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Granskning av SKB:s redovisning av 
åtgärdsprogram del 2 (orsaksanalys och 
ytterligare åtgärder) enligt föreläggande 
SSM2013-5903-12 

Sammanfattning 
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har redovisat svar på SSM:s föreläggande om 
genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och 
SFR (1). Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har granskat SKB:s svar som består av en 
orsaksanalys (2) och ett åtgärdsprogram (3).  
 
Sammantaget bedömer SSM att SKB har genomfört en bra orsaksanalys och att 
åtgärdsprogrammet på ett tillfredställande sätt kopplar till orsaksanalysen. SSM noterar 
dock att de symptom avseende resurser som framkommer av orsaksanalysen inte 
omhändertas på ett tydligt sätt i åtgärdsprogrammet.  
 
SKB har på ett tydligt sätt redogjort för hur effekter ska mätas och följas upp samt när i tid 
detta ska göras. För att inte tappa helhetsbilden anser SSM att SKB bör lägga fokus på 
både enskilda effektmål och effektmål av helheten och inte enbart en av dem. Vidare 
bedömer SSM att SKB med genomförd orsaksanalys och framtaget åtgärdsprogram har 
förutsättningar att komma tillrätta med bristerna i kravuppfyllnad. 
 
SSM bedömer att det är mycket viktigt att SKB har framdrift i de planerade åtgärderna för 
att lyckas med åtgärdsprogrammet.  

Bakgrund 
I januari 2014 genomförde SSM en inspektion (4) med syfte att bedöma hur SKB 
uppfyller kraven i SSM:s föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska 
anläggningar. Kraven omfattade:   ledning och styrning,  
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  ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden, och   beslut i säkerhetsfrågor.  
 
Vid inspektionen bedömde SSM att SKB inte fullt ut uppfyller något av de inspekterade 
kraven. SSM har även vid övrig tillsyn av den kärntekniska verksamheten vid Clab och 
SFR vid återkommande tillfällen identifierat brister i förhållande till bestämmelser i 
kärntekniklagen, strålskyddslagen och myndighetens olika föreskrifter (SSMFS). Den 6 
april 2014 beslutade SSM i föreläggande SSM2013-5903-12 (1), att SKB skulle ta fram 
ett åtgärdsprogram för att ta ett helhetsgrepp på de brister som finns i verksamheten och 
utreda sambandet mellan dessa och verksamhetens organisation, ledning och styrning. 
 
SSM:s beslut innehåller krav på redovisning från SKB vid två tillfällen, den 1 juni 2014 
(punkt 1-4a) och den 1 oktober 2014 (punkt 4b-4d). Till den 1 juni 2014 redovisade SKB 
ett åtgärdsprogram (5) för åtgärdande av brister mot kraven på ansvar, befogenheter och 
sammarbetsförhållanden, beslut i säkerhetsfrågor samt kravhantering. SSM har granskat 
redovisningen (6). 
 
Den 1 oktober 2014 inkom SKB med ett svar på föreläggandets del 2, redovisningen 
omfattar dokumenten:   Orsaksanalys för SSM:s föreläggande om genomförande av åtgärder avseende 

driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR (2)  Uppdaterad redovisning av åtgärdsprogram för SSM:s föreläggande om 
genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar 
(3) 

SSM har även begärt att få ta del av den mer detaljerade aktivitetslistan:  Aktivitetslista Åtgärdsprogram för SSM:s föreläggande om genomförande av 
åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR (7) 

Syfte med granskningen 
Syftet med granskningen är att bedöma om SKB:s svar på föreläggande (8) uppfyller 
kraven på redovisning enligt föreläggandet (1).  
 
Granskningen tar även hänsyn till SSM:s granskning av del 1 av föreläggandet och följer 
upp hur SKB har omhändertagit de granskningskommentarer som framkommer av SSM:s 
tidigare granskningsrapport (6). 
 
Granskningen syftar även till att bedöma om SKB har förutsättningar att, efter vidtagna 
åtgärder, uppfylla kraven på organisation, ledning och styrning enligt SSM:s föreskrifter 
om säkerhet i kärntekniska anläggningar (SSMFS) 2008:1. 

Granskningens genomförande inklusive avgränsningar 
Granskningen utgår huvudsakligen från den redovisning (8) som SKB inkommit med till 
den 1 oktober 2014, dvs. svar på föreläggandets punkt 4b – 4d. 
 
Den 10 oktober 2014 hölls ett möte där SKB presenterade sin redovisning av svar på 
föreläggandet. Detta möte finns dokumenterat i en tjänsteanteckning (9). Vid mötet 
presenterade SKB arbetet med orsaksanalys och åtgärdsprogram (10). Den information 
som framkom vid mötet överensstämmer med det som SKB skriftligt redovisat till SSM 
och gav myndigheten en bild av hur SKB har resonerat vid framtagandet av 
åtgärdsprogram.  
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Krav 
Då SSM:s granskning syftar till att bedöma om SKB:s åtgärdsprogram uppfyller kraven på 
redovisning enligt föreläggandet (1), återges här beslutstexten för den del som skulle 
redovisas till den 1 oktober 2014. 
 
Åtgärdsprogrammet ska omfatta:  
Åtgärdande av brister 
4)  

b) en utförlig redovisning av orsakerna till de brister som har identifierats, 
c) en tydlig redogörelse med tidssatta åtgärder för att komma till rätta med orsakerna 

till de brister som identifierats, inklusive mål med och förväntade effekter av 
respektive åtgärd och för åtgärdsprogrammet som helhet, samt 

d) uppgifter om hur och när SKB avser att mäta och följa upp åtgärdernas effekter. 
 
Åtgärdsprogrammet ska innehålla tidssatta och specificerade åtgärder för samtliga punkter 
ovan. Redovisningen enligt punkt 4b) – d) ska vara SSM tillhanda senast den 
1 oktober 2014. 

Analys 
SKB:s redovisning består av en orsaksanalys och ett uppdaterat åtgärdsprogram.  
Nedan görs en analys och bedömning av respektive redovisningspunkt.  

Orsaksanalys 
SKB har genomfört en analys (8) av orsakerna till de brister som har identifierats av SSM 
kopplat till verksamhetens organisation, ledning och styrning. Analysen har baserats på 
intervjuer och dokumentgenomgång. Utifrån dokumentgenomgången har ett antal 
hypoteser formulerats.  Intervjuer har hållits med utvalda representanter från SKB:s 
nuvarande och tidigare organisation, samt representanter från ägarna och 
säkerhetskommittén. De intervjuade representerade merparten av avdelningarna på SKB 
samt olika hierarkiska nivåer inom avdelning Drift. Intervjuerna fokuserade på de 
identifierade hypoteserna. 
 
Analysen har identifierat tre områden som de centrala bakomliggande orsakerna: 

1. Kärnteknisk förståelse refererar till en bristande hantering av frågan om SKB:s 
status som en kärnteknisk verksamhet, samt förståelsen för driftverksamheten och 
de säkerhetsprioriteringar som måste göras enligt SSM:s föreskrifter. 

2. Otydligt ledarskap refererar till en bristande förmåga att prioritera och fatta beslut, 
samt uppföljning av verksamheten så att säkerheten upprätthålls och utvecklas 
fortlöpande. 

3. Bristande systematik refererar till en avsaknad av ett ändamålsenligt 
ledningssystem samt kvalitet på och tillämpning av existerande rutiner. 

 
SKB beskriver att det finns samverkan mellan de bakomliggande orsakerna. De 
bakomliggande orsakerna bryts ner i mindre områden och beskrivs i redovisningen. SKB 
beskriver även konsekvenser som respektive orsak kan leda till. SKB konstaterar vidare 
att konsekvenserna av de bakomliggande orsakerna ses bland annat i SSM:s föreläggande 
samt i SKB:s egna utvärderingar, till exempel MTO-rapporter och internrevisioner. 
 
