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Sammanfattning:  

När problem med materielsystem upptäcks efter att de har levererats till Försvarsmakten så är det 

den vidmakthållande organisationen som tar hand om det. Den arbetar för att det aktuella problemet 

åtgärdas och även förebygger liknande problem. Många instanser runt om i Försvarsmakten är in-

blandade i arbetet; ibland kan samordning och kommunikation vara ett problem för verksamheten. 

Uppsatsen undersöker hur ett datorbaserat samarbetssystem kan bidra till att förbättra den vidmakt-

hållande processen inom Försvarsmakten. 

Undersökningen visar att ett datorbaserat samarbetssystem kan underlätta arbetet för en idag redan 

fungerande vidmakthållandeorganisation. 

Nyckelord: Systemsäkerhet, avvikelsehantering, Stridsfordon 90, SSWG 
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Systems safety – a computer programs usefulness in the maintaining process 

Abstract: 

When problems with materiel are found after being delivered to the Swedish Armed Forces it is 

the maintaining organization that handles it. It sees to that the current problem is fixed and that 

similar problems are prevented. Many competent bodies in the Swedish Armed Forces are in-

volved in the work, and therefore co-ordination and communication can be a problem for the 

activities. 

This thesis will investigate how a computer based co-operation system can simplify the maintain-

ing process in the Swedish Armed Forces. 

The study shows that a computer based co-operation system can contribute to the process in a 

today functional maintaining organization.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Försvarsmaktens främsta uppgift är att skydda Sverige och dess invånare i händelse av kris eller 

krig. För att kunna genomföra uppgiften på ett effektivt sätt så använder Försvarsmakten ett stort 

antal olika materielsystem; vapen, fordon, radioapparater och uniformer är bara några exempel på 

den stora bredd på de materielsystem som finns. För att materielen ska kunna hanteras på rätt sätt 

för att kunna uppnå önskad verkan behöver personalen utbildas för att hålla risken på en accepta-

bel nivå. När flera system sedan kombineras, t.ex. ett vapensystem monteras på ett fordon, kan 

det uppstå nya risker som inte fanns innan.  

Att ett materielsystem genomgår en lång utprovning i samband med anskaffning är nog många 

direkt eller indirekt medvetna om. Ett känt exempel på processen är JAS 39 Gripen som genom-

förde sin första provflygning 1988 men som inte blev operativt i flygvapnet förens 1996. Långt 

ifrån alla materielsystem i Försvarsmakten får lika mycket uppmärksamhet som Gripen, men 

väldigt mycket arbete med utprovning genomförs innan något system är helt operativt.  

Det fortgående arbetet med att komma med förbättringar är färre insatta i. Det som påverkar 

brukaren är oftast bara de tillfällen när t.ex. fordonet står några dagar längre på verkstan i sam-

band med ordinarie tillsyn för att modifieringen ska genomföras. Om brukarens handhavande blir 

påverkat avförändringen kommer tillägg i utbildningen att genomföras. Men ofta märker inte 

brukaren av arbetet som görs inom ramen för den vidmakthållande processen. Hur arbetet ska gå 

till finns uppstyrt mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk i både SAMO FM-FMV 

(Samordningsavtal Försvarsmakten Försvarets materielverk) och i H SystSäk (Handbok System-

säkerhet). 

När någon allvarlig brist upptäcks som i fallet med stridsfordonsolyckan 2007 som medförde ett 

dödsfall kan frågan ställas om det är möjligt att ställa upp tillräckligt tydliga riktlinjer. De måste 

vara generella nog för att fungera för varje enskilt fall och tillräckligt tydliga för att vara ett stöd 

för att kunna veta hur tillvägagångssättet är vid en viss typ av avvikelse. 

1.2 Problemformulering 

Inom Försvarsmakten är det väldigt få som är insatta i systemsäkerhetsarbetet. De flesta kommer 

bara i kontakt med det när de lämnar in en felrapport eller någon annan typ av avvikelseanmälan. 

Men processen som följer är komplex med många olika vägar för ärendet att gå beroende på 

avvikelsens art.  

Även för de som är ansvariga i systemsäkerhetsarbetet är processen mycket komplicerad. Vissa 

instanser kan fokusera på ärenden som främst rör sitt eget intresseområde, med t.ex. ett materiel-

system, medan andra måste kunna hantera alla ärenden som har med en hel vapengren att göra.  
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En god kommunikation mellan de ansvariga instanserna behöver säkerställas och metoden för 

uppföljning behöver förenklas. Även användarna på lägsta nivå behöver veta att deras ärende inte 

fastnar i arkiv, utan att det faktiskt tillför organisationen något. 

1.3 Syfte och frågeställning 

För att Försvarsmaktens personal ska kunna prestera efter bästa förmåga behöver de ha förtro-

ende för organisationen och materielen. När en brist upptäckts måste det finnas en tro på att de 

som är ansvariga inom systemsäkerheten gör sitt yttersta för att göra materielen säker att an-

vända.  

Författaren vill med uppsatsen bidra till att skapa en vilja bland Försvarsmaktens personal att 

vara delaktig i systemsäkerhetsarbetet. Det är hos brukarna som det flesta problemen upptäcks; 

om inte den informationen når de som är ansvariga inom vidmakthållande processen kommer inte 

problemet att kunna åtgärdas. 

1.3.1 Frågeställning 

Tidigt under Försvarsmaktens utredningsarbete av stridsfordonsolyckan 2007 påtalades behovet 

av ett databaserat system för avvikelsehantering och informationsöverspridning
1
. Det baserades 

på att brister i uppföljningen av avvikelser, som påverkat det förebyggande arbetet negativt. 

- Hur kan den vidmakthållande processen underlättas med hjälp av ett datorbaserat samar-

betssystem? 

1.4 Tidigare forskning 

Inom MTO-forskning (Människa-teknik-organisation) har MTO Säkerhet AB i Stockholm stor 

erfarenhet av den typ av utredningar och forskning där interaktionen mellan de olika delsystemen 

är viktigt för att förstå begränsningar och möjligheter. De är ofta delaktiga som konsulter i under-

sökningar av Statens Haverikommission och har forskat i säkerhetskulturen i Försvarsmaktens 

helikopterverksamhet kopplat till ökningen av olyckor under 2000-talets början.
2
  

I undersökningen om helikopterverksamheten fokuserar studien på hur organisationen och perso-

nalen fungerar i förhållande till varandra. Beroende på hur förbanden arbetar får det påverkan 

även på tekniken. En återkommande kommentar i den undersökningen är att kommunikationen 

inom organisationen måste förbättras för att förbättringspunkter ska kunna lyftas fram.   

 

                                                 

1 Högkvarteret. Åtgärder m a a SHK rapport RM 2007:05. HKV 14 990:62525. Stockholm: HKV. 2008-01-31 s. 3 

2 Kecklund, L. Anderzén, I. Weikert, C. Petterson, S. Utredning av säkerhetskulturen i Försvarsmaktens helikop-
terverksamhet. Stockholm, MTO Psykologi, 2008. Tillgängligt genom Statens Haverikommission. 
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1.5 Avgränsningar 

Av de förbättringspunkter som presenterades i Statens Haverikommissions rapport så kommer 

uppsatsen inte att studera de punkter som hade med säkerheten runt övningar att göra. Utan det är 

främst de punkter som berör konstruktionen av Stridsfordon 90 som kommer att behandlas. 

Arbetet kommer att begränsa sig till att beskriva vidmakthållandet av Stridsfordon 90- systemet 

även om flera befattningshavare och instanser är gemensamma eller har motsvarande ansvarsom-

råden på andra materielsystem. 

Eