
  

  

 Örebro universitet  Örebro University 
 Institutionen för  School of Science and Technology 

 naturvetenskap och teknik   SE-701 82 Örebro, Sweden 

 701 82 Örebro   

 

 

 

 

 

Maskinteknik C, Examensarbete, 15 högskolepoäng 

 

UTVÄRDERING AV NYA METODER FÖR ATT 

FINNA OCH VÄRDERA RISKER I ETT 

SYSTEM 

 
Erik Norén, Niklas Lindqvist 

 

Maskiningenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng 

 

Örebro vårterminen 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Examinator: Lars Pejryd 

 

 

EVALUATION OF NEW METHODS TO IDENTIFY AND ASSESS RISKS IN A SYSTEM 

 



  1 (49) 

Sammanfattning 

Examensarbetet är utfört vid BAE Systems Bofors AB i Karlskoga. Projektet har gått ut på att 

utvärdera den nya teorin STAMP och testa det tillhörande verktyget STPA inom 

säkerhetsarbete mot det avgränsade ARCHER-systemets delsystem granatgrip-/lyftdon.   

I dag blir systemen mer och mer komplicerade och de nuvarande metoderna har inte 

utvecklats i samma takt för att göra en grundläggande säkerhetsanalys då många av olyckorna 

härrör från oförutsedda interaktioner.  

Teorin och verktyget är en nyutvecklad metod för att identifiera och värdera risker i ett system 

eller en produkt. Företaget har ännu inte satt sig in tillräckligt i professorn på MIT, Nancy 

Levesons rapport som ligger bakom denna nya metod för att arbeta med riskbedömning.  

Eftersom det är en relativt ny teori inom säkerhetsarbete så finns det inte speciellt mycket 

forskning att tillgå och antalet källor som finns tillgängliga är få. Den forskning som finns är 

för det mesta test från olika företags verksamheter med hela hennes tankesätt som grund.  

Det vi kommit fram till är att STAMP och STPA är ett väldigt bra verktyg inom 

säkerhetsarbete för att identifiera faror och olyckor men också att det ger väldigt mycket 

information som sedan är irrelevant.  

Det finns även tillägg till teorin STAMP och verktyget STPA som kommer vara nyttiga för 

BAE Systems att ta till sig men som inte varit relevant i detta examensarbete. 
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Abstract 

The thesis is performed at BAE Systems AB in Karlskoga. The purpose of this project is to 

evaluate the new theory STAMP and try-out the associated tool STPA within safety work unto 

the defined ARCHER-system’s subsystem “grenade-grip/hoists”.  

Today systems have become more complex and the current methods have not evolved at the 

same pace as the technology to make a basic safety analysis when many of the accidents 

occur from unforeseen interactions.  

The theory and the tool is a newly developed method to identify and assess risks in a system 

or product. The company has not yet familiarized themselves enough in the professor at MIT, 

Nancy Leveson’s report that is the founder of this new method in finding risks.  

It is a relatively new theory in safety and therefore, there’s not much research and the number 

of sources available are few. The research available is for the most part various tests from 

different corporate activities with Nancy’s whole mindset as basis.  

Our results show that STAMP and STPA is a very good theory and tool within safety analysis 

to identify hazards and accidents. The only disadvantage is that it also gives a lot of 

information that was irrelevant.  

The theory also have some additions to STAMP and STPA that will be useful for BAE 

Systems to embrace but has not been relevant in this thesis.
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Förord 

Examensarbetet är utfört på BAE Systems Bofors AB i Karlskoga, samtidigt som det är den 

avslutande delen av maskiningenjörsprogrammet i Örebro.  

Vi vill speciellt tacka våran handledare Patrik Lipkin på BAE Systems för den hjälp han 

bidragit med till utförandet av examensarbetet. Vi vill även tacka andra på företaget som 

hjälpt till i arbetet.  

Vi vill också rikta ett stort tack till våran handledare Kerstin Winge på Örebro Universitet för 

den hjälp och de tips hon bidragit med till rapporten. 

Övriga att tacka är ingenjörerna runt om i världen som tagit sig tid att svara på frågor om 

utvecklingen av den nya metoden och analysverktyget samt vilka brister och fördelar de har 

gentemot de gamla verktygen. 

 

 

 

 

 _______________________   ______________________  

   Niklas Lindqvist                      Erik Norén 

   2014-06-08    2014-06-08 
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 Förkortningslista 1

 

STAMP System: Theoretic Accident Model and Processes 

STPA  System: Theoretic Process Analysis 

FMEA  Fault Modes and Effect Analysis 

FMECA Failure Mode, Effects and Critically Analysis 

FTA  Fault Tree Analysis 

ETA  Event Tree Analysis  

MIT  Massachusetts Institute of Technology 

RPN  Risk Priority Number 

PHL  Preliminary Hazard List 

PHA  Preliminary Hazard Analysis 

KTH  Kungliga Tekniska Högskolan 

OP  Operatör 

GD  Gripdon 

SC  Safety Constraint 

PDCA  Plan-Do-Check-Act 
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 Inledning 2

 Företaget 2.1

BAE Systems Bofors AB är en internationell koncern som tillverkar försvarssystem. 

Koncernen har fler än 90 000 anställda i världen och representeras i Sverige av 

affärsenheterna Weapon Systems och Vehicles med verksamhet i bland annat Karlskoga. 

Totalt sett har BAE Systems, Weapons SE ca. 370 anställda som arbetar med produktion och 

utveckling i Karlskoga, företaget ligger i en del av Karlskoga  som kallas Bofors Industry area 

där ca. 40 företag ligger. I Sverige på BAE Systems ligger fokus på att tillverka 

försvarssystem till land och till sjöss men koncernen i helhet verkar också inom flygindustrin, 

övervakning och olika sorters supportlösningar.  
 

På BAE Systems i Karlskoga finns väldigt många arbetsområden, som är representerade i 

olika avdelningar. Forskning och utveckling är den avdelning där flest är anställda. Därefter 

kommer projektplanering och produktion följt av försäljning och stab. Åldern på de anställda 

skiljer sig men majoriteten är mellan 40-50 år.  
 

Produktionen började redan år 1646, då företaget grundades men det var inte förrän 1883 som 

första kanonen levererades. 1894 ägdes företaget av Alfred Nobel och strax innan andra 

världskriget började, närmare bestämt 1936 utvecklades den populära 40 mm kanonen. De har 

sedan starten bytt ett antal ägare samtidigt som de utvecklat sin produktion och inriktat sig åt 

enbart försvarssystem. I nuläget utvecklar och tillverkar avdelningen i Karlskoga 

vapensystemen medan avdelningen i Örnsköldsvik tillverkar fordonen tillhörande 

vapensystemen. 

 

 

Fig.1 - Bofors industriområde  

 Projektet 2.2

Projektet går ut på att utreda, undersöka och testa STPA (System: Theoretic Process Analysis) 

med den teoretiska bakgrunden STAMP (System: Theoretic Accident Model and Processes) 

för att göra en risk- och säkerhetsbedömning. Det som rapporten skall ge BAE Systems är en 

bedömning och en inblick om denna nya säkerhetsanalysmetod är lika heltäckande, om den är 
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snabbare och mindre resurskrävande än metoderna FTA (Fault Tree Analysis), ETA (Event 

Tree Analysis), FMEA (Fault Mode and Effect Analysis), FMECA (Failure Mode, Effects and 

Critically Analysis), PHL (Preliminary Hazard List) och PHA (Preliminary Hazard Analysis)  

som nu används.  

Syftet med examensarbetet är att ge BAE Systems information och tillvägagångssätt i den nya 

metoden och verktyget. Dessutom kommer det tas fram ett arbetssätt för att använda dem, 

men även testa dem mot ett verkligt projekt för att kunna utvärderas.  

Det som STAMP och STPA kommer att testas mot är ammunitionshanteringsenheten, som är 

ett delsystem utav deras ARCHER-system. Ammunitionshanteringsenheten består utav en 

container (med inredning och utrustning) för att lagra och förse artelleripjäserna med 

ammunition och i detta delsystem är det granatgripen-/lyftdonet som metoden och verktyget 

kommer att testas på. Detta system innehåller relativt få delsystem och är ej utrustad med 

komplex mjukvara, därför anser BAE Systems att det är ett lämpligt pilotprojekt för att först 

testa metoderna på.  

 Metoder för genomförande 2.3

 Följande moment har genomförts: 

 Litteratur- och forskningsstudier från relevanta rapporter.  

 Företagsförlagd praktisk studie. 

 Jämförelse av korresponderade delar i den befintliga och nya metoden. 

 Mailkontakt med Nancy Leveson m.fl.  

 Intervjuer.  
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 Bakgrund 3

 Problemet 3.1

BAE Systems har i ett tidigt skede påpekat att det i huvudsak inte finns något egentligt 

problem som de vill utreda. Eftersom STAMP och STPA dykt upp är de intresserade att se 

ifall dessa är ett bra sätt, att i framtiden utföra risk- och säkerhetsanalyser. Då 

tillvägagångssätten för att göra detta i dagsläget fungerar på företaget vill de se om det nya 

sättet är mindre tids- och resurskrävande än de nuvarande, som grundaren Nancy Leveson 

bakom STAMP och STPA påstår. Teorin och verktyget är dock långt ifrån färdigutvecklat och 

det krävs flera ändringar och verktyg som underlättar arbetet ytterligare [1].   

Något som dock nämndes om de nuvarande risk- och säkerhetsanalyserna var att de blev 

väldigt ”personbundna”. Säkerhetsingenjören sätter ofta sin egen prägel på analysen av sitt 

sätt att tänka, vilket leder till att det blir svårt för någon annan att ta över det redan pågående 

arbetet.  

Dessutom är det väldigt lätt att missa någon/några väsentliga risker då det krävs att man har 

bra förkunskaper om produkten eller systemet som skall utvärderas. Det finns en risk att egna 

antaganden kan orsaka en fara. Dialogen med konstruktörer är därför väldigt viktigt, så att 

man får ut så många risker som möjligt tillsammans och att det kan hittas i ett tidigt skede. 

Det är även svårt att förstå allt i processen av en risk- och säkerhetsanalys då t. ex. många 

risker värdesätts och skickas till beräkningsingenjörer. Man måste alltså lita på att de räknar 

rätt, vilket i sin tur leder till att man inte har full kontroll på analysen.    

Enligt Leveson är de nya metoderna tillämpbara på alla möjliga processer och system, allt 

från försvarsindustrin till sjukvård. Detta projekt utförs som sagt inom försvarsindustrin som 

ofta är i framkant av nyutveckling av produkter och processer. Visar det sig vara ett mer 

kostnadseffektivt och mindre resurskrävande sätt att arbeta på är det högst relevant för andra 

företag för att på längre sikt skapa ett bättre samhälle. 

 Nuvarande säkerhetsarbete 3.2

Tillvägagångssättet för framtagning av en riskanalys av system och produkter har på BAE 

Systems ofta börjat med en ETA, där man brainstormat fram möjliga risker och faror. Dessa 

risker och faror jämförs sedan med krav som företaget har på sig från olika intressenter. 

Därefter, om nödvändigt, gör de en FMEA eller FMECA. Sista steget i deras 

riskanalysprocess är att analysera riskerna i top-down metodiken FTA. Dessa verktyg beskrivs 

mer utförligt i 3.5.  

STAMP och STPA är en relativt ny (2011) teoretisk grund respektive verktyg som utvecklats 

av Nancy Leveson på MIT (Massachusetts Institute of Technology). I brist på tid har BAE 

Systems säkerhetsansvariga inte haft tillfälle att sätta sig in i och utvärdera det nya sättet att 

utföra sitt säkerhetsarbete på. Därför tyckte de att det var ett lämpligt examensjobb. 
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 Vad har andra gjort tidigare 3.3

Forskare och ingenjörer har i länder som USA, Schweiz, Grekland, Nederländerna och Japan 

m.fl testat att använda sig utav STAMP och STPA. Eftersom mycket är sekretessbelagt inom 

just säkerhetssystem på företag har det varit väldigt svårt att få fram information om hur deras 

analyser sett ut och vad resultatet har blivit. De personer som kontakt tagits med har dock 

varit väldigt hjälpsamma i hur man går till väga steg för steg och vad deras personliga åsikt 

varit. De har även gett sin syn på för- och nackdelar med STAMP och STPA på ett intressant 

sätt. 

Dessa uppgifter har erhållits genom personlig kontakt med Nancy. Hon förmedlade kontakt 

till personer i dessa länder, inklusive Fredrik Asplund på KTH (Kungliga Tekniska 

Högskolan), Sverige.  

Vid frågorna om vad Fredrik Asplund på KTH hade för bedömning om STAMP respektive 

STPA, samt om han visste något företag eller privatperson som använt sig av STAMP och 

STPA som det fanns ytterligare möjlighet att få information från gavs följande svar: 

Nej, inte som jag kan delge, p.g.a. av sekretess, tyvärr. Dock kan jag påpeka att flera jag pratat med ser 

samma problem som jag. Problemet med STAMP/STPA är att den ökar på informationen väldigt 

mycket, d.v.s. till slut får man en massa tabeller med väldigt mycket ”onödig” information och problem 

som egentligen inte är problem. När man arbetar med Safety så är man oftast intresserad av motsatsen, 

d.v.s. man vill veta vilka problem som är de viktigaste. Så, STAMP/STPA är i skriande behov av t.ex. 

utökat verktygsstöd. 

Kontakt togs även med de källor som Nancy delgivit oss och som hon visste hade tidigare 

erfarenhet att jobba med STAMP och STPA. Responsen av dessa var väldigt god. Det som 

efterfrågades var för- och nackdelar med arbetssättet. Detta redovisas i bilaga b (engelska).  

 Teoretisk bakgrund 3.4

Grunden för att göra en risk- och säkerhetsanalys kommer från tillförlitlighetstekniken som är 

en del i kvalitetstekniken. Inom kvalitetsområdet används dels teoribildning och verktyg, 

många av verktygen använder sig utav statistiska matematiska begrepp och är kopplade till 

diverse typer av olika diagram.  

Det verktyg som använts är STPA som ingår i teoribildningen STAMP. Vilket kan jämföras 

med leanfilosofin i relation till t.ex. verktyget 5S . Förutom detta har inga verktyg som 

underlättar eller hjälper oss i arbetet använts.  

För en systemsäkerhetsingenjör pågår ständigt arbetet inom kvalitetsförbättring med hjälp av 

metoder och verktyg för att göra företagets produkter och dess system tillförlitliga och säkra. 

De träffar dagligen på begrepp så som  

 driftsäkerhet (hur ofta det inträffar fel och hur allvarliga dessa är). 

 underhållsmässighet (hur lätt det är att upptäcka, lokalisera och avhjälpa fel). 

 säkerhet (att systemet inte orsakar skada på person eller egendom).  
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 hållbarhet (att den kan användas, lagras och transporteras utan att komma till skada). 

Ovanstående punkter ligger till grund för tillförlitligheten. Bergman & Klefsjö [2] nämner att 

tillförlitligheten på systemen är en mycket viktigt del i kvalitetsarbetet. Denna tillförlitlighet 

har till syfte att finna orsaker till fel och försöka eliminera dessa, dvs öka produktens 

motståndskraft mot att fel inträffar, men också att finna konsekvenserna av fel och om möjligt 

lindra eller eliminera dessa. Man vill alltså öka produktens motståndskraft mot inträffade fel.  

 

 Risk- och säkerhetsanalyser som används idag 3.5

Dagens samhälle blir allt mer beroende av olika tekniska system. Data lagras och överförs 

från komplexa system som är nödvändiga för att samhället skall fungera. När dessa system får 

störningar eller skador blir det ofta stora konsekvenser enligt Bergman & Klefsjö [2].  

För att analysera systemen på ett bra och tillförlitligt sätt kan man använda sig utav olika 

metoder som jämför risker med varandra och vad utfallet av dessa risker kan orsaka. En 

riskanalys kan beskrivas som en ”undersökning av olycka innan den inträffar”. Målet är att 

identifiera alla orsaker som kan leda till olyckor och förluster, så att dessa kan elimineras eller 

kontrolleras i designen innan skadan är skedd.   

FMEA, FMECA, FTA och ETA är fyra exempel på risk- och säkerhetsanalyser som bedömer 

risker för skada på människor, miljö och egendom ur det felande systemet. Det är även dessa 

fyra som idag används på BAE Systems vid framtagning av systemsäkra processer. Man 

använder sig även utav riskkällelista (PHL) och riskkälleanalys (PHA) i sina analyser.   

  

Fig.2 - Tillförlitlighetens syfte  
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3.5.1 FTA 

FTA är ett händelsediagram som startar med en redan identifierad risk (topphändelse) och 

orsakerna till denna händelse i underliggande grenar. Felträdsanalysens topphändelse och 

orsaksgrenar binds samman med “grindar” som förklarar sambandet mellan händelse och 

orsak. Grindarna benämns “och” respektive “eller” och för att “och”-grinden skall gälla 

behöver båda (alternativt fler) orsaksgrenar vara uppfyllda till topphändelsen medan endast en 

av orsaksgrenarna (var för sig) behöver inträffa till topphändelse vid “eller”. Problemet med 

en FTA är att det i stora system kan leda till svåröverskådliga felträd då det kan innehålla en 

väldigt stor mängd data [2], [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.3 - Typisk mall för FTA 
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3.5.2 FMEA och FMECA 

Enligt Lundgren [4] samt Bergman & Klefsjö [2] är FMEA eller FMECA två metoder för att 

få fram de fel eller risker som kan tänkas uppkomma för konstruktionen eller systemet. En 

FMEA eller FMECA görs genom att systematiskt analysera konstruktionen eller systemets 

funktion, samtidigt som tillförlitligheten på en produkt eller process sker genom att betrakta 

och svara på vad som orsakar felen, vilka sätt som orsakar felen och vad konsekvenserna blir. 

Vid en FMEA betraktar man varje felsätt på systemets ingående delar, därefter sätter man ett 

risktal, RPN (risk priority number) som sätts som produkten av sannolikheten av att felet eller 

risken skall uppträda och sannolikheten för upptäckt. I en feleffektsanalys (FMECA) införs 

också en kolumn för allvarlighetsgraden, även kallad kritikaliteten. Därefter börjar arbetet 

med att rekommendera lämpliga åtgärder för de fel och risker med högst RPN [2], [4]. Det 

viktigaste att göra vid arbete med FMEA eller FMECA är att organisera alla felorsaker i en 

mall så att de kan bedömas på ett likvärdigt sätt. Fördelen med att använda den färdiga mallen 

är att allt fokus kan inriktas på att söka och värdera riskfaktorer.  

Gemensamt för FMEA, FMECA och FTA  att man på ett överskådligt sätt kan upptäcka 

tillförlitlighets- och säkerhetsproblem som man tidigare inte haft kännedom om. Gemensamt 

är också att man behöver bryta ner allt till systemnivå och vara flera inblandade, även de som 

har tillverkat maskinen, för att få fram så mycket risker och felsätt som möjligt. De kräver 

därför mycket tid och resurser för att få fram de underlag som är nödvändiga.  

Nr 
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skap/ 

riskkälla 
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tillstånd 
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1 Granatg

rip-

/lyftdon 

Fallande 

föremål 

Last 

tappas 

A.  
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Risk för mindre allvarlig 

personskada. 

X 

 

 

X 

Endast utbildade operatörer får 

hantera utrustningen. 

X X 

 

  
Fig.4 – del ur tidigare feleffekt- och kritikalitetsanalys (FMECA) på gripdonet 
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3.5.3 ETA 

ETA är en analysmetod baserad på händelser som uppkommer i följd av varandra. 

Händelseträdet är användbart då man vill analysera effekterna av en funktion, eller då man 

vill analysera felet i säkerhetssystemet som orsakar en olycka. I det aktuella trädet listar man 

de komponenter som hör ihop, av direkt orsak till varandra. Slutligen fås ett risktal som 

beräknas av beroende faktorer [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4 PHL och PHA 

PHL avser att tidigt identifiera potentiella olycksrisker medan PHA identifierar potentiella 

vådahändelser samtidigt som man gör en inledande systemsäkerhetsvärdering. PHL och PHA 

är tillsammans en inledande analys som uppdateras efter hand och fördjupas allt eftersom med 

mer detaljerad information [4]. 

  

Fig.5 - Typisk ETA-mall  
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 Varför utvärderas en ny metod för risk- och säkerhetsanalys? 3.6

Teoribildningen STAMP utvecklas av följande punkter:   

 Det högre tempot på utveckling som finns i dagsläget ger en större teknologisk 

förändring - det är fortfarande viktigt att lära sig av de gamla misstag som har begåtts 

men då tekniken förändras och nya designer produceras kan denna lärdom bli 

ineffektiv eller försvinna helt. 

 Förminskad möjlighet att lära sig av erfarenheter - Tekniken utvecklas i ett högt 

tempo och nya produkter kommer ut på marknaden tätt efter varandra. Vid tidigt 1900-

tal var den ungefärliga tiden för att förvandla en nyutvecklad teknik till en 

kommersiell produkt 30 år. I dagsläget kan den nya tekniken komma till marknaden på 

tidigast sex till nio månader och sedan vara föråldrad efter fem år. Företagen har inte 

längre möjligheten att noga testa sina nya system eller sin design för att tillfullo förstå 

all den potential och möjliga risker som finns i produkten.  

 Förändring av olyckor - När teknologi och samhälle förändras, ändras även 

orsakerna som leder till olyckor vilket fångar upp ett behov att fånga upp dessa risker. 

 Nya typer utav risker - framsteg i vetenskap och samhälleliga förändringar leder till 

nya sjukdomar. Exempelvis blir missbruk mer vanligt och överanvändning av 

antibiotika leder till att människans immunförsvar försämras och bakterier blir allt mer 

resistenta. 

 Ökande komplexitet och koppling - komplexitet finns i många former och i de flesta 

fall ökar komplexiteten i de nya system som vi bygger. Vissa system är så komplexa 

att bara ett fåtal människor kan förstå det och ibland är systemet till och med för 

komplext för att dessa personer ska förstå det fullt ut. Detta är inget nytt, genom 

historien har uppfinningar eller ny teknik varit före ingenjörernas intelligens och detta 

har resulterat i att det blir ökade olycksfall/risker och inte förrens vetenskapen och 

informationen har kommit ikapp den nya tekniken har dessa eliminerats, men vid den 

tidpunkten kan det vara försent och en ny produkt är på ingång.  

 Minskad tolerans för olyckor - förlusterna som tillkommer från olyckor ökar med 

kostnaden av den potentiella förstörelsen från systemen vi bygger. Den nya 

vetenskapen och tekniken medför nya och större risker. Förlorad potential och 

ekonomiska förluster för vetenskapliga framsteg ökar för att vi lever i en tid där det 

kan ta upp mot 10 år och åtskilliga miljarder att bygga en rymdfarkost, men vid en 

olycka kan det handla om bara några sekunder för allt att gå förlorat. Detta kan sätta 

hela den ekonomiska balansen i gungning för ett företag och dess marknad. 

Framstegen som gjorts inom ingenjörskonsten är enligt Leveson oändligt stora men 

systemens säkerhet har inte följt med i samma utvecklingshastighet [1]. 
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För att kunna bygga säkra system i dagens samhälle krävs det, enligt Leveson, att synen på 

orsakssamband ändras. De gamla antagandena (tabellen nedan) passar bra in i dagens enkla 

system, det hon dock ställer sig frågande till är hur de passar in i dagens komplexa system.  

Old Assumption New Assumption 

Safety is increased by increasing 

system or component reliability; if 

components do not fail, then 

accidents will not occur. 

High reliability is neither necessary nor 

sufficient for safety. 

Accidents are caused by chains of 

directly related events. We can 

understand accidents and assess 

risk by looking at the chains of 

events leading to the loss. 

Accidents are complex processes involving the 

entire socio-technical system. Traditional event-

chain models cannot describe this process 

adequately 

Probabilistic risk analysis based on 

event chains is the best way to 

assess and communicate safety and 

risk information. 

Safety and risk may be best understood and 

communicated in ways other than probabilistic 

risk analysis. 

Most accidents are caused by 

operator error. Rewarding safe 

behavior and punishing unsafe 

behavior will eliminate or reduce 

accidents significantly. 

Operator error is a product of the environment 

in which it occurs. To reduce operator error we 

must change the environment in which the 

operator works. 

Highly reliable software is safe. Highly reliable software is not necessarily safe. 

Increasing software reliability will have only 

minimal impact on safety. 

Major accidents occur from the 

chance simultaneous occurrence of 

random events. 

Systems will tend to migrate toward states of 

higher risk. Such migration is predictable and 

can be prevented by appropriate system design 

or detected during operations using leading 

indicators of increasing risk. 

Assigning blame is necessary to 

learn from and prevent accidents or 

incidents. 

Blame is the enemy of safety. Focus should be 

on understanding how the system behavior as a 

whole contributed to the loss and not on who or 

what to blame for it. 

Fig.8 - Gamla och nya antaganden, enligt Leveson [1]. 
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Dessa gamla antaganden är, enligt Leveson väldigt inrotade och svåra att ta bort från 

systemsäkerheten. De nya antagandena är därför en viktig ”break-point” för att kunna skapa 

och uppfylla de nya målen till en ny teoretisk bakgrund. Nedan listas de och förklaras senare i 

5.2. 

 Fokus på komponentfel och tillförlitlighet. 

 Händelsekedjor. 

 Begränsningar vid riskbedömning. 

 Operatörens roll vid olyckor. 

 Programvarans påverkan i olyckor. 

 Förändrade system. 

 Fokus på systemets beteende. 
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 Pilotprojektet 4

Granatgripdonet är verktyget som lyfter ammunitionen från dess förvaringsplats i 

ammunitionshanteringsenheten till artilleripjäserna. Granatgripen är sammansatt med kranen 

som sitter på ammunitionshanteringsenhetens inre vägg. Sammansättningen mellan kran och 

gripdon är en tryckluftsförsedd vajer som gör att ammunition kan hanteras i uppåt och 

nedåtgående riktning. Den är avsedd att användas tillsammans med en pneumatisk 

luftcylinder vid lyft för att klara vikten hos de tunga granaterna där maxvikt för ett lyft är 50 

kg. Det finns även en lyftögla på granatgripdonet så att annan last i 

ammunitionshanteringsenheten kan lyftas. Det finns fyra olika kommandon på gripdonet, man 

kan lyfta och sänka med hjälp av trycklyft, gripa och släppa granaten med hjälp av mekanik. 

För att beordra gripen att släppa granaten finns i dagsläget en spärr som man måste hålla in 

för att detta kommando ska gå, gripdonet ska också känna en motvikt och linan ska inte 

behöva hålla upp donet, då känner gripdonet att granat ligger mot ett underlag och man kan 

utföra kommandot att släppa granaten. En något tydligare bild är bifogad i bilaga A. 

Fig.6 - Gripdonet och dess styrknappar  
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 Användning av gripdon 4.1

Vid användning är det viktigt att granatgripdonet hamnar på rätt position över ammunitionen 

för att den inte ska ha möjlighet att lossna vid lyft. En kort användarguide följer härmed för 

att ge inblick i hur utförandet fungerar:  

 När granatgripdonet sänkts och låst lasten visar låsmarkeringen att lasten är säkrad. 

Innan lasten lyfts måste låsspärr dras och hållas mot operatören.  

 Därefter skall knapp upp tryckas in tills gripdonet låser och låsmarkeringen flyttar sig 

uppåt.  

 Sedan kan låsspärren släppas och lasten föras vidare till artelleripjäs. Under lyft gör 

lastens tyngd att gripdonet hela tiden är säkrat.  

 På samma sätt fungerar avlastningen, men då skall knapp ned hållas in samtidigt 

som  låsspärr  dras mot utföraren när ammunitionen ligger i artelleripjäsen. 

 

 

 

 

Fig.7 - Gripdonet och dess låsspärr  



  

  20 (49) 

 Tidigare förbättringsarbeten med granatgrip-/lyftdon 4.2

Det tidigare arbetet med att ta fram en risk- och säkerhetsanalys startade då en person kom till 

skada vid en demonstration av gripdonet.  

BAE Systems genomförde med anledning av olyckan en utredning på hur säkert gripdonet 

egentligen var. Analysen gjordes genom att använda sig utav en PHL samt PHA där följande 

källor samt risker identifierades: 

PHL:   Tung last, fallande last och motverkande krafter (lyftdon) 

PHA:   Granat tappas och orsakar personskada, skadas, orsakar egendomsskada eller 

granat tappas och lyftdonet orsakar personskada.  

Analyserna som användes därefter var FTA och FMECA för att slutligen ge följande 

rekommendationer: 

- Granatgrip-/lyftdonet skall endast hanteras av utbildad personal 

- Granatgrip-/lyftdonet skall märkas med en skylt ”får endast köras av utbildad 

personal” 

- Hantering i mörker får endast utföras av utbildad och erfarna operatörer 

- Endast horisontellt orienterade granater får hanteras 

- Operatör får inte befinna sig med exempelvis ansikte direkt över granatgrip-/lyftdon 

när det är belastat 

- Den mänskliga faktorn måste tas hänsyn till, skiftbyte är av vikt.  
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 STAMP 5

 Tillämpning av STAMP 5.1

Problematiken som kan uppstå från punkterna i 3.6 gör att Leveson vill ändra tankebanorna 

vid utformning av ett nytt verktyg. Följande punkter är tillämpningen av dessa.  

Idag är systemen för komplicerade för att testas och många av olyckorna härrör från 

oförutsedda interaktioner och därför har hon skapat en ny teoretisk bakgrund för 

systemsäkerhet som kallas STAMP och målen är följande:  

 Lägga fokus på annat än komponentfel och mänskliga felfaktorer. Därför bör modellen 

innehålla hela det sociotekniska systemet (samhälle, föreskrifter och kultur).   

 Skapa en mer vetenskaplig väg för hur en olycka uppstår och hur man kan arbeta för 

att förhindra olyckor i framtiden, modellen bör alltså tydliggöra olyckorna och ha rätt 

förutsättningar för att de ska kunna utredas. 

 Inkludera systemets konstruktionsfel och dåligt fungerande systemsamspel. Den nya 

modellen måste ta hänsyn till att olyckor kan uppkomma från bristfälligt 

systemsamspel.  

 Arbeta för, och uppmuntra nya typer av riskanalyser och faror som sträcker sig långt 

in i de högteknologiska systemen som kan hantera komplex programvara och 

mänskliga handlingar. Exempelvis så kan den nuvarande riskanalysmetoden FTA inte 

hantera de mänskliga felen eller de som uppstår i programvaran. Genom att göra sin 

riskanalys med en annan teoretisk bakgrund medför att nya risker kan identifieras för 

mer komplexa system.   

 Förändra synen från att ha fokuserat på människors avvikelser från normalt beteende 

till att fokusera på de faktorer som formar det mänskliga beteendet. Modellen bör 

inkludera motivet bakom det mänskliga beteendet och de faktorer som påverkar 

beteendet.  

 Ändra betoningen på olycksanalysen från orsak till att förstå olyckor i termer av 

orsaker som gör att händelser och fel uppstår. Här bör man designa ett säkert system 

istället för att lägga skulden på operatören. 

 Att inte undersöka de händelser och förhållanden som är inblandade i olyckor utan att 

undersöka de processer som är inblandade i olyckor. Processer behandlar en rad olika 

händelser och förhållanden vilket gör att man får en helhet. Med andra ord en liknande 

fokusering på processer som i exempelvis Lean. 

 Uppmuntra till flera olika synvinklar och tolkningar som gör att faktan i datan skall 

separeras från de olika tolkningarna som operatörer, chefer och tillsynsmyndigheter 

gör. 

 Bidra till mätningar och analyser av prestanda. Dagens datorer tillåter att väldigt 

mycket data kan lagras, problemet ligger i hur hanteringen av datan sköts för att 

använda den på rätt sätt för att nå sina mål inom säkerhet. En ny modell bör istället 

tillhandahålla lämplig data så att beslut kan fattas tidigt under design- och 

utvecklingsfasen. 
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 Nya antaganden i STAMP 5.2

5.2.1 Fokus på komponentfel och tillförlitlighet 
Ett nytt antagande i ett modernare system ska vara att hög tillförlitlighet varken är nödvändig 

eller tillräcklig för att skapa säkerhet. Istället för att fokusera på komponentfel och 

tillförlitlighet ändras fokus till systemets faror och hur förekomsten elimineras eller reduceras. 

Analysteknikerna som tillämpar “bottom-up” (exempelvis FMEA) och de som tillämpar “top-

down” (exempelvis FTA) är ej lämpliga för säkerhetsanalyser om fokus ligger på att förhindra 

eller minska komponentfel.  

5.2.2 Händelsekedjor 

Det som är kritiskt med händelsekedjor är att alla händelser antas orsakas av det föregående i 

kedjan och inte händelser som uppstår utan någon som helst anknytning till en annan. 

Leveson menar istället att händelsebaserade modeller har begränsad förmåga att representera 

olyckor som komplexa processer, då de inte får med viktiga delar såsom brister i organisation 

och ledning.  

5.2.3 Begränsningar vid riskbedömning 

De nuvarande metoderna för att värdesätta riskerna i ett system är baserade på kombinationen 

av hur stor sannolikheten är att få ett komponentfel och av uteslutande händelser. Enligt 

Leveson är dessa metoder ej lämpliga då de hanteras av mjukvara och en operatör som i sin 

tur har bristfällig kunskap om riskerna och tar värderingens risktal ur luften. Som ett resultat 

av detta, utelämnas de kritiska faktorerna som skapar risker då säkerhetsanalytikern inte vet 

hur han ska bedöma sannolikheten att ett fel kommer att inträffa.   

5.2.4 Operatörens roll vid olyckor 

Efter att en olycka skett är det lätt att se vad operatören har gjort för fel eller vad de gjort/inte 

gjort för att undvika skada. Leveson menar att de ofta får skulden för att de missat information 

som visade sig bli ödesdigert. Man borde istället granska vilka processer som leder till 

händelsen och på det sättet få insikt hur svårt det var för operatören att se olyckan innan den 

inträffade.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9 – Bristfälligt systemsamspel 
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Bilden ovan visar bristerna mellan designern och operatörens olika system. Samspelet mellan 

designer, operatör och det aktuella systemet måste ändras i samspel med varandra. 

Operatörens beteende påverkas av miljön de arbetar i och för att förhindra att operatören gör 

fel, måste såväl systemens utformning som arbetsmiljö ändras. 

5.2.5 Programvarans påverkan i olyckor  

Traditionellt sett anses en programvara med hög tillförlitlighet vara säker. Problemet är att det 

i dagsläget är vanligt med programvara som är för komplext för det mänskliga förståndet. Det 

ökade samspelet mellan komponenter som innehåller programvara, samtidigt som förståelsen 

är bristfällig medför det att risker kan implementeras i systemet under utvecklingsfasen utan 

att bli upptäckta. Leveson menar istället att väldigt tillförlitliga programvaror är 

nödvändigtvis inte säkra. En ökad tillförlitlighet på programvaran och färre fel har en väldigt 

liten påverkan inom säkerhet. I systemet granatgrip-/lyftdon så finns ingen programvara, de 

enda ingående komponenterna är mekaniska eller pneumatiska och det är en operatör som 

utför kommandon som ”upp, ner, greppa, släppa”.  

5.2.6 Förändrade system 

För att kunna anpassa systemen över tid måste de vardagliga modellerna betrakta hela 

processen i olyckorna. Dessa processer behöver vara tillräckligt heltäckande för att inkludera 

händelser, system och mänskligt beteende som ändras över tid istället för att bara se på 

enstaka händelser och mänskliga handlingar. Enligt Leveson är de nuvarande systemen 

otillräckliga för att förklara de organisatoriska samt sociala faktorer som finns i de 

anpassningsbara sociotekniska systemen, istället bör olyckssambanden ses som en komplex 

process som också innehåller hela den sociotekniska biten.  

5.2.7 Fokus på systemets beteende 

I det traditionella synsättet är det, enligt Leveson, en nödvändighet att tilldela någon skulden 

och att lära sig utav detta för att förhindra olyckor eller incidenter. Istället bör fokus enligt 

henne ligga på att förstå hur systemets beteende som helhet bidragit till förlusten och inte på 

vem eller vad som orsakat förlusten. 

 Fokus på system i STAMP 5.3

I traditionella orsakssamband är olyckor ofta sammankopplade med varandra. För att kunna 

förhindra att dessa olyckor sker är det därför bra att definiera vad en olycka egentligen är. 

Man kan säga att en olycka är definierad som en oplanerad eller oönskad händelse som leder 

till förlust. Detta kan vara en förlust som i ett dödsfall, men kan också vara förluster av 

maskiner, verktyg, uppdrag eller finansiella tillgångar. Dessa förluster kan bero på allt från att 

verktyg eller maskiner går sönder till störningar i ett system. 

Målet för att förhindra dessa olyckor är att ta kontroll över systemen och styra dess beteende 

genom att upprätthålla dess säkerhetsbegränsningar i sin design och funktion. För att lyckas 

med och förstå varför en olycka inträffade måste man bestämma varför kontrollen var 

ineffektiv och för att förhindra framtida olyckor behöver fokus skifta från att förhindra 

misslyckanden till att designa och implementera kontroller som är rätt utförda från början. 

Olycksmodellens teoretiska bakgrund STAMP är konstruerad efter dessa principer och 

innehåller tre punkter som är av väldigt stor vikt.  
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 Safety Constraints (Säkerhetsbegränsningar) – händelser som leder till förlust 

orsakade av att säkerhetsbegränsningarna inte varit tillräckligt genomdrivna. För att ge 

den säkerhet som samhället kräver på system idag måste man först identifiera 

säkerhetsbegränsningarna, därefter måste man utforma effektiva kontrollsystem för att 

sköta processen. Idag är denna process betydligt svårare att utforma då systemen 

består av ny och komplex teknik.  

 Hierarchical safety control structures (hierarkiska säkerhetskontrollstrukturer) - om 

system ses som hierarkiska kan man, enligt Leveson säga att varje nivå bidrar till 

begränsningar i underliggande nivå. Kontrollprocesser låter information flöda mellan 

nivåerna och det är detta som lägger grunden till hur begränsningar sätts. Mellan varje 

nivå krävs en kommunikation i båda leden för att på ett effektivt sätt kunna göra nya 

säkerhetsbegränsingar i nivån under och återkoppling av resultaten till det högre ledet 

(Fig.10 nedan). Varje nivå behöver ansvarsområden för vad den har för uppgift att 

rapportera i de olika kanalerna.  
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Fig.10 - Hierarkisk säkerhetskontrollstruktur  
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 Process models (processmodeller) behövs för att kunna kontrollera en process. Det 

första som behöver definieras är säkerhetsbegränsningarna som drivs (påtvingas) av 

varje styrenhet i det hierarkiska säkerhetskontrollstrukturen. Handlingar utförs nedåt i 

kanalerna medan observationer ges som feedback i observationskanalerna uppåt. Det 

sista steget är att människa/maskin behöver en modell för processen som skall 

kontrolleras för att kunna utföras med förståelse. Olyckor kan uppstå då operatörens 

processmodell inte stämmer överens med systemet som kontrolleras samtidigt som 

han utfärdar osäkra kommandon.  

  

Fig.11 - enkel processmodell  
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 STAMP – åtta principer 5.4

Grundläggande för systemsäkerheten inom de tekniska företagen är att de jobbar med att 

identifiera olyckor, förluster eller faror som det senare sätts säkerhetskrav och –begränsningar 

till. I jämförelse med Leans 14 principer återkommer det även principer för tillämpning i 

STAMP för framtagande av säkerhetsrutiner.  

Princip 1 - Definiera olyckor och oacceptabla förluster 

Det första steget är att definiera olika typer av olyckor och förluster som kan uppstå när 

systemet visar sig vara bristfälligt. Eftersom en olycka är definierad som en oplanerad eller 

oönskad händelse som leder till förlust så gäller det i detta skede att kunna skilja på vad som 

är olyckan, och vad som är förlusten. Det gäller även att kunna skilja den från nästa punkt 

som är orsaken att en olycka kan ske.  

Princip 2 - Systemets faror 

En fara i systemsäkerhet är definierad som - ett systemtillstånd eller en uppsättning villkor 

som med en uppsättning av värsta tänkbara miljöförhållanden, leder till en olycka. Av 

praktiska skäl ska definitionen utesluta tillstånd som systemet normalt måste befinna sig i för 

att utföra uppdraget. Genom att begränsa definitionen av faror till tillstånd där systemen aldrig 

får befinna sig i får ingenjören, enligt Leveson, större möjlighet att utforma systemet utan 

dess faror.   

Princip 3 - Dra systemgränserna 

Vad som utgör en fara beror vart systemgränserna är dragna. Det är personen som definierar 

systemet som väljer att sätta gränserna. Det bästa sättet att definiera dessa gränser är att sätta 

dem så att förhållandena tillhörande olyckorna kan kontrolleras av systemingenjören. Kravet 

på kontrollen gör att man kan särskilja på faror och olyckor. Då systemet befinner sig som 

delsystem i ett hög-nivå system kan man inte kontrollera över systemets faror. Men så fort 

gränserna är dragna kan systemdesignern bara hållas ansvarig för olycksfaktorerna som de har 

möjlighet att kontrollera, inkluderat de säkerhetsbegränsningar som skickats från en högre 

position. På så vis ser man till att alla systemets faror blir borttagna eller åtminstone 

kontrollerade.  

 Fig.12 

Tabellen anger vilket system riskanalysen är på. I vårat fall är systemgränsen dragen vid 

granatgripdonet. Sedan gäller det att lista möjliga olyckor eller förluster som kan uppstå i det 

angivna system. Därefter anger man de faror som kan leda till att olyckan inträffar. 

Princip 4 - Identifiera riskerna i systemet på hög nivå 

Av praktiska skäl bör man börja med att identifiera riskerna i ett fåtal hög-nivå system. På så 

sätt undviker man att identifiering och analysprocess blir oorganiserad eller ofullständig. 

Principen är dock ej tillämpbar i resultatet eftersom avgränsningen på detta projekt var att 

enbart utföra testet på delsystemet ”granatgrip-/lyftdon”.     

System Olycka Exempel på fara 
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Princip 5 - Systemets säkerhetskrav och –begränsningar 

Då system- och komponentfaror har identifierats börjar arbetet med att specificera säkerhets- 

och konstruktionsbegränsningar som behövs för att förhindra faror i det aktuella systemet för 

konstruktör eller designer. Ofta uppstår konflikter mellan risker i hög-nivå system eller i det 

aktuella systemet och att kunna identifiera dessa i ett tidigt skede kommer leda till bättre 

lösningar.  

 

Exempel på fara Säkerhetskrav 

Fig.13  

Princip 6 - Struktur på säkerhetskontroll 

Säkerhetskrav och säkerhetsbegränsningar på systemet måste integreras i systemets design 

och säkerhetskontrollstruktur. Även andra säkerhetskrav och -begränsningar på systemet 

såsom drift, underhåll och uppgraderingar bör finnas med i designen av en 

säkerhetskontrollstruktur på organisation och social nivå ovanför de aktuella systemet. 

Skapandet av dessa system är väldigt lika de vanliga systemen och börjar med att identifiera 

krav och begränsningar för systemet. Det som bör tänkas på är att någon måste vara ansvarig 

och att feedbackflöde finns så att noggranna ändringar i processmodellerna kan göras (se 

Fig.10). 

Princip 7 - Säkerhetskontroll för tekniska system 

Eftersom det är osannolikt att ett fåtal krav på säkerhetskontrollstrukturen skall fungera för 

alla företag måste varje organisation bestämma deras egna säkerhetsmål och vilka krav och 

begränsningar systemen måste ha för att nå dem. Alla beståndsdelar i strukturen måste ha 

fastställd information om exempelvis den övergripande rollen, ansvarsområden och vad som 

skall kontrolleras. Krav för processmodell, samordning och kommunikation måste 

bestämmas. Faktorer inom miljö och beteenden som kan påverka komponenters förmåga att 

fullfölja sina ansvarsområden (se Fig.10). 

Princip 8 - Säkerhetskontroll i sociala system 

Ibland behöver strukturen ses över i företagets sociala system eftersom det ofta förändras över 

tid. En uppdatering kan behöva göras för att utesluta att fel uppkommer från dessa (se Fig.10). 

 STPA - verktyget 5.5

Den huvudsakliga orsaken för att utveckla en ny metod för att göra en riskanalys är att 

inkludera de nya faktorerna i STAMP som inte hanteras av äldre metoder. Ett annat mål är att 

ge vägledning till att få ut ett bra resultat av analysen och att den fått med alla nödvändiga 

delar för att vara ett komplett underlag för vidare kvalitetsutveckling av relevanta system eller 

produkter.  

Enligt Leveson hjälper de tidigare riskanalyserna oftast inte designern att identifiera riskerna, 

utan det får designern göra själv (eller med hjälp utav konstruktör och andra relevanta). STPA 

använder sig därför utav ledord för att hjälpa designern i sin analys. Leveson nämner också att 
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en annan fördel är att STPA kan göra en analys av en produkt eller process innan en design för 

den har skapats, detta beror på att STPA använder sig utav top-down metodik. I denna rapport 

kommer vi dock att kolla på ett redan befintligt system.  

Säkerhetsstyrningen i utvecklingsprocessen gör att kostnaden kan reduceras kraftigt, eftersom 

den utesluter konstruktionsfel efter att designen är gjord. Vidare menar Leveson att STPA är 

mer kraftfull när det gäller att identifiera fler orsaksfaktorer och farliga scenarier. Speciellt de 

faror som berör mjukvara, systemdesign och den mänskliga faktorn.  

Då en STPA-analys görs på ett redan befintligt system gäller det att följa grunderna i STAMP 

innan man börjar med sin analys.  

STPA utgår från de grundläggande tillvägagångssätten inom systemsäkerhet, och som de 

flesta analysmetoder uträttar: att definiera olyckor eller förluster, identifiera risker som är 

förknippade med dessa olyckor och att sätta upp säkerhetskrav för att en olycka inte skall 

inträffa. Det som gör STPA unikt är att det efter dessa moment läggs till en kontrollstruktur. 

STPA använder sig sedan utav denna kontrollstruktur för sitt kommande arbete. Dessutom tas 

inga RPN fram för att slutföra metoden, utan den identifierar istället ett större antal orsaker 

såsom interaktionsbrister som kan härstamma från konstruktionsfel eller riskabelt samspel 

mellan komponenter i vad som förmodades vara ett säkert system. 

STPA har två huvudsteg i sin analys: 

1.  Identifiera risken som kan leda till ett farligt tillstånd. Farliga tillstånd som resulterat 

från systemets säkerhetsbegränsningar och som kan uppstå på grund av: 

 Ej utförd/tillhandahållen order orsakar risk. 

 Utförd/felaktig order orsakar risk. 

 Order ges för tidigt/för sent eller felaktigt i sekvensen. 

 Order stoppas för tidigt eller försent vilket orsakar en risk. 

 

Kontrollåtgärd 

(Order/Kommando) 

 

Ej utförd/      

tillhandahållen order 

orsakar risk 

Utförd/felaktig  

order orsakar risk. 

Order ges för    

tidigt/                

för sent eller 

felaktigt i   

sekvensen 

Order stoppas 

för tidigt eller 

försent och 

orsakar risk 

Fig.14  

2.  Avgöra hur potentiella risker som identifierats i Steg 1 kan inträffa. 

 För varje osäker kontrollåtgärd ska det undersökas vilka delar som ingår i kontroll-

loopen för att se om någon del kan vara anledningen till denna osäkerhet. Därefter 

skall man utfärda säkerhetsbegränsningar åt dessa. Kontroll-loopen har fyra stycken 

huvuddelar där osäkerheten i processen kan inträffa.  
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Det första är osäkra in-kommandon. Om styrningen är bristfällig från den hierarkiska 

kontrollstrukturen så påverkar också det processen som operatören arbetar med/i. 

Det andra är bristfällig uppbyggnad av hård- eller mjukvara så när systemet ändras kan 

datan bli osäker.  

Det tredje är ofullständig eller felaktig processmodell för operatör i aktuellt system. 

(Inconsistent, incomplete, or incorrect process models - komponentfel uppkommer 

oftast från oförenlig processmodell som är skapad för operatören med det egentliga 

processtillståndet). 

Det fjärde faktorn som kan skapa osäkerhet är då kommandon som styr 

säkerhetsbegränsningarna i den styrda processen inte genomförs. Detta skulle kunna 

bero på fel eller misslyckande i referenskanalen som sköter kommandona. En annan 

sak kan vara att själva ställdonet eller komponenten som utför kommandot är trasigt 

eller felaktigt utfört. Det tredje är att deras utförande kan bero av andra kontrollerade 

processer för att själva kunna bli utförda. 

 

Fig.15 – Kontroll-loop  
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 Ta hänsyn till hur konstruktionskontrollen kan försämras med tiden och bygg in ett 

skydd till detta. 

 Hantera risker som uppstår av försämringar och säkerställa att 

säkerhetsbegränsningarna verkställs vid förändringar. 

 Gör effektivitetsrevisioner där antaganden som ligger till grund för en 

riskanalys för revision och kontroll, att oplanerade förändringar som bryter mot 

säkerhetsbegränsningarna kan upptäckas. 

 Olycks- och händelseanalyser för att spåra avvikelser till olika risker och 

system.  

För att genomföra en riskanalys enligt STAMP och STPA så underlättar det om man följer de 

olika steg som bilderna nedan påvisar. Stegen i Fig.16, 1 och Fig.16, 2 motsvarar varandra.  

Först måste man dock definiera systemet, som i denna rapport är granatgrip-/lyftdonet.  

 
Fig.16, 1 

Fig.16, 2  
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 Resultat 6

 Definiera systemets olyckor/oacceptabla förluster och ange dess faror 6.1

Det första steget är att identifiera de faror som kan uppstå i systemet. Detta steg gjordes med 

hjälp utav en systemsäkerhetsingenjör som annars brukar jobba inom det marina på BAE 

Systems. Vad som det lades märke till var att det i detta steg krävs hyfsat god kunskap om 

systemet och att det vore bättre att ha en genomgång med mer relevanta personer inom 

området, exempelvis systemsäkerhetsingenjör med ansvar för ARCHER-systemet 

(handledare), konstruktör med insyn i gripdonet, reparatör eller underhållsingenjör. Varför 

testet gjordes med en annan person var att det på detta sätt inte skulle påverka denna studie 

och identifiera samma risker eller att resultatet blivit riktat mot det som framkommit av deras 

tidigare analys. Istället hade vi möjlighet att få fundera lite själva vilka risker som är möjliga i 

systemet. I fig.17 nedan så framgår alla de faror som kan uppstå från de olyckor som 

definierats. Alla härstammar i sin tur från delsystemet ”granatgripdonet”.  
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System Olycka Exempel på fara 

Granatgripdon Operatör får granat på sig 1. Gripdonet  greppar granat på fel position i 

höjdled 

2. Granatgripen greppar granat på fel position 

i sidled 

3. Operatör har beordrat ”släpp” 

Operatör klämmer sig 1. Hand på granat som förflyttas 

2. Operatör ser sig inte om  

Operatör får donet i huvudet 1. Gripdonet är inte i sitt parkeringsläge då 

det inte används 

2. Operatör befinner sig ovanför gripdonet 

3. Granatgripen greppar granat på fel position 

4. Operatör har beordrat ”släpp” 

Granat eller tändrör skadas 1. Granatgripen greppar granat på fel position 

2. Granaten slår i vägg el. dylikt 

3. Operatör har beordrat ”släpp” 

4. Operatör ser sig inte om 

Container går sönder 1. Granatgripen greppar granat på fel position 

2. Gripdonet tappar granaten 

3. Operatör har beordrat ”släpp” 

4. Operatör ser sig inte om 

Archers laddningsstation går 

sönder 

1. Granatgripen greppar granat på fel position 

2. Operatör har beordrat ”släpp” 

3. Operatör ser sig inte om 

Operatör får annat 

lyftmaterial på sig 

1. Lasten är ej säkrad 

2. Operatör har beordrat ”släpp” 

Fig 17 - System, olycka och dess faror 

Tabellen är vanlig i alla sorters säkerhetsarbete och finner sig även i STAMP och STPA  
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 Systemets säkerhetsbegränsningar och -krav 6.2

Därefter skall systemets säkerhetsbegränsningar och krav tas fram för att förhindra att faror 

uppstår vid användning av granatgripen. Detta görs genom att lista alla faror och sätta 

säkerhetsbegränsningar till dessa. Fig.18 nedan återspeglar detta.  

 

Exempel på fara Säkerhetskrav 

Gripdonet  greppar granat på fel position i 

höjdled 

Gripdonet måste alltid greppa granaten i rätt 

position i höjdled 

Gripdonet  greppar granat på fel position i 

sidled 

Gripdonet måste alltid greppa i rätt position i 

sidled 

Hand på granat som förflyttas Händer får aldrig vara på granat under lastning 

och förflyttning 

Gripdonet är inte i sitt parkeringsläge då det 

inte används 

Gripdon måste sitta i parkeringsläge då den inte 

används 

Operatör befinner sig ovanför gripdonet Operatör får ej ha huvud ovanför gripdon  

Granaten slår i vägg el. dylikt Operatör måste ha kunskap om hantering  

Lasten är ej säkrad Last måste vara säkrad innan utförande 

Operatör har beordrat släpp Ordern släpp skall inte kunna utföras innan last 

har motvikt 

Operatör ser sig inte om Annan operatör får inte befinna sig på den 

andres rörelsemönster 

Fig.18 – systemets säkerhetsbegränsningar och -krav   

Dessa säkerhetskrav är nu lämpliga att skicka till konstruktör eller designer för ett första steg i 

förbättringsarbetet. I säkerhetskravet; ”gripdonet måste alltid greppa på rätt plats”, måste 

konstruktören eller designern tänka ut något som gör att gripen inte kan greppa på fel plats, 

till exempel att den måste hålla ett visst avstånd från kanten. Säkerhetskravet ”händer får 

aldrig vara på granat under lastning och förflyttning”  är svårare att konstruera bort. Där kan 

varningsskyltar vara att föredra.   
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 Designa systemets kontrollstruktur 6.3

 

 

Designen av kontrollstrukturen togs fram med handledare på företaget och resulterade i 

ovanstående figur. Fokus lades på de steg som direkt kan påverka gripdonet, systemet har 

dock gjorts lite större för att se ifall det är något annat som skall kunna påverka. De 

kontrollåtgärder som var kritiska och som har möjlighet att skapa risker i systemet är de 

mellan chef/övningsledare och operatör, mellan operatör och granatgrip/-lyftdon och 

kommunikationen mellan chef/övningsledare till eventuella åskådare.  

Utifrån dessa kommandon har det kommit fram till att följande kontrollåtgärder kan orsaka 

skada (fig.20-22): 

  

Fig.19 - systemets kontrollstruktur  
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 Analysera kontrollåtgärderna (STPA steg 1) 6.4

 

Operatör av amH → gripdon 

 

Order/Kommando: Ej utförd eller 

tillhandahållen order 

orsakar risk 

Utförd eller 

felaktig order 

orsakar risk. 

Order ges 

för tidigt/för 

sent eller 

felaktigt i 

sekvensen 

Order 

stoppas för 

tidigt eller 

försent och 

orsakar risk 

Höj utan granat N/A N/A N/A N/A 

Sänk med granat N/A N/A N/A N/A 

Sänk utan granat N/A N/A N/A N/A 

Greppa N/A Operatören 

greppar granat på 

fel ställe 

Operatören 

greppar 

granat på fel 

ställe 

N/A 

Släppa N/A N/A Operatören 

beordrar ”slä

pp” före det 

att granat 

ligger i 

magasinet 

N/A 

Flytta med granat N/A N/A Operatören 

flyttar 

gripdon 

innan han 

sett sig om 

Operatör 

flyttar 

gripdon för 

långt 

Chef/övningsledare (säkerhetskontrollant) → operatör av amH 

Order/Kommando: Ej utförd eller 

tillhandahållen order 

orsakar risk 

Utförd eller 

felaktig order 

orsakar risk. 

Order ges 

för tidigt/för 

sent eller 

felaktigt i 

sekvensen 

Order 

stoppas för 

tidigt eller 

försent och 

orsakar risk 

Fyll på N/A Operatör fyller på 

fel typ av granat 

N/A N/A 

Fig.20  
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Flytta utan granat N/A N/A Operatör 

flyttar 

gripdon 

innan han 

sett sig om 

Operatör 

flyttar 

gripdon för 

långt 

Fig.21  

Egentligen finns det risk till olycka i operationen då operatören beordrar ”släpp före det att 

granat ligger i magasinet”. Själva olyckan kan dock bara uppkomma då operatören slår i 

någonting som utlöser att granaten tappas samtidigt som kommandot utförs.   

Chef/Övningsledare → åskådare 

Order/Kommando: Ej utförd eller 

tillhandahållen order 

orsakar risk 

Utförd eller 

felaktig order 

orsakar risk. 

Order ges 

för tidigt/för 

sent eller 

felaktigt i 

sekvensen 

Order 

stoppas för 

tidigt eller 

försent och 

orsakar risk 

Ge order att 

förflytta sig ut från 

säkerhetszonen 

Chef/övningsledare 

ger ingen order/ 

åskådare uppfattar 

inte.  

N/A Chef/övning

sledare ger 

inte ordern 

innan 

laddning 

startar 

Chef/övning

sledare antar 

att 

åskådarna 

lämnar 

säkerhetszon

en after att 

han gett dem 

ordern. Men 

de stanna 

kvar. 

Fig.22  

 Undersökning av systemets kritiska kontroll-looper (STPA – steg 2) 6.5

För varje osäker kontrollåtgärd (rödmarkerade ovan) undersöktes därefter vilka delar som 

ingår i respektive kontroll-loop och vilka styrdelar processen innehåller. En kontroll-loop har 

utförts för de osäkra kontrollåtgärderna: 

 Operatör fyller på fel typ av granat 

 Operatör greppar granat på fel ställe 

 Operatör beordrar ”släpp” före det att granat ligger i magasinet 

 Operatör flyttar gripdon innan han hunnit se sig om 

 Operatör flyttar gripdon för långt 

 Chef/övningsledare ger ingen order/åskådare uppfattar inte 
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 Chef/övningsledare ger inte ordern innan laddning startar 

 Chef/övningsledare antar att åskådarna lämnar säkerhetszonen efter att han gett 

ordern, men de stannar kvar.  

Genom att följa mallen för kontroll-looper (fig.15) har det kommit fram till att följande 

potentiella brister i systemet är det som skapar en fara, som i sin tur leder till skada. Bristfällig 

kommunikation är det som gör att operatören fyller på fel typ av granat (Fig.23). 

Missuppfattningen gör att fel order skickas till operatören, som i sin tur fyller på fel typ av 

granat. De yttre faktorerna som kan orsaka skada är att ljudet är så pass högt att operatör inte 

hör övningsledarens kommando. Övningsledaren har också ett ansvar att rätt granat laddas, 

därför måste han se till att stå på rätt position för att kunna inspektera vilken granat som fylls 

på. Eftersom operatören tror att han laddar rätt granat är det här operationen leder till fara.  

 

Då operatör greppar granaten på fel ställe (fig.24 nästa sida) så kan in-kommandon till 

operatören vara bristfälliga. Bristen i operatörens processmodell kan vara att han tror att han 

är rätt upplärd. Det som påverkar operatörens arbetsutförande kan vara mörker och stress så 

att han inte ser eller hinner vara noggrann då han styr gripdonet. Vidare i loopen är det 

antingen komponentfel på gripdonet eller den visuella feedbacken till operatören som kan 

orsaka skadan.  

  

Fig.23  
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Om operatör beordrar ”släpp” före det att granaten ligger i magasinet med motvikt finns det 

risk att granaten tappas om den utsätts för en stöt eller ett hastigt ryck. På så sätt finns det risk 

att granaten lossnar ur gripdonet och orsakar skada. Det som påverkar operatören att utföra 

kommandot kan vara stress, eller medvetet för att spara tid. Processmodellen för operatören 

bör ses som bristfällig då han inte vet konsekvenserna av hans utförande och hans 

processmodell bör ses över.  

  

Fig.24  

Fig.25  
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Då operatören flyttar gripdonet innan han hunnit se sig om (Fig.26) finns det risk att annan 

personal befinner sig i samma område som operatör. Det som kan uppstå är att de stöter in i 

varandra och att fall från container sker eller att granat lossnar och skadar operatör, 

ammunitionshanteringsenheten eller annan kringutrustning.  

Fig.26  

Om operatören istället flyttar gripdonet för långt (Fig.27) finns det risk att granaten slår i 

kringutrustning eller annan personal som resulterar i skada.  

 
Fig.27  
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Då chef eller övningsledare inte ger någon order eller då åskådare inte uppfattar given order 

finns det risk att operatören startar sitt arbete medan de befinner sig innanför säkerhetszonen. 

Övningsledaren kan tro att han inte behöver närvara vid laddning av pjäsen. Skulle operatör 

starta arbetet medan åskådarna fortfarande är kvar i riskzonen kan processen leda till olycka. 

Det kan också vara så att åskådarna inte uppfattar order från övningsledaren och de tror inte 

att de behöver lämna säkerhetszonen.  

 

Fig.28  
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Om chefen inte ger ordern innan laddningen startar (Fig.29) är risken att åskådarna inte hinner 

lämna säkerhetszonen och skada kan uppstå om operatör startar laddning av pjäsen.  

 

Fig.29  

Utfallet i (Fig.30) blir lika som i (Fig.29) vilket skapar en risk som kan leda till skada.  

 

Fig.30 
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 Nya säkerhetsbegränsningar 6.6

Säkerhetsbegränsningar för de farliga styråtgärderna i kontroll-looperna: 

 

1. SC-Chef Chef måste säkerhetsställa att rätt granat laddas och att operatör 

uppfattat given order.  

2. SC-OP OP måste säkerhetsställa att rätt granat laddas. Därför får endast 

laddning i dagsljus eller med belysning ske. 

3. SC-OP OP får inte utföra kommandot då han inte vet att gripdonet är i rätt 

position. Han måste även ha bra kunskap om hanteringen.  

4. SC-GD Gripdon skall inte kunna greppa då positionen är fel. 

5. SC-OP OP får inte beordra släpp innan det att granaten ligger i motviktsläge 

6. SC-GD Släppknapp skall inte kunna utlösas innan last har motvikt. 

7. SC-OP OP måste säkerhetsställa att ingen befinner sig i vägen innan rörelse. 

8. SC-Chef Chef/övningsledare måste ge order samt säkerhetsställa att åskådare har 

lämnat säkerhetszon innan hantering av GD påbörjas. Han måste även 

förvissa sig om att han har uppsikt över hela säkerhetszonen. 

9. SC-OP/Chef Operation får endast ske i dagsljus eller under belysning. 

10. SC-OP Stressmomentet måste ses över och krav i operatörens processmodell 

måste meddela hur länge han får jobba etc. på grund av utmattning. 
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 Diskussion 7

 Värdering av resultat 7.1

De rekommendationer BAE Systems angivit i en tidigare systemsäkerhetsanalys på gripdonet 

riktar man riskhanteringen till operatören. För att förhindra detta är det bättre att arbeta med 

att säkra upp systemen enligt 5.3 där man säger att man behöver ta kontroll över systemet och 

styra dess beteende genom att upprätthålla säkerhetsbegränsningar som tagits fram i design 

och funktion. För att förhindra framtida olyckor behöver man skifta fokus från att förhindra 

misslyckanden till att designa och implementera säkerhetsbegränsningar och 

rekommendationer i systemet. 

Genom examensarbetet har vi skapat en möjlighet för BAE Systems att utföra en risk- och 

säkerhetsanalys på ett nytt angreppssätt och kan i fortsättningen göras genom att följa stegen i 

STPA med STAMP som teoretisk grund. Huruvida verktyget är lika snabbt eller mindre 

resurskrävande är svårt att säga då alla delar inte riktigt är uppfyllda. Det som saknas är 

rekommendationer till de säkerhetskrav som framkom av steg två och sex i utförandet. Dessa 

rekommendationer skall implementeras  av säkerhetsansvarig samtidigt som konstruktör eller 

designer måste se till att säkerhetsbegränsningarna blir verkställda i designen och att man i det 

fortsatta arbetet, likt PDCA inom kvalitetsteknik, bör upprepa STPA-cykeln tills alla risker är 

eliminerade.   

Om verktyget är lika heltäckande är svårt att säga då studien är väldigt liten och anpassad till 

att lägga fram de viktigaste delarna ur STAMP och STPA. 

STAMP och STPA är också i behov utav verktygsstöd. Med tiden kommer det förmodligen 

komma verktyg som hjälper användarna att utföra analysen ännu mer säkert och snabbare.  

Det finns dock en stor potential i det nya verktyget, dels för att arbetet kunde utföras så pass 

enkelt med endast en kurs inom kvalitetsteknik som bakgrund, men även de intervjuer som 

gjorts som intygat att det är ett bra verktyg. Verktyget verkar inte vara lika ”personbundet” 

som de äldre tillvägagångssätten, med STPA som verktyg kan det vara lättare för en annan 

systemsäkerhetsingenjör att börja jobba med en redan befintlig analys. 

Projektmålet anses vara uppfyllt då utvärdering och test av verktyget skett på pilotprojektet 

med lyckat resultat. STAMP och STPA är en heltäckande metod som får ut nödvändiga risker 

och säkerhetsbegränsningar. 

Vid jämförelse av BAE Systems tidigare upptäckta risker och de risker som identifierats med 

STAMP och STPA i examensarbetet visar det sig att denna metod fått fram något annorlunda 

risker. Detta beror på att man gjort en överblick på hela systemet och genom 

kontrollstrukturen identifierat kommandon som inte finns definierade i de nuvarande risk- och 

säkerhetsanalyserna. Det nya verktyget har med hjälp utav STAMPs nya antaganden 

identifierat osäkra interaktioner mellan komponenter i systemets kontrollstruktur som skulle 

kunna leda till liknande faror.  

Om man väljer att gå vidare med STAMP och STPA är våra rekommendationer att först 

fördjupa sig ytterligare i metoden och med hjälp av någon med mer erfarenhet av både 

STAMP, STPA och annat kvalitetsarbete utföra testen med. Det kan vara tester på större 

system inom företaget eller nya produkter som ligger i utvecklingsfas.  
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Vid större projekt finns fler delar att tillämpa från Levesons rapport. Exempel på dessa är: 

 CAST – Tillvägagångssättet då man analyserar varför en skada eller incident hände på 

ett system. 

 Hur man bygger in säker design i produkten. 

 Hur man integrerar säkerhet i systemteknik. 

 Hur man kontrollerar säkerheten under drift. 

 Hur man hanterar säkerheten och säkerhetskulturen.   

 Fortsatt arbete 7.2

Vid fortsatt arbete med STAMP och STPA behöver BAE Systems utföra följande: 

 Sätta sig ytterligare in i metoderna, eftersom denna studie är en liten del av hela 

STAMP och STPA är den inte lika heltäckande som Levesons rapport. 

 Sätta sig in i alla tillämpningar som nämndes i 7.1. 

 Utföra CAST då man identifierar varför det blivit en skada på en redan befintlig 

produkt eller process.  

 Bygga in säker design i produkten. 

 Integrera säkerhet i systemteknik. 

 Kontrollera säkerheten under drift. 

 Hantering av säkerhet och säkerhetskulturen. 

 Se över hur väl verktyget samverkar med de krav som finns på företaget och hur de 

kan anpassas till verksamheten. 

 Se över om verktyget kan användas i samarbete med de nuvarande metoderna för att 

effektivisera arbetet. Det kan till exempel vara att applicera STAMP och en 

kontrollstruktur innan PHL och PHA görs för att få fram ytterligare risker.  

 Se om de är lika heltäckande, kostnadseffektivt och snabbt vid arbete i större system. 

Vid arbete med verktyget kanske erfarenheten gör att det kan anpassas till företaget 

med bättre utformning och hjälpverktyg.  

 Arbeta gemensamt inom systemsäkerhetsavdelningen med STAMP som systemtänk, 

en tydligare mall anpassad för företagets avdelningar där ansvarsområde och liknande 

finns med.  

De brister vi ser i arbetet som man behöver göra mer utförligt på företaget vid fortsatt arbete 

är: 

 Kontroll-looperna har enbart undersökts av oss och att man borde istället suttit ner 

flera stycken och brainstormat fram bristfälliga interaktioner i systemet.  

 En mer utförlig kontrollstruktur behövs där alla hierarkiska delar är definierade i 
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företaget. En lista på vad varje processmodell ska innehålla på varje nivå inkluderat 

ansvarsområde, roll och vilka säkerhetsbegränsningar varje del har för att kunna 

identifiera vart systemet har sina kritiska delar.  
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 Slutsatser 8

 Verktyget är bra att identifiera risker med även för den som inte är så insatt i systemet. 

Erfarenhet om systemet som skall kontrolleras krävs till en viss grad.  

 Inga svar på hur kostnadseffektivt eller snabbt verktyget är kan bestämmas, då det inte 

testats och jämförts mot de nuvarande metoderna. 

 Verktygsstöd och anpassning till BAE Systems sätt att arbeta behöver göras. 

 Mest tid bör läggas på att tillverka en ordentlig kontrollstruktur med väl definierade 

ansvarsområden och kommunikationsvägar.  

 STPA täcker mer än komponentfel, det kan även behandla automatiserade och 

mänskligt behandlade system. 

 Verktyget lämpar sig väl då det kan identifiera risker i systemet eller produkten innan 

designen är gjord. 

 Med det nya angreppssättet undersöker man processerna bakom risken/olyckan istället 

för händelsen som de traditionella metoderna analyserar.   
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Bilaga A: Ritning

Bilaga A – en mer utförligare bild utav gripdonet där alla delar är mer synliga 
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Bilaga B: Svar på Intervjuer 

Martin Rejzek, Schweiz: 

“I believe your question cannot be answered in one sentence unless you accept as answer “it 

depends”. 

The question is “what makes a hazard analysis method better than another one?”. I would say 

the following issues are of great importance: 

The method should integrate with the processes of the company. If the company is interested 

in safety guided design, that is, looking at the issue of safety as early as possible in the 

development process, then methods like component-FMEA are not applicable anyways (as 

they are not top-down methods and you need a fairly good understanding of how your system 

looks like before you can do a component-FMEA). 

The method should point out interesting issues as soon as possible 

The method should support the analyst in his way of thinking (the analysts way of thinking 

about potential hazards and potential scenarios leading to these hazards should not be 

constrained too much by a method, hence the analyst should be guided by a method so that he 

does not get lost) 

The method should allow proper documentation and should be “reviewable” 

and so on…. 

The idea of STAMP and the two methods STPA and CAST do have some advantages (having 

the above mentioned issues in mind) compared to e.g. FMEA, FMECA, FTA, HAZOP, etc.: 

Here are a couple of advantages: 

STPA is a top-down approach. It can be applied while the system is in development (safety 

guided design) and when not every detail is known 

STPA is visually very “appealing” (at least in my view) which helps to come up with potential 

hazards/scenarios 

STPA is covering more than component failures and can be applied to automated and human 

operated systems 

Etc. 

Here are some difficulties: 

Applying STPA to complex systems is not as easy as it might look like. Many of the 

published examples are either incomplete or so simple that the solution comes straight away. 

If you are faced with a complex system, applying STPA requires quite a bit of experience! 

Drawing the hierarchical control structure is one of the most essential steps in STPA. We have 

experienced that this steps takes most of the time and usually several iterations are necessary! 

If you are looking at a technical system, engineers (especially electronic engineers, I am 

allowed to say that, as I am one myself J ) tend to draw physical structures. The abstraction to 

the functional view is often not easy but of great importance! 
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Etc. 

So you see the answer to your initial question really is “it depends”. 

[---] 

Regards from Switzerland, Martin Rejzek 

Martin Rejzek 

Dipl. el. Ing. FH 

ZHAW – Zurich University of Applied Sciences 

IAMP – Institute of Applied Mathematics and Physics  
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Ioannis Dokas  

Greetings, 

I am using STPA for over 6 years now for hazard analyses in critical infrastructures. I used 

other methods also such FTA, HAZOP and HACCP. STPA is by far the best method in terms 

of helping you identifying as many as possible causal factors to accidents. There are many 

published works available that confirm this.  

I recommend using STPA on complex systems with many controllers. Personally, I would not 

use STPA on a simple system where the objective is to estimate its reliability. One 

disadvantage of STPA is that it needs more time to be fully comprehended compared to other 

methods. However, if you have a background on Systems Theory then, I think, you will be 

more susceptive to the method.   Another issue is that it generates lots of data that you need to 

properly arrange. However, there are couple of STPA software now available that might be 

helpful on this matter.  

I cannot find any flaws in the method. Its theoretical foundations I think are very solid.  

Kind regards, 

 

Ioannis Dokas 

Ass. Professor 

Civil Engineering Department 

DUTh 

Xanthi, Greece 
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Torok Ray 

We have had limited experience with STPA and are continuing to work on demonstrations to 

see how it might best be used in our industry.  Preliminary indications are: 

STPA strengths include: 

- Covers hazards beyond faults and failures 

- Uses an integrated view of the plant design (as opposed to a component assessment) 

- Well suited to identify unexpected behaviors and interactions (as opposed to just postulated 

failures) 

STPA limitations include: 

- Needs a trained facilitator, because it is new and different (for our audience) 

- Does not pinpoint single failures for easy identification (important for our audience) 

- Can produce tedious intermediate results (large tables) 

At this point we see challenges in getting to the point where it is practical and cost-effective to 

implement the method in our industry, but nothing that suggests technical flaws. 

 Regards, 

 Ray 

 Raymond C. Torok 

Electric Power Research Institute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