Orsaksanalysens slutsatser beskrivs på följande vis: 

”En slutsats av analysen är att en kultur har utvecklats på SKB där kända brister inte 
hanteras utan har normaliserats. Vidare har en avsaknad av tillräcklig fackkompetens 
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på anläggningarna bidragit till ett reaktivt förhållningssätt som påverkar framdriften 
och ett systematiskt arbetssätt med säkerhetsfrågor negativt. SKB:s oharmoniserade 
kulturer kombinerat med otydligt ledarskap, till exempel otydliga ansvar, 
befogenheter och samarbetsförhållanden och otydligt ledarskap, till exempel otydlig 
definition av kärnteknisk verksamhet, kravhantering och beslut i säkerhetsfrågor har 
medfört att identifiering och hantering av brister hanteras på olika sätt beroende på 
anläggningar eller projekt istället för att styras upp i ett ändamålsenligt 
ledningssystem.” 

 

Vidare beskrivs det att:  

”SKB har stora utmaningar framför sig, men om de bakomliggande orsakerna 
åtgärdas har SKB förutsättningar att komma till rätta med symptomen. Vad som 
behövs på SKB är en kulturförändring vilket kräver ett tydligt ledarskap och en 
uthållighet då detta är något som tar tid att förändra. En viktig aspekt i detta är att 
förändra beteendet från att planera och ta fram handlingsplanen till att även 
implementera, följa upp och effektutvärdera.” 

 
I orsaksanalysens sista avsnitt ges också förslag på åtgärder på en övergripande nivå. 

Bedömning 
SSM bedömer att SKB har genomfört orsaksanalysen på ett bra sätt. Metodik och 
tillvägagångssätt är tydligt beskrivet. Resultaten är presenterade på ett lättöverskådligt 
sätt. Resultaten visar även på en självinsikt och förståelse för omfattningen av 
problematiken. Dragna slutsatser är rimliga. SSM bedömer att SKB med denna 
orsaksanalys skapar goda förutsättningar för att kunna jobba med att komma till rätta med 
problemen. 

Åtgärdsprogram  
SKB redovisar i sitt svar status för pågående åtgärder. Vissa åtgärder har slagits samman 
och vissa har redan omhändertagits. Detta beskrivs i redovisningen. Åtgärdsprogrammet 
har strukturerats om till följd av orsaksanalysen och består av tre åtgärdsområden. 
Strukturen följer nu de tre områdena som anges som centrala bakomliggande orsaker i 
orsaksanalysen, kärnteknisk förståelse, otydligt ledarskap och bristande systematik.   
 
Åtgärdsprogrammet innehåller övergripande effektmål med åtgärder och specifika 
aktiviteter som ska genomföras. SKB har även tagit fram en aktivitetslista med mer 
konkreta aktiviteter inom varje åtgärd från åtgärdsprogrammet (7). För varje aktivitet finns 
en utpekad ansvarig och en tidplan.  
 
Vid mötet den 10 oktober 2014 framkom att SKB har tillsatt en tjänst (direktrapporterande 
till VD) för att arbeta med prioriteringar kopplat till de olika åtgärdsprogram som finns 
inom SKB. 
 
Vid mötet informerade SKB också om det pågående arbetet med översyn av 
ledningssystemet. Ett beslut om inriktning för översyn av ledningssystemet skulle ha tagits 
den 30 september 2014, men detta har skjutits på till den 31 december 2014. Vid mötet 
beskrev SKB motiven till denna förskjutning (9).  
 
I SKB:s redovisning framgår mål och önskad effekt av åtgärdsprogrammet som helhet. De 
önskade effekterna är:   Att prioriteringar sker ur ett säkerhetsperspektiv och att en god säkerhetskultur 

upprätthålls.  
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  Att SKB har förmåga att kvalitetssäkra verksamheten, arbeta med ständiga 

förbättringar och att identifiera och åtgärda fel och brister.  

Den samlade effekten av åtgärdsprogrammet baseras på att SKB når de önskade effekterna 
i de tre åtgärdsområdena.  
 
De tre åtgärdsområdena är tätt sammankopplade och påverkar varandra, vilket medför att 
effekter av en aktivitet kan ses inom flera åtgärdsområden. 

