
Bilaga 1

Denna bilaga är en presentation av entreprenörernas upplevelser av ankomstcentret vid OKG. 

Bilagan  presenterar  även  förslag  på  det  entreprenörerna  ansetts  kunna  gjorts  annorlunda. 

Ankomst  centret  låg  beläget  intill  första  inpassagen  och  besöktes  till  största  delen  av 

entreprenörer som arbetade vid OKG med anledning av revisionen Puls.

Under intervjuerna tillfrågades de respondenter, som påbörjat sin anställning vid OKG under 

revisionen Puls, huruvida de tagit del av ankomstcentret. Vidare ställdes bland annat frågor 

hur respondenten upplevt bemötandet vid ankomstcentret, om de tagit del av den information, 

aktiviteter som fanns i ankomsttältet, om de önskade någon annan information m.m. Generellt 

upplevde respondenterna i studien att ankomstcentret fungerat bra och att det kändes som att 

OKG var  förberedda på det  stora antalet  entreprenörer  som tillkom under revisionen.  Att 

väntetiderna för flertalet respondenter blivit lång ansåg de flesta som något besvärande men 

samtidigt  hade  majoriteten  förståelse  för  att  det  blev  en  viss  väntetid.  Bemötandet  från 

personalen som fanns i ankomstcentret ansåg flertalet vara bra och att dessa var kompetenta, 

dock framkom det från några respondenter att företagsdiskarna var tomma vid deras ankomst 

vilket  gjorde dessa respondenter något förvirrande.  När respondenterna fick frågan om de 

saknade något vid ankomstcentret och om något kunde förbättras kom följande förslag fram:

• Tydligare skyltar  till  ankomstcentret,  främst  direkt innanför de yttre grindarna som 

passeras med bil innan man kommer till parkeringen.

• Samordna  ankomstdag  för  skiftlag  och  ordna  en  samlingspunkt  för  dessa  så  att 

entreprenörerna kan lära känna vilka de ska arbeta med under tiden de fick vänta.

• Tydligare skyltningar till mat/restaurang.

• Schema för när informationsfilmerna, á 18 minuter, (ej paragraf 6) kommer att visas 

och vilket språk de kommer att visas på.

Som tidigare nämnt ansåg respondenterna i studien generellt att ankomstcentret fungerat bra. 

Bland annat uppmärksammades följande inslag som positiva:

• Bra  med  representanter  från  de  olika  företagen,  då  detta  underlättade  för 

entreprenörerna och de visste var de skulle vända sig.

• Trevligt bemötande från personalen.



• Servicen  från OKG, exempelvis  att  det  bjöds  på  smörgåsar  i  kön (vilket  samtliga 

respondenter kommenterade som positivt).

• Tillgången till informationsmaterial, aktiviteter och utbildningar. 

• Tydliga skyltar från parkeringen vart ankomstcentret låg.

 Sammanfattningsvis ansåg större delen av respondenterna ankomstcentret  som ett  positivt 

inslag vid första mötet med OKG. Utifrån respondenternas utsagor medförde dock väntetiden 

irritation  och  frustration  hos  en  del  entreprenörer  vilket  påverkat  upplevelsen  av 

ankomstcentret  negativt.  De  respondenter  vart  upplevelse  av  ankomstcentret  inte  varit 

tillfredsställande kom även men konkreta förslag till  förbättringar.  Den goda servicen från 

OKG  i  ankomstcentret  påverkade  samtliga  entreprenörers  upplevelse  av  ankomstcentret 

positivt. 



Bilaga 2

I denna bilaga kommer respondenternas utsagor kring den personliga säkerheten vid OKG att 

redovisas. Det bör i detta sammanhang poängteras att dessa risker inte har något samband 

med anläggningens fysiska skydd.  Denna bilaga har utformats eftersom det under studien 

framkommit brister vad gällande personsäkerhet. Bland annat uppmärksammade respondenter 

upplevelser  av  bristande  information  vad  gällande  de  säkerhetsrutiner  som  finns  inom 

anläggningen, om detta uttrycker sig följande respondent: ”jag tycker ändå att det är mycket  

jobb alltså vi arbetar ju på höga höjder, men det är lite sådär dålig koll på det, men mycket  

säkerhetskontroller när man liksom skall gå in men när du skall göra ett arbete är det inte  

lika  mycket  koll  på  det,  när  du  är  6  meter  uppe  i  luften”.  Samma  respondent  anser  att 

arbetssäkerheten hamna i skym undan till förmån för säkerheten kring anläggningen (fysiska 

skyddet). Förstora arbetskläder och brist på information kring risker med arbetet väl inne i 

