall som anmäls till arbetsmiljöverket. 
 
En av FQAs arbetsuppgifter är att granska hur väl organisationen lever efter fastställda 
rutiner, instruktioner och externa krav (avsnitt 9.18 Interna revisioner). Dessa granskningar 
kan ge både kvalitativa och kvantitativa krav (via intervjuer, platsobservationer och 
dokumentationsstudier). En granskning kan även vara både förebyggande (bestämd i förväg 
och genomförs varje år) och reaktiv (något gick inte som det var tänkt och orsaken behöver 
undersökas eller något som initierats av vd).  
 
Varje år genomförs mätning av personalens attityder och åsikter (via säkerhetskulturenkäten) 
avseende säkerheten på verket. Detta har uppkommit som en del av FSI. Forsmarks 
Kraftgrupp AB har även en säkerhetskommitté som bland annat granskar säkerhetsfrågor, 
säkerhetsärenden, utveckling av säkerhetsarbetet, WANO (World Association of Nuclear 
Operators) significant event report (SER) och significant operational event report (SOER). 
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Oberoende granskningsorgan som WANO och OSART granskar kärnkraftverk utifrån olika 
punkter. Detta är en form av prestandamätning och även en övervakning av arbetsmiljön inom 
verket. Resultaten från dessa interna granskningar sparas som ett dokument i Arken.  

9.14.1 Bedömning 
Organisationen har många olika sätt att mäta arbetsmiljöprestanda på, både förebyggande och 
reaktivt. Undertecknad bedömer att organisationen klarar av kraven för certifiering.  

9.15 Utvärdering av lagar och andra krav 
FQ ansvarar för fristående säkerhetsgranskning, myndighetskontakt och myndighetsrapport. I 
funktionsansvaret för FQ ingår att ta fram, dokumentera och följa upp organisationens 
företagsprogram där företagets egna regler och mål beskrivs. Rapportering av 
arbetsmiljöarbetet ska ske systematiskt och enligt fastställda program. Denna rapportering ska 
sedan dokumenteras. I FQs roll ingår det att kontrollera och verka för att kraven i bland annat 
AFS 2001:1 (SAM) följs av organisationen samt att säkerställa att aktuella författningar blir 
kända och tillämpas hos enhetsansvariga inom organisationen.  
 
Uppföljningsrutinerna följer inte bara lagar utan innefattar även andra krav som 
organisationen berörs av. Om nya maskiner eller förändringar i lagar har uppkommit sker en 
ändring i utbildningsmaterial för att möta upp de nya kraven och riskerna som uppstått. 
Interna granskningar genomförs på regelbunden basis (avsnitt 9.18 interna revisioner), där 
bland annat lagar tas upp. Arbetsmiljöarbetet inom Forsmarks Kraftgrupp AB ska minst följa 
de krav som ställs i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, arbetsmiljöverkets föreskrifter 
och i LOK samt krav ställda i övriga tillämpliga föreskrifter, förordningar och instruktioner. 
Företagsprogrammet för arbetsmiljö anger att ändringar i arbetsmiljöverkets eller 
elsäkerhetsverkets föreskrifter ska genomföras med högsta prioritet, detta gäller även åtgärder 
för att korrigera identifierade brister och fel i personsäkerheten. 
 
Två gånger/år ställs en lagbalk upp av FQM som vidarebefordras till VBSN som handhåller 
dem till bolagen. Vid lagutvärderingarna skrivs även ändringarna in i organisationens 
instruktionsdokument och sparas i arken. Lagutvärderingarna skulle även kunna skrivas in 
och bevaras i FQ-I-111 Rutin för bevakning och uttolkning av lagar och författningar med 
mera för reaktorsäkerhet, strålskydd, brandsäkerhet, elsäkerhet, fysiskt skydd, arbetarskydd 
och konventionellt miljöskydd. 

9.15.1 Bedömning 
Eftersom uppföljningsrutinerna inte enbart täcker in lagar utan även andra krav samt att 
uppföljning sker regelbundet (bland annat genom intern granskning) är denna punkt 
certifierbar. Mer utredning behövs för att fastställa om organisationen ligger någon nivå över 
denna bedömning.  

9.16 Utredning av incidenter, avvikelser, korrigerande och 
förebyggande åtgärder 
Inom Forsmark 3 beskriver instruktionen avvikelserapportering kravbilden av att identifiera, 
korrigera och åtgärda funna avvikelser. I en annan instruktion beskrivs kravbilden att 
registrera, utreda och analysera incidenter. Hur dokumenteringen av utredningarna ska ske är 
tydligt beskriven. Det står även att tidsmarginalen och kostnad för åtgärden bör finnas med i 
dokumentationen. Dokumentet ska även bevaras. Dokumentation ska ske eftersom detta 
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skapar en spårbarhet av avvikelsen, vidtagna åtgärder samt resultatet av de vidtagna 
åtgärderna.  
 
Ansvaret för rapportering av incidenter och avvikelser ligger på all personal som arbetar på 
området. För att öka rapporteringen har kampanjer genomförts vilket har gett resultat. 
Ansvaret att genomföra åtgärderna ligger hos respektive enhet. Organisationen ska verka 
förebyggande när det gäller att undvika ohälsa och olycksfall i arbetet. Behovet av 
korrigerande åtgärder ska bedömas av arbetsledningen. Tillbud och olycksfall rapporteras 
numer i samma system som erfarenheter i ERFKA. Detta underlättar trendning av ärende och 
därmed chansen att stoppa ett eventuellt olycksfall innan det inträffat. Utredning och 
behandling av ärenden ska ske kontinuerligt, bland annat med hjälp av erfarenhetskontoret. 
Erfarenhetskontoret är en resurs som genomför mer komplexa utredningar, exempelvis 
grundorsaksanalyser. Utredning av en incident eller avvikelse ska ske inom rimlig tid.  
 
Då det finns behov av en snabb informationsinhämtning och -spridning har Forsmarks 
Kraftgrupp AB en metod för snabbutredning. Efter att denna är genomförd kan en längre och 
grundligare analys genomföras för att få en djupare förståelse av incidenten. För att ytterligare 
bygga på det förebyggande arbetet används PJB och riskbedömningar för att identifiera 
avvikelser och/eller risker.  
 
Undertecknad har inte funnit någon direkt begreppsdefinition av avvikelser. Dock finns en 
instruktion för varje block om avvikelserapportering, där en gemensam definition kan 
skönjas, vilket tar organisationen ett steg upp på bedömningsskalan till nivå två.  
 
Ett av kraven i standarden var att skriva in förändringar i ledningssystemet som denna punkt 
medför vilket idag inte är möjligt eftersom ledningssystemet inte är upprättat än.  

9.16.1 Bedömning 
Denna punkt är väl omhändertagen av organisationen. Bedömningskriterierna gör att 
organisationen ligger på nivå två i mallen. Nivå två innebär att organisationen har en 
gemensam begreppsgrund på avvikelsedefinition, att all personal är involverade i rapportering 
av händelser samt att hjälp kan fås av special utbildad personal för svårare utredningar.   

9.17 Styrning av redovisande dokument 
Organisationen har identifierat vilka lagkrav som finns för administrativa dokument, till 
exempel AML, SKIFS 2004:1, riksarkivets krav och företagets egna krav. Alla styrande 
dokument inom arbetsmiljöområdet bevaras inom hela anläggningens koncessionstid. 
Gallringsinstruktion för de olika dokumentstyperna finns och uppdateras i dagsläget. 
Dokumenten är spårbara, tydliga, läsbara och identifierbara i Arken.  
 
Organisationen använder sig av elektroniskt systemstöd för dokumenthanteringen. 
Arkiveringen av dokument (elektronisk eller i pappersformat) ska ske för att dokumenten ska 
kunna återskapas under arkiveringstiden. Arkiveringsrutiner finns. Granskning av 
instruktioner ska ske vartannat år. 
 
Dock kan det vara lite svårt att leta reda på instruktioner i Arken eftersom det finns många. 
Det underlättar om man vet exakt vad instruktionen heter. 
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9.17.1 Bedömning 
De redovisande dokumenten inom arbetsmiljöområdet bevaras hela anläggningens livstid och 
därför blir bedömning av denna punkt är att den är certifierbar.  

9.18 Intern revision 
Det genomförs samordnade interna revisioner inom områdena yttre miljö, säkerhet och 
arbetsmiljö. Revisionsgruppen ska gå kurs (specifikt riktad mot deras arbete) i vår för att öka 
kompetens inom arbetsmiljöområdet. I revisionsarbetet följs en svensk standard ISO 19011 
vägledning för revision av kvalitets- och/eller miljöledningssystem men de har anpassat den 
efter Forsmarks Kraftgupp ABs förhållanden. Revisioner genomförs med jämna intervall 
under årets gång. Inom bolaget kallas interna revisioner för interna granskningar.  
 
En företagsplan för intergranskning och detaljerade granskningsplaner tas fram inför varje år. 
Dessa detaljerade granskningsplaner ska minst innefatta granskningsområden, tidpunkt för 
granskning, den verksamhet som omfattas, granskningsteamets sammansättning & vilka som 
ska intervjuas. Det ska finnas beskrivet kompetenskrav med mera för granskningsteamet i 
planerna. Bland annat är kompetenskraven för granskningsledaren baserade på en av IAEA 
Safety Guides. I instruktion F-I-153 Interna och externa granskningar står beskrivet om de 
etiska regler som gäller vid en granskning, där nämns bland annat ett krav på opartiskhet i 
granskningsarbete. Då behov uppstår kan temagranskningar genomföras. 

9.18.1 Bedömning 
Denna punkt är väl omhändertagen utom det faktum att ett sammanställt dokument för 
arbetsmiljöledningssystem inte finns än och därmed kan det inte kan granskas. Det genomförs 
granskningar på arbetsmiljöarbetet i dagsläget. Dock kan granskningsarbetet tillämpas på 
ledningssystemet för arbetsmiljö, när det är klart, eftersom det redan genomförs på 
miljöledningssystemet. Punkten ligger på nivå tre (samordnat/integrerad) i 
bedömningsmallen. 

9.19 Ledningens genomgång 
Arbetsmiljöområdet behandlas idag under ledningens genomgång. Ledningens genomgång 
sker fyra gånger per år. Vid två av dessa tillfällen tas mål och verksamheten inom 
arbetsmiljöområdet upp. Redovisande dokument från genomgången bevaras och läggs in i 
Arken. Idag tas arbetsmiljömålen upp i form av ett arbetsmiljöprogram och kommenteras på 
ledningens genomgång. För revideringen av målen ligger ansvaret hos FQ. Eftersom 
miljöledningssystemet utvärderas underlättar det implementeringen av samma struktur på 
arbetsmiljöledningssystemet. 

9.19.1 Bedömning 
Ledningens genomgång sker efter en bestämd dagordning och med jämna mellanrum. 
Protokoll förs och dessa sprids i organisationen, bland annat via Arken. Detta göra att punkten 
är certifierbar. 
 
Dock behöver ett sammanställande ledningssystem (liknande det som finns idag för 
miljöledningssystemet) för arbetsmiljö införas för att arbetsmiljöområdet ska diskuteras mer. 
Forsmarks Kraftgrupp ABs ledning diskuterar företagsprogrammet inom arbetsmiljö. Tyvärr 
diskuteras och revideras inte arbetsmiljöpolicyn i den grad den borde under ledningens 
genomgång, vilket skulle vara en förbättring eftersom policyn ska spegla organisationens 
risker (vilka förändras med tiden).  
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Arbetsmiljöledningssystemet behöver ges mer plats än vad arbetsmiljön har idag under 
ledningens genomgång eftersom det blir mer att diskutera och eftersom kravet på ständig 
förbättring kommer att finnas.  

9.20 Sammanfattning av Forsmarks Kraftgrupp ABs uppfyllande av 
kraven i OHSAS 18001 
Enligt bedömningsmodellen i bilaga C bedöms att fyra huvudområden behöver arbetas mer på 
för att organisationen ska bli certifieringsklara. Dessa är:  

• Allmänna krav (omfattningen av ledningssystemet) 
• Arbetsmiljöpolicy (innehållet) 
• Planering (styrningen av faror och risker) 
• Införandet och tillämpning (kommunikation, deltagande och samråd (externt)) 

 
De huvudområden som organisationen är certifieringsklara idag är: 

• Lagar och andra krav 
• Mål och handlingsplaner 
• Uppföljning 
• Ledningens genomgång 

 
På några av delområdena har organisationen kommit väldigt långt i sitt arbete.  
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10 Kravspecifikation 
Detta kapitel tar upp en kravspecifikation till de tre lösningsförslag som arbetats fram. 
Kravspecifikationerna har utarbetats med hjälp av OHSAS 18001, nulägesbeskrivningen och 
referensgruppen. Först presenteras kraven som är gemensamma för alla lösningsförslag, 
därefter kommer krav specifikt för de enskilda lösningsförslagen. Undertecknad har valt att ta 
fram mer grundliga förslag på huvudområdena arbetsmiljöpolicyn och planering 
(riskbedömning). Eftersom organisationen använder många begrepp har underteckna även 
valt att ta fram en arbetsmiljödefinitionslista.  
 
Dessa krav ska utmynna i förslag som antingen kan delges organisationen på en gång eller 
arbetas vidare på om organisationen vill. Alla nedanstående krav är skrivna för att underlätta 
för användaren. Nedan beskrivs de allmänna krav som gäller för alla framtagna dokument.  
  

• Lättförståelig  
• Kort (om möjligt) och kärnfull  
• Tydlig 

 
Betydelsen för kravpunkten lättförståelig är att dokumenten ska vara enkelt att följa för 
individen. Strukturen i dokumenten bör vara klar och själva dokumentet ska vara lätt att 
använda. Dokumentens längd är avgörande för om individer läser igenom texten och kommer 
ihåg den. Däremot får den inte vara för kort eftersom dokumenten då kan tappa sitt 
sammanhang. Kravpunkten tydlig innefattar hur texten är beskriven för läsaren och hur 
distinkt dokumenttexten är, exempelvis bör krångliga ord och meningar undvikas. Om 
krångliga ord uppkommer bör de definieras.  
 
De olika dokumenten ska även innehålla nedanstående krav (punkt 10.1 – 10.3).  

10.1 Arbetsmiljöpolicy 
Dessa krav är uppställda för att dokumentet ska klara av OHSAS – kraven för huvudområdet 
arbetsmiljöpolicy (sakliga innehållet). För att arbetsmiljöpolicyn ska vara mer samstämmig 
med kraven i OHSAS 18001 och lätthanterlig för organisationen ställs några krav på 
utformningen:  
 

• Minst innehålla de tre grundläggande kraven som OHSAS – standarden ställer på en 
arbetsmiljöpolicy 

• Ska vara samstämmig med Vattenfallkoncernens arbetsmiljöpolicy 
• Vägledande då det gäller att ta fram organisationens arbetsmiljömål  

10.2 Riskbedömningshandledning 
Dessa krav är uppställda för att dokumentet ska klara av kraven från OHSAS – standarden för 
huvudområdet planering (styrningen av faror och risker). För att tydliggöra 
riskbedömningsprocessen utformas ett förslag på en riskbedömningshandledning. Kraven som 
ställs på den är:  
 

• Vägledande, att leda organisationen i genom riskbedömningsprocessen 
• Pedagogisk, att tydligt vissa på användningsområde  
• Innehålla OHSAS – kravet om styrning av åtgärder via åtgärdstrappan 
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10.3 Arbetsmiljödefinitioner 
Under analyserna framkom att organisationen har många begrepp och förkortningar som 
behöver förtydligas. För att tydliggöra begreppen inom arbetsmiljöområdet och för att 
undvika kostsamma missförstånd uppförs ett definitionsdokument, vilket ska uppfylla kraven 
nedan:  
 

• Entydig  
• Innefatta för organisationen viktiga arbetsmiljödefinitioner  

 
Ordet entydig innebär att det är uppenbart för individen vad definitionen av begreppen 
betyder.  
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11 Förändringsförslag 
Detta kapitel syftar till att ge Forsmarks Kraftgrupp AB förändringsförslag för att nå upp till 
kraven i arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001. Här visas även vad organisationen behöver 
göra för att bli certifieringsklara. Kravspecifikationerna har utarbetats med hjälp av OHSAS 
18001, nulägesbeskrivningen och referensgruppen.  
 
För att organisationen ska vara certifierbar under år 2010 behöver de klara kraven som 
OHSAS 18001 ställer. Med hänvisning till avsnitt 9 Forsmarks Kraftgrupp AB uppfyllande av 
kraven i OHSAS 18001 samt bilaga B och C behöver nedanstående huvudområden förändras. 
Under huvudområden finns även en förklaring och till vis del även lösningsförslag:  
 

• Allmänna krav 
o Strukturera styrningen av de arbetsmiljödokument som ska ingå i 

ledningssystemet för arbetsmiljö, exempelvis företagsprogrammet, lagar och 
ledningens genomgång.  

o Skriv ett liknande dokument som F-I-182 Forsmarks Kraftgrupp AB 
Miljöledningssystem eller sätt samman ledningssystemet för miljö och för 
arbetsmiljö. Detta för att förtydliga omfattningen på 
arbetsmiljöledningssystemet. 

• Arbetsmiljöpolicyn  
o Införa ändring av innehållet i arbetsmiljöpolicyn för att den bättre ska stämma 

överens med kraven i OHSAS 18001.  
• Planering 

o Enligt OHSAS 18001 ska organisationen styra elimineringen av risker enligt 
åtgärdstrappan, vilket inte är tydligt visat idag. En skriftlig instruktion eller 
handledningsdokument som visar på detta bör tas fram.  

• Införandet och tillämpning  
o Att ta hänsyn till entreprenörernas arbetsmiljö på Forsmarks kärnkraftverk vid 

förändringsarbete. En rutin behöver införas och implementeras för detta. 
o Entreprenörerna skulle kunna bli inbjudna exempelvis till HMS – gruppen för 

att delta på möten.  
o En omskrivning av instruktion F-I-286 rutin för organisationsförändringar 

eller F-I-225 systematiskt arbetsmiljöarbete skulle kunna göras. Detta skulle 
även kunna skrivas in i exempelvis ett handledningsdokument för 
riskbedömningar. 

 
Mer grundliga förslag arbetas fram på huvudområdena arbetsmiljöpolicyn och planering.  

11.1 Förändringsförslag 
Förutom de förslag som nämns i indelningen av detta avsnitt, arbetas ytterligare ett 
förändringsförslag fram som behandlar definitioner och begrepp inom arbetsmiljöområdet. 
Detta för att organisationen ska ta ett steg till i den ständiga förbättringsprocessen. Samtliga 
förändringsförslag är framtagna enligt de krav organisationen har på olika dokumentgrupper 
och -typer. Definitions- och riskbedömningsdokumenten har även ett sammanfattande stycke 
där bland annat syftet med dokumenten är beskrivet. Efter framtagning och diskussion med 
handledare togs dokumenten med till mötena med referensgruppen. Där skedde diskussioner 
om innehållet i förändringsförslagen. Referensgruppens reaktion var att det finns behov av 
dessa dokument i organisationen, dock är det viktigt för att inte öka mängden dokumentation 
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att det definieras hur dokumenten ska anpassas till organisationen. Organisationen har ännu 
inte fastställt något av förändringsförslagsdokumenten. 

11.1.1 Arbetsmiljöpolicy 
Arbetsmiljöpolicyn (bilaga E) är framtagen med den nuvarande policyn som grund med 
tillägg från OHSAS – krav samt Vattenfalls koncernpolicy. Ett tillägg är bland annat att 
genomföra ständiga förbättringar och ett åtagande om att följa lagar samt andra krav. 
Dokumentet är även uppbyggt för att vara samstämmig med företagets vision och affärsidé. 
Detta har lett till ett tillägg från organisationens affärsidé om att företaget prioriterar 
säkerheten först. Policyn verkar både förebyggande och reaktivt i organisationen. 
Arbetsmiljöpolicyn behandlas i HMS – gruppen och fastställs därefter i AMK. 
 
För att inte öka på dokumentationsmängden ska den fysiska placeringen av den nya 
arbetsmiljöpolicyn vara på samma ställe som den äldre versionen, det vill säga i LOK 1.4 
kapitel 9. Nedan förklaras några begrepp som den nya policyn innehåller. Dessa begrepp 
skulle kunna placeras i direkt anslutning till policyn i LOK eller som en vidare utveckling av 
policyn i företagsprogrammet. 
 
I policyn finns definitionen verksamhetens risker. Det innefattar att: 

• riskerna ska minimeras så långt som ledningen och medarbetarna anser vara 
acceptabelt 

• instruktioner och rutiner ska följas och tillämpas för att därigenom minska risken för 
olyckor och tillbud  

• om organisationen misstänker att ett visst arbete medför en ökad risk ska dessa 
arbeten vara riskbedömda 

• Exempel på allvarliga risker är: el, kvävgas och fall 
 
Med begreppet säkerheten först menas att: 

• arbetsuppgifterna ska genomföras på ett säkert vis  
• om en situation inte är säker ska arbetet avbrytas  
• organisationen ska verka för att bli världsledande inom arbetsmiljö och säkerhet 

 
Ledningen och medarbetarna verkar förebyggande då det gäller skada och ohälsa bland annat 
genom att: 

• uppmuntra och genomföra skyddsronder och riskbedömningar 
• införa åtgärder mot exempelvis risker vid behov 
• allmän bevakning av psykosociala och fysiska arbetsmiljöfrågor  

 
Definitionen arbetsmiljöfrågor innefattar följande från den nuvarande policyn (bilaga D): 

• Missbruk av droger och alkohol 
• Målinriktad friskvård och rehabilitering 
• Fysisk & psykisk arbetsmiljö och jämställdhet 
• Bra och ändamålsenlig arbetsmiljö 

 
Definitionen ständiga förbättringar motsvarar följande i den nuvarande policyn: 

• Utveckling av verksamheten 
• Arbetsmiljöarbetet är en integrerad del av verksamheten 
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Under denna definition ingår även att verksamheten ska följas upp, vilket inkluderar 
organisationens uppfyllande av arbetsmiljömålen.  
 
Definitionen för arbetsmiljöklimatet inbegriper följande från den nuvarande policyn:  

• Arbetsklimatet har avgörande betydelse för organisationens effektivitet 
• Arbetsmiljön kännetecknas av ansvarstagande, öppenhet och respekt för individen 
• Stimulerande miljö  

 
Arbetsmiljöklimatet innefattar även organisationens gemensamma värderingar och normer 
avseende säkerheten. 

11.1.2 Riskbedömningshandledning 
Riskbedömningshandledningen (bilaga F) är en handledning som förklarar och reder ut 
begreppen risk, riskbedömning och riskhantering. Handledningen är uppbyggd i olika steg där 
en allmän introduktion till arbete sker först. Sedan kommer de olika stegen i 
riskhanteringsprocessen, där förklaringar och frågor på vad som ska besvaras finns. För att 
förtydliga denna process har ett exempel tagits med som följer dessa steg. Avslutningsvis 
finns en bilaga med exempel på olika risker i organisationen och en bilaga med ett exempel 
genomfört med en matrismetod. Detta dokument skulle kunna användas som stöd vid 
utbildningar. Då dokumentet ska användas som utbildningsmaterial kan bilagor med tomma 
diagram läggas till för att under utbildningen användas vid övningsexempel.  
För att öka tydligheten hänvisas i sammanfattningen till kapitel 6-7 om individen endast vill 
genomföra en riskbedömning. Sedan har en innehållsförteckning lagts till, även detta för att 
öka tydligheten.  
 
Dokumentet framtogs i ett försök att minska ner antalet instruktioner eftersom det idag finns 
tre instruktioner som behandlar riskbedömningsprocessen. Ett steg i detta kan vara att lägga in 
kapitel 2-5 i instruktion F-I-251 Granskning av arbetsmiljöärenden och riskbedömningar 
eftersom den blir då en styrande instruktion och riskbedömningsdokumentet (kapitel 1, 6-7 
samt bilagorna) blir ett utförande handledningsdokument. Hela handledningsdokumentet 
skulle även kunna läggas in som en bilaga i F-I-251. Ytterligare ett förslag är att lägga in den 
som en bilaga till arbetsmiljöhandledningsinstruktionen (F-I-1181). Eventuellt skulle 
dokumentet kunna vara fristående av anledningen att det skulle vara lättare att finna och för 
att det kan användas som ett utbildningsmaterial. Riskbedömningshandledningen kommer att 
tas upp och fastställas inom FQ avdelningen. 

11.1.3 Arbetsmiljödefinitioner 
För att grundlägga ett entydigt språkbruk inom området arbetsmiljö uppfördes detta 
begreppsdokument (bilaga G). Dokumentets uppgift är att förhindra eventuella missförstånd 
och begreppsförvirring i organisationen. Dokumentet innehåller både allmänna definitioner 
och koncernbegrepp. Efter diskussion med referensgruppen innehåller detta dokument de 
viktigaste begreppen inom organisationen. På första sidan av dokumentet är det angivet när 
dokumentet uppfördes. Dokumentet är uppbyggt med begrepp efter organisationens egna 
dokument, AFS:ar och OHSAS – standarden. 
 
För att inte öka dokumentationsmängden i organisationen skulle detta dokument kunna sättas 
in i F-I-1181 arbetsmiljöhandledningen, tillsammans med F-I-182 miljöledningssystemet (om 
en sammanslagning genomförs med arbetsmiljöledningssystemets samlingsdokument, avsnitt 
9.1 allmänna krav) eller i F-I-225 systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Arbetsmiljödefinitionsdokumentet kommer att tas upp och fastställas på FQ avdelningen. 
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12 Analys av kravuppfyllelse  
I detta kapitel genomförs en analys på hur väl förändringsförslagen når upp till kraven i 
OHSAS 18001 och når kraven i kravspecifikationen.  
 
Organisationen har redan kommit långt i sitt arbete med många områden som OHSAS – 
standarden kräver. Eftersom det redan finns många instruktioner i organisationen vill inte 
undertecknad bygga på den floran. Till alla förslag har undertecknad därför gett 
organisationen uppslag på befintliga instruktioner eller andra dokument som de framtagna 
dokumenten kan sammanställas med.  
 
De slutgiltiga dokumenten anser undertecknad vara bra hjälpmedel i den dagliga 
verksamheten under förutsättning att de uppdateras regelbundet för att hållas aktuella. Nästa 
steg är att fastställa de olika dokumenten. Det är dock viktigt att implementera de fastställda 
förändringarna i organisationen för att visa på ständig förbättring. Införs dessa förändringar 
leder det till att de återstående kraven i OHSAS – standarden blir uppfyllda och därmed att 
organisationen är certifieringsklar.  

12.1 OHSAS 18001 
Bedömningen (tabell 1) för förbättringsområdena efter vidtagna åtgärder blir att 
organisationen är certifieringsklar, enligt undertecknad. Här analyseras de fyra huvudområden 
där det framkom (enligt avsnitt 9) avvikelser enligt kraven i OHSAS 18001. Eftersom 
huvudområdena allmänna krav och införande och tillämpning inte undersökt grundligt kan 
dessa inte analyseras djupt, utan huvuddelen i detta avsnitt ligger på de tre 
förändringsförslagen som lyfts fram i avsnitt 11.1.  
 
De gröna små kryssen (x) innebär att delområdet har klarat certifieringskraven enligt OHSAS 
18001 medan de stora kryssen med grön överstryckning (X) innebär att huvudområdet har 
klarat certifieringskraven enligt OHSAS – standarden. 
 

Tabell 1. Bedömning efter framtagning av förändringsförslagen  

(delar ur bedömningstabellen från bilaga C) 

 Ej 
uppnått 

Certifiering Ökad 
användarvänlighet 

4.1 Allmänna krav   X 
4.2 Arbetsmiljöpolicy  X  
4.2.a Krav på det 
sakliga innehållet i 
arbetsmiljöpolicyn 

  x 

4.3 Planering  X  
4.3.1.c …. samt 
bestämma hur faror 
och risker ska styras 

  x 

4.4 Införande och 
tillämpning 

 X  

4.4.3.a 
Kommunikation, 
deltagande och samråd 
(extern) 

  x 

Tillägg: 
Arbetsmiljödefinitioner 

  X 
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Om en tydligare beskrivning kan genomföras för ledningssystemet för arbetsmiljö där inte 
bara omfattningen av ledningssystemet finns med utan även vad, var, när och vem som berörs 
av ledningssystemet täcks bedömningskriterierna in till nivå två (ökad användarvänlighet) för 
huvudområdet allmänna krav.  
 
Delområdet kommunikation och deltagande (externt) får även den en bedömningsnivå på två 
(ökad användarvänlighet) om någon av de förslagna rutinerna uppdateras med deltagande och 
samråd för entreprenörer vid förändringsarbete. Ett ytterligare steg är att inbjuda dem till 
exempelvis HMS – gruppen. Detta gör att rutinerna täcker in samtliga (egen personal, inhyrd 
personal, entreprenörer, konsulter, skolelever med mera) på arbetsplatsen vilket skulle räcka 
för att få delområdet certifierbart. Resten av området är tillräckligt väl omhändertagen för att 
innefatta att varje person med tillträde till företagets område får en grundkunskap angående 
organisationens risker och regler via utbildning. Detta illustreras även via olika tillträdeskort 
och tydliga besöksregler. Ovanstående gör att huvudområdet införande och tillämpning blir 
certifierbart. 
 
Bedömningsanalysen för de två ovannämnda områdena gäller under förutsättning att de 
implementeras i organisationen och inte bara blir en pappersprodukt. 

12.1.1 Arbetsmiljöpolicy 
Policyn innehåller de tre formella punkterna som organisationen åtar sig att uppfylla, 
nämligen att ständigt förbättra, förebygga skador och att uppfylla lagar samt andra krav. Detta 
motsvarar en certifierbarhet på punkten som behandlar det sakliga innehållet i 
arbetsmiljöpolicyn. Att policyn är enhetlig med organisationens framtidsversion och affärsidé 
gör att den blir integrerad i företagets framtidstro. Genom det blir policyn även integrerad i 
organisationen.  
 
Policyn behandlar även intressenters påverkan av arbetsmiljöarbetet på Forsmarks Kraftgrupp 
AB. Vilket är en av de större punkterna enligt standarden. Efter denna förändring skulle 
policyn kunna utgöra grunden till organisationens långsiktiga mål inom arbetsmiljöområdet. 
Undertecknad anser att detta ger policydokumentet en ökad användarvänlighet (nivå två) 
inom organisationen.  

12.1.2 Riskbedömningshandledning 
Även om det enbart var ett delområde i hanteringen av faror och risker som inte klarade 
certifieringskraven i OHSAS – standarden har undertecknad försökt genomföra förbättringar 
på de två andra områdena med. 
 
Delområdet identifiering av faror: Handledningen täcker in faror för all personal, fysiska- 
och psykosociala förhållanden genom bland annat bilaga 2 i dokumentet. Dokumentets bilaga 
2 är även en checklista för stöd vid identifiering av faror i verksamheten. Farorna och 
konsekvenserna av farorna som är framtagna i dokumentet (bilaga 1 och 2) är även 
identifierade med avseende på yttre miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Detta gör att denna 
bedömningspunkt har gått ett steg upp på bedömningsskalan till nivå tre samordnat/integrerat. 
 
Delområdet bedöma risker: Ett av exemplen i handledningen visar på en riskbedömning via 
en riskmatris där sannolikheten och konsekvensen av riskens inträffande bedöms. Eftersom 
organisationen har många olika sorters och olika allvarliga risker är det svårt att sätta upp en 
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gemensam bedömningsgrund. Det är fortfarande organisationen som ska genomföra 
riskbedömningarna. Denna punkt ligger kvar på en certifierbar nivå (nivå ett). 
 
Delområdet bestämma hur faror och risker ska styras: Handledningen anger att 
styrningen av åtgärderna sker enligt åtgärdstrappan. Det anges även att dokumentering av 
riskbedömningarna ska ske. Dessa två punkter gör delområdet certifierbart.  
 
Dokumentet innefattar om aktiviteten utförs rutinmässigt eller inte, att hänsyn tas till alla som 
har tillgång till arbetsplatsen (intressenter), material vid arbetsplatsen, med mera. 
Riskbedömningen definierar även att hänsyn tas till riskernas omfattning och art för att 
säkerställa att bedömningen är förebyggande genomförd. I och med att det sista delområdet är 
certifierbart leder det till att huvudområdet planering blir certifierbar.  

12.1.3 Arbetsmiljödefinitioner 
Organisationen har tagit ställning till de viktigaste arbetsmiljöbegreppen som behandlas i 
verksamheten. Begreppsdefinitionen innehåller både begrepp från OHSAS – standarden, 
koncernen och verksamhetens dagliga arbetsmiljöarbete. Att denna ordlista är uppförd är ett 
bra steg i ett ständigt förbättringsarbete, vilket kan ses som om punkten är certifierbar även 
om standarden inte ställer några krav på att en ordlista ska finnas. I ordlistan finns även 
begrepp som relateras till ledningssystemet för arbetsmiljö för att förtydliga dessa för 
organisationen. En del begrepp står både på svenska och engelska för att även externa firmor 
ska kunna veta vilka begrepp som organisationen talar om. Detta ses av undertecknad som en 
ökad användarvänlighet (nivå två), vilket är den bedömning dokumentet får.  

12.2 Kravspecifikation 
En utvärdering (tabell 2, 3, 4 och 5) har genomförts för att bedöma hur väl de framtagna 
dokumenten lever upp till kraven som ställdes i kravspecifikationen. Här bedöms endast 
kraven till de tre förändringsförslagen som ställts i avsnitt 10 Kravspecifikation, eftersom de 
andra förbättringsområdena inte är tillräckligt utvecklade.  

12.2.1 Allmänna krav 
Värderingskriterierna nedan användes för att värdera de olika lösningsförslagen efter de 
uppställda kravspecifikationerna. Dessa siffror gäller även i hela avsnitt 12.2. 
 
1 = Uppfyller inte alls kraven 
2 = Uppfyller kravet acceptabelt  
3 = Uppfyller kraven helt 
 

Tabell 2. Bedömning av hur väl dokumenten uppfyller de allmänna kraven i kravspecifikationen 

Krav Arbetsmiljöpolicyn Riskbedömnings 
-handledning 

Definitionsbegrepp 

Lättförståelig 3 2 3 
Kort (om möjligt) och 
kärnfull 

3 2 3 

Tydlig 2 2 3 
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Arbetsmiljöpolicyn fick en trea på kravpunkten lättförståelig eftersom strukturen är 
överskådlig då den består cirka en halv sida. Den är kort och kärnfull till innehållet. 
Dokumentet är tydligt i vad organisationen ska leva upp till men några av orden kan kanske 
uppfattas som krångliga vilket gjorde att bedömningen blev en tvåa. 
 
Vid första anblicken kan det tyckas som att riskbedömningshandledningen inte är 
lättförståelig. För att motverka det beskrivs i sammanfattningen till vilket kapitel man ska gå 
till om man enbart vill genomföra en riskbedömning och inte ta in mer information. En 
innehållsförteckning är även uppförd för att underlätta navigeringen i dokumentet. 
Handledningen blev ganska lång och skulle kunna kortas ner, exempelvis kan ett av de två 
exemplen tas bort. Dokumenttexten är tydlig och inte allt för omfattande framställd. Dock kan 
visa förkortningar framstå som svårtydda. På grund av anledningarna ovan har 
handledningsdokumentet inte fått mer än två på något av ovanstående krav. Ännu ett sätt att 
tydliggöra handledningens giltighet är att skriva in när dokumentet uppfördes, vilket står på 
första sidan i dokumentet.  
 
Definitionsdokumentet är lättförståeligt eftersom det håller samma struktur genom hela 
dokumentet samt att det följer uppbyggnaden hos andra redan befintliga definitionsdokument. 
Dokumentet är kärnfullt eftersom det inte innehåller onödiga definitioner. 
Arbetsmiljöområdet är stort och därav blir definitionerna många vilket gör att dokumentet blir 
av en viss längd. Tanken med ett definitionsdokument är att definiera ord som kan vara svåra, 
vilket gör den tydlig. Bedömningen är för de tre kraven är en trea. Att skriva in när 
dokumentet uppfördes visar på överskådlighet då det gäller uppdateringen av begreppen, 
eftersom dagens begrepp kanske inte gäller i morgon. 

12.2.2 Arbetsmiljöpolicy 
Arbetsmiljöpolicyn har fått en trea på första kravet eftersom den innehåller de tre kraven från 
OHSAS – standarden. Anledningen till att bedömningen blev en tvåa på samstämmighet med 
Vattenfallskoncernens arbetsmiljöpolicy är att enbart vissa delar stämmer överens (som 
säkerhet, att verka förebyggande och ett integrerat arbetsmiljöarbete). Policyn ska utgöra 
grunden till att fastställa organisationens arbetsmiljömål, vilket den är tydlig med då det gäller 
långsiktiga mål (som att uppfylla lagkrav, att beakta risker och att ha ett bra 
arbetsmiljöklimat). Däremot är den inte lika vägledande då det gäller de kortsiktiga målen, 
därav blev bedömningskriteriet för det sista kravet en tvåa. Förklaringen av definitionerna 
(avsnitt 11.1.1) är ett bra komplement till själva policyn. 
 

Tabell 3.  Bedömning av arbetsmiljöpolicyns övriga krav 

Krav Hur väl uppfylls kraven? 
Minst innehålla de tre grundläggande kraven som OHSAS – standarden ställer 
på en arbetsmiljöpolicy 

3 

Ska vara samstämmig med Vattenfallkoncernens arbetsmiljöpolicy 2 
Vägledande då det gäller att ta fram organisationens arbetsmiljömål 2 
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12.2.3 Riskbedömningshandledning 
För kravet om att vara vägledande får handledningen en tvåa på grund av den visar bara på 
några metoder för genomförande. För vissa kan handledningen vara lite för lång vid första 
anblicken vilket kan leda till att de stycken som behövs läsas inte blir igenomlästa och då 
faller punkten om att vara vägledande. Däremot varvas teori med exempel för att visa på 
användningsområden, vilket gör att bedömningen av andra punkten (pedagogisk) får en trea. 
Handledningen innehåller kravet från OHSAS 18001 om att styrning av åtgärder ska ske 
enligt åtgärdstrappan, därav blev bedömningen en trea.  

Tabell 4. Bedömning av riskbedömningshandledningens övriga krav 

Krav Hur väl uppfylls kraven? 
Vägledande, att leda organisationen i genom riskbedömningsprocessen 2 
Pedagogisk, att tydligt vissa på användningsområde 3 
Innehålla OHSAS – kravet om styrning av åtgärder via åtgärdstrappan 3 

12.2.4 Arbetsmiljödefinitioner 
Definitionerna är entydigt beskrivna dock har kravpunkten bara fått en tvåa eftersom en del av 
definitionsbeskrivningarna skulle kunna kortast ner. Däremot innefattar dokumentet de för 
organisationen viktiga definitioner, vilket gör att denna punkt har fått en trea.  
 

Tabell 5. Bedömning av arbetsmiljödefinitionsdokumentets övriga krav 

Krav Hur väl uppfylls kraven? 
Entydig  2 
Innefatta för organisationen viktiga arbetsmiljö definitioner  3 
 

12.3 Sammanfattning 
Enligt bedömningarna ovan fick förändringsförslagen bra poäng men det är viktigt att 
dokumenten används och uppdateras för att vara samstämmiga med organisationen i övrigt. 
De framtagna lösningsförslag är bra komplement till organisationens OHSAS –  
ledningssystem. 
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13 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras metod, genomförande, resultat och vilken måluppfyllelse arbetet 
har. Här diskuteras även fördelar, nackdelar och vad som kunde ha genomförts annorlunda i 
de olika momenten.  
 
Syftet med projektarbetet är att genomlysa organisationen utifrån OHSAS 18001 på block 3 
inom Forsmarks Kraftgrupp AB. Detta genomfördes med hjälp av intervjuer och framtagning 
av instruktioner ur datasystemet Arken. Sedan genomfördes analyser för att fastställa var 
arbetsmiljöarbetet inom organisationen står i förhållande till standardens krav.  
 
Examensarbetet är en förundersökning för att undersöka var organisationens arbetsmiljöarbete 
ligger enligt OHSAS 18001s krav och vad organisationen behöver göra/förändra för att vara 
certifierbara under år 2010. Detta är huvudmålet med mitt examensarbete vilket genomfördes 
med hjälp av intervjuer och litteraturstudie. Ett delmål var att föreslå förbättringar på de 
avvikelser som framkommit i undersökningen. Detta ledde till tre fördjupade 
förändringsförslag och genomfördes med hjälp av en referensgrupp.  
 
Eftersom kraven i standarden är övergripande undersöktes hela organisationen. Men detta 
skedde med en inriktning på Forsmark 3s instruktioner och redovisande dokument då det var 
möjligt.  

13.1 Metod och genomförande  
Hur stor nytta kommer företaget att ha av ett arbetsmiljöledningssystem? Till en början tror 
jag att det inte kommer att göra någon stor skillnad ute i organisationen mer än på den 
administrativa sidan, det vill säga att pappersarbetet kommer att öka. Men på lite sikt kommer 
nog organisationens kugghjul att rulla igång och då kan de dra nytta av 
arbetsmiljöledningssystemet på alla plan i organisationen. Att ledningen vill arbeta enligt 
OHSAS 18001 visar övriga organisationen att de har engagemang och tar arbetsmiljöarbetet 
på allvar. Jag tycker det är viktigt att ledningssystemet är anpassat till organisationen i övrigt, 
för annars kan den ständiga förbättringsprocessen stanna av eller bli tungstyrd efter en 
certifiering. Det är också viktigt att organisationen kan visa på de dokument som standarden 
kräver i sin helhet. En certifiering anses vara ett bra hjälpmedel för att uppehålla och öka 
arbetsmiljöarbetets kvalitet i organisationen. Det är viktigt att organisationen vidmakthåller 
ambitionerna som finns i standarden med ständiga förbättringar. För att Forsmarks Kraftgrupp 
ABs ledningssystem ska passa organisationen bör de fundera över vilka instruktioner och 
rutiner som ska ingå i OHSAS 18001s ledningssystem. 
 
Det som är positivt med arbetsmiljöledningssystemet som valts är att det kan integreras med 
kvalitetets- och miljöledningssystemen. En certifiering ger förutsättningarna för att få en 
tydligare översikt över arbetsmiljöarbetet.  
 
Eftersom intervjuerna genomfördes med endast 17 personer (i en organisation som har 
närmare 1000 anställda plus inhyrda företag) kan inte en generalisering över hela företaget 
göras. Intervjupersonerna valdes medvetet för att få ett brett perspektiv ur en 
revisionssynpunkt och för att lättare får en bra respons. Det är dessutom enklare att kontakta 
en person än att vänta på att individen frivilligt träder fram för att intervjuas. Risken med att 
välja människor ur en organisation är att man lätt kan få väldigt positivt inställda och 
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engagerade människor på området, vilket kan innebära att en vriden syn på verkligheten 
framkommer.  
 
Svaren på frågorna blev ibland väldigt olika, vilket beror på den intervjuades tjänst och den 
omgivning personen i fråga verkar i. Svaren är alltså inte alltid formulerade utifrån ett 
helhetsperspektiv utan kan vara enbart från ett boxperspektiv (den intervjuades egna område). 
Det gör en generalisering och kvantifiering lite svårare att ta fram, ändock gjordes ett försökt 
till kvantifiering i nulägesbeskrivningen.  
 
Vid intervjuer kommer kunskap fram om intervjupersonens åsikter inom ämnesområdet 
(vilket är en fördel). Några fördelar med att använda intervjuer som en metod är att t. En 
direkt feedback kan genomföras (vilket jag gjorde) på min uppfattning av intervjupersonens 
åsikt och svar. Om jag hade uppfattat personen fel korrigerades det med detsamma. Detta är 
ett sätt att validera uppgifterna vid en intervju. Ett annat sätt för validering av mina uppgifter 
var att skicka en färdig text till några intervjupersoner för att få feedback och därefter 
genomföra ändringar. Den senaste punkten är något som skulle ha kunnat utnyttjas mer.   
 
Under intervjuerna upprepades en del data från tidigare intervjuer medan annan information 
var helt ny. En form av triangulering användes för att se om data stämde överens med 
instruktioner och andra intervjuer. Vilket en del data gjorde och en del var motsägande. Om 
tid hade funnits hade det varit bra att involvera fler personer i intervjuerna för att få med fler 
åsikter och få en större grund.  
 
En nackdel är dock att intervjuaren kan påverka intervjupersonen. Det märktes lite grann då 
jag hade med interngranskare under intervjuerna. Det hände att intervjupersonernas tankar 
skenade iväg till att intervjun var en granskning. Fördelen med att ha med interna granskare 
under intervjun och annan kunnig personal var att jag kunde få en bättre insyn i 
organisationen eftersom de kunde relatera till sakerna på ett annat sätt än vad jag kunde. Till 
hjälp under intervjuerna hade jag en eller två personer med mig. Däremot skulle jag nog inte 
ta med fler än en person vid sådana här intervjuer igen, eftersom det kan lätt hända att 
intervjupersonen känner sig obekväm då det kommer många intervjuare. En nackdel med 
intervjuer kan vara den att intervjupersonen kanske talar om hur saker ska vara istället för hur 
det egentligen är.  
 
Under intervjuerna framkom en hel del information som jag har försökt beskriva i 
nulägesbeskrivningen. Dock är det lätt att en del information försvinner eftersom materialet är 
omfattande. Ett försök att undvika just detta var genom återkoppling till intervjupersonerna.  
 
Tanken var att intervjuerna skulle innefatta flera personer än vad som blev fallet men några 
fick tyvärr förhinder att medverka, vilket är beklagligt.  
 
Dokumentationshanteringssystemet kräver att man antingen behöver skriva in rätt 
dokumentationsnummer, delar av rätt titel eller hela sökord. Det finns fler sätt att söka 
dokument i Arken men de ovannämnda var det jag främst använde. Skriver man då en 
bokstav fel hittar systemet inte dokumentet. Efter några dagars användande och lite frågande 
kom jag in i hur systemet fungerar. Dokumenten behövde även vara arkiverade för att jag 
skulle se dem. Om något dokument inte hade hunnit bli arkiverade när jag sökte efter det kan 
jag ha missat instruktioner, eftersom jag i så fall inte kunnat se dem i systemet.  
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För att förstå organisationen och arbetsmiljöarbetet på Forsmarks kärnkraftverk genomfördes 
även en litteraturstudie på områdena säkerhetskultur, arbetsmiljö samt myndigheter som 
påverkar organisationens dagliga arbete. Detta gav mig en inblick hur det fungerar i teorin 
samt hur det fungerar inom Forsmarks Kraftgrupp AB.  
 
Att använda sig av projektspiralsmetoden har gett mig ett övergripande synsätt genom hela 
projektet. För att verifiera arbetet med organisationen gjordes återkopplingar varje vecka med 
handledaren på företaget.  
 
Mitt lösningsarbete skulle kunna kopplas till ett av Alvesson et als (2008) olika former av 
förändringar (avsnitt 3.6). Nämligen bygga och utveckla som innebär att man bygger vidare 
på ett befintligt system och/eller strukturer för att komplettera dem.  

13.2 Resultat 
Två felkällor kan vara att jag inte har hittat alla instruktioner eller att jag inte har sett alla 
kopplingar organisationen har inom arbetsmiljöområdet. En bakomliggande orsak till det kan 
vara att organisationen är stor och komplex. Detta kan ha lett till att mina analyser av 
kravuppfyllande hos organisationen (avsnitt 9) har blivit lite strängare. Dock anser jag att jag 
har varit opartisk och samanställt intervjuerna med instruktionerna under analysen för att få 
en övergripande syn på organisationens arbetsmiljöarbete. Under analysarbetet användes 
Benny Halldins (2009) bok Checklista för bra arbetsmiljö – uppnå certifieringskraven i 
OHSAS 18001 och inspireras till systematisk utveckling som riktlinje. Det är dock inte alltid 
jag har haft samma åsikt som Halldin om gränsdragningen vid olika bedömningsnivåer. Då 
detta var fallet har det påpekats i avsnitt 8. 
 
För att ytterligare vägleda organisationen har jag gett förslag på var de två åtgärdspunkterna 
(vilka inte behandlas något nämnvärt i detta arbete) som återstår kan skrivas in. I 
lösningsförslagen har jag kombinerat kraven från OHSAS – standarden och organisationens 
krav för att få fram dokument som är lätta att förstå, vägledande och kärnfulla. Jag har även 
gett förslag på vilka dokument förändringsförslagen skulle kunna sammanställas med. Om 
organisationen tycker att förändringsförslagen är bra är det upp till organisationen att 
genomföra en implementering. Detta eftersom en implementering tar tid att genomföra samt 
att det även tar tid innan instruktioner och dokument får slagkraft i organisationen ryms det 
inte inom ramarna för mitt examensarbete.  
 
Till hjälp med dokumenten hade jag referensgruppen. Möten med gruppen skedde i slutet på 
examensarbetet för en verifiering och validering av förändringsförslagen. Detta skedde genom 
diskussion kring dokumenten. För att öka kompetensen på olika områden valdes personer 
med olika arbetsområden ut. Detta var till stor hjälp eftersom deras erfarenhet av 
organisationen är stor. Tyvärr kunde inte alla medlemmar i referensgruppen delta under 
samtliga träffar. Det försökte jag fånga upp genom att delge dem dokumenten innan mötet 
och be dem svara på de frågor som jag tänkte ställa på mötet. För att gruppen skulle hinna 
läsa igenom dokumenten innan mötet delgavs även mötesdeltagarna dokumenten innan. De 
åsikter som referensgruppen verbaliserade hade jag i åtanke vid bearbetningen av 
dokumenten.  
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13.3 Måluppfyllelse 
Syftet att genomlysa organisationen utifrån OHSAS 18001 på block 3 är delvis uppfyllt. 
Undersökningen blev genomförd utifrån organisationen i sin helhet, även om där det gick 
undersöktes specifika interna dokument från block 3.   
 
Huvudmålet med examensarbete är uppfyllt, undersökningen (provcertifieringen) gav 
organisationen en riktning om vad som behöver förändras för att nå upp till kraven i OHSAS 
– standarden. Denna undersökning kan de även jämföra med undersökningen på block 1 och 2 
som redan var genomförd när jag påbörjade mitt examensarbete. Jag tror att det är fullt 
möjligt för organisationen att vara certifierbara inom arbetsmiljöområdet till slutet av år 2010 
om en prioritering läggs på dessa uppgifter.  
 
Delmålet är även det uppfyllt genom de tre förändringsförslagen. Eftersom de brister som 
framkom under provcertifieringen låg på ”Forsmarks Kraftgrupp ABs” – nivå och inte på 
”block 3” – nivå blir också förändringsförslagen inriktade för hela organisationen. Även om 
organisationen i övrigt ska använda sig av dessa förslag och en implementering behöver 
genomföras på alla avdelningar.  
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14 Rekommendationer 
Nedan ges en rekommendation för Forsmarks Kraftgrupp ABs fortsatta arbete med att bli 
certifieringsklara. 
 
För fortsatt arbete för att bli certifieringsklara med arbetsmiljöledningssystemet bör en 
implementering av framtagna lösningsförslag genomföras, efter fastställande från 
organisationen. Det är här viktigt att förändringen genomsyrar hela organisationen för att 
ledningssystemet ska få effekt.  
 
Företaget bör fortsätta fundera på lösningar då det gäller de två mindre utvecklade förslagen 
och på hur implementeringen ska ske av de framtagna förslagen för att inte öka 
dokumentationsmängden. Nästa steg är att bjuda in ett certifieringsföretag till organisationen. 
 
Ett tips till ständiga förbättringar är att fortsätt arbeta på samrådet och samverkan mellan 
avdelningarna och entreprenörerna. Att underlätta för alla i organisationen är mycket viktigt i 
en stor organisation.  
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Bilaga A. Intervjufrågor 

Allmänna frågor: 
1. Vad är/innebär arbetsmiljö för dig? (Arbetsmiljön är indelade i två delar, fysiska & 

psykosociala) 
 
Internt: 

2. Hur hanteras arbetsmiljöfrågorna och arbetsmiljöriskerna i den ordinarie 
verksamheten? 

3. a) Har du några förbättringsförslag inom området arbetsmiljöarbete  
b) eller hanteringen av arbetsmiljöfrågor? 

4. Vad upplever Ni som svårast inom arbetsmiljöområdet (både arbetsmiljö och -
arbetet)? 

5. Vilka interna instruktioner finns som styr arbetsmiljön? 
 
Externt: 

6. Hur hanteras arbetsmiljöfrågorna och arbetsmiljöriskerna i den ordinarie 
verksamheten gentemot Forsmarks Kraftgrupp AB? 

7. a) Har du några förbättringsförslag inom området arbetsmiljöarbete för Forsmarks 
Kraftgrupp ABs del? 
b) eller Forsmarks Kraftgrupp ABs hantering av arbetsmiljöfrågor? 

8. Vad upplever Ni som svårast inom arbetsmiljöområdet (både arbetsmiljö och -
arbetet)? 

9. Finns det några instruktioner på Forsmarks Kraftgrupp AB som styr er arbetsmiljö? 
Vilka? 

Områden: 
1. Arbetsmiljöpolicy 

a. Hur lever din avdelning upp mot delarna i arbetsmiljöpolicyn? Ta med policyn 
b. Var hittar man arbetsmiljöpolicyn?  
c. Hur används arbetsmiljöpolicyn som beslutsunderlag (för att styra mot mål)? 

2. Faror och risker 
a. Vem bedömer riskerna i ett projekt?  
b. Hur dokumenteras och fördelas riskbedömningen ut till berörda parter? 
c. OHSAS är noga med dokumenthanteringen av allt arbetsmiljörelaterat 

material! Hur fungerar dokumentationen på din avdelning? (Ex. vem 
godkänner? Alltid en person?) 

d. Tas hjälp utifrån en annan avdelning eller externt om det behövs? 
e. Vad ställer ni för krav på inköpsprocessen när det gäller riskbedömningar, 

osv.? 
f. Vilka krav ställer inköp (FGI) vid upphandling av tjänster och material? Krävs 

det att en riskbedömning görs? Om inte, varför? 
g. Om en incident har inträffat på din avdelning i vilken grad är någon från 

avdelningen med i utredningen? 100 %-75%-50%-25%-0% 
h. Får ni någon återkoppling på utredningen? Hur? 
i. Är riskbedömningen en viktig parameter i beslutsunderlaget för förändring? 
j. När, var, hur och varför genomförs riskbedömningar? 

3. Lagar och andra krav 
a. Hur tar avdelningen reda på nyuppkomna lagar och krav? 



 

2(2) 

b. Vilka lagar och krav berörs du av? 
c. Vilka lagar och krav berörs din avdelning av? 
d. OHSAS – standarden är noga med att lagar och andra krav uppfylls och att de 

hela tiden är uppdaterade i organisationen. Hur fungerar det hos er? 
4. Mål och handlingsplaner 

a. Hur ser handlingsplanen ut för din avdelnings arbetsmiljöarbete?  
b. Hur används Forsmarks arbetsmiljömål på din avdelning? (implementering i 

organisationen) 
5. Resurser, roller & ansvar 

a. Hur visar ni Ert åtagande om ständig förbättring på arbetsmiljöområdet? VISA 
dokument 

b. Hur är arbetsfördelningen, befogenheter och resurser fastställda i enhetsvisa 
instruktioner? VISA Uppdaterad den? 

c. I din mening: Hur visar högsta ledningen sitt arbetsmiljöåtagande? (Hur syns 
ledningen?, inte vad som står i verksamhetsplanen?) 

6. Kompetens, utbildning och medvetenhet 
a. Vad gör Ni för att öka medvetenheten kring arbetsmiljöarbetet? 
b. Finns dokument på vem som har gått/ska gå utbildning i arbetsmiljö? VISA 
c. Utbildningsintervaller? 
d. Tar Ni hjälp av andra avdelningar? Vilka? 

7. Kommunikation 
a. Hur får/tar ni reda på arbetsmiljömålen för Forsmark som kommer från högsta 

ledningen? 
b. Samarbetar ni med Externa firmor? Vem sköter den kommunikationen? Får ni 

vara med och påverka vilka företaget tar in? 
8. Deltagande och samråd 

a. Hur är din avdelning kopplad till AME? Finns någon representant från din 
avdelning med på AME – mötena?  

b. Blir ni rådfrågade före förändringar i organisationen eller i arbetssätten? 
c. Finns det ett skyddsombud på er avdelning? Vem? Visa! 

9. Dokumentstyrning 
a. Hur säkerställer ni att dokument som skickas ut i organisationen/externt är 

granskade, godkända och uppdaterade? Har ni en allmän genomgång av det 
uppdaterade/nya dokumentet? 

10. Beredskap och agerande vid nödlägen 
a. Är/Har din avdelning varit med på nödlägesövningar? Hur ofta? 
b. Hur ska din avdelning agera vid ett nödläge? 
c. Hur agerar du i ett nödläge? 

11. Prestandamätning 
a. Hur sker arbetsmiljökontrollen/mätningarna? 
b. Hur sker den årliga uppföljningen av effektiviteten i arbetsmiljöarbetet? Vilken 

effekt kan ni se av arbetsmiljöarbetet? Hur ser ni att arbetsmiljöarbetet är 
effektivt?  

Tilläggsområden till interngranskning efter certifieringen: 
1. Verksamhetsstyrning 
2. Ledningens genomgång 
3. Styrning av redovisande dokument 
4. Intern revision 
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Bilaga B. Forsmarks instruktioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersökningsmall 
– Forsmarks instruktioner i jämförelse med kravpunkterna i OHSAS 18001  

 



STYRANDE 
DOKUMENT 

INNEHÅLL KRAVPUNKT OHSAS 18001 (Citat) REDOVISANDE 
DOKUMENT 

IAKTTAGELSER 
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LOK 1.4 Kap. 
9 
 
F-I-1181 
 
 
Med mera 

Policy 
 
 
Arbets-
miljöhand-
ledningen 

4.1 Allmänna krav  
Organisationen ska upprätta, dokumentera, införa, 
underhålla och ständigt förbättra ett ledningssystem 
för arbetsmiljö enligt kraven i denna SIS-OHSAS 
standard och bestämma hur den ska uppfylla kraven.  
 
Organisationen ska definiera och dokumentera 
omfattningen av sitt ledningssystem. 

 Styrkor:  
Det finns en del av de dokument 
som ska ingå i ledningssystem. 
 
Förbättringar:  
Ingen entydig väg, det är inte 
lättöverskådligt. 

LOK 1.4 kap 9 Policy 4.2 Arbetsmiljöpolicy 
Högsta ledningen ska definiera och fastställa 
organisationens arbetsmiljöpolicy och säkerställa att 
den, inom den definierade omfattningen av 
ledningssystemet för arbetsmiljö:  

a) är lämplig i förhållande till typ och 
omfattning av organisationens 
arbetsmiljörisker; 

b) innehålla ett åtagande om att förebygga skada 
och ohälsa och att ständigt förbättra 
hanteringen av arbetsmiljöfrågor och sin 
arbetsmiljöprestanda;  

c) innehåller ett åtagande om att åtminstone 
uppfylla tillämpliga lagkrav och andra krav 
som organisationen berörs av och som kan 
relateras till organisationens arbetsmiljöfaror; 

d) utgör grunden för att fastställa och följa upp 
arbetsmiljömål; 

e) är dokumenterad, införd och underhållen; 
f) är tillgänglig för intressenter; 
g) är regelbundet genomgången för att 

säkerhetsställa att policyn är fortsatt relevant 
och lämplig för organisationen. 

 Styrkor:  
Förebygger skada och ohälsa 
genom friskvård.  
 
Den är dokumenterad och införd. 
 
Policyn finns tillgänglig på 
företagets hemsida. 
 
Förbättringsområden:  
Saknar åtagande om att följa de 
lagar och andra krav som berör 
organisationen.  
 
I dokumentet finns inga åtaganden 
om ständig förbättring av 
arbetsmiljöledningen eller -
prestandan dock finns det med att 
en utveckling av verksamheten ska 
ske fortlöpande. 
 
En mer omfattande konkretisering 
av arbetsmiljöriskerna bör finnas 
med.  
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En bättre vägledning till 
fastställande av arbetsmiljömål bör 
finnas med. 
 
Bättre sammanstyrning med ex. 
säkerhetspolicyn och 
Vattenfallkoncernens policy. 

F-I-1181 
 
 
F-I-225 
 
 
 
F-I-248 
 
 
 
 
F-I-251 
 
 
 
 
 
 
F-I-324 

Arbetsmiljö-
handledning 
 
Systematiskt 
arbetsmiljö-
arbete SAM 
 
Psykosocial 
arbetsmiljö 
och  
tjänstbarhet 
 
Granskaning 
av 
arbetsmiljö-
ärenden & 
risk-
bedömningar 
 
Rapportering 
av 
arbetsskada, 
tillbud, 
arbetsmiljö-

4.3.1 Identifiera faror, bedöma risker samt 
bestämma hur faror och risker styrs 
Organisationen ska upprätta, införa och underhålla 
en eller flera rutiner för att löpande identifiera faror, 
bedöma risker och bestämma nödvändig styrning av 
dessa. 
 
Rutinerna för identifiering och bedömning av faror 
och för riskbedömning ska ta hänsyn till: 

a) om aktiviteter utförs rutinmässigt eller ej 
b) aktiviteter som utföras av alla som har 

tillgång till arbetsplatsen (inklusive personal 
vid inhyrda företag och besökare) 

c) mänskligt beteende, förmåga och andra 
faktorer 

d) kända faror som orsakas av aktiviteter utanför 
arbetsplatsen, men som skulle kunna ha en 
negativ hälso- och säkerhetspåverkan för 
organisationens personal på arbetsplatsen 

e) faror i närheten av arbetsplatsen som har 
orsakats av arbetsrelaterade aktiviteter utförda 
under organisationens ledning. ANM. Sådana 
faror kan vara lämpligare att betrakta som 
miljöaspekter 

FM-2009-0601 
Riskbedömning 
kylkanaler rev 
F3 
 
F-I-286  
Rutiner för 
organisations- 
och 
verksamhets-
förändringar 
 
Under 
förutsättning att 
de är 
dokumenterade: 
* PJB 
Pre-Job 
Briefing 
* PJD 
Post-Job 
Debrief 
 
 

Styrkor:  
När riskbedömning ska genomföras 
är väl beskriven, ex. vid Rutin för 
förändringar i organisationen.  
 
Flera rutiner används för att 
identifiera faror och risker. 
 
Organisationen uppdaterar 
dokument och resultat av 
identifiering av risker och faror.   
 
Riskbedömning FM-2009-0601 
görs i samråd med och deltagande 
av arbetstagare.  
 
Förbättringsområden:   
Samma definition på flera ställen. 
Räcker med en och referera till 
resten. Minska ner antalet olika 
instruktioner med samma 
definitioner i. 
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risk eller 
miljöhändelse 
samt 
rapportering 
till myndighet 

f) infrastruktur, utrustning och material som 
finns vid arbetsplatsen, oavsett om dessa har 
tillhandahållits av organisationen eller av 
andra 

g) förändringar eller föreslagna förändringar av 
organisationen dess aktiviteter eller material 
som används av organisationen 

h) förändringar i ledningssystemet för 
arbetsmiljö, inklusive tillfälliga förändringar, 
och dess påverkan på arbetssätt, processer och 
aktiviteter 

i) varje tillämpligt lagkrav, som kan relateras till 
riskbedömning och till införande av 
nödvändig styrning (se även ANM. för 3.12) 

j) utformning av arbetsplatser, processer, 
installationer, maskiner/verktyg, rutiner för 
arbetssätt och arbetsorganisationen, inklusive 
till mänsklig förmåga 

 
Organisationens metod för identifiering av faror och 
riskbedömningar ska: 

a) definieras med hänsyn till omfattning, art och 
tidpunkt för att säkerställa att den är proaktiv 
(förebyggande) istället för reaktiv 

b) säkerställa identifiering, prioritering och 
dokumentering av risker och införande av 
lämplig styrning av risker 

 
För att hantera en förändring ska organisationen 
identifiera arbetsmiljöfaror och arbetsmiljörisker som 
kan kopplas tillförändringar av organisationen, 
ledningssystemet för arbetsmiljö eller 

Ingen tydlig styrning för minskning 
av riskerna enligt åtgärdstrappan, 
görs utan att tänka på det?  
 
Riskbedömningarna är olika 
grundligt genomförda.  
 
Ingen instruktion innefattar 
exempel finns på underlag som 
behövs för genomförandet av en 
riskbedömning. 
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organisationens aktiviteter, innan sådan förändring 
genomförs. 
 
Organisationen ska säkerställa att man tar hänsyn till 
resultatet av dessa bedömningar när man utformar 
styrningen. 
 
När man utformas styrningen eller överväger 
förändringar i befintlig styrning, ska organisationen 
sträva efter att minska riskerna enligt följande 
rangordning (åtgärdstrappan): 

a) eliminering 
b) utbyte 
c) teknisk skyddsåtgärder 
d) utmärkning/varning och/eller administrativ 

styrning 
e) personlig skyddsutrustning 

 
Organisationen ska dokumentera och hålla resultaten 
av identifieringen av faror, riskbedömning och 
utformningen av styrningen uppdaterade 
 
Organisationen ska säkerställa att arbetsmiljörisker 
och dess hantering, beaktas när man upprättar, inför 
och underhåller ledningssystemet för arbetsmiljö 

LOK 4 FQ 
 
FQ-I-111 
 
 
 
 

Kvalitetssvar 
 
Rutin för 
bevakning 
och uttolkning 
av lagar och 
författningar 

4.3.2 Lagar och andra krav 
Organisationen ska upprätta, införa och underhålla 
rutiner för att identifiera och ha tillgång till lagkrav 
och andra arbetsmiljökrav som är tillämpliga på 
organisationen 
 
Organisationen ska säkerställa att hänsyn tas till 

F-I-837 
Grund och 
återträning för 
egen personal 
och 
entreprenörer 
 

Styrkor:  
Bra kontroll på bevakning och 
uttolkning av nya och ändrade 
lagar, förordningar, beslut etc. som 
FQ står för och sker 1 gång per år. 
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mm för 
reaktor-
säkerhet, 
strålskydd, 
brand-
säkerhet, 
elsäkerhet, 
fysiskt skydd, 
arbetarskydd 
och 
konventionellt 
miljöskydd 
 
 

tillämpliga lagkrav och andra krav, som 
organisationen berörs av, när man upprätta, införa 
och underhålla sitt ledningssystem för arbetsmiljö. 
 
Organisationen ska hålla denna information 
uppdaterad. 
 
Organisationen ska kommunicera relevant 
information rörande lagkrav och andra krav till 
personer som arbetar under organisationens ledning 
och till andra relevanta intressenter 

FQ-2000-9  
Forsmarks 
Kraftgrupp ABs 
rutin för 
anmälan av 
organisations-
förändringar 
 
LOK 1.3 kap. 
2.2 
Lednings- och 
kvalitets-
handbok 

Information om ändringar ansvarar 
FQ för. 
 
Mycket tydlig uppgiftsfördelning.  
 
Förbättringsområden:  
Hänsyn ska tas till lagar och andra 
krav vid upprättandet av 
ledningssystemet. 
 
 

LOK 4. FX 
 
 
  
FKA-2009-
0326 
 
 
F-I-1616  

Upprätthålla 
och utveckla 
arbetsmiljön 
 
Program för 
arbetsmiljö-
frågor 2010 
 
Arbetssätt 
gällande My 
opinion.  
My opinion: 
Verktyg för 
att utveckla 
organisa-
tionen och 
stärka 
medarbetarnas 

4.3.3 Mål och handlingsplaner 
Organisationen ska fastställa, införa och underhålla 
dokumenterade arbetsmiljömål för relevanta 
funktioner och nivåer inom organisationen 
 
Målen ska vara mätbara där så är praktiskt möjligt 
och vara förenliga med arbetsmiljöpolicyn, inklusive 
åtagande om att förebygga skada och ohälsa, följa 
tillämpliga lagar och andra krav som organisationen 
berörs av samt åtagande om ständig förbättring. 
 
När målen upprättas och ses över, ska organisationen 
ta hänsyn till lagar och andra krav som 
organisationen berörs av och till sina 
arbetsmiljörisker. Organisationen ska också beakta 
tekniska möjligheter, ekonomiska krav, drifts- och 
affärsmässiga krav samt synpunkter från intressenter. 
 

F3-2008-0415 
F3 
handlingsplan 
för 
arbetsmiljöåtgär
der 2009 
 
FQ-2004-111 
Verksamhets-
rapport 2003 
arbetsmiljömål 
 
F3-2009-0350 
Behandling av 
resultatet från 
My opinion 
2009 
 

Styrkor:  
Arbetsmiljömålen uppdateras under 
AMK och rullande under årets 
gång. 
 
En tråd syns från 
arbetsmiljöpolicyn till 
arbetsmiljömålen och vidare till 
handlinsplanerna ute i 
organisationen. Dock kan den vara 
tydligare. 
 
Åtagande finns med i målen om 
friskvårdsbidraget ska utnyttjas 
samt att sjukfrånvaron ska vara låg 
samt kunskap inom 
arbetsmiljöområdet.  
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engagemang Organisationen ska upprätta, införa och underhålla 
handlingsplaner för att uppnå sina mål. Planerna ska 
innehålla: 

a) fördelning av ansvar och befogenheter för att 
uppnå målen för relevanta funktioner och 
nivåer inom organisationen 

b) tillvägagångssätt, resurser och tidsplaner för 
att uppnå målen  

 
För att säkerställa att målen uppnås, ska 
organisationen regelbundet, vid planerade tillfällen, 
gå igenom handlingsplanerna och justera dessa vid 
behov. 

AME – möten  De uppställda målen gäller för både 
hela organisationen samt för vissa 
berörda avdelningar. 
 
Förbättringsområden:  
Policyn skulle kunna vara mer 
kopplad till arbetsmiljömålen och 
handlingsplanerna. Om tolkning 
görs => den kan kopplas ex. säker 
arbetsmiljö => skyddsronder => 
områdesansvariga. 
 
Handlingsplanerna kanske kan bli 
mer tydliga när det gäller resurser, 
tillvägagångssätt och tidsplaner. 
 
Alla arbetsmiljömål har inte 
motsvarande handlingsplan på 
avdelningarna.  

LOK 1.3.3-
1.3.4 
 
 
 
 
LOK 1.5 
 
 
 
LOK 2.1 
 
 

Lednings-
filosofi – 
företags-
ledning och 
ansvarsformer 
 
Ledningens 
förväntningar 
och krav 
 
Ansvarsför-
delning 
 

4.4.1 Resurser, roller, ansvar, organisationsansvar 
och befogenheter 
Den högsta ledningen ska ta det yttersta ansvaret för 
organisationens arbetsmiljö och ledningssystemet för 
arbetsmiljö 
 
Den högsta ledningen ska visa sitt åtagande genom 
att: 

a) säkerställa tillgången på nödvändiga resurser 
för att upprätta, införa, underhålla och 
förbättra ledningssystemet för arbetsmiljö. 
ANM. 1 Resurser innefattar personresurser, 
specialistkompetens, infrastruktur inom organisationen 

F3-I-001 
F3 ansvar och 
arbets-
fördelning 
 
FQ-I-104 
FQ arbetsför-
delning 
befogenheter, 
arbetsrutiner 
och 
dokumentations
ansvar 

Styrkor:  
Allmänt känt att ledningen tar 
ansvar för arbetsmiljön. 
 
Pengaresurser finns uppdelade, 
Delegering av arbetsmiljöuppgifter 
finns på F3.  
 
Roller, organisationsansvar, ansvar 
och befogenheter är 
kommunicerade och 
dokumenterade. 
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LOK 2.4 
 
LOK 2.5 

Delegering 
 
Befogenheter 

och tekniska och finansiella resurser 
b) definiera roller, fördela ansvar och 

organisationsansvar, delegera befogenheter 
för att underlätta effektiv ledning av 
arbetsmiljön. Roller, ansvar, 
organisationsansvar och befogenheter ska 
vara dokumenterade och kommunicerade 

 
Organisationen ska utse en eller flera medlemmar av 
den högsta ledningen som har särskilt ansvar för 
arbetsmiljön som, oavsett annat ansvar, har 
definierade roller och befogenheter för att: 

a) säkerställa att ledningssystemet för 
arbetsmiljö är upprättat, infört och underhållet 
i enlighet med denna SIS-OHSAS standard 

b) säkerställa att rapporter angående prestandan 
för ledningssystemet för arbetsmiljö ges till 
högsta ledningen för genomgång och att de 
används som underlag för att förbättra 
ledningssystemet 

ANM. 2 Den som har utsetts av högsta ledningen (t.ex. en 
styrelsemedlem eller medlem av den exekutiva ledningen) kan 
delegera delar av uppgifterna till en eller flera underordnade 
ledningsrepresentanter samtidigt som man fortsatt har 
organisationsansvaret. 
 
Den person som utsetts av högsta ledningen ska göras 
känd för alla personer som arbetar under 
organisationens ledning. 
 
Alla med ledningsansvar ska visa sitt åtagande om 
ständig förbättring av arbetsmiljöprestandan. 
 

 
F3-I-002 
Delegering av 
befogenheter 
från cF3 

Prestandamätningar finns i 
årsrapporter från olika enheternas 
AME till AMK och 
sammanställning av FQ 
 
Förbättringsområden:  
OHSAS ledningssystem saknas och 
därför har prestandamätningen och 
ledningssystemet inte något 
samband. 
 



STYRANDE 
DOKUMENT 

INNEHÅLL KRAVPUNKT OHSAS 18001 (Citat) REDOVISANDE 
DOKUMENT 

IAKTTAGELSER 

 

9 (32) 

Organisationen ska säkerställa att personer inom 
arbetsplatsen tar ansvar för de aspekter av 
arbetsmiljön som de kan styra, inklusive att uppfylla 
tillämpliga arbetsmiljökrav. 

F-I-837 
 
 
 
 
 
FP-I-1998 
 
 
 
LOK 3 kap. 
1.23 
 
 
F-I-326 
 
 

Grund- och 
återträningar 
för egen 
personal och 
entreprenörer 
 
Effektut-
värdering av 
utbildning 
 
Kvalitetskrav 
– Kompetens-
försörjning 
 
Kompetens-
planerings-
processen 
STRAKO 

4.4.2 Kompetens, utbildning och medvetenhet 
Organisationen ska säkerställa att varje person, under 
organisationens ledning, som kan påverka 
arbetsmiljön har kompetens grundad på lämplig 
teoretisk och praktisk utbildning eller erfarenhet. 
Organisationen ska bevara dessa dokument. 
 
Organisationen ska identifiera utbildningsbehov som 
har samband med arbetsmiljöriskerna och 
ledningssystemet för arbetsmiljö. Organisationen ska 
även tillhandahålla utbildning eller vidtag andra 
åtgärder för att tillgodose sådana behov, utvärdera 
hur effektiv utbildningen eller de andra åtgärderna 
är, samt bevara tillhörande redovisande dokument.  
 
Organisationen ska upprätta, införa och underhålla 
rutiner så att personer som arbetar under dess ledning 
görs medvetna om: 

a) nuvarande eller potentiella konsekvenser för 
arbetsmiljön som orsakas av deras arbete och 
beteende samt de fördelar för arbetsmiljön 
som kan skapas genom en förbättrad 
personlig insats 

b) sina roller och sitt ansvar och vikten av att 
följa arbetsmiljöpolicyn, rutiner och kraven i 
ledningssystemet för arbetsmiljö, inklusive 
kraven rörande nödlägesberedskap och 
agerande vid nödlägen (se 4.4.7) 

FPK- 
Kompetens-
utvecklings-
enheten 
 
SAP – 
affärssystem, 
kompetensregist
er ex. BAM 
kurser, 
bokningssystem 
för kurser, m.m.  

Styrkor:  
Kurserna tar upp lagar och 
regelverk, återträning sker, 
utbildning registreras, specificerat 
till vem utbildningen berör, olika 
nivåer finns för olika syften med 
utbildning bland annat i SAFEM 
utbildningen, 
skyddsombudsutbildning, BAM 
kurser utbildningen. 
 