Bedömning 
SSM bedömer att åtgärdsprogrammet på ett tillfredställande sätt kopplar till 
orsaksanalysen. SSM noterar dock att de symptom avseende resurser som framkommer av 
orsaksanalysen inte omhändertas på ett tydligt sätt i åtgärdsprogrammet. 
 
Indelningen i de tre åtgärdsområdena utifrån resultatet av orsaksanalysen ger en tydlighet i 
hur bakomliggande orsaker planeras att tas omhand. SSM anser att tillsättandet av en 
tjänst för att arbeta med prioriteringar avseende åtgärder är positiv. SSM anser att SKB:s 
resonemang kring och motiv till förskjutning av tidplan gällande översyn av 
ledningssystem är rimlig. 
 
SSM bedömer att åtgärdsprogramet ger förutsättningar för SKB att komma till rätta med 
identifierade problem. 

Mätning och uppföljning av effekt 
För varje aktivitet i åtgärdsprogrammet redogör SKB för hur mätning av effektmål ska 
göras och när i tid. Mätningar är både av kvantitativ och kvalitativ art. 
Mätning av effekter av åtgärdsprogrammet som helhet görs dels genom de respektive 
effektmätningarna inom respektive åtgärdsområde och genom 
säkerhetskulturkartläggningar. Nästa kartläggning ska ske 2015.  
 
Gällande åtgärdsområde 3 Förstärkt systematik så framgår att en metod för uppföljning är 
att mäta antal rapporterade händelser, riskobservationer och förbättringsförslag med mera. 
Denna mätning inleds kvartal 2, 2015. 

Bedömning 
SSM bedömer att SKB på ett tydligt sätt redogör för hur effekter ska mätas och följas upp 
och när i tid detta ska göras. SSM noterar att vissa av metoderna för mätning av effekt i 
huvudsak är kvantitativa. Men i och med att aktiviteter kan ge effekter inom flera olika 
områden antar SSM att SKB har möjlighet att följa upp effekter på olika sätt inom olika 
områden. Detta gör att det är viktigt att SKB hela tiden har en bild av hur effekterna av 
åtgärdsprogrammet som helhet uppnås. Fokus bör därför ligga både på enskilda effektmål 
och effektmål av helheten och inte enbart en av dem. Detta för att inte tappa helhetsbilden. 
 
SSM vill poängtera att det finns en potentiell risk i att mäta rapporterade händelser med 
mera och att SKB bör vara vaksamma på om detta kan ha en påverkan på 
rapporteringsviljan hos medarbetarna.  

Övrigt 
Nedan följer en sammanställning av hur SKB har bemött de granskningskommentarer som 
framkom av SSM:s granskning (6) av SKB:s svar på del 1 av föreläggandet. 
 
SSM bedömde i (6) att: ”SKB behöver bli bättre på att identifiera brister inom den 
kärntekniska verksamheten. I det fortsatta förbättringsarbetet och i arbetet med 
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orsaksanalys behöver SKB analysera hur förutsättningar ska skapas för att identifiera fel 
och brister, kvalitetssäkra verksamheten och arbeta med ständiga förbättringar.” Vid 
granskningen av SKB:s uppdaterade åtgärdsprogram (3) kan SSM konstatera att SKB har 
beaktat detta i och med att det ingår i mål och önskad effekt med åtgärdsprogrammet som 
helhet att öka SKB:s förmåga att identifiera och åtgärda fel och brister. 
 
SSM bedömde i (6) att: ”SKB i sitt åtgärdsprogram behöver beskriva hur SKB avser att 
komma till rätta med de problem kopplade till otydliga ansvarsförhållanden rörande 
långsiktig säkerhet vid SFR”. SKB har inte i sin redovisning explicit besvarat hur detta 
ska omhändertas, dock framkom vid mötet den 10 oktober 2014 (9) att SKB kommer 
beakta detta i arbetet med att tydliggöra uppgifter, ansvar och befogenheter inom SKB. 
 
SSM påpekade i (6) att: ”SKB bör fortsatt reflektera över hur beslut tas i säkerhetsfrågor 
som inte ryms inom drift- och säkerhetsledningen”. SKB har i det uppdaterade 
åtgärdsprogrammet inkluderat en delaktivitet för att förbättra identifiering av 
säkerhetsfrågor utanför drift- och säkerhetsledningen.  
 
SSM påpekade i (6) att: ”SKB ytterligare behöver visa på hur tolkningen av krav ska 
tillämpas i verksamheten, genom förändringar i ledningssystemet utifrån det nya 
arbetssättet med kravhantering och var ansvaret för detta ligger.” SKB avser att 
omhänderta detta dels genom etablering av arbetssätt för kravhantering och dels genom 
säkerhetsutbildning av medarbetare för att höja förståelsen för kravbilden. Dock saknas en 
beskrivning av hur ledningssystemet ska uppdateras utifrån det nya arbetssättet och hur 
ansvarsfrågan ska lösas. 
 
SSM konstaterade i (6) att: ”SKB:s förutsättningar för att komma tillrätta med bristerna 
kopplat till ansvar och befogenheter i hög grad är beroende av hur SKB i sitt fortsatta 
arbete lyckas med att kartlägga ansvar och uppgifter samt förtydliga detta i 
ledningssystemet och i praktiken.” SSM konstaterar att denna åtgärd återstår att 
genomföras då slutdatum för kartläggning och implementering är satt till 31 december 
2014. Aktiviteten med att implementera och kommunicera förtydliganden avseende 
uppgifter, ansvar och befogenheter har slutdatum 31 december 2015. 
 
Vidare har SSM vid granskningen av SKB:s anmälan om organisationsförändring 
Företagsgemensam funktion för kravhantering och säkerhetsredovisning (11) identifierat 
att den genomförda organisationsförändringen inte har beaktat att den nya enheten för 
kravhantering och säkerhetsredovisning skulle utgöra ett expertstöd till driften av Clab 
och SFR. Eftersom ett av de ursprungliga motiven till organisationsförändringen inte 
längre kommer att förverkligas anser SSM att det är viktigt att SKB utvärderar 
organisationsförändringens effekt sett ur ett helhetsperspektiv.  
SSM noterar att SKB i orsaksanalysen (2) har identifierat att ”fackkompetens inte alltid 
finns tillgänglig för de frågor som ska hanteras” samt även att ”när viktiga arbetsuppgifter 
ska delas ut är det många gånger samma resurser som ska utföra arbetet”. SSM ser att 
utvärdering av den senaste tidens genomförda organisationsförändringar inom SKB är 
nära sammankopplat med SKB:s utvärdering av åtgärdsprogrammet (3). SSM anser att 
SKB behöver beakta aspekter av organisationens ändamålsenlighet vid mätning av effekt 
av aktiviteterna i åtgärdsprogrammet samt vid mätning av effekt av åtgärdsprogrammet 
som helhet. 

Samlad bedömning 
SSM konstaterar att SKB:s redovisning har inkommit i tid. 
 
SSM bedömer att SKB har genomfört orsaksanalysen på ett bra sätt. 
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SSM bedömer att åtgärdsprogrammet på ett tillfredställande sätt kopplar till 
orsaksanalysen. SSM noterar dock att de symptom avseende resurser som framkommer av 
orsaksanalysen inte omhändertas på ett tydligt sätt i åtgärdsprogrammet. 
 
SSM bedömer att SKB på ett tydligt sätt redogör för hur effekter ska mätas och följas upp 
och när i tid detta ska göras. För att inte tappa helhetsbilden bör SKB lägga fokus på både 
enskilda effektmål och effektmål av helheten och inte enbart en av dem. 
 
SSM bedömer att SKB med genomförd orsaksanalys och framtaget åtgärdsprogram har 
förutsättningar att komma tillrätta med bristerna i kravuppfyllnad. 
 
SSM bedömer att det är mycket viktigt att SKB har framdrift i de planerade åtgärderna för 
att lyckas med åtgärdsprogrammet.  
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