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Varför kompetensförsörjning nu? 
Regleringsuppdrag om nationell 
kompetens inom strålskyddsområdet 

 
• Synliggöra ev brister och lämna 

åtgärdsförslag 
 

• Resultat: Få medarbetare på SSM har 
kunskap på hög nivå; inom vissa 
områden saknas kompetens helt. FoU 
inom relevanta områden har minskat, 
och forskning inom vissa områden 
bedöms vara underkritisk. 

Rådet har diskuterat i vilken 
utsträckning problematiken som 
rapporten pekar på även existerar 
inom andra områden.  



Varför kompetensförsörjning nu? 

Rådets medlemmar är informerade om att läget är kritiskt inom t ex kärn- och 
lösningskemiområdet. Idag finns en kvarvarande institutionen som uppfyller 
krav för arbete med starkt radioaktiva isotoper, och många av medarbetarna 
kan komma att tvingas lämna området. 
 
Detta område är viktigt ur ett slutförvarsperspektiv t ex därför att det vid ev 
läckage är av stor vikt att kunna förutsäga riskerna spridning. De olika 
föreningarna som kommer att finnas i slutförvaren har mycket olika 
uppträdande i vatten och en levande kunskap är därför nödvändig. 



• Slutförvarsmotiverat behov:  
Rekrytera personal med rätt kompetens under slutförvarets planeringsfas, 
uppförandefas, under drift och efter slutlig förslutning 
 

• Utbildning och forskning centrala för att långsiktigt upprätthålla 
tillfredställande nationell kunskapsbas och kompetensnivå! 
 

• Forskare har tre uppdrag: forska, undervisa, utföra 3:e uppgiften 
 

• Forskningsanknytning central för kvalitet och relevans av utbildning 
 

• Forskningsmedel krävs för att attrahera kompetenta lärare till grund –,  
avancerad– och doktorandutbildning 

 
 

Utbildning – forskning - kompetens 



Rådet har noterat ett par frågeställningar och 
konstateranden: 
 
• Hur ser helhetsansvaret för frågan ut? 

 
• Idag: enstaka översyner och 

kompetensinventeringar 
 

• Behövs uttalad strategi från politiker och 
myndigheter om hur man ser framför sig att 
kompetensbrist inte ska uppstå 
 

• Ingen statlig eller extern finansiär tar ansvar 
för att bibehålla och bygga upp relevant 
slutförvarskompetens – hur ska målet 
uppnås? 

Koordinerad nationell översyn krävs 
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Ansträngd finansieringssituation 
Det finns en mängd ekonomiska anledningar till att forskning och utbildning 
inom slutförvarsrelaterade områden idag är hotad: 
 
• Majoriteten av forskningsmedel kommer från externa forskningsfinansiärer 
• Många finansiärer finansierar inte fissions- eller slutförvarsrelaterad 

forskning 
– T ex Energimyndigheten (landets 4:e största forskningsfinansiär med en forskningsbudget 

på 1,3 miljarder om året) 

• Olika fokus för olika forskningsfinansiärer: t ex grundforskning, innovationer, 
entreprenörskap, rent tekniska eller icke-tekniska områden etc 

• Industrin (kärnkraftindustrin och SKB) befinner sig i en ekonomiskt 
ansträngd situation och kan inte bidra i samma utsträckning som tidigare 
 

Konklusionen är att slutförvaret, som ett tvärvetenskapligt, fissionsrelaterat och 
”inte nytt” (samtidigt som det är unikt och obeprövat) projekt verkar riskera att 
hamna mellan stolarna. SSM kan inte ensamt finansiera allt inom nuvarande 
budget. 
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Internationellt perspektiv 
• Vikten av internationella och Europeiska nätverk har ökat, men dessa arbeten styrs 

inte av svenska agendor och önskemål 
 

• Euratom är den enskilt största finansiären med fleråriga satsningar, men detta kräver 
nationell motfinansiering eller verksamhet  
 

• Riktade satsningar mot kompetensutveckling kring frågor som relaterar till slutförvar 
av använt kärnbränsle i syfte  att ge länder som saknar egna utbildningsprogram 
möjlighet att upprätthålla viss baskompetens i strålskyddsfrågor 
 

• Hård konkurrens ger fördel  för länder med nationella program inom 
strålskyddsområdet i t ex Frankrike, Tyskland, Belgien och England och myndigheter 
(men minskade anslag till universitet!) 



Slutsats 
• Kärnavfallsrådet  har identifierat en risk att kunskap och kompetens av relevans 

för slutförvaret går förlorad  
 

• Strålskyddsområdet har identifierats som kritiskt, vi vet att andra områden också 
är utsatta 
 

• Risk att vi uppför och driver slutförvar, utan att ha nationell kompetens inom 
området 
 



• Lyfta frågan om var ansvaret för kompetensförsörjningsfrågan ligger 
 

• Se över hur ansvaret de facto ser ut 
 

• Genomföra översyn av vilka kompetenser av relevans för slutförvaret ”vi” anser oss 
behöva 
 

• Åtgärda eventuella brister i tid, ev med riktade satsningar  

Åtgärdsförslag 