Organisationens 
utbildningsprogram tar upp 
riskhantering. 
 
Kompetensförsörjningen ska 
bedrivas övergripande, 
avdelningsvis samt på individnivå. 
 
Kompetensbehovsinventering görs 
varje år och även då 
organisationens struktur, storlek 
eller strategi förändras. Även 
målsamtal genomförs årligen, plan 
efter Gap-analys. 
 
Åtgärdsplaner finns på 
organisatorisk nivå, beskriver läge 
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c) potentiella konsekvenser av att avvika från 
specificerade rutiner 

 
Rutiner för utbildning ska ta hänsyn till olika nivåer 
av: 

a) ansvar, skicklighet, språkförmåga och läs- och 
skrivkunnighet 

b) risk 

och åtgärder.  
 
Förbättringsområden:  
Kan vara idé att bredda utbudet till 
även en hanteringskurs i 
psykosocial arbetsmiljö. 
 
80-85 % går BAM-kursen. 

F-I-1758 
 
 
 
 
F-I-229 
 
 
LOK 3 Kap 
1.19  
 
 
 
 
FKA-2009-
0124 
 
 
 
 
 

Intern och 
extern 
kommunika-
tion 
 
Tillträdes-
rutiner  
 
Kvalitetskrav 
–kommunika-
tion och 
samhälls-
kontakt 
 
Kommunika-
tionsplan 
Ledningens 
genomgång: 
Hela 
verksamheten 
(1 gång/ 
3månader) 
genomlyses 
enligt ett 

4.4.3.1 Kommunikation 
Med utgångspunkt från organisationens 
arbetsmiljöfaror och ledningssystemet för 
arbetsmiljö, ska organisationen upprätta, införa och 
underhålla rutiner för: 

a) intern kommunikation mellan olika nivåer och 
funktioner inom organisationen 

b) kommunikation med inhyrda företag och 
andra besökare till arbetsplatsen 

c) att ta emot, dokumentera och svara på 
relevanta synpunkter från externa intressenter 

Canalen 
 
Arken 
 
FGK – 
Kommunika-
tions-
avdelningen 
 
F3-I-011 
Vistelse och 
arbete inom F3. 
 
F-I-318 
Hanterings-
handledning för 
administrativt 
dataprogram för 
registrering av 
externa 
erfarenhets-
återförings-
ärenden 

Styrkor:  
Har en avdelning för 
kommunikation, både externt och 
internt. Plus att det finns ett 
kommunikationskontor som 
hanterar besöksverksamheten och 
den interna kommunikationen. Sker 
bland annat med ledningens 
genomgång och målsamtal. 
 
Extern information sker dels via 
webben, dels tidigare etablerade 
kanaler, ex. forsmarks tidning, och 
dels genom muntlig 
kommunikation med allmänheten, 
politiker etc.  
 
Kommunikationsverksamheten 
ingår i Forsmarks 
haveriberedskapsorganisation.  
 
Rutin finns för 
Erfarenhetsåterföring av externa 
ärenden. 
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planerat 
program  
 
Ledningen 
direkt: 
Samtliga 
anställda (6 
gånger/år) 
genomgång 
av aktuella 
Forsmarks 
Kraftgrupp 
AB frågor, 
beslut och 
gemensamma 
instruktioner 
/rutiner  
 

 
Arbetsmiljökraven fås ut till 
externa intressenter via utbildning 
och broschyrer.  
 
Tillträde till verken är begränsad. 
 
Förbättringsområden:  
Inga avvikelser funna. 
 

LOK 2.6 kap 4 
 
 
 
 
F-I-251  
 
 
 
 
 
 
F-I-845 
 

Forsmarks 
arbetsmiljöorg
anisation 
AME & AMK 
 
Granskning 
av 
arbetsmiljö-
ärenden och 
risk-
bedömningar 
 
Forsmark – 
Erfarenhets-

4.4.3.2 Deltagande och samråd 
Organisationen ska upprätta, införa och underhålla 
rutiner för: 

a) arbetstagarens deltagande genom: 
• lämplig medverkan vid identifiering av risker, 

riskbedömning och när det bestäms hur 
styrningen av riskerna ska gå till 

• lämplig medverkan vid utredning av 
incidenter 

• medverkan vid utveckling och genomgång av 
policy och mål för arbetsmiljön 

• samråd vid varje förändring som påverkar 
deras arbetsmiljö 

AME – och 
AMK – möten  
 
Risk-
bedömningar 
ex. FM-2009-
0601 
 
FKA-2002-35 
Skyddsombud 
Forsmarks 
Kraftgrupp AB  
 
 

Styrkor:  
Internt: Finns arbetsmiljöombud 
som är verksamma inom hela 
företagsområdet.  
 
Arbetsmiljöorganisationens 
dokument tar upp hur samrådet 
mellan AMK, AME och övriga 
organisationen inom 
arbetsmiljöområdet fungerar. 
 
Deltagande av arbetstagaren vid 
riskbedömning sker antingen via 
någon representant från de som ska 



STYRANDE 
DOKUMENT 

INNEHÅLL KRAVPUNKT OHSAS 18001 (Citat) REDOVISANDE 
DOKUMENT 

IAKTTAGELSER 

 

12 (32) 

 
 
 
 
 
F-I-225 kap. 
3.2 

återföring, 
ansvar och 
arbets-
fördelning 
 
SAM 

• representation vid frågor som rör arbetsmiljön 
 
Arbetstagare ska informeras om hur deras deltagande 
ordnas, inklusive vilka som representerar dem i 
arbetsmiljöfrågor 
 

b) samråd med inhyrda företag vid förändringar 
som påverkar deras arbetsmiljö 

 
Organisationen ska säkerställa att, när det är lämpligt, 
relevanta externa intressenter konsulteras om 
arbetsmiljöfrågor som dessa berörs av. 

medverka i arbetet, AMO eller 
projektansvarig samt en 
arbetsmiljöingenjör.  
 
Genomgång av arbetsmiljömålen 
sker vid ledningens genomgång och 
kan kommuniceras ut via ledningen 
direkt. 
 
Förbättringsområden:  
Har ej funnit en rutin för samråd 
med inhyrda/externa företag när det 
gäller förändringar som påverkar 
deras arbetsmiljö, in i F-I-286 eller 
F-I-225 eller ny handledning. 
 
Strukturera upp riskbedömnings-
deltagandet av arbetstagare mer.  
 

LOK 1.4 kap 9 
 
 
LOK 2.6  
 
 
FKA-2002-35 
 
 
 
 
 
 

Arbetsmiljö-
policy 
 
Arbetsmiljö-
organisation 
 
Skyddsombud 
Forsmarks 
Kraftgrupp 
AB 
 
 
 

4.4.4 Dokumentation 
Dokumentationen av ledningssystemet för 
arbetsmiljö ska omfatta: 

a) arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål 
b) beskrivning av omfattningen av 

ledningssystemet för arbetsmiljö 
c) beskrivning av huvuddelarna i 

ledningssystemet för arbetsmiljö, hur dessa 
samverkar samt hänvisning till relaterade 
dokument 

d) dokument, inklusive redovisande dokument, 
som krävs i denna SIS-OHSAS standard 

e) dokument, inklusive redovisande dokument, 

AME – och 
AMK –  
mötesprotokoll 
ex. FKA-2009-
0254 och F3D-
2009-0001  
 
Handlings-
planer ex. F3-
2008-0415 
 
SAM – via 
skyddsronder 

Styrkor:  
Arbetsmiljöpolicyn finns 
nedskriven i LOK 1.4.9 
Arbetsmiljömålen kommer fram 
genom företagsprogrammet inom 
arbetsmiljö. 
 
Lättare att ta fram ett 
ledningssystem då det redan finns 
två, eftersom kravbilden är 
liknande varandra. 
 
Strategin för dokumenteringen 
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VNI 
(Vattenfall 
Norden 
Instruktioner) 
 
 
 
 
 

VNI 18 – 
arbetsmiljö 
och hälsa 
VNI 19 – 
alkohol och 
droger 
VNI 25 – 
risk-
bedömning  

som organisationen funnit nödvändiga för att 
säkerställa verkningsfull planering, 
utförande och styrning av processer som har 
samband med organisationens hantering av 
arbetsmiljörisker 

 
ANM. Det är viktigt att dokumentationen står i proportions till 
den komplexitet, de faror och risker som hanteras och hålls till 
minsta möjliga omfattning för verkningsfullhet 

(ex F3D-2009-
0072) och my 
opinion 
 
Årssamman-
ställningar ex. 
FQ-2004-111 
 

följer bland annat 
arbetsmiljöverkets och 
strålskyddsmyndighetens regler. 
 
Det finns en datoriserad databas.  
 
Dokumenten är indelade i olika 
klasser, från hemlig till 
företagsintern till externt och är 
uppdelade på olika avdelningar. 
 
Arbetsmiljöhandledningen uppger 
att LOK, Forsmarks Kraftgrupp AB 
och enhetsvisa instruktioner styr 
verksamheten. 
 
I instruktioner står nedskriver vad 
som ska dokumenteras. Strategin 
för dokumenteringen följer bland 
annat arbetsmiljöverkets och 
strålskyddsmyndighetens regler. 
 
Förbättringsområden:  
Ledningssystemet är inte uppfört 
än, dock finns en del dokument 
redan tillgängliga. 
 
Många definitioner finns skrivna i 
flera olika dokument, bra om man 
kan få ner mängden instruktioner 
och tjockleken på dem, kan göras 
med en begreppsordlista. 
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F-I-583 
 
 
 
LOK 3 kap 1.4 
 
 
 
F-I-1508 
 
 
 
 
F-I-101 
 
 
 
 
 
F-I-1552 

System för 
ärende-
bevaring  
 
Kvalitetskrav 
– Dokument-
hantering 
 
Rutiner vid 
delgivning – 
Administra-
tiva dokument 
 
Forsmarks 
Kraftgrupp 
ABs 
dokumenta-
tionsstruktur 
 
Hantering och 
utbyte av 
dokumenta-
tion 

4.4.5 Dokumentstyrning 
Organisationen ska styra dokument som krävs av 
ledningssystemet för arbetsmiljö och av denna SIS-
OHSAS standard. Redovisande dokument är en 
särskild typ av dokument, som ska styras enligt 
kraven i 4.5.4 
 
Organisationen ska upprätta, införa och underhålla 
rutiner för att: 

a) godkänna dokument med avseende på 
lämplighet innan de ges ut 

b) granska och vid behov uppdatera dokument 
och på nytt godkänna dokumentet 

c) säkerställa att ändringar och gällande 
ändringsstatus för dokument är angivna 

d) säkerställa att rätt version av tillämpliga 
dokument finns på de platser där de används 

e) säkerställa att dokument förblir läsbara och 
lätta att identifiera 

f) säkerställa att dokument av externt ursprung, 
som organisationen funnit nödvändiga för 
planering och tillämpning av 
ledningssystemet för arbetsmiljö, är 
identifierade och att distributionen av dessa 
styrs 

g) förhindra oavsiktlig användning av utgångna 
dokument och identifiera dem på lämpligt sätt 
som de av något skäl bevaras 

F-I-1476 
Dokument-
hanterings-
processen 
 
F-I-1606 
Hantering av 
externa 
dokument 
 
F-I-251 
Granskning av 
arbetsmiljö-
ärenden och 
risk-
bedömningar 
 

Styrkor:  
Rutiner finns för 
dokumentstyrning.  
 
Bevakning och registrering av olika 
ärenden sker i KUR (Kontorets 
Uppdragsregister), uppföljning av 
myndighetsärenden och interna 
beslut, används för bevakning av 
att tidsramar hålls samt att tillstånd 
och dispenser är giltiga och 
lättöverskådliga (tydligt beskriven 
ansvarfördelning). 
 
Strukturen är uppdelad i grupper 
(A-dok-, B-dok. etc) och typer 
(rapporter, instruktioner, protokoll 
m.m.).  
 
Rutiner finns för 
dokumenthanteringsprocessen, 
dokumentationsstrukturen, 
metodiken och för hantering samt 
arkivering av olika 
dokumentationstyper. 
 
I Arken finns olika revisioner på 
dokumenten vilket talar om, om 
dokumentet är fastställt eller ej, 
vem som fastställt dem, vem 
författaren är samt vilka som har 
granskat dokumenten. 
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Författaren ansvarar för delgivning 
till berörda parter. 
 
Förändringar i dokumentet finns 
dokumenterat på andra sidan i 
dokumentet med bl.a. 
datumteckning.  Dock skickas inget 
ändringsmeddelande ut. Varje 
individs ansvar att kontrollera att 
dokumentet är fastställt.  
 
Ansvariga enheter finns för 
sakinnehåll inklusive 
aktualitetsgranskning (ex. A-dok. 
Godkänns av FQ). 
 
Aktualitetsgranskning (Granskning 
och verifiering av att handlingen 
fortfarande är gällande) av 
förvaltningsinstruktioner 
(Handledning som beskriver 
utformning, arkivering och 
ansvariga för ingående 
dokumenttyper i en 
dokumentgrupp) sker vid behov 
eller minst vart annat år, initieras 
av FGC.  
 
Dokumentstyrningssystemet gäller 
för hela organisationen (Nivå 3). 
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Inget registerdokument finns över 
vilka dokument som är utgivna, 
däremot finns de utgivna 
dokumenten i Arken och där är 
även de senaste (Nivå 2) Dock 
krävs en dokumentförteckning vid 
varje dokumentleverans till 
bevarandearkivet (utrensning av 
gamla dokument).  
 
Uppsatta utskrivna dokument, en 
ansvarig person att byta ut. Eget 
referensdokument, alltid 
användaren ansvarar m.m. 
 
Rutin för hur externa dokument ska 
hanteras finns, ex. sker normalt inte 
ändringar från Forsmarks sida utan 
det får den externa organisationen 
göra. 
 
Förbättringsområden:  
Nivå 2: varje dokument granskas 
inte av minst två personer. Ibland 
är det fler ibland färre. Har heller 
inte funnit någon handledning där 
det står hur många granskarna ska 
vara. 

LOK 1.1 
 
 
LOK 1.3.2 

Företags-
struktur 
 
Lednings-

4.4.6 Verksamhetsstyrning 
Organisationen ska avgöra vilken verksamhet och 
vilka aktiviteter som är kopplade till de identifierade 
farorna och där införandet av styrning är nödvändig 

F-I-286  
Rutiner för 
organisations- 
och 

Styrkor:  
Koncernpolicyn från Vattenfall 
gäller i princip också på Forsmark.  
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F-I-1020 
 
FG-I-1124 kap. 
1-4, 6 och 11 
 
Verksamhets-
programmen 
 
Med mera 

filosofi – 
Lednings-
system 
 
SAFEM 
 
Inköpshand-
böcker 

för att hantera arbetsmiljörisker. Detta ska även 
omfatta hanteringen av förändringar 
 
För sådana verksamheter och aktiviteter, ska 
organisationen införa och underhålla: 

a) sådan verksamhetsstyrning som är relevant 
för organisationen och dess aktiviteter, 
organisationen ska integrera sådan 
verksamhetsstyrning i sitt övergripande 
ledningssystem för arbetsmiljö. 

b) styrning relaterad till köpta varor, utrustning 
och tjänster 

c) styrning relaterad till inhyrda företag och 
andra som besöker arbetsplatsen 

d) dokumenterade rutiner för situationer där 
avsaknad av sådana skulle kunna medföra 
avvikelser från arbetsmiljöpolicyn och 
arbetsmiljömålen 

e) fastställda verksamhetskriterier där avsaknad 
av sådana skulle kunna medföra avvikelser 
från arbetsmiljöpolicyn och arbetsmiljömålen 

verksamhets-
förändringar 
 
LOK och 
verksamhets-
program 
 
Canalen 
Balanserat 
styrkort – 
Verksamhets-
mål  
Ex. F3 – 
styrkort 2009-
2011 eller 
Forsmarks 
Kraftgrupp AB 
styrkort prognos 
2009 

Styrningen och verkställande ska 
ske i linjeorganisationen. 
 
Forsmarks Kraftgrupp ABs 
ledningssystem består av LOK, 
Verksamhetsprogram samt övriga 
styrande dokument. LOK beskriver 
vem och hur medan 
Verksamhetsprogrammet beskriver 
vad och när. 
 
Identifierade brister finns system 
som hanterar detta, som tidigare 
nämnt (avsnitt 7.3). 
 
Organisationen har en avdelning 
som arbetar med underhåll och 
reparationer och en entreprenör 
som arbetar med städning. 
Underhåll av elsäkerhetssystemet 
sker, och SAFEM handledningen 
ska användas (exempel på farligt 
arbete). 
 
Haveriberedskapsorganisation finns 
och rutiner för dessa. 
  
Företaget har instruktioner bland 
annat om resor, kränkande 
särbehandling, droger och missbruk 
av alkohol (det sista testas). 
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Företaget har hälsobidrag till 
anställda, tillträdeskontroll till olika 
områden finns, utbildning finns 
angående bland annat strålskydd, 
arbetstillstånd, arbetsbevis, brand 
teknisk åtgärd (BTÅ) och 
skyddstillstånd, med mera. Detta 
fördjupar i en 
arbetsledarutbildning. 
 
Hantering av kemiska produkter 
(handledning) skyddsutrustning ska 
användas, instruktioner, utbildning 
och ständigt förbättringsarbete. 
Arbeta för att byta ut farligt mot 
mindre farliga kemikalier.  
 
Tillstånd och registrering behövs 
innan tillträde med kemikalier. 
Riskbedömning genomförs innan 
arbete påbörjas inom 
kemikalieområdet. Exempelvis på 
cancerogena ämnen ska exponerad 
personal föras register över. 
 
Tillträdesrutiner finns beskriven i 
en separat handledning och styrs av 
myndigheter, vissa procedurer 
genomförs innan tillträde tillåts.  
 
FQ upprättar och identifierar 
lagliga krav på organisationen, som 
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arbetsmiljöplan. Skrivs in i 
instruktioner (Nivå 1). 
 
De viktigaste rutinerna är  
upprättade i samarbete med de 
personer som ska arbeta med dem. 
Skrivna på svenska och ansvarig 
chef ska förvisa sig om att de är 
förstådda (Nivå 2). 
 
Verksamhetsstyrningen har en 
helhetssyn på vad organisationen 
ska prestera.  En del rutiner och 
instruktioner täcker in arbetsmiljö, 
yttre miljö och kvalitetsfrågor 
(Nivå 3). 
 
Kontroll sker av person och 
material innan inpassering till olika 
områden på verket. 
 
Förbättringsområden:  
Forsmark ställer inga krav på 
innehav av ett 
arbetsmiljöledningssystem (eller 
liknande krav) hos leverantörer. 
Vore bra eftersom det är önskvärt 
att entreprenörer har liknande nivå 
på sitt arbetsmiljöarbetet som 
organisationen.  

F-I-312 
 

Krisstöd 
 

4.4.7 Beredskap och agerande vid nödlägen 
Organisationen ska upprätta, införa och underhålla 

F3-I-018  
Forsmark 3 – 

Styrkor:  
Rutiner finns som tar upp både de 
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F-I-693 
 
 
 
F-I-156 
 
 
LOK 3,  
kap. 1.14 
kap. 1.15 
 
kap. 1.16 
 
 
 
kap. 1.17 
  
F-I-248 kap.7 

Rutiner vid 
räddnings-
insats 
 
Haveri-
beredskap 
 
Kvalitetskrav 
Fysiskt skydd 
Haveri-
beredskap 
Erfarenhets-
återföring 
reaktor-
säkerhet 
Brandsäkerhet 
 
Psykosocial 
arbetsmiljö 
och 
tjänstbarhet  

rutiner för att: 
a) identifiera potentiella nödlägen 
b) agera vid sådana nödlägen 

 
Organisationen ska agera vid inträffade nödlägen och 
förhindra eller mildra negativa konsekvenser för 
arbetsmiljön.  
 
När organisationen planerar sin nödlägesberedskap 
ska den ta hänsyn till behoven hos relevanta 
intressenter, t.ex. räddningstjänst och grannar 
 
Organisationen ska också, där detta är praktiskt 
möjligt, regelbundet öva sina rutiner för agerade vid 
nödlägen och involvera intressenter på lämpligt sätt. 
 
Organisationen ska även regelbundet gå igenom och, 
där det är nödvändigt, uppdatera sina rutiner för 
beredskap och agerande vid nödlägen. Detta gäller i 
synnerhet efter övningar och när nödlägen har 
inträffat (se 4.5.3). 

Organisation 
vid extra 
ordinära 
situationer  
 
F3D-2009-0167 
Utvärdering 
efter 
brandövning 

fysiska riskerna och den 
psykosociala krishanteringen. 
 
Relevanta intressenter är beaktade i 
den psykosociala krishanteringen, 
ex. arbetskollegor. Men även vid 
exempelvis miljöutsläpp. 
 
Krisstödet gäller även vid insatser 
vid katastrof och storolyckor 
utanför arbetsplatsen. 
 
Haveriberedskapsövningar 
genomförs regelbundet och där 
deltar nödvändiga funktioner inom 
räddningsberedskapen.  
 
Krisstödsgruppen rapporterar 
årligen sitt arbete till AMK och i 
FPs verksamhetsplaner. 
 
Larmnummer med mera finns i 
information som delas ut till 
entreprenörer. 
 
Kontakter med landstingets 
sjukvårdsinsatser är etablerade och 
beskrivna i ansvarsbefattningar, 
Avtal finns med Östhammars 
kommun gör att räddningstjänst i 
form av egen brandstyrka finns på 
plats dygnet runt, det är 
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räddningsledaren som leder 
räddningsinsatsen. Förstärkning 
kan komma från räddningstjänsten i 
Norduppland (RNU). 
 
Externt: Kustbevakningen, RNU, 
länsstyrelsen, saneringsföretag. 
Internt: räddningstjänst, 
bevakningscentralen, driftvakter. 
 
Rutinerna uppdateras vid behov 
efter genomgång. 
 
Personalutbildning: all personal, 
entreprenörer och egen, ska 
utbildas i brandskydd med 
avseende på arbetsuppgift samt att 
utrymningsövningar ska göras, 
första hjälpen utbildning ska ske till 
personal som dagligen kommer i 
kontakt med arbeten där risk för 
allvarlig personskada finns. 
 
Rutinerna är gemensamma för 
arbetsmiljö, yttre miljö, säkerhet 
och kvalitet. Det finns även vidare 
nedbrytning av rutinerna till de 
respektive blocken. 
 
Förbättringsområden:  
Det finns uppsatta anvisningar på 
relevanta platser ute i 
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organisationen, dock kan en 
förbättringspotential vara att sätta 
upp fler, finns bland annat i hissar 
och i elrum. 
 

FQ-2002-608 
 
 
 
WANO 
 
 
 
 
FP-I-1998 
 

Säkerhets-
kulturenkät 
Beslut 
 
World 
Association of 
Nuclear 
Operators 
 
Effektut-
värdering av 
utbildning 
 

4.5.1 Prestandamätning och övervakning 
Organisationen ska upprätta, införa och underhålla 
rutiner för att regelbundet övervaka och mäta 
arbetsmiljöprestanda. Rutinerna ska ge tillgång till: 

a) kvalitativa och kvantitativa indikatorer som är 
anpassade till organisationens behov 

b) övervakning av i vilken grad organisationens 
arbetsmiljömål uppfylls 

c) övervakning av hur verkningsfull styrningen 
är (rörande både hälsa och säkerhet) 

d) proaktiv (förebyggande) mätning av prestanda 
från övervakning av överensstämmelse med 
handlingsplan för arbetsmiljö, styrning och 
verksamhetskriterier 

e) reaktiv mätning av prestanda från 
övervakning av ohälsa, incidenter (inklusive 
olyckor och tillbud, etc.) och andra bevis för 
bristande arbetsmiljöprestanda 

f) tillräcklig registrering av data och resultat 
från övervakning och mätningar för att kunna 
genomföra efterföljande korrigerande åtgärder 
och analys av förebyggande åtgärder 

 
Om det krävs utrustning för att övervaka eller mäta 
prestanda, ska organisationen upprätta och underhålla 
rutiner för lämplig kalibrering och underhåll av sådan 
utrustning. Protokoll från kalibrering och underhåll 

Förebyggande:  
FSI – 
Forsmarks 
Kraftgrupp ABs 
säkerhetsindex.  
 
 
F-I-221 
Forsmarks 
Kraftgrupp ABs 
säkerhets-
kommitté 
 
Forsmarks 
Kraftgrupp ABs 
säkerhets-
kulturenkät 
ansvars-
fördelning 
 
WANO 
rapporter 
 
FQA – 
kvalitetssäkring
-senheten 
 

Styrkor:  
En av FQAs arbetsuppgifter är att 
granska hur väl organisationen 
lever efter fastställda rutiner, 
instruktioner och externa krav 
(vilket kan både bli kvalitativa 
undersökningar och kvantitativa). 
 
Mätning av attityder och åsikter 
(via säkerhetskulturenkäten) hos 
personalen avseende säkerheten 
genomförs årligen. 
 
Säkerhetskommittén granskar bland 
annat säkerhetsfrågor, 
säkerhetsärenden, utveckling av 
säkerhetsarbetet, WANO 
significant event report (SER) och 
significant operational event report 
(SOER).  
 
WANO är en oberoende part som 
granskar kärnkraftverk på olika 
punkter, detta är en form av 
prestanda mätning och även en 
övervakning av arbetsmiljön.  
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samt resultat ska bevaras. Skyddsronds-
resultatet 
protokoll 
(effektivitet) 
 
Utvärdering av 
arbetsmiljö-
utbildning  
 
Reaktiv:  
Trendning av 
tillbud och 
olycksfall FTQ 
samt FQ 
anmälan till 
arbetsmiljö-
verket 
 
FQs statistik på 
sjukfrånvaro 

Varje år skriver enheterna en 
rapport på hur väl avdelningen 
uppfyller organisationens 
arbetsmiljömål, FQ sammanställer 
dokumenten. 
  
Resultat från granskningen sparas 
som ett dokument i Arken. 
 
Trendning av tillbud och olycksfall 
sker regelbundet, samt statistik tas 
från sjukfrånvaron och anmälningar 
görs till arbetsmiljöverket när det 
behövs. 
 
Förbättringsområden:  
Inga avvikelser funna. 

F-I-321 
 
 
LOK 3 kap 
1.13 
 
FQ 
 
 
 
AFS –  
SSM –  

Kontroll-
organisation 
 
Miljösäkring 
 
 
Enheten för 
säkerhet och 
miljö  
 
Lagen, 
föreskrifter 

4.5.2 Utvärdering av lagar och andra krav 
4.5.2.1 Enlig organisationens åtagande om att följa 
lagkrav (se 4.2), ska den upprätta, införa och 
underhålla rutiner för att regelbundet utvärdera att 
tillämpliga lagkrav följs (se 4.3.2) 
 
Organisationen ska bevara redovisande dokument 
från de regelbundna utvärderingarna. ANM. Frekvens för 
den regelbundna utvärderingen kan variera beroende på 
skillnader i lagkraven 
 
4.5.2.2 Organisationen ska utvärdera att den uppfyller 

Lagbalk FQM 
hemsida 
canalen 
 
F3-I-015  
Handledning för 
kontroll-
organisation 
och delegerat 
kontrollansvar 
vid Forsmark 3  
 

Styrkor:  
FQ ansvarar för fristående 
säkerhetsgranskning och 
myndighetskontakt och –rapport.  
 
I funktionsansvaret för FQ ingår att 
ta fram, dokumentera och följa upp 
Forsmarks företagsprogram.  
 
Rapportering av arbetsmiljöarbetet 
enligt fastställda program ska ske 
systematiskt och dokumenterat. 
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Internationella 
granskningsorg
an  
 
 
 
 
 
 
 
FKA-2009-
0326 

och 
förordningar 
 
WANO – 
World 
Association of 
Nuclear 
Operators 
OSART – 
Operational 
Safety 
Review Team 
 
Program för 
arbetsmiljö-
frågor 2010 

andra krav som den berörs av (se 4.3.2). 
Organisationen kan välja att kombinera denna 
utvärdering med utvärderingen av att den uppfyller 
lagkrav, enligt 4.5.2.1 eller upprätta en sparat rutin 
för detta.  
 
Organisationen ska bevara redovisande dokument 
från den regelbundna utvärderingen. ANM. Frekvens för 
den regelbundna utvärderingen kan variera beroende på 
skillnader i lagkraven 

F-I-837  
Grund och 
återträning för 
egen personal 
och 
entreprenörer 
 

 
Interna granskningar genomförs på 
regelbunden basis (se avsnitt 7.18 
interna revisioner). 
 
Kontrollera och verka för att 
kraven ibland annat AFS 2001:1 
SAM följs. 
 
Säkerställa att aktuella författningar 
blir kända och tillämpas hos 
enhetsansvariga. 
 
Uppföljningsrutinerna följer inte 
bara lagar utan även andra krav. 
 
Komplettering sker vid införande 
av nya maskiner och lagar på 
utbildning. 
 
Arbetsmiljöarbetet inom Forsmarks 
Kraftgrupp AB ska minst följa de 
krav som ställs i Arbetsmiljölagen, 
Arbetsmiljöförordningen, 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och 
i LOK samt krav ställda i övriga 
tillämpliga föreskrifter, 
förordningar och instruktioner. 
 
Företagsprogrammet anger att 
ändringar i AFS eller ELSÄK ska 
genomföras med högsta prioritet.  
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Två gånger/år ställs en lagbalk upp 
av FQ som vidarebefordras till 
VBSN som handhåller dem till 
bolagen. Vid lagutvärderingarna 
skrivs även ändringarna in i 
organisationens 
handledningsdokument och sparas i 
arken. Skulle även kunna skrivas in 
bättre och bevaras i FQ-I-111. 
 
Förbättringsområden:  
Inga avvikelser funna. 

F-I-324 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F-I-845 

Rapportering 
av 
arbetsskador, 
tillbud, 
arbetsmiljö-
risker eller 
händelser och 
rapportering 
till myndig-
heterna 
 
Forsmarks 
erfarenhets-
återföring, 
ansvar och 
arbets-
fördelning 

4.5.3.1 Utredning av incidenter  
Organisationen ska upprätta, införa och underhålla 
rutiner för att registrera, utreda och analysera 
incidenter för att: 

a) fastställa bakomliggande arbetsmiljöbrister 
och andra faktorer som skulle kunna orsaka 
eller bidra till att incidenter inträffar 

b) identifiera behov av korrigerande åtgärder 
c) identifiera möjligheter till förebyggande 

åtgärder 
d) identifiera möjligheter till ständig förbättring 
e) kommunicera resultaten av sådana 

utredningar 
 
Utredningar ska genomföras inom rimlig tid. 
 
Behov av korrigerande åtgärder eller möjligheter till 
förebyggande åtgärder ska hanteras i enlighet med 
relevanta delar av 4.5.3.2 

FTQ- 
Erfarenhets-
återföringens 
MTO 
verksamheten 
 
FQ-I-1453  
Handledning för 
snabbutredning 
av händelser – 
Forsmarks 
Kraftgrupp AB 
– RASK 
 
FQM och FMS 
 
Risk-
bedömningar  
  

Styrkor:  
Kravbilden att registrera, utreda 
och analysera incidenter finns 
nedskriven i 
handledningsdokument.  
 
Ansvarsfördelningen (respektive 
enhet) och dokumentationen är 
tydligt beskriven hur det ska gå till. 
I dokumentationen bör finnas med 
tid och kostnad för åtgärden. 
Dokumenteringen bevaras.  
 
Behandling av ärenden ska ske 
kontinuerligt.  
 
PJB genomförs innan arbetets 
början för att identifiera 
avvikelser/risker. Riskbedömningar 
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Resultatet av utredningar av incidenter ska 
dokumenterar och bevaras. 

genomförs även innan påbörjat 
arbete. 
 
Vid en längre/svårare utredning kan 
hjälp fås från FTQ 
erfarenhetskontoret på Forsmarks 
Kraftgrupp AB, där exempelvis en 
grundorsaksanalys kan genomföras.  
 
Ansvaret för rapportering ligger på 
all personal som arbetar på verket. 
Personalen uppmuntras till att 
rapportera. Tillbud och olycksfall 
rapporteras numer tillsammans med 
erfarenheter i ERFKA, underlättar 
trendning av dessa. Behovet av 
korrigerande åtgärder ska bedömas 
av arbetsledningen. 
 
Utredningarna ska ske inom rimlig 
tid.  
 
En metod finns för snabbutredning 
av incidenter/händelser då krav 
finns på snabb 
informationsinhämtning och 
spridning, senare kan en 
grundligare analys genomföras. 
 
Organisationen ska verka 
förebyggande i förhållandet med 
ohälsa och olycksfall. 
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Förbättringsområden:  
Har ej funnit någon ändamålsenlig 
definition av begreppet incident. 
 

F-I-324 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F-I-845 

Rapportering 
av 
arbetsskador, 
tillbud, 
arbetsmiljö-
risker eller 
händelser och 
rapportering 
till myndig-
heterna 
 
Forsmarks 
erfarenhets-
återföring, 
ansvar och 
arbets-
fördelning 

4.5.3.2 Avvikelser, korrigerande och förebyggande 
åtgärder 
Organisationen ska upprätta, införa och underhålla 
rutiner för att hantera inträffade eller tänkbara 
avvikelser och för att vidta korrigerande och 
förebyggande åtgärder. 
 
Rutinerna ska ange krav på att: 

a) identifiera och korrigera avvikelser och vidta 
åtgärder för att mildra konsekvenserna för 
arbetsmiljön 

b) undersöka avvikelser, identifiera vad som har 
orsakat avvikelserna och vidta åtgärder för att 
förhindra att avvikelserna upprepas 

c) utvärdera behov av åtgärder för att förebygga 
avvikelser och vidta lämpliga åtgärder för att 
undvika att avvikelser inträffar 

d) dokumentera och kommunicera resultaten av 
korrigerande och förebyggande åtgärder 

e) granska effekten av korrigerande och 
förebyggande åtgärder 

 
I de fall då korrigerande eller förebyggande åtgärder 
identifierar nya eller förändrade faror eller behov av 
ny eller förändrad styrning, ska rutinen innehålla krav 
om att de föreslagna åtgärderna riskbedöms innan de 
införs 

FTQ- MTO 
verksamheten 
 
FQ-I-1453  
Handledning för 
snabbutredning 
av händelser – 
Forsmarks 
Kraftgrupp AB 
– RASK 
 
FQM och FMS 
 
Risk-
bedömningar  
 
F3-I-008 
Avvikelse-
rapport 

Styrkor:  
Inom Forsmark 3 beskriver 
handledningen 
avvikelserapportering kravbilden 
av att identifiera, korrigera och 
åtgärda funna avvikelser.  
 
Ansvarsfördelningen (respektive 
enhet) och dokumentationen är 
tydligt beskriven hur det ska gå till. 
I dokumentationen bör finnas med 
tid och kostnad för åtgärden enligt 
F3-I-008. Dokumenteringen 
bevaras. Detta skapar spårbarhet av 
avvikelsen, vidtagna och resultatet 
av åtgärderna. 
 
Behandling av ärenden ska ske 
kontinuerligt.  
 
PJB genomförs innan arbetets 
början för att identifiera 
avvikelser/risker. Riskbedömningar 
genomförs även innan påbörjat 
arbete. 
 
Vid en längre/svårare utredning kan 
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Varje korrigerande eller förebyggande åtgärd som 
genomförs för att eliminera orsaken till en rådande 
eller potentiell avvikelse, ska vara ändamålsenlig i 
förhållande till problemens storlek och den 
arbetsmiljörisk som uppstått 
 
Organisationen ska säkerställa att nödvändiga 
förändringar som föranletts av korrigerande och 
förebyggande åtgärder, görs i dokumentationen av 
ledningssystemet för arbetsmiljö. 

hjälp fås från FTQ 
erfarenhetskontoret på Forsmark, 
där exempelvis en 
grundorsaksanalys kan genomföras.  
 
Ansvaret för rapportering är all 
personal som arbetar på verket. 
Personalen uppmuntras till att 
rapportera. Tillbud och olycksfall 
rapporteras numer tillsammans med 
erferenheter i ERFKA, underlättar 
trendning av dessa.  Behovet av 
korrigerande åtgärder ska bedömas 
av arbetsledningen. 
 
En metod finns för snabbutredning 
av incidenter/händelser då krav 
finns på snabb 
informationsinhämtning och 
spridning, senare kan en 
grundligare analys genomföras. 
 
Förbättringsområden:  
Inget kan skrivas in i 
dokumentationen för 
ledningssystem än eftersom det inte 
finns än.  
 

Arken 
 
 
 

Internt 
dokumenta-
tionssystem 
 

4.5.4 Styrning av redovisande dokument 
Organisationen ska upprätta och underhålla 
redovisande dokument i den omfattning som krävs 
för att visa att organisationen uppfyller kraven i sitt 

FM-2009-0601 
Riskbedömning 
kylkanaler rev 
F3 

Styrkor:  
Identifierat att det finns lagkrav på 
administrativa dokument, ex. AML, 
SKIFS 2004:1, riksarkivets krav 
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Canalen 
 
 
 
 
FG-2008-0725 
 
 
 
 
F-I-100 
 
 
F-I-101 

Intern 
informations-
sida  
 
 
Samman-
ställning av 
gallrings-
planer 
 
Administra-
tiva dokument  
 
Forsmarks 
Kraftgrupp 
ABs 
dokumentions
-struktur 

ledningssystem och i denna SIS-OHSAS standard 
samt för att kunna visa de resultat som har uppnåtts.  
 
Organisationen ska upprätta, införa och underhålla 
rutiner för att identifiera, förvara, skydda, återfinna, 
arkivera och gallra redovisande dokument. 
 
Redovisande dokument ska vara och förbli tydliga, 
läsbara, identifierbara och spårbara 

 och företagets egna krav. 
 
Alla styrande dokument är 
bevarade för all framtid.  
 
Gallringshandledning finns och 
uppdateras.  
 
Forsmark använder sig av 
elektroniskt systemstöd för 
dokumenthanteringen. 
Arkiveringen av dokument 
(elektronisk eller pappersformat) 
ska ske så att dokumenten kan 
återskapas under arkiveringstiden.  
Arkiveringsrutiner finns. 
 
Granskning av instruktioner ska ske 
vartannat år. 
 
Dokumenten är spårbara, tydliga, 
läsbara och identifierbara i Arken. 
 
Förbättringsområden:  
Krångligt sätt att leta instruktioner 
på eftersom de finns många och då 
man inte vet exakt vad 
handledningen heter. 
 

FQ-I-128 
 
 

Forsmarks 
Kraftgrupp 
ABs intern-

4.5.5 Intern revision  
Organisationen ska säkerställa att interna revisioner 
av ledningssystemet för arbetsmiljö genomförs med 

FTQ enheten 
för erfarenhets-
återföring 

Styrkor:  
Interna revisioner genomförs och i 
dem tas arbetsmiljöarbetet upp. 
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F-I-153 
 
 
 
FQA 
 
 

gransknings-
verksamhet 
 
Interna och 
externa 
granskningar 
 
Enheten för 
kvalitets-
säkring 
 

planerade intervall för att: 
a) avgöra om ledningssystem för arbetsmiljö 
1. överensstämmer med planerade åtgärder för 

ledning av arbetsmiljön, inklusive kraven i 
denna SIS-OHSAS standard 

2. har införts och underhållit på ett riktigt sätt 
3. är verkningsfullt i förhållande till 

organisationens policy och mål 
b) ge ledningen information om resultat från 

revisioner. 
 
Organisationen ska planera, upprätta, införa och 
underhålla revisionsprogram som är baserade på 
resultat av riskbedömningar av organisationens 
aktiviteter och på resultat från tidigare revisioner. 
 
Organisationen ska upprätta, införa och underhålla 
revisionsrutiner som behandlar följande punkter: 

a) ansvar, krav på kompetens, krav för att 
planera och genomföra revisioner, för att 
rapportera resultat och för att bevara 
tillhörande redovisande dokument 

b) identifiering av revisionskriterier, omfattning, 
frekvens och metoder 

 
Revisioner ska väljas och revisioner ska genomföras 
på ett sådant sätt att objektivitet och opartiskhet i 
revisionsprocessen säkerställs. 

 
LOK 4 FQ kap. 
1.7 erfarenhets-
återföring 
 
EXT-2009-
4747 
ledningssystem 
och 
internrevisioner 
på Forsmark 

 
Genomförs med bestämda intervall 
F-I-153 innehåller etniska regler för 
en granskare. 
 
Företagsplan för interngranskning 
tas fram inför varje år ovan på det 
tas en detaljerad granskningsplan 
fram. Som ska minst innehålla 
granskningsområden, tidpunkt för 
granskning, verksamheten som 
omfattas, granskningsteamets 
sammansättning & vilka som ska 
intervjuas. Finns beskrivet 
kompetenskrav för teamet osv.  
 
Temagranskningar genomförs vid 
behov. 
 
Förbättringsområden:  
Det är lätt att tillämpa på 
ledningssystemet för arbetsmiljö 
eftersom det redan genomförs på 
miljöledningssystemet, även om 
arbetsmiljöarbetet granskas. 

F-I-1896 
 
 
F-I-225 

Ledningens 
genomgång 
 
SAM 

4.6 Ledningens genomgång 
Högsta ledningen ska utvärdera organisationens 
ledningssystem för arbetsmiljö med planerade 
intervall för att säkerställa att det är fortsatt lämpligt, 

FQ-2009-0599 
Ledningens 
genomgång 
miljö – yttre 

Styrkor:  
Ledningens genomgång behandlar 
idag arbetsmiljöområdet. 
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 tillräckligt och verkningsfullt. Utvärderingarna ska 
omfatta en bedömning av möjligheter till 
förbättringar och av behovet av förändringar i 
ledningssystemet för arbetsmiljö, inklusive ändringar 
i arbetsmiljöpolicyn och arbetsmiljömålen. 
Redovisande dokument från ledningens genomgång 
ska bevaras.  
 
Underlag för ledningens genomgång ska omfatta: 

a) resultat från internrevisioner av 
ledningssystemet och utvärdering av hur 
organisationen uppfyller tillämpliga lagar och 
andra krav som den berörs av 

b) resultat av deltagande och samråd 
c) relevant information från externa intressenter, 

inklusive klagomål 
d) organisationens arbtesmiljöprestanda 
e) i vilken omfattning mål har nåtts 
f) status för utredningar av incidenter samt 

status för korrigerande och förebyggande 
åtgärder 

g) uppföljning av åtgäder föranledda av 
ledningens tidigare genomgångar 

h) förändrade förhållanden, inklusive utveckling 
av lagar och andra krav som kan relateras till 
arbetsmiljö 

i) rekommendationer till förbättring 
 
Resultaten från ledningens genomgång ska 
överensstämma med organisationens åtagande om 
ständig förbättring och ska inkludera beslut och 
åtgärder som rör eventuella förändringar av: 

miljö & 
arbetsmiljö den 
23 juni 2009 
 
 

Ledningens genomgång sker fyra 
gånger per år. 
 
Redovisande dokument bevaras. 
 
Genomgången tar upp 
arbetsmiljömålen och kommenterar 
dem, FQ sköter revideringen. 
 
Miljöledningssystemet utvärderas 
vilket gör det lättare att 
implementerar samma teknik på 
arbetsmiljöledningssystemet. 
 
Förbättringsområden:  
Då ett ledningssystem införs 
behöver arbetsmiljöarbetet ges mer 
plats än det tidigare gjorts. 
 
Certifiering är inte utförd än och 
punkten behöver utvecklas mer. 
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a) arbetsmiljöprestanda 
b) policy och mål för arbetsmiljö 
c) resurser 
d) andra delar av ledningssystemet för 

arbetsmiljö 
 
Relevant resultat från ledningens genomgång ska 
göras tillgänglig för kommunikation och samråd (se  
4.3.3). 
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Bilaga C. Bedömningslista 
De gröna små kryssen (x) innebär att delområdet har klarat certifieringskraven enligt OHSAS 
18001 medan de stora kryssen med grön överstryckning (X) innebär att huvudområdet har 
klarat certifieringskraven enligt OHSAS – standarden. De röda små kryssen (x) innebär att 
delområdet inte är certifierbart enligt OHSAS 18001 och de stora rödmarkerade kryssen (X) 
innebär att huvudområdet inte är certifierbart enligt OHSAS – standarden.  

Tabell 6. Bedömningslista för nuläget på Forsmarks Kraftgrupp AB Källa: Halldin (2009) 

 Ej 
uppnått 

Certifiering Ökad 
användar-
vänlighet 

Samordnat/ 
integrerat 

Bäst i 
branschen 

4.1 Allmänna krav X     
4.2 Arbetsmiljöpolicy X     
4.2.a Krav på det sakliga 
innehållet i arbetsmiljöpolicyn 

x     

4.2.b Krav på hur 
arbetsmiljöpolicyn har 
implementerats i organisationen 

 x    

4.3 Planering X     
4.3.1.a Identifiera faror…..   x   
4.3.1.b ……bedöma risker…..  x     

4.3.1.c …. samt bestämma hur 
faror och risker ska styras 

x     

4.3.1.d Hantering av ändringar  x    
4.3.2 Lagar och andra krav  X    
4.3.3 Mål och handlingsplaner  X    
4.4 Införande och tillämpning X     

4.4.1 Resurser, roller, ansvar, 
organisationsansvar och 
befogenheter 

 x    

4.4.2 Kompetens, utbildning och 
medvetenhet 

  x   

4.4.3.a Kommunikation, 
deltagande och samråd (extern) 

x      

4.4.3.b Kommunikation, 
deltagande och samråd (intern) 

  x   

4.4.4 Dokumentation  x    
4.4.5 Dokumentstyrning   x   
4.4.6 Verksamhetsstyrning   x   
4.4.7 Beredskap och agerande 
vid nödlägen 

   x  

4.5 Uppföljning  X    
4.5.1 Prestandamätning och 
övervakning 

 x    

4.5.2 Utvärdering av att lagar 
och andra krav följs 

 x    

4.5.3 Utredning av incidenter, 
avvikelser, korrigerande och 
förebyggande åtgärder 

  x   

4.5.4 Redovisande dokument  x    
4.5.5 Internrevision    x  
4.6 Ledningens genomgång  X    
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Boken nedan har använts som hjälp vid analysarbetet: 
 
Halldin B. (2009) Checklista för bra arbetsmiljö Edita, Stockholm samt OHSAS – 
standardens krav.  
 
För olika bedömningskriterier se boken. 
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Bilaga D. Forsmarks Kraftgrupp ABs arbetsmiljöpolicy 
”Bra och ändamålsenlig arbetsmiljö är en förutsättning för ett bra arbetsresultat. 
 
Arbetet inom Forsmarks Kraftgrupp AB ska ge tillfälle till utveckling, både som individ och 
som medarbetare i en säker, hälsosam och stimulerande miljö. Det gäller den fysiska och 
psykiska miljön såväl som jämställdhet oavsett kön, etnisk bakgrund eller ålder. Vår 
arbetsmiljö ska kännetecknas av ansvarstagande, öppenhet och respekt för individen. Vi ska 
fortlöpande utveckla vår verksamhet för att anpassa oss till inre och yttre behov av 
förändringar.  
 
Arbetsklimatet har avgörande betydelse för organisationens effektivitet och ska ges särskild 
uppmärksamhet. 
 
Målinriktad friskvård och rehabilitering ska bedrivas för att minska frånvaron och höja 
arbetskapaciteten.  
 
Missbruk av droger ska motverkas och åtgärdas i ett tidigt stadium. Att vara påverkad av eller 
bruka droger på arbetstid är förbjudet. 
 
Arbetsmiljöarbetet ska betraktas som en integrerad del i verksamheten och ansvaret ligger på 
linjeorganisationen.” Citat LOK 1.4 kap.9, (elektronisk), 2009. 
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Bilaga E. Arbetsmiljöpolicy  
Forsmarks Kraftgrupp AB ska bedriva en verksamhet där arbetsmiljöfrågor står högt på 
dagordningen, både på möten och i de daglig arbetet. Ett gott arbetsmiljöarbete är 
värdeskapande då verksamheten blir attraktiv för arbetstagaren och av organisationen inhyrda 
företag.  
 
Ett gott arbetsmiljöklimat främjar både företagets säkerhet och personal. Samarbete och 
samverkan mellan ledning och anställda ska finnas och är ett sätt att öka motivationen i 
arbetsmiljöarbetet. Detta ska organisationen göra genom att: 
 

• Arbeta med ständiga förbättringar inom organisation och arbetssätt.  
 

• Uppfylla lagar, koncernkrav, myndighetskrav och andra krav med god marginal. 
 

• Verksamhetens risker ska tas i beaktande vid planering av arbeten, under drift och 
revision.  

 
• Arbetsmiljöarbetet ska behandlas inom alla nivåer i organisationen och ansvaret för 

arbetsmiljöuppgiften ligger i linjeorganisationen.  
 

• Ledningen och medarbetarna ska verka förebyggande då det gäller skada och ohälsa.  
 

• Arbeten ska utföras med säkerheten först (både person- och verksamhetssäkerhet) som 
ledande ord.  



 

 



 

1 (28) 

Bilaga F. Riskbedömningshandledning 

Riskbedömningshandledning  

Upprättat datum: 
2010-04-29 

Sammanfattning 
Handledningen är sammanställd för att uppfylla lagkraven från AFS 2001:01 om att en 
organisation ska genomföra riskbedömningar vid förändringsarbete som kan öka risken för 
ohälsa och olycksfall i organisationen och i verksamheten. Handledningen är skriven för att 
uppfylla kraven i OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Specification) 
på kravpunkten identifiera faror, bedöma risker samt bestämma hur dessa ska styras.  
 
Handledningen beskriver arbetssättet på FKA vid arbete med riskbedömningar.  
 
Syftet med handledningen är att ge organisationen vägledning i riskbedömningsprocessen. 
Därför ges två praktiska exempel på riskbedömningar. Den första följer avsnitten i denna 
handledning och i den andra används en annan metod till själva bedömningen. Om du ska 
genomföra en riskbedömning ska du använda dig av kapitel 6 och 7 (nedan) samt bilaga 2. 

Innehållsförteckning 
1 Allmänt  3  
2 När ska riskbedömningen genomföras? 3 

3 Vem ska genomföra en riskbedömning? 4 

3.1 Samverkan och samråd 4 
4 Metoder för riskbedömning 4 

5 Riskhantering och ändringsmöjligheter 5 

6 Rutin för riskhantering 6 

6.1 Riskanalys 6 
6.1.1 Underlag om arbetets art 6 
6.1.2 Identi fiering av faror 8 
6.1.3 Riskuppskattning 9 

6.2 Riskbedömning 11 
6.2.1 Riskvärdering 11 

6.3 Riskhantering 12 
6.3.1 Styrning av risker och förslag på åtgärder 12 
6.3.2 Uppföljning 16 

7 Redovisning och dokumentation 17 

 

Bilaga 1 Olika verktyg och metoder för riskbedömning 18 

Exempel. Riskbedömning med riskmatris 19 
Bilaga 2 Checklista vid identifiering av faror 25 

Fysiska faror 25 
Kemiska faror 27 
Biologiska faror 27 
Psykosociala faror 27 
Är föl jande saker ti l l fredsstäl lande lösta? 27 
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1 Allmänt 
Arbetsmiljöverkets (AFS 2001:01) definition på begreppet risk (R) är sannolikheten (S) att 
något ska inträffa * konsekvensens (K) av det inträffade (R = S*K). Sannolikheten i en 
riskmatris kan variera mellan ”1gång/1000 år” och ”mer än en gång/år” medan konsekvensen 
varierar mellan ”ingen händelse” till ”katastrofala händelser” (bilaga 1). En vanlig tillämpning 
är att uppskattningar av sannolikheten och konsekvensen görs. För att organisationen ska ha 
verktyg att bedöma dessa risker med används processerna vid namn riskinventering, 
riskanalys, riskbedömning och riskhantering.  
 
Riskbedömningen ska resultera i beslut om risken är allvarlig eller inte, samt om åtgärder 
krävs. Riskbedömningen ska alltid dokumenteras skriftligt. Riskbedömning ska göras innan 
förändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring. Observera att 
förändringsarbete i sig kan utgöra en risk för ohälsa.  
 
De risker som finns i verksamheten kan leda till skador under kort såväl som lång tid. Hur 
allvarliga riskerna är behöver avgöras från fall till fall.  

2 När ska riskbedömning genomföras? 
En riskbedömning ska genomföras då en förändring (exempelvis personalneddragningar, nya 
maskiner och nya arbetsmetoder) av något slag ska genomföras som kan öka risken för ohälsa 
och olycksfall i organisationen och i verksamheten. En riskbedömning ska genomföras då en 
ny utrustning, tillverkning av en ny utrustning eller anläggning införs. En riskbedömning ska 
även genomföras om ändringarna inte ingår i det dagliga, löpande arbetet. Ytterligare ett 
tillfälle att genomföra en riskbedömning är vid utredning av olyckor och tillbud. Det finns ett 
antal lagkrav och regelverk som nämner att riskbedömningar och riskanalyser ska 
genomföras, nedanstående är några av dem:  

• Egenkontrollsförordningen (SFS 1998:901)  
• Miljökonsekvensbeskrivningen (SFS 1998:808)  
• Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 1986:1107)  
• Lagen om att begränsa och förebygga allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381)  
• Vibrationer (AFS 2005:15) 
• Buller (AFS 2005:16) 

 
Minsta informationen som ska stå i arbetsmiljöplanen är vilka risker som finns och hur de 
omhändertas. För mer information se 12a § AFS 2008:16 om Byggnads – och 
anläggningsarbete. Arbeten som innefattar särskild risk och då arbetsmiljöplaner ska upprättas 
är exempelvis: 

• då risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två meter eller mer, dock inte vid 
rutinmässiga åtgärder. 

• med sådana kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara för hälsa och 
säkerhet eller som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter omfattas av krav på 
medicinsk kontroll. 
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Inom FKA används bland annat följande metoder för riskinventering och riskbedömning av 
befintlig samt ny anläggning/verksamhet: 

– Skydds- och miljöronder 
– Olycksfall-/tillbudsrapportering/utredning 
– Riskbedömning 
– Sjukfrånvarouppföljning 
– Grundorsaksanalys, bland annat ur ett MTO (Människa teknik organisation) 

perspektiv 
– Miljömätningar, tillexempel buller, kemikalier 
– My Opinion 
– Arbetsorder för mindre arbeten och PJB för större arbeten 
– Medarbetarsamtal & målsamtal  

3 Vem ska genomföra en riskbedömning? 
Det är först och främst arbetstagarna som utför arbetet och som kan arbetsuppgifterna som ska 
genomföra riskbedömningen. Det är lämpligt att det är en allsidig grupp som genomför 
riskhanteringsprocessen, exempelvis en analysledare som är väl förtrogen med den metod som 
ska användas och ett antal personer som arbetar inom det området/verksamheten (exempelvis 
en linjechef och andra arbetstagare).  
 
En riskbedömning bör alltid genomföras i samarbete mellan personal på olika enheter, vilket 
bidrar till ökat lärande genom erfarenhets- och kunskapsutbyte. Detta är ett sätt att värna om 
en god psykosocial arbetsmiljö, eftersom det innebär att berörda parter exempelvis blir 
uppmärksammade och att de gör sig hörda.  

3.1 Samverkan och samråd 
Både arbetsmiljölagen och OHSAS – standarden poängterar vikten av samråd och samverkan 
mellan arbetstagare och arbetsgivare då det gäller riskbedömningar. Detta gäller även inhyrda 
företag och entreprenörer (då organisationen anser att det är lämpligt) när det gäller 
förändringar som påverkar deras arbetsmiljö. Arbetsmiljöombuden ska ha möjlighet att 
påverka riskbedömningen. FMS (skyddsgruppen) bistår med resursstöd för riskbedömningar. 
Även FP/FU kan stödja vid personalförändringar.  

4 Metoder för riskbedömning 
Det finns många olika metoder (bilaga 1) för riskbedömningar. Exempelvis om man vill 
identifiera risker i en persons arbetsuppgifter kan arbetssäkerhetsanalys användas eller om 
man vill identifiera avvikelser (inriktad på systemets funktion) kan en avvikelseanalys 
användas eller om man vill identifiera farliga energier (exempelvis maskiners rörliga delar) 
kan en energianalys användas. I ett fall som hanterar kemikalier kan en metod som är 
komplex behöva användas. Dock kan arbetsmiljörisker i många fall hanteras med enklare 
metoder. Det finns en enkel modell på Canalen under A-Ö Lista -> Blanketter -> 
Riskbedömning eller se figur 1. 
 



 

5 (28) 

 
Figur 1. Riskbedömningsdiagram innefattande bland annat åtgärder, kontrolldatum och ansvarig 

5 Riskhantering och ändringsmöjligheter 
Grundargumentet till att genomföra förändringar i ett tidigt skede (i ett projekterings- och 
planeringsstadium) är att det är lättare och billigare (figur 2). Under förstudien finns 
alternativa lösningar att välja mellan och möjligheterna till förändring är stor. Även de 
ekonomiska kostnaderna är mindre.  

 

Figur 2. Riskhantering och ändringsmöjligheter i olika projektskeden 

Det är däremot svårare att påverka när projekteringen är klar, eftersom den tekniska 
utrustningen är på plats, datorprogram är skrivna med mera. Om en ändring skulle 
genomföras här skulle kostnaderna bli mycket stora. 
 
Med en systematisk riskanalys kan man i ett tidigt skede få hjälp att upptäcka och förebygga 
svagheter som skulle kunna (i ett senare skede) leda till problem i projektet.  
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6 Rutin för riskhantering 
En riskbedömning ska genomföras oavsett om arbetet är av rutinmässigt art eller inte. Enligt 
AFS 2001:01 ligger det på arbetsgivarens ansvar att regelbundet undersöka 
arbetsförhållandena och bedöma risker för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller 
olycksfall i arbetet. Detta ska ske i samråd och med deltagande av arbetstagare och 
arbetsmiljöombud (kap 3 ovan). Bedömningen av risker behöver göras mot bakgrund av de 
allmänna erfarenheter som finns i verksamheten och de rutiner som tillämpas. En grovanalys 
ska genomföras först och sedan ska en bedömning göras om ytterligare fördjupad 
riskbedömning behöver göras. Detta eftersom en risk är ofta relaterad till fler olika faktorer 
inom områdena organisation, teknik och individer (psykosociala faktorer). Blir området för 
analysen stor kan den delas in i etapper. 
 
Riskhanteringen (figur 3) ska utföras i den normala processen, vid periodiska och tillfälliga 
funktioner, exempelvis vid rengöring, underhåll, nedtagning och start av anläggning samt vid 
personalförändringar. Omfattningen av riskhanteringen ska innehålla aktiviteter som utförs av 
leverantörer, entreprenörer, besökare och egna medarbetare.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Modell för riskhanteringsprocessen 

6.1 Riskanalys 

6.1.1 Underlag om arbetets art 
Här sker planeringen och avgränsningen av arbetet vilket riskbedömningen är kopplad till. 
Det är viktigt att ange vad som ska analyseras och syftet med analysen och att detaljerat ange 
problemet. Information som behövs till riskbedömningsprocessen innefattar men begränsas 
inte till: 

Riskanalys 

Riskhantering 

Riskbedömning 

Underlag om arbetets art  
Identifiering av faror 
Riskuppskattning 
 

Styrning av risker och förslag på åtgärd                                                                                
• Vilka åtgärder ska genomföras? 
• Hur? 
• Övervakning 

Riskvärdering                                                    
• Är risken acceptabel? 
• Alternativ, byte/borttagning 

av exempelvis arbetssätt 
• Prioritet på risker 

Uppföljning 
• Fortsatt övervakning 
• Eventuell förändring av styrning eller tillägg av nya risker 
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• Arbetets uppgifter 
• I vilken omfattning och hur nära det finns farlig samverkan mellan olika aktiviteter  
• Erfarenheter från ohälsa, olycksfall och tillbud i verksamheten 
• Säkerhetsarrangemang 
• Toxikologisk data, epidemiologisk data och annan hälsorelaterad information 
• Om andra personer som kan påverkas finns i närheten 
• Detaljer i arbetsinstruktioner och rutiner  
• Tillverkarens/leverantörernas instruktioner för hantering av verktyg och utrustning 
• Tillgång till skyddsåtgärder (t.ex. ventilation, personlig skyddsutrustning) 
• Onormala förhållanden 
• Information om tillgänglighet och användbarhet av nödlägesrutin, planering av 

utrymningsvägar, nödlägesredskap, utrymningsvägar (inkl skyltning), 
kommunikationsutrustning vid nödlägen samt extern hjälp vid nödlägen 

• Farliga egenskaperna hos ämnen 
• Information på varuinformationsblad (säkerhetsdatabladet) om sådant behövs 
• Risken att ett fel kan orsaka andra fel eller gör att skyddsåtgärder icke fungerar 
• Hur länge och hur ofta arbetsuppgifterna utförs 
• Lagar och andra krav 

 
EXEMPEL: 
Allmän beskrivning: Riskbedömningen innefattar arbete i en av kylkanalerna. Uppgiften är 
att sanera och besiktiga betongen för att konstatera omfattningen av skadad betong. Om det 
behövs eventuellt genomföra reparationer.  

• Deltagare: Representant från projektledningen, FMIB, FMS, ISS, AC-
ställningsmontage 

• Arbetsgång: Stänga luckor till intaget från kanalen -> Öppna kylkanalens luckor på 
marknivå -> pumpa ut vattnet -> lufta ur kanalen -> Bygga ställning för nedkomst i 
kanal där det behövs -> Belysning -> Pumpa ut det sista vattnet -> sanering av väggar 
-> besiktning av betong & beslut om eventuell åtgärd -> plocka bort belysning -> 
plocka bort ställningsmaterial -> fylla kanalen -> stänga luckorna 

• Lagar och andra krav: Gaser (AFS 1997:07), fall, halka (AFS 1981:14), belysning 
(1991:8), utrymning (AFS 2009:02 eller AFS 1999:3), skyddsutrustning (AFS 2001:3 
eller AFS 2006:04) vilket ger: 

• Säkerhetsarrangemang & Tillgång till skyddsåtgärder: 2 Utrymningsvägar, sele 
när man åker med personlyft (om ingen trappa finns), elsäkerhet (speciell belysning), 
mask under rengöring av väggar om höga halter av ammoniak finns, mätning av 
arbetsmiljöingenjörer (lapp för information om mätning) innan någon går ner i 
kanalen och vid behov, ventilation av kylkanal (syre halten ska ligga på normal nivå) 

• Toxikologisk data, epidemiologisk data och annan hälsorelaterad information:  
• Om andra personer som kan påverkas finns i närheten: Flera personer kan arbeta 

ovetandes om varandra i olika delar av tunneln. Vad den ena gör kan påverka den 
andre. 

• Erfarenheter från ohälsa, olycksfall och tillbud i verksamheten: 
• Information om tillgänglighet vid nödlägen: Utrymningsljus på annat uttag än 

vanlig belysning (nödbelysningsuttaget) för att det ska lysa om strömavbrott, 
personlift till att ta upp skadade med, brand har blivit kontaktad och kommit (efter 
ställningen är byggd men innan mer arbete påbörjas) vilket lett till en strategi om att 
på bästa sätt ta upp personer från kanalen.  

• I vilken omfattning och hur nära det finns farlig samverkan mellan olika aktiviteter:  
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• Onormala förhållanden: Någon av framkomna faror inträffar. Det kan komma att 
vräka ner regn som gör att kanalen blir vattenfylld och pumparna inte hinner med att 
föra bort vattnet. 

• Risken att ett fel kan orsaka andra fel eller gör att skyddsåtgärder icke fungerar: 
Exempelvis: Brister luckorna i intagningskanalen kommer vatten att forsa in i kanalen 
vilket gör att allt arbete får avbrytas 

• Detaljer i arbetsinstruktioner och rutiner  
• Tillverkarens/leverantörernas instruktioner för hantering av verktyg och utrustning 
• Farliga egenskaperna hos ämnen 
• Information på varuinformationsblad (säkerhetsdatabladet) om sådant behövs 
• Hur länge och hur ofta arbetsuppgifterna utförs 

6.1.2 Identifiering av faror  
Att identifiera faror innebär att på förhand identifiera allt som kan orsaka att faror uppstår. 
Bilaga 2 kan användas som hjälp i detta moment. Alla olika situationer, arbetsmoment eller en 
kombination av dessa ska tas i beaktning. Exempelvis: 

� Orsaker till faror 
o Maskiner i rörelse 
o Strålning 
o Energikällor 

� Situationer 
o Arbete på hög höjd 
o Arbete nedanför annan personal 
o Ensamarbete 

� Arbetsmoment  
o Manuella lyft 
o Tunga lyft 

 
Olika typer av faror och risker som finns på arbetsplatser bör beaktas vid en riskanalys, som 
fysiska, kemiska, biologiska och psykosociala faktorer (bilaga 2).  
 
Identifieringen av faror ska omfatta alla personer som vistas på arbetsplatsen (tillexempel 
besökare, anställda och entreprenörer).  
 
EXEMPEL: 

Tabell 1. Identifiering av faror 

Risker Konsekvens Åtgärder 
 ALLVARLIG INTE 

ALL-
VARLIG 

 An-
svarig 

Klart 
när 

Kontroll
-datum 

Luckor i intagningskanalen brister       
Fall-, halk- och snubbelrisk:       

• Klättring på stege       
• Hal ställning       
• Halt golv (vatten)       
• Arbete på hög höjd (ställningsbygge)       
• Öppet schakt       

Belysning & elsäkerhet       
Bortfall av hjälpsystem        

• Strömavbrott       
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Risker Konsekvens Åtgärder 

 ALLVARLIG INTE 
ALL-
VARLIG 

 An-
svarig 

Klart 
när 

Kontroll
-datum 

Fallande föremål:       
• Ställningsmaterial       

Obekväm arbetsställning:       
• Armar över axlarna/utsträckta långt 

från kroppen 
      

Arbete i fuktig miljö       
Gaser, Utsläppskällor: Torkade sjövarelser       

• Svavelväte (låg syrehalt)       
• Ammoniak       

Nattarbete: Halkrisker       
Temperatur: Fuktig luft i början       
Trafik: ditförsel av ställningsmaterial       
Trasig arbetsutrustning:       
Utrymningsväg       
Ventilation i början       
Ensamarbete       
Fysisk utformning av arbetsplatsen, 
höjdrädsla/cellskräck 

      

 

6.1.3 Riskuppskattning 
Under denna punkt bedöms farorna angående sannolikheten att de inträffar samt 
konsekvenserna av dem om de skulle inträffa. Här skulle riskmatrisen (tabellerna 6 och 8 i 
bilaga 1) kunna användas som en riktlinje.  
 
Bland annat kan nedanstående frågorna besvaras: 

• vilka skador kan uppstå? 
• hur många kan drabbas? 
• hur länge? 
• hur hög exponering? 
• hur sannolikt är det inträffade? 
• vilka konsekvenser uppstår? 

 
En bedömning sker om riskerna är allvarliga eller inte. 
 
EXEMPEL: 
De flesta av riskerna nedan kan inträffa all personal som befinner sig i kylkanalen eller är på 
väg upp eller ner.
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Tabell 2. Framtagning av allvarlighetsgraden och vilka skador som kan inträffa för de identifierade farorna 

Risker Konsekvens Åtgärder 
 ALLVARLIG INTE ALLVARLIG  Ansv

arig 
Klart 
när 

Kontroll
-datum 

Luckor i intagningskanalen brister Drunkning      
Fall-, halk- och snubbelrisk:       

• Klättring på stege kan 
trilla ner 

Dödsfall eller 
sjukhusvistelse 

     

• Hal ställning kan trilla 
ner 

Dödsfall, Bryta 
benet, m.m. 

     

• Halt golv (vatten)  Bryta benet, m.m.      
• Arbete på hög höjd 

(ställningsbygge), kan 
trilla ner 

Dödsfall eller 
sjukhusvistelse  

     

• Öppet schakt, kan trilla 
ner  

Dödsfall eller 
sjukhusvistelse 

     

Belysning & elsäkerhet Mörkt, el-stöt vid 
kontakt  

     

Bortfall av hjälpsystem        
• Strömavbrott Blir beroende av 

nödbelysning 
     

Fallande föremål:       
• Ställningsmaterial, Få i 

huvudet eller på tårna 
 Kroppsvärk     

Obekväm arbetsställning:       
• Armar över 

axlarna/utsträckta långt 
från kroppen 

 Kroppsvärk: Trött i 
armar och axlar  

    

Arbete i fuktig miljö  Se: Temperatur: 
Fuktig luft i början 
nedan 

    

Gaser, Utsläppskällor: Torkande 
sjövarelser 

      

• Svavelväte (låg syrehalt) Luften tar slut       
• Ammoniak Giftig i höga halter, 

dock inte så höga 
halter här 

     

Nattarbete: Halkrisker  se: Fall-, halk- och 
snubbelrisk 

    

Temperatur: Fuktig luft i början  I värsta fall tungt 
att andas  

    

Trafik: ditförsel av 
ställningsmaterial 

 Trångt, truckar, 
traverser  

    

Trasig arbetsutrustning: Fallsele = 
trillar ner 

Dödsfall eller 
sjukhusvistelse 

     

2 Utrymningsvägar - Måste kunna 
välja om ena är blockerad 

Fastnar vid ett 
eventuellt nödläge 

     

Ventilation Får ej bli dålig se 
gaser  

     

Ensamarbete Skadad och inte 
kan ta sig upp  

     

Fysisk utformning av 
arbetsplatsen; 
höjdrädsla/cellskräck 

 Individen kan 
fastna i kanalen 
(om personen inte 
vågar gå upp eller 
ner) 
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6.2 Riskbedömning 

6.2.1 Riskvärdering 
Vid en riskvärdering bestäms om risken är acceptabel eller inte. Om en risk bedöms som 
allvarlig måste åtgärder vidtas för att eliminera eller begränsa risken. Om detta inte är möjligt 
ska omedelbart en handlingsplan upprättas. Handlingsplanen ska minst innehålla ansvarig för 
åtgärd och tid då åtgärden ska vara genomförd. Dock är det bra med mer information. Vid en 
allvarlig risk ska åtgärderna vara genomförda innan förändringen genomförs. Riskbedömning, 
sammanställningar av skador och tillbud samt handlingsplaner skall alltid vara skriftliga, 
enligt AFS 2001:01. Riskerna rangordnas i dokumentet med den allvarligaste risken först. 
Frågor att besvara: 

• Är underlaget tillräckligt för att kunna bedöma risken?  
• Finns det något alternativt arbetssätt eller alternativa åtgärder om risken inte är 

acceptabel?  
 
EXEMPEL: 
Betydelsen av förkortningarna i tabell 9 är: 
IA = Icke acceptabel 
Ac = Acceptabel 
 

Tabell 3. Bedömning om  de identifierade riskerna är acceptabla eller inte 

Risker Konsekvens Åtgärder 
 ALLVARLIG INTE 

ALLVARLIG 
 Ansv

arig 
Klart 
när 

Kontroll
-datum 

Luckor i intagningskanalen brister Drunkning  (IA)     
Gaser, Utsläppskällor: Torkande 
sjövarelser 

      

• Svavelväte (låg syrehalt) Luften tar slut  (IA)     
• Ammoniak Giftig i höga 

halter, dock 
inte så höga 
halter här 

 (IA)     

Ventilation Syret får ej bli 
dålig se gaser  

 (IA)     

2 Utrymningsvägar Måste kunna 
välja om ena 
är blockerad 

 (IA)     

Ensamarbete Skadad och 
inte kan ta sig 
upp 

 (IA)     

Belysning & elsäkerhet Mörkt, el-stöt 
vid kontakt  

 (IA)     

Bortfall av hjälpsystem        
• Strömavbrott Blir beroende 

av 
nödbelysning 

 (IA)     

Trasig arbetsutrustning: Fallsele = 
trillar ner 

Dödsfall eller 
sjukhusvistelse 

 (IA)     
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Risker Konsekvens Åtgärder 

 ALLVARLIG INTE 
ALLVARLIG 

 Ansv
arig 

Klart 
när 

Kontroll
-datum 

Fall-, halk- och snubbelrisk:       
• Klättring på stege kan trilla 

ner 
Dödsfall eller 
sjukhusvistelse 

  (IA)     

• Hal ställning kan trilla ner Dödsfall, 
Bryta benet, 
m.m. 

 (Ac)     

• Halt golv (vatten)  Bryta benet, 
m.m.  

(Ac)     

• Arbete på hög höjd 
(ställningsbygge), kan trilla 
ner 

Dödsfall eller 
sjukhusvistelse  

 (IA)    

• Öppet schakt, kan trilla ner  Dödsfall eller 
sjukhusvistelse 

 (IA)     

Fallande föremål:       
• Ställningsmaterial, Få i 

huvudet eller på tårna 
 Kroppsvärk (Ac)     

Obekväm arbetsställning:       
• Armar över axlarna 
       /utsträckta långt från        
       kroppen 

 Kroppsvärk: 
Trött i armar 
och axlar  

(Ac)     

Arbete i fuktig miljö  Se: 
Temperatur: 
Fuktig luft i 
början nedan 

(Ac)     

Nattarbete:       
• Halkrisker   se: Fall-, halk- 

och 
snubbelrisk 

(Ac)     

Temperatur: Fuktig luft i början  I värsta fall 
tungt att andas 

(Ac)     

Trafik: ditförsel av 
ställningsmaterial 

 Trångt, 
truckar, 
traverser, 
personskada  

(Ac)     

Fysisk utformning av arbetsplatsen; 
höjdrädsla/cellskräck 

 Individen kan 
fastna i 
kanalen (om 
personen inte 
vågar gå upp 
eller ner) 

(Ac)    

6.3 Riskhantering 

6.3.1Styrning av risker och förslag på åtgärder 
Vid en styrning av risker är första frågan att besvara vilka åtgärder som finns och vilka 
kriterier som ligger till grund för åtgärden. Då det finns behov av en ny eller förbättrad 
styrning ska valet följa åtgärdstrappans (figur 4) olika steg.  
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Figur 4.  Åtgärdstrappan 

 
Exempel på styrning enligt åtgärdstrappan: 
 – Eliminering:  att förändra en konstruktion för att ta bort faran. Exempelvis  
 införa en mekanisk lyftanordning för att eliminera den manuella  
 hanteringen 
 
– Utbyte: att använda ett mindre hälsovådligt material eller att minska  
 systemets energi. Exempelvis minska trycket, strömmen och  
 temperaturen 
 
– Tekniska skyddsåtgärder: skydd på maskiner, reglering, ljuddämpning, ventilationssystem  
 etc. 
 
– Skyltar, varningar och/eller administrativ styrning: 
 belysta eller självlysande skyltar, farliga områden utmärkt,  
 säkerhetsrutiner, varningssirener eller –ljus, markerade  
 gångvägar, tillträdeskontroll med mera 
 
– Personlig skyddsutrustning:  
 skyddsglasögon, hörselskydd, ansiktsskydd, säkerhetssele,  
 andningsskydd, handskar med mera 
 
Åtgärderna bör bli prioritera i ordningsföljd med den viktigaste först för att i nedfallande led 
minska i prioritet. Det kan ibland behövas ta fram tillfällig styrning i väntan på att den mer 
effektivare styrningen blir klar. I speciella fall kan lagkrav, vedertagen praxis samt frivilliga 
standarder ange lämplig styrning. Vem och hur många som ska genomföra åtgärderna beror 
på åtgärdsförslaget omfattning och art. Dessa punkter ska skrivas ner i en handlingsplan, se 
kapitel 6.2.1 Riskvärdering. Genomförda åtgärder ska kontrolleras.  
 
För att tidsbegränsa åtgärderna (innan en ny riskbedömning bör genomföras) kan följande 
indelning användas:  

• mindre allvarlig risk: 6-12 månader (läggs in i handlingsplaner) 
• medelallvarlig risk: 3-5 månader beroende på konsekvensens av risken 
• allvarlig risk: omedelbart 

 

Eliminering 

Utbyte 

Tekniska 
skyddsåtgärder  

Skyltar, varningar 
och/eller admini-
strativ styrning Personlig 

skyddsutrustning  
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Efter prioriteringen börjar övervakningsarbetet av de valda styrningarna. Se vidare kapitel 
6.3.2 Uppföljning. 
 
EXEMPEL: 
Betydelsen av förkortningarna i tabell 10 är: 
IA = Icke acceptabel 
Ac = Acceptabel 

Tabell 4. Bedömning av åtgärd, ansvarig och kontrolldatum för de identifierade riskerna 

Risker Konsekvens Åtgärder 
 ALL-

VARLIG 
INTE 
ALL-
VARLIG 

 Ansvarig Klart 
när 

Kon-
troll-
datum 

Luckor i 
intagningskanalen brister 

Drunk-
ning  

 (IA) Tekniska 
skyddsåtgärder: Kontroll av 
U-balksinfästningarna vid 
nedgång, åtgärd om icke ok 

FMIB Om-
gå-
ende 

Mindr
e än 1 
dag 

Gaser, Utsläppskällor: 
Torkande sjövarelser 

      

• Svavelväte (låg 
syrehalt) 

Luften 
tar slut  

 (IA) Skyltar, varningar 
och/eller administrativ 
styrning: FMS medverkar 
vid första tillträdde och 
mäter syre under de första 
dagarna. Luftflöde genom 
kanalen kommer att finnas 

FMS Om-
gå-
ende 

Mindr
e än 1 
dag 

• Ammoniak Giftig i 
höga 
halter, 
dock 
inte så 
höga 
halter 
här 

 (IA) Skyltar, varningar 
och/eller administrativ 
styrning: FMS medverkar 
vid första tillträdde och 
mäter ammoniak under de 
första dagarna. Luftflöde 
genom kanalen kommer att 
finnas. Mask K7 filter finns 
att tillgå 

FMS Om-
gå-
ende 

Mindr
e än 1 
dag 

Ventilation Syret 
får ej bli 
dålig se 
gaser  

 (IA) Tekniska 
skyddsåtgärder: Innan 
tillträde (och vid behov) av 
annan personal mäts syre 
halten i luften, luftflöde 
genom kanalerna kommer 
att finnas 

FMS Om-
gå-
ende 

Mindr
e än 1 
dag 

2 Utrymningsvägar Måste 
kunna 
välja 
om ena 
är 
block-
erad 

 (IA) Skyltar, varningar 
och/eller administrativ 
styrning: Nödbelysning upp 
i ställningar/trappor. 2 
utrymningsvägar finns att 
välja på i var sin ände av 
kanalen 

AC-
ställnings
montage 

Om-
gå-
ende 
efter 
töm-
ning 
av 
kanal 

1 
vecka 
efter 
öppni
ng 

Ensamarbete Skadad 
och inte 
kan ta 
sig upp 

 (IA) Skyltar, varningar 
och/eller administrativ 
styrning: Ingen får arbeta 
ensam nere i kanalen, 
tillsagt hos arbetsledaren. 
Tavlor för kontroll av 
antalet personer nere i 
kanalen finns 

Arbets-
ansvarig 

Om-
gå-
ende 

Innan 
ned-
stigni
ng 
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Risker Konsekvens Åtgärder 

 ALL-
VARLIG 

INTE 
ALL-
VARLIG 

 Ansvarig Klart 
när 

Kon-
troll-
datum 

Belysning & elsäkerhet Mörkt, el-
stöt vid 
kontakt  

 (IA) Tekniska 
skyddsåtgärder: Kontakt 
med rätt ip klassning. 
Belysning dras från 2 
separata centraler.  

ISS Innan 
arbete 
påbör
jas i 
kanal
en 

½ 
måna
d 

Bortfall av hjälpsystem        
• Strömavbrott Blir 

beroende 
av nöd-
belysning  

 (IA) Tekniska 
skyddsåtgärder: Koppla på 
nödbelysningen på 
nödbelysningssystemet 

ISS Vid 
install
ation 
av 
belys
ning 

Efter 
1 
vecka 

Trasig arbetsutrustning: 
Fallsele = trillar ner 

Dödsfall 
eller 
sjukhus-
vistelse 

 (IA) Personlig 
skyddsutrustning: Kontroll 
sker av brukaren innan 
användning av 
skyddsutrustningen. 

Brukaren Om-
gå-
ende 

Innan 
använ
dning 

Fall-, halk- och 
snubbelrisk: 

      

• Klättring på 
stege kan trilla 
ner 

Dödsfall 
eller 
sjukhus-
vistelse 

  (IA) Tekniska 
skyddsåtgärder: Ryggskydd 
på stege finns 

Brukaren Om-
gå-
ende 

Innan 
använ
dning 

• Hal ställning 
kan trilla ner 

Dödsfall, 
Bryta 
benet, 
m.m. 

 (Ac) Personlig 
skyddsutrustning: Lagom 
stora skyddskläder och skor, 
iakttag försiktighet 

Brukaren Om-
gå-
ende 

Innan 
använ
dning 

• Halt golv 
(vatten) 

 Bryta 
benet, 
m.m.  

(Ac) Personlig 
skyddsutrustning: Lagom 
stora skyddskläder och skor, 
iakttag försiktighet 

Brukaren Om-
gå-
ende 

Innan 
använ
dning 

• Arbete på hög 
höjd (ställnings-
bygge), kan 
trilla ner 

Dödsfall 
eller 
sjukhus-
vistelse  

 (IA) Personlig 
skyddsutrustning: Fallsele 
ska användas. 

Brukaren Om-
gå-
ende 

Innan 
använ
dning 

• Öppet schakt, 
kan trilla ner  

Dödsfall 
eller 
sjukhus-
vistelse 

 (IA) Tekniska 
skyddsåtgärder: Uppsättning 
av järnstaket  

Den som 
öppnar 
schaktet 

Om-
gå-
ende 

Innan 
bort-
tagnin
g av 
golv 
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Risker Konsekvens Åtgärder 

 ALL-
VARLIG 

INTE 
ALL-
VARLIG 

 Ansvarig Klart 
när 

Kon-
troll-
datum 

Fallande föremål:       
• Ställningsmateri

al, Få i huvudet 
eller på tårna 

 Kropps-
värk 

(Ac) Personlig 
skyddsutrustning: använd 
hjälm och iakttag 
försiktighet eller, 
Skyltar, varningar och/eller 
administrativ styrning: 
spärra av 

AC-
ställnings
montage 
Och  
Enskild 
individ 

Innan 
arb-
etets 
bör-
jan 

Under 
på-
gåend
e 
arbete 

Obekväm arbetsställning:       
• Armar över 

axlarna 
       /utsträckta långt 
från        
       kroppen 

 Kropps-
värk: Trött 
i armar 
och axlar  

(Ac) Skyltar, varningar 
och/eller administrativ 
styrning: Ta raster och 
begränsa arbetstiden 

Arbets-
ledning 

Innan 
arb-
etets 
bör-
jan 

Under 
på-
gåend
e 
arbete 

Arbete i fuktig miljö  Se: 
Tempera-
tur: Fuktig 
luft i 
början 
nedan 

(Ac) Personlig 
skyddsutrustning: vattentätt 
utrustning 

Arbets-
ledning 

Innan 
arb-
etets 
bör-
jan 

Under 
på-
gåend
e 
arbete 

Nattarbete:       
• Halkrisker   se: Fall-, 

halk- och 
snubbel-
risk 

(Ac) Personlig 
skyddsutrustning: Lagom 
stora skyddskläder och skor 

Arbets-
ledning 

Innan 
arb-
etets 
bör-
jan 

Under 
på-
gåend
e 
arbete 

Temperatur: Fuktig luft i 
början 

 I värsta 
fall tungt 
att andas 

(Ac) Skyltar, varningar 
och/eller administrativ 
styrning: Kontroll av 
enskild arbetstagare med 
hjälp av samtal 

Arbets-
ledning 

Innan 
arb-
etets 
bör-
jan 

Under 
på-
gåend
e 
arbete 

Trafik: ditförsel av 
ställningsmaterial 

 Trångt, 
truckar, 
traverser, 
person-
skada  

(Ac) Skyltar, varningar 
och/eller administrativ 
styrning: Lyftvakt och 
lyftledare finns på plats. 
Avspärrning om det behövs 

Beställ-
aren av 
materialet, 
lyft-
ledaren 

Innan 
arb-
etets 
bör-
jan 

Under 
på-
gåend
e 
arbete 

Fysisk utformning av 
arbetsplatsen; 
höjdrädsla/cellskräck 

 Individen 
kan fastna 
i kanalen 
(om 
personen 
inte vågar 
gå upp 
eller ner) 

(Ac) Skyltar, varningar 
och/eller administrativ 
styrning: Försäkran om att 
individer inte har cellskräck, 
höjdrädsla eller liknande 
innan arbetet påbörjas. 
Ensamarbete får inte 
utföras. 

Arbets-
ledaren 

Innan 
arb-
etets 
bör-
jan 

Innan 
arb-
etets 
bör-
jan 

6.3.2 Uppföljning 
Det är viktigt att övervaka styrningen av riskerna för att säkerställa att de fortfarande är 
relevanta och inte orsakat att en ny risk uppstått. En övervakning av de risker som ställts upp 
och att bakgrunden till arbetet inte har ändrats sedan början av processen ska genomföras. Har 
någon av dessa punkter förändrats ska processen gås igenom och uppdateras för att säkerställa 
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att den är aktualiserad och giltig. Detta ska ske fortlöpande. En fråga att besvara är om de 
införda åtgärderna har gett önskad effekt.  
 
EXEMPEL: 
Exempel på moment i exemplet som kan behöva kontrolleras och eventuellt åtgärdas är:  

• Luckor i intagningskanalen brister 
• Gaser, utsläppskällor: torkade sjövarelser: Svavelväte och ammoniak 
• Belysning och elsäkerhet 
• Ensamarbete 
• Utrymningsväg 

7 Redovisning och dokumentation 
En riskbedömning ska vara skriftligt dokumenterad enligt AFS 2001:01. Det ska finnas 
skriftliga instruktioner för arbeten, där risker bedömts vara allvarliga. Berörda arbetstagare 
skall hållas informerade om och ha tillgång till dokumentationen.  
 
Den information som ska vara dokumenterad är: 

• Sammanfattning 
• Analysobjekt 
• Riskbedömningens bakgrund med syfte 
• Hur organisationen har identifierade farorna  
• En beskrivning av riskerna 
• Allvarlighetsgraden av de risker som är relaterade till farorna  
• Beskrivning av, och referens till, åtgärder för att styra riskerna 
• Fastlagda kompetenskrav för att få införa styrning 
• Vem som ska genomföra åtgärden och när den ska vara klart  
• Namn på deltagarna och deras kompetens 
• Uppföljningsdokument efter att åtgärderna är genomförda 

 
Dokumentationen ska tydligt klargöra hur processen har behandlats. Detta för att individen 
ska kunna gå tillbaka vid ett senare tillfälle och lära sig av tidigare riskbedömningar. 
Dokumentet ska innehålla relevanta sökbegrepp som ”arbetsmiljö, riskbedömning, faror, med 
mera.”. Ordet riskbedömning ska framgå i titeln.  
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Bilaga 1 Olika verktyg och metoder för riskbedömning 
Tabell 5. Olika verktyg och metoder för riskbedömning 

Verktyg Styrka Svagheter 
Checklistor 
/frågeformulär 

• Lätta att använda 
• Kan förhindra att något 

glöms bort vid den 
inledande utredningen 

• Begränsas ofta till ja/nej svar 
• Resultatet blir lika bra som den 

checklista som används är – listan 
kanske inte tar hänsyn till de unika 
förhållandena med varje situation 

Riskmatriser • Relativt enkla att 
använda 

• Ger ett visuellt intryck 
• Kräver inte numerisk 

information 

• Enbart 2 –dimensionellt – tar ej hänsyn 
till om flera faktorer påverkar en risk 

• Förutbestämda svarsalternativ kan vara 
olämpliga för en speciell situation 

Gradering 
/värderingstabell 

• Rätt lätta att använda 
• Bra för att dokumentera 

en experts uppfattning 
• Hänsyn tas till fler 

riskfaktorer (t.ex. 
allvarlighetsgrad, 
sannolikhet, möjlighet 
att inse faran, 
dataosäkerhet) 

• Kräver numerisk information 
• Då datakvalitén är osäker blir även 

resultatet det 
• Kan leda till att risker som inte går att 

jämföra blir jämförda 

Feleffektanalys 
Failure Mode 
and Effect 
Analysis 
(FMEA) 
 
Risk- och 
operabilitets-
analys Hazard 
and operability 
studies 
(HAZOP) 

• Bra för detaljerade 
analyser 

• Input kan vara teknisk 
data 

• Kräver specialistkunskaper 
• Kräver numerisk data för analys 
• Resurskrävande (pengar och tid) 
• Bättre för bedömning av risker med 

utrustning än för risker som beror av 
människan 

Exponerings-
bedömningar 

• Bra till analys av data 
vilket beror av farliga 
material och miljöer 

• Kräver specialistkunskaper 
• Kräver numerisk data 

Datamodellering • Kan ge bra resultat om 
data finns tillgänglig 

• Oftast används 
numerisk information 
vilket gör metoden mer 
subjektiv 

• För att utveckla och validera krävs 
mycket tid och pengar 

• Risk finns för att resultatet fås utan att 
bli ifrågasatt 

Paretoanalys • Enkel metod för val av 
de viktigaste 
förändringarna 

• Metoden är endimensionell, den kan 
endast användas till att jämföra 
liknande frågor 
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Exempel. Riskbedömning med riskmatris  
Arbetsbeskrivning: 
Riskbedömningen behandlar en montering av en plattform i wet-well då man ska byta tätning 
i mellan bjälklaget. Se riskbedömning FM-2008-0792 för mer information.  
 
Sannolikhetsbedömning: 
Enligt tabell 6 har sannolikheten att händelsen inträffar bedömts och visas i tabell 7.  

Tabell 6. Definition för sannolikhet (s) 

1) Osannolikt  Otänkbart att detta inträffar (mindre än 1gång/1000 år) 
2) Liten sannolikhet Inte sannolikt att detta inträffar (1gång/100 – 1000 år) 
3) Sannolikt Eventuellt kan detta inträffa (1 gång/10 – 100 år)  
4) Rimligt Kan inträffa (en gång/10 år) 

Sa
nn

ol
ik

he
t 

(S
) 

5) Mycket sannolikt Oundvikligt att detta kommer inträffa (mer än en gång/år) 
 

Tabell 7. Sannolikheten att riskerna inträffar i exemplet 

Risker Sannolikhet 
Lyft eller firning av 
material i 
tubortsschaktet 
samtidigt som 
någon vill klättra 

2 

Transport av 
material 

3 

Tappade föremål 
och material 

4 

Borrkax i bassäng 4 
Lösa föremål på 
plattformen 

5 

Plastning av 
ställning och 
befintlig plattform 
medför halkrisk 

3 

Tillträde till 
ställning via stege 

2 

Bom i botten på 
befintlig plattform 
medför rör var 3:e 
meter och 
snubbelrisk 

3 

Få konsoller, en per 
balk 

2 

Halvfärdigt 
montage av 
primärbalkar 

2 

Personskador 4 
Fall från höjd 3 
Elektrisk stöt 2 
Heta arbeten 4 

 
 
Konsekvensbedömning: 
Tabell 8 användes för att bedöma konsekvensen om riskerna skulle inträffa och visas i tabell 
9.  
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Tabell 8. Definition av konsekvensen för människa, miljö och produktion 

1) Ingen händelse Ingen konsekvens för människan  
Exempelvis: Ingen kontamination av radioaktiva ämnen på/i kroppen. 
Ingen konsekvens för yttre miljö  
Exempelvis: Kontamination av radioaktiva ämnen i liten utsträckning 
inne i anläggningen (ingen kontamination utanför anläggningen). 
Inget produktions-/funktionsförluster och igen skada på maskiner  

2) Mindre händelser Övergående lindriga eller snabbt övergående lindriga obehag för 
människan.  
Exempelvis: ytliga skador, som skärsår och blåmärken (klämskador), 
och övergående andningsbesvär Mycket lätta förgiftningsskador. 
Lindrig elektrisk stöt. Liten kontamination av radioaktiva ämnen på 
kläder.   
 
Inga egentliga skador (liten utbredning och ingen sanering) på yttre 
miljön.  
Exempelvis: Mindre utsläpp av kemikalier som ej når avlopp. Liten 
mängd kontamination av radioaktiva ämnen på ytor eller/och i luften. 
 
Försumbar produktions-/funktionsförluster, dock ingen skada på 
maskiner/utrustning. Den totala skadekostnaden är <1 milj. SEK. 

3) Allvarliga 
händelser 

Enstaka skadade eventuellt varaktigt obehag för människan 
resulterande i 0 frånvarodagar.  
Exempelvis: små bränn-, frät- eller andra sårskador, långsamt läkande 
och med vissa bestående ärr. Lindriga förgiftningsskador. Viss 
långsiktig påverkan på syn- eller andningsorgan. Skadad extremitet med 
mindre påverkan på funktion (förlorat finger, allvarligare klämskador). 
Elektrisk stöt. Stor kontamination på individers kläder och hud. 
 
Övergående kortvariga skador (liten utbredning och ingen eller 
enkel sanering) på yttre miljön.  
Exempelvis: Mindre utsläpp av kemikalier. Utsläpp når avlopp men 
påverkar inte recipient eller reningsverk. Stor kontamination av 
radioaktiva ämnen i luften, eller/och på ytor. 
 
Skada på maskiner/utrustning kräver mindre reparation, liten 
produktions-/funktionsförluster. Den totala skadekostnaden för 
egendom är mellan 1– 5 milj. Liten kontamination (till exempel 
främmande föremål som muttrar och svarvspån) i processystem 

K
on

se
kv

en
s 

(K
) 

4) Mycket allvarliga 
händelser 

Enstaka svårt skadade (svåra och ofta varaktiga obehag) för 
människan.  
Exempelvis: svåra brännskador, frät- eller andra sårskador med kraftiga 
bestående ärrbildningar. Allvarliga förgiftningsskador. Stark påverkan 
på syn- eller andningsorgan (förlorad syn på ett öga, nedsatt 
lungfunktion, kraftig astmariska eller andra allergiproblem). Förlorad 
del av eller kraftig skadad extremitet med starkt medsatt funktion som 
resultat (förlorad hand, krossad fot). Elektrisk stöt med bestående men. 
Mycket stor kontamination av radioaktiva ämnen på kroppen och skador 
på grund av joniserande strålning. 
 
Långvariga skador (liten till stor utbredning och enkelt att sanera) 
på yttre miljö.  
Exempelvis: större utsläpp av kemikalier (eller mindre utsläpp av 
mycket stark miljöpåverkande kemikalier). Utsläpp når avlopp och 
påverkar reningsverk eller recipient. I samband med eventuell brand kan 
kontaminerat släckvatten spridas okontrollerat. En liten 
kontaminationsmängd av radioaktiva ämnen har kommit ut ur verket.  
 
Skada på maskiner/utrustning kräver omfattande reparationer, 
stora produktions-/funktionsförluster. Den totala skadekostnaden för 
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egendom är mellan 5 – 20 milj. SEK.  Mycket stor kontamination (till 
exempel främmande föremål som muttrar och svarvspån) i 
processystem. 

 

5) Katastrofala 
händelser 

Enstaka dödsfall (flera svårt skadade) för människan.  
Exempelvis: Enstaka dödsfall och/eller (3 eller fler) svårt skadade. 
Kontamination av radioaktiva ämnen inne i kroppen och/eller 
kontamination på stora kroppsytor samt svåra skador på grund av 
joniserande strålning. Intensiv vård behövs. 
 
Permanenta skador (liten utbredning och oftast svåra eller omöjliga 
saneringar) för yttre miljön.  
Exempelvis: större utsläpp av kemikalier (eller mindre utsläpp av 
mycket stark miljöpåverkande kemikalie). Utsläpp når avlopp och 
påverkar reningsverk eller recipient kraftigt. I samband med eventuell 
brand kan kontaminerat släckvatten spridas okontrollerat. Stor 
kontaminationsspridning av radioaktiva ämnen till omgivningen 
 
Skador på maskin/utrustning som resulterar i produktionsstopp 
under en längre period vilket leder till massiva 
produktionsförluster. Totala skadekostnaden för egendomen är > 20 
milj. SEK. Mycket stor kontamination (till exempel främmande föremål 
som muttrar och svarvspån) i processystem. 

 

Tabell 9. Konsekvenserna om exemplets riskerna skulle inträffa 

Risker Konsekvens 
Lyft eller firning av 
material i 
tubortsschaktet 
samtidigt som 
någon vill klättra 

5 

Transport av 
material 

2 

Tappade föremål 
och material 

4 

Borrkax i bassäng 3 
Lösa föremål på 
plattformen 

4 

Plastning av 
ställning och 
befintlig plattform 
medför halkrisk 

3 

Tillträde till 
ställning via stege 

3 

Bom i botten på 
befintlig plattform 
medför rör var 3:e 
meter och 
snubbelrisk 

3 

Få konsoller, en per 
balk 

4 

Halvfärdigt 
montage av 
primärbalkar 

4 

Personskador 4 
Fall från höjd 5 
Elektrisk stöt 4 
Heta arbeten 3 
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Riskuppskattning: 
 

   Konsekvens   
  1 2 3 4 5 

1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

4 4 8 12 16 20 Sa
nn

ol
ik

he
t 

5 5 10 15 20 25 

Figur 5. Riskmatris (R = S *  K) 

Figur 5 visar ett exempel på hur en riskmatris ser ut.  

Tabell 10. Betydelsen av riskmatrisens tre olika färger 

Tabell 11.  Risktalen (Risk = S*K) 

 
 
 

1-4 Tolererbart, behöver normalt inte åtgärdas  

5-9 
Faran kan undvikas, kontrollmoment kan införas, vid behov fördjupad utredning, 
åtgärd efter bedömning i enskilt fall 

10-25 Oacceptabelt, detaljanalys ska genomföras, att vidtaga åtgärder är nödvändigt 

Risker Sannolikhet Konsekvens Risktalen 
Lyft eller firning av 
material i 
tubortsschaktet 
samtidigt som 
någon vill klättra 

2 5 10 

Transport av 
material 

3 2 6 

Tappade föremål 
och material 

4 4 16 

Borrkax i bassäng 4 3 12 
Lösa föremål på 
plattformen 

5 4 20 

Plastning av 
ställning och 
befintlig plattform 
medför halkrisk 

3 3 9 

Tillträde till 
ställning via stege 

2 3 6 

Bom i botten på 
befintlig plattform 
medför rör var 3:e 
meter och 
snubbelrisk 

3 3 9 

Få konsoller, en per 
balk 

2 4 8 

Halvfärdigt 
montage av 
primärbalkar 

2 4 8 

Personskador 4 4 16 
Fall från höjd 3 5 15 
Elektrisk stöt 2 4 8 
Heta arbeten 4 3 12 
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Tabell 11 visar att sju risker är oacceptabla och åtgärder måste vidtagas innan arbetets början. 
Av de risker som tagits fram är sju klassificeras som att faran kan undvikas om 
kontrollmoment införs.  
 
Kontrollmoment enligt åtgärdstrappan: 
För att minska sannolikheten att riskerna uppstår införs åtgärder för att därigenom minska 
risktalen till en acceptabel nivå (Tabell 12).  

Tabell 12. Risktalen efter införande av kontrollåtgärder 

Risker Kommentarer Åtgärder S K Risktal 
Lyft eller firning 
av material i 
tubortsschaktet 
samtidigt som 
någon vill klättra 

 Vakter placeras på 
plan 5, 3 och plan 8 
vid behov 

1 5 5 

Transport av 
material 

Material får inte 
lagras på 
pumpdäck 

Material som tas ned 
ska direkt in i wet-
well 

2 2 4 

Tappade föremål 
och material 

 Om möjligt väljs 
magnetsiska verktyg, 
ficklampor och dylikt 
 
Det som går ska ha 
fångstlina 
 
Ställningsbyggarna 
monterar fångstnät 
om möjligt 
 
Den som sätter fast 
materialet för firning 
ska ha utbildning för 
det 

1 4 4 

Borrkax i bassäng  Vid borrning ska 
dammsugare 
användas 

2 3 6 

Lösa föremål på 
plattformen 

 Arbetsplattformen 
förses med 
sparkskydd 
 
Sparkskyddslådorna 
delas halvvägs för att 
hållas rimligt 
(o)tympliga 

1 4 4 

Plastning av 
ställning och 
befintlig plattform 
medför halkrisk 

 Plastning från räcket, 
under bomlagret och 
in mot vägg, kräver 
dock ett bomlager till 

1 3 3 

Tillträde till 
ställning via stege 

 Man använder övre 
grettingen och lägger 
plank mellan 314-rör, 
så behövs inte stege 
utan befintliga 
uppgångar kan nyttjas 

1 3 3 
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Risker Kommentarer Åtgärder S K Risktal 
Bom i botten på 
befintlig plattform 
medför rör var 3:e 
meter och 
snubbelrisk 

 Ställning och 
speciellt grettingrören 
märks upp med 
efterlysande tejp  

1 3 3 

Få konsoller, en 
per balk 

 Extrastöd på 
ställningen ordnas id 
behov av 
ställningsbyggarna. 
Det finns kortare 
sektioner om arbetet 
måste avbrytas 

1 4 4 

Halvfärdigt 
montage av 
primärbalkar 

 Byggs från rätt håll 
så avslutas det 
naturligt med konsoll. 
I annat fall finns 
extrabitar att montera 
tillfälligt 

1 4 4 

Personskador Kan inträffa vid 
alla 
arbetsmoment 

Brandskyddsledare, 
FMS, 
elsäkerhetsingenjör 
och skyddsombud 
inspekterar 
arbetsområdet 
tillsammans med 
arbetsansvarig innan 
arbetena startar 

2 4 8 

Fall från höjd  Fallsele eller 
uppblåsbar flytväst 
används 

1 5 5 

Elektrisk stöt Wet-well är inte 
att beakta som 
ett trångt ledande 
utrymme, men 
all elektrisk 
utrustning ska 
vara anpassad för 
arbetet 

Iakttag försiktighet 
och använd om 
möjligt 24-48 V 
verktyg. Kablar får ej 
ligga i vatten 

1 4 4 

Heta arbeten  Täckning ska ske 
med brandduk, 
släckutrustning tas 
fram i samråd med 
brandskyddsledare 

1 3 3 

 
Som tabell 12 visar hamnade fyra olika risker inne på gult område. Detta är beroende av 
exempelvis att en vakt kan vara ouppmärksam eller inte blir lyssnad på vid tillfället. Borrkax 
kan komma ner i bassängen även om dammsugare används men risken minskar för det. Även 
om en fallsele används kan individen ändå falla från höjd även om personen inte faller ända 
ner till golvet. Även om inspektioner av ansvariga sker innan påbörjat arbete kan mindre 
personskador uppkomma. Dessa risker anses som acceptabla och kommer inte analyserar 
vidare.  
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Bilaga 2. Checklista vid identifiering av faror 

Fysiska faror  
• Anslutande system? 

o Kan andra system, anslutande eller näraliggande, påverka arbete eller kan 
arbete påverka dem? 