O3:an var något som nämndes som följdfråga till hur risker kommunicerats. Vidare tillägger 

samma respondent ”Det har de inte informerat tillräckligt om och det där med säkerhets lina  

eller om SA tillägg, asså det har man fått reda på efterhand att där skulle man ha haft mask  

eller så. Eller efter att man har vart på en hög höjd så skulle man egentligen haft säkerhets  

lina”.

Som  tidigare  nämnt  återfinns  inte  personsäkerheten  under  uppsatsens  syfte  utan  dessa 

upplevelser presenteras enbart då detta kan anses vara av intresse för OKGs vidare arbete.



Bilaga 3

Intervjuguide 

Bakgrund

• Namn

• Ålder

• Nationalitet

• Behörighetsgrad

• Företag de representerar

Utbildning och erfarenhet

• Utbildning?

• Har du tidigare erfarenhet från arbete vid kärntekniska anläggningar? 

1. Om ja, hur länge, Svenska och/eller utländska

• Har du någon erfarenhet av liknande tillträdes kontroller? (exempelvis vid andra typer 
av anläggningar)

Säkerhet

• Har du sett/upplevt  någon förändring kring säkerheten och tillträde?

• I så fall vilken? 

• När skedde den huvudsakliga förändringen?

• Hur upplever du säkerhetskontrollerna vid OKG?

• Vilken information har du fått angående förändringen kring säkerheten och 
tillträdeskontroller vid OKG?  Hur presenterades dessa?

• Anser du att denna information var tillräcklig?



• Önskade du annan information, i så fall vad?

• Planerar du kläder, skor, arbetstid m.m. innan du kommer till arbetet för att underlätta 
tillträdet?

• Känner du dig bekväm med tillträdeskontrollerna? Med vakter, röntgen m.m. 

• Har du några unika Erfarenheter rörande säkerheten vid OKG? (Någon specifik 
situation m.m.)

Kontroller/övervakning

• Är du medveten om de risker din arbetsplats innehar?

• Hur har den kommunicerats?

• Hur upplever du den förändrade hotbilden som finns gentemot din arbetsplats?

• Hur upplever du den övervakning som finns kring och inom anläggningen? 
kontrollerande m.m.?

• Känner du tillit till de kontroller som finns? 

• Känner du dig trygg på din arbetsplats? 

• Känner du dig mer trygg efter att kontrollerna skärpts?

• Hur tycker du att kontrollerna vid OKG fungerar jämförelse med andra svenska 
kärnkraftverk och/eller med andra utländska kärnkraftverk?

Förståelse

• Har man som arbetande vid OKG förståelse för kraven/förändringen rörande 
säkerheten vid/kring anläggningen?

• Är du motiverad att följa kraven? 

• Om nej, har du någon idé om vad som skulle kunna få dig mer motiverad?

Om ja, är det något specifikt som får/gjort dig motiverad?



• Finns det någon del av kontrollerna som du inte känner att du förstår eller känner dig 
motiverad att följa? (Inpassagen, tillträde till blocken alternativt kontrollen in till 
kontrollerat område)

Ankomstcenter

• Tog du del av ankomstcentret vid ankomsten till OKG?

• Om ja, Hur fick du information om ankomstcentret, plats etc?

• Hur upplevde du bemötandet i ankomstcentret?

• Tog du del av informationen och de aktiviteter som erbjöds i ankomst centret?

• Saknade du något i ankomst centret?

• Kändes ankomst centret väl förberett?

• Anser du något kunde göras bättre?

• Motsvarade ankomstcentret dina förväntningar vad gäller utbud av information, 
personal etc?

• Vad var ditt helhetsintryck av ankomst centret? (beskrivande)

• Anser du att din inställning/ attityd till det fortsatta arbetet på OKG 
förändrats/påverkats av ankomst centret? I så fall hur?