• Arbete från hög höjd? 
o Skyddsutrustning 

• Arbete i slutna utrymmen? 
o Tankar, rör eller trånga utrymmen? 
o Elsäkerhet? 

• Belysning? 
• Bortfall av hjälpsystem? 

o El, luft, vatten, kyla, dieslar m.m. 
• Brand eller explosion? 

o Brännbart material (gas, vätska, damm)?  
o Kemiska reaktioner? (se vidare kemiska faror nedan) 
o Arbete i brand- eller explosionsfarlig miljö? 
o Arbete med öppen låga, gnistbildande eller värmealstrande utrustning? 
o Antändningskällor? 

• Buller och vibrationer? 
o Skyddsutrustning? 
o Annan avskärmning? 

• Damm? 
o Slippning? 
o Isolering? 

• Elsäkerhet? 
o Vilka faror och risker förekommer? 

• Ergonomi? 
o Manuell hantering, lätta lyft 
o Enformigt arbete 

• Fall-, snubbel- och halkrisker? 
o Ställning? 
o Arbete på höga höjder? 
o Hala golv och gångytor? 
o Material ligger utspritt på gångytan/utrymningsvägen? 

• Fallande föremål? 
o Vem arbetar över mig? 

• Farliga ämnen? (se även kemiska faror nedan) 
o Asbests? (exempelvis i gamla brandsäkrad isolering) 
o Keramiska fibrer? (i tätning av genomföringar, om de inte är av ”brattbergare” 

typ) 
• Faror gentemot omgivningen? 

o Gör mitt arbete att andra utsätts för fara? 
• Fysiskt krävande arbeten? 

o Tunga manuella lyft? 
o Obekväma arbetsställningar? 
o Arbete i värme, kyla eller fukt? 
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• Gaser 
o Se kemiska faror och risker nedan 
o Låg syre halt med mera?  

• In och utförsel av material till kontrollerat område? 
o Emballagehantering? 
o Utförsel från kontrollerat område? 
o Skrothantering? 

• Intilliggande arbeten? 
o Ovanför, under, bredvid som påverkar?  
o Utrustning? 

• Joniserande strålning eller icke joniserande strålning? 
o Exponeringsrisker? 
o Behövs avskärmning? 

• Kontamination? 
o Skyddsutrustning? 
o Sanering? 
o Annan åtgärd? 

• Lagrad energi? 
o Från exempelvis fjädrar som kan utlösas? 
o Inneslutet i system? 
o Tryckluft, högtryckstvätt? 

• Nattarbete? 
o Trötta medarbetare? 

• Processrisker? 
o Kan leda till stopp? 

• Radiografering (röntgen)? 
o Göras i närheten av andra människor?  
o Tidpunkt? 

• Risker vid underhåll? 
o Åtkomlighet? 
o Säkring av utrustning? 

• Rörliga delar, exempelvis på en maskin? 
o Arbete på/invid traverser, fordon, roterande maskiner med mera. 

• Temperatur? 
o Kallt, varmt, fuktigt? 

• Tidspress? 
o Början/slutet på arbetet? 

• Trafik? 
o Transport av radioaktivt material? 
o Transport av annat farligt gods? 
o Annan transport? 

• Trasig arbetsutrustning? 
• Tunga lyft? 

o Travers i lokalen? 
• Utrymning? 

o Blockerade? 
o Ska nya vägar dras? 

• Ventilation? 
o Tillräckligt?  
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o Punktutsug med eller utan filter? 
• Yttre miljö? 

o Risk för utsläpp? 
o Finns tillstånds- eller rapporteringskrav? 

Kemiska faror 
Ämnen (farliga för individens hälsa eller säkerhet):  

• Ånga, gaser eller partiklar som man kan andas in (Luftföroreningar)? 
• Hudkontakt och absorption av ämnet? 
• Ämnen kan komma i kontakt med varandra? 
• Via förtäring? 
• Utsläppskällor/punkter? 

Biologiska faror 
Allergena eller smittoämnen som kan på nedanstående sätt komma in i kroppen: 

• Andas in? 
• Överföras via kontakt, inklusive kroppsvätskor? 
• Vid förtäring? 

Psykosociala faror 
• Brist på kommunikation eller ledning? 
• Enformigt arbete? 
• Ensamarbete eller flera personer på samma arbetsyta? 
• Fysiska utformningen av arbetsplatsen? 
• Fysiskt våld? 
• Hög arbetsbelastning? 
• Krav och kontroll? 
• Känsla av sammanhang? 
• Mobbning, trakasserier, kränkningar eller hot? 
• Ständiga verksamhetsförändringar? 
• Verbalt våld? 
• Arbetstidens förläggning? 

Är följande saker tillfredställande lösta? 
1) Tillstånd, anmälan, besiktning? 
2) Uppdaterad dokumentation? 

a. Instruktioner (normaldrift, störningar, nödsituation, underhåll) 
3) Styrning/manöverdon? 
4) Nödstopp? 
5) Skydd mot: 

a. Finns de rätta barriärerna uppsatta? 
b. Spill, stänk  
c. Explosiv atmosfär 
d. Maskiner  

6) Inga svaga element i konstruktionen? 
7) Allmän åtkomlighet och logistik? 
8) Brand teknisk åtgärd (BTÅ)? 

a. Byggnadstekniskt brandskydd (brandklass, kabelgenomförningar med mera) 
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b. Avhjälpande brandskydd (åtkomlighet, släckningsutrustning) 
9) Jordning, skydd mot statisk uppladdning? 
10)  Ventilation? 

a. Allmän 
b. Punktutsug 

11)  Användning av personlig skyddsutrustning? 
a. Nödduschar 
b. Annan skyddsutrustning, som mask, extra overall 

12)  Ergonomi (arbetsställningar, arbetsrörelser som lyft med mera)? 
13)  Stegar, trappor, plattformar, skyltning, märkning? 
14)  Ljudnivåer? 
15)  Nödlägesplan? 

a. Utrymningsplan 
16)  Underhåll (åtkomlighet, säker frånkoppling, rengöring med mera)? 
17)  Tillräcklig belysning? 
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Bilaga G. Arbetsmiljödefinitioner 

Definitioner och begrepp – Arbetsmiljö  
 
 
Sammanfattning 
Denna handledning tar upp de viktigaste begreppen inom arbetsmiljöområdet, både då det 
gäller Forsmarks egna begrepp och koncernbegrepp inom Vattenfall. Syftet är att grundlägga 
ett entydigt språkbruk för att olika begrepp ska användas på ett enhetligt sätt. Detta för att 
förhindra eventuella missförstånd och begreppsförvirring. 
 
 
 
 
 
 

Upprättat datum: 
2010-04-29 
 

 
Revideringar 

Rev datum Rev nr Ändringsomfattning och beslutsreferens samt berörda sidor 
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Generell ordlista 

BEGREPP DEFINITIONER KOMMENTARER 
Acceptabel risk (Acceptable 
risk) 

En risk som har reducerats 
till en för organisationen 
acceptabel nivå i förhållande 
till lagar, arbetsmiljöpolicy 
och arbetsmiljömål. 

 

Arbetsmiljö (Occupational 
health and safety) 

Innefattar både den fysiska, 
de psykiska och den sociala 
miljön. Förhållande och 
faktorer som påverkar eller 
skulle kunna påverka hälsa 
och säkerhet för de 
anställda, entreprenörer, 
besökare eller andra 
personer på arbetsplatsen. 

AFS 2001:01 

Arbetsmiljöansvar Arbetsgivaren (Vd) har 
huvudansvaret för 
arbetsmiljön. Dock kan han 
delegera ut arbetsuppgifter 
som personen blir ansvarig 
för att sköta. 

Ett arbetsmiljödelegat ska 
vara skriftligt. På FKA görs 
detta genom LOK. 

Arbetsmiljöfrågor 
(Occupational health and 
safety) 

Villkor och faktorer som har 
en inverkan på anställdas 
eller andra arbetare 
(inkluderat korttidskontrakt 
och entreprenörer), besökare 
och alla andra individer som 
vistas på arbetsområdet. 
Uppgifter som behandlar 
arbetsmiljöområdet. 

 

Arbetsmiljömål 
 

Mål som organisationen ska 
uppnå. De är kopplade till 
FKAs arbetsmiljöprestanda 
och arbetsmiljöpolicy.  

 

Arbetsmiljöombud  
likställs med skyddsombud 

Person som företräder 
arbetstagarna i 
arbetsmiljöfrågor och verkar 
för en tillfredställande 
arbetsmiljö.  

Se FKA-2002-35 

Arbetsmiljöorganisation 
 

FKAs organisation för 
hantering av 
arbetsmiljöfrågor. Där 
Arbetsmiljöenheter (AME), 
Arbetsmiljökommittén 
(AMK), Hälsa – Miljö – 
Säkerhetsgrupp (HMS) och 
riskvärderingsgrupp ingår. 
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BEGREPP DEFINITIONER KOMMENTARER 
Arbetsmiljöprestanda 
(Occupational health and safety 
performance) 

Mätbara resultat av 
organisationens arbete med 
arbetsmiljön och 
organisationens risker. 

 

Arbetsmiljöpolicy 
(Occupational health and safety 
policy) 
 

Beskriver hur 
arbetsförhållandena i 
verksamhet skall vara för att 
ohälsa och olycksfall i 
arbetet skall förebyggas och 
en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås. Policys 
inom FKA anger allmänna 
mål och viljeinriktningar för 
hur arbetsmiljöarbetet ska 
ge goda arbetsförhållanden. 

AFS 2001:01 

Arbetsplats (Workplace) 
 

Anges i 
arbetstillstånd/arbetsbevis 
och innefattar angiven 
anläggningsdel med 
tillhörande utrymme 
(inne/ute) där arbete skall 
utföras. Oavsett om arbetet 
är fortlöpande eller 
tillfälligt. 

 

Arbetsskada, 
Indelas i: 

Skada till följd av olycksfall 
eller annan skadlig inverkan 
i arbetet. 

 

• Arbetsolycka eller 
olycksfall i arbetet 
(Staff accident) 

Akut händelse, som har 
inträffat vid arbetes 
utförande och resulterat i 
personskador. Skada som 
erhålls vid färd i tjänsten, 
räknas som arbetsskada. 
Anm: Vid 
statistiksammanställning 
indelas arbetsolyckor i två 
kategorier: utan frånvaro, 
respektive med frånvaro 
(skadedagen ska inte ingå 
vid beräkning av antal 
frånvarodagar). 

Som skada räknas även 
strömgenomgång, 
översköljning (på huden) av 
kemikalier mm, detta även 
om det inte har medfört 
någon synlig skada.  
WANOs (World 
Association of Nuclear 
Operators) definition av en 
olycka är att det inträffar i 
samband med sjukskrivning.  

• Arbetssjukdom eller 
Arbetsrelaterad 
sjukdom (Occupational 
illness) 

Den refererar till alla skador 
och sjukdomar (fysisk 
och/eller psykisk ohälsa) 
som har uppstått genom i 
princip all skadlig inverkan 
av alla faktorer i 
arbetsmiljön.  

Exempel: hörselskada till 
följd av buller 
på arbetsplatsen, 
yrkesallergier eller 
luftrörsbesvär som har 
samband med faktorer i 
arbetsmiljön. 
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BEGREPP DEFINITIONER KOMMENTARER 

• Färdolycksfall eller 
Pendlingsolycka 
(Commuting Accident) 

Olycksfall, som inträffat 
under färden till eller från 
arbetet. Gäller 
ordinarie färdväg, men vissa 
regelbundet återkommande 
avvikelser kan godkännas. 
Anm: Färden anses vara 
påbörjad respektive avslutad 
efter det att man passerat 
tröskeln till den egna 
bostaden. 

 

• Smitta Om någon blir smittad, av 
exempelvis gulsot eller TBC 
(tuberkulos), genom en 
olyckshändelse på 
arbetsplatsen, räknas det 
som en arbetsskada och 
personen omfattas då 
av försäkringsskyddet. 
Smittan kan i vissa fall även 
räknas som arbetssjukdom. 

 

Arbetsställe  sammanfattande term för ett 
avgränsat område med 
arbetsplatser inomhus och 
utomhus, förbindelseleder 
och personalutrymmen inom 
vilken arbetsgivare i och för 
sin verksamhet bedriver 
arbete. 

Enligt AFS 2009:02 

Beredskapsåtgärd eller 
nödfallsåtgärd  

Reservåtgärd att ta till om 
tidigare åtgärdsförslag icke 
har fått önskad effekt. 

 

Fara (Hazard) 
 

Orsak, situation eller 
handling som skulle kunna 
förorsaka personskada, 
ohälsa eller en kombination. 

 

Förebyggande åtgärder 
(Preventive action) 
 

Åtgärder för att i förväg 
eliminera orsaken till en risk 
eller en potentiell avvikelse. 

 

Grovanalys En förenklad övergripande 
analysmetod av risker i 
arbetet. 
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BEGREPP DEFINITIONER KOMMENTARER 
Hälsoförhållande (Health ratio) Den motsvarar motsatsen 

mot sjukfrånvaron (det vill 
säga 100% - sjukfrånvaron). 

 

Hälsoindex (Health index) Är kalkylerad efter frågorna 
i det interna frågeformuläret 
”My opinion” som 
genomförs av Vattenfall AB. 

 

Händelse (Incident) 
 

Skada, ohälsa eller dödsfall 
har eller kunde ha inträffat. 
Sker oavsiktligt och är inte 
försumbar då det gäller 
skydd eller säkerhet av 
person. 

 
 

Identifiering av faror och risker 
(hazard and risk identification) 
 

Metod där individen 
konstaterar att en fara eller 
risk finns samt definierar 
bakomliggande orsaker till 
att faran eller risken 
uppstått.  

 

Intressent eller tredje person 
(Interested party) 
 

Person eller grupp inom 
eller utanför en arbetsplats 
som har intresse av eller 
påverkas av organisationens 
arbetsmiljöarbete och -
prestanda. 

 

Intern granskning (intern audit) 
 

En systematisk och 
fristående granskning av att 
verksamheten följer gällande 
lagstiftning. 

Se F-I-153 för mer 
information. 

Intilliggande arbeten Arbeten som kan påverkas 
av individens arbete. 

 

Korrigerande åtgärder 
(Corrective action) 
 

Åtgärd för att eliminera 
orsaken till konstaterad 
avvikelse eller risk. 

Kan finnas mer än en orsak. 

Ledningssystem för arbetsmiljö 
(Occupational health and safety 
management system) 

Är den del av 
organisationens 
ledningssystem som styr 
organisationen i 
arbetsmiljöfrågor.  

Se LOK och 
FKA-2009-0326 
Företagsprogrammet för 
2010. 

Linjechef Person som är 
arbetsmiljöansvarig för 
arbetstagarna i 
verksamheten. 

Ansvarar alltid för att 
samverkan mellan berörda 
initieras och genomförs. 
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BEGREPP DEFINITIONER KOMMENTARER 
Medeltal av förlorade dagar per 
olycka (Average days lost per 
accident) 

Förhållandet mellan det 
totala antalet dagar som gått 
förlorade på grund av 
frånvaro som orsakats av en 
olycka (se definitionen för 
olycka nedan) och antalet 
olyckor. 

 

Miljö-/arbetsmiljö-
/skyddsronder 

Organiserade ronder som 
genomförs i syftet att 
upptäcka brister innan 
tillbud och olycksfall 
uppstår. 

AFS 2001:01 

Nödläge (Emergency) 
Olyckshändelse 

En icke rutinbaserad 
situation som kräver 
handling. Främst då det 
gäller att mildra en fara eller 
negativa konsekvenser för 
personalens hälsa och 
säkerhet, för anläggning 
eller miljön. 

Detta inkluderar nukleära, 
radiologiska och vanliga 
nödlägen. Exempel är 
brand, utsläpp av farliga 
kemikalier och stormar. 
Uttrycket nödläge används 
främst inom 
reaktorsäkerhetsfrågor. 

Ohälsa (ill health) 
 

Identifierbart negativt 
fysiskt eller mentalt tillstånd 
som orsakas eller förvärrats 
av arbetsaktiviteter eller 
arbetsrelaterade situationer. 

 

Olycka (Accident) En olycka är en yrkesmässig 
händelse som mynnar ut i 
skada, sjukdom eller död av 
en anställd, entreprenörer 
eller andra individen.  

 

• Allvarlig olycka (A 
serious accident) 

Är en olycka som resulterar 
i: 

• En allvarlig 
personskada (som 
kan leda till döden, 
långa 
sjukhusvistelser eller 
till omfattande 
permanent 
arbetsoförmåga/inval
iditet) eller med en 
potential att bli en 
allvarlig 
personskada. 

 
• Sjukhusvistelse för 3 

eller fler personer. 

 

 



 

7 (10) 

 
BEGREPP DEFINITIONER KOMMENTARER 

• Dödsolycka (A fatal 
accident) 

Är en olycka som indirekt 
eller direkt leder till döden. I 
detta ingår inte om individen 
dör av naturliga orsaker.  

 

• Frånvaro olycka (A 
lost-time accident) 

Är en olycka som leder till 
frånvaron från arbetet under 
längre tid än den 
dagen/skiftet som olyckan 
inträffade på. 

 

Olycksgrad (Accident rate) Förhållandet mellan antalet 
olyckor som leder till 
frånvaro, längre än 
dagen/skiftet då olyckan 
inträffade (inkluderat 
elektricitetsolyckor) och 
personalstyrkan. 

 

Personskada 
 

Benämning på kroppsligt 
eller psykiskt 
sjukdomstillstånd, oavsett 
om det har psykiska eller 
fysiska bakomliggande 
orsaker. 

 

Redovisande dokument 
(Record) 
 

Dokument som avger 
uppnådda resultat eller utgör 
bevis på utförda aktiviteter. 

Exempel på redovisande 
dokument är 
skyddsrondsprotokoll och 
riskbedömningar. 

Risk (Risk) 
 

Sannolikheten att en 
händelse ska inträffa * 
konsekvensen av händelsen 
om det skulle inträffa. 

 

• Arbete i riskfylld miljö 
 

Arbete där risk för ohälsa 
eller olycksfall kan uppstå 
som beror av miljön på 
arbetsplatsen. 
Hit hör radiologiskt, 
brandfarligt eller kemiskt 
arbete, arbete i slutna 
utrymmen som tankar och 
kärl, höga höjder samt 
svårtillgängliga och 
svårevakuerade utrymmen. 

 Se SAFEM F-I-1020 

• Riskområde 
 

Ett område kring riskfylld 
anläggningsdel inom vilket 
person är utsatt för risk att 
skadas för någon som helt 
eller delvis uppehåller sig i 
närheten.  

Se SAFEM F-I-1020  
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BEGREPP DEFINITIONER KOMMENTARER 
Riskanalys En process där 

organisationen tar fram 
grundläggande information 
för en riskbedömning. Detta 
är det första steget i en 
riskhanteringsprocess.  

Innehåller underlag om 
arbetets art, identifiering av 
faror och riskuppskattning. 
 

Riskbedömning (Risk 
assessment) 
 

Är ett sätt att bedöma risker 
och skatta deras 
allvarlighetsgrad.  

Riskanalysen ingår i 
riskbedömningsprocessen. 
Det finns många olika 
metoder. 

Riskfylld situation (Unsafe 
condition/unsafe act) 

Ett villkor, beteende eller 
aktivitet som har 
möjligheten att tillfoga 
skada till individer. 

 

Riskhantering Ett systematiskt arbetssätt 
för att identifiera, utvärdera 
och minska riskerna i en 
organisation. 

Riskanalys och 
riskbedömningsprocesserna 
ingår i riskhanteringen. 
 

Riskinventering Genomgång av de befintliga 
risker som finns i 
organisationen. 

Görs bland annat genom 
skyddsronder. 

Riskobservation En observation av ett 
förhållande som kan leda till 
en oönskad händelse. 

 

Riskvärdering En process där en värdering 
genomförs på den risk som 
uppstår för arbetstagarnas 
hälsa och säkerhet i en farlig 
situation på arbetsplatsen. 
Här bestäms om risken är 
acceptabel eller inte.  

Ingår i 
riskbedömningsprocessen.  
 
Om en risk bedöms som 
allvarlig måste åtgärder 
vidtas för att eliminera eller 
begränsa risken. Om detta 
inte är möjligt ska 
omedelbart en 
handlingsplan upprättas. 

Riskutvärdering (Risk 
assessment) 

 Se riskvärdering. 

Riskuppskattning En uppskattning på hur stor 
en risk är. 

Är risken allvarlig eller inte 
allvarlig. 

Rutin (Procedure) 
 

Rutiner är detsamma som 
bestämda procedurer eller 
tillvägagångssätt. 
 
 

För att se vilka rutiner 
Forsmark ska ha 
dokumenterade inom 
arbetsmiljöområdet, se  
F-I-225. 

Samråd Genom diskussion och  
information söks acceptabla 
lösningar på ett problem.  

Organisationens ledning och 
arbetstagarnas 
representanter beaktar och 
diskuterar frågor av 
gemensamma intresse. 
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BEGREPP DEFINITIONER KOMMENTARER 
Sjukfrånvaro (Sick leave) Ska beräknas som 

förhållandet mellan den 
totala sjukfrånvaroperioden 
och den totala normala 
arbetstiden för varje 
specificerad grupp. 

 

Skyddsområdesansvarig Avser en person som erhållit 
till arbetsuppgift att 
samordna skydds- och 
miljöronder och 
skyddsåtgärder inom ett 
fastställt fysiskt område. 

 

Skyddsåtgärder 
 

Åtgärder för att skydda 
person mot risker i 
verksamheten. 

Exempelvis åtgärder mot 
strålning, fallrisker, med 
mera. 

Styrning av risker Ett systematiskt arbetssätt 
för att styra och eliminera 
risker.  

Ska göras genom 
åtgärdstrappan. 

Ständiga förbättringar 
(continual improvement) 
 

Återkommande process för 
att förbättra 
arbetsmiljöledningssystemet 
och arbetsmiljöarbetet i 
organisationen. 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM) 

Arbetsgivarens arbete med 
att undersöka, genomföra 
och följa upp verksamheten 
på ett sådant sätt att ohälsa 
och olycksfall i arbetet 
förebyggs och en 
tillfredsställande arbetsmiljö 
uppnås. Omfattar alla 
fysiska, psykologiska och 
sociala förhållanden som har 
betydelse för arbetsmiljön. 
Inom FKA ses SAM 
(systematiskt 
arbetsmiljöarbete) som en 
helhet för hälsa, miljö 
och säkerhet, där 
ansvarsfördelning och 
styrning följer principer 
enligt Forsmarks lednings 
och kvalitetshandbok 
(LOK). 

AFS 2001:01, se F-I-225 
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BEGREPP DEFINITIONER KOMMENTARER 
Säkerhetsanalys Systematisk procedur för att 

analysera system för att 
identifiera och värderar 
risker samt 
säkerhetsegenskaper. 

 

Säkerhetskultur  
 

Det förhållningssätt och de 
attityder till arbetsmiljön 
som finns i en organisation.  

 

Tillbud (near–miss eller near 
accident) 

Ett tillbud är en oönskad 
händelse som kunnat leda 
till ohälsa eller olycksfall. 
Det behöver inte finnas 
någon fara för person i den 
aktuella situationen. 
Allvarliga tillbud är 
händelser som innebär stor 
fara för ohälsa eller 
olycksfall även när det inte 
finns någon fara för person i 
den aktuella situationen.  

Vanligen ger tillbud små 
konsekvenser för människa, 
material och miljö. 

Uppgiftsansvarig Person som har ansvar för en 
specifik uppgift. 

 

 
 
 
 




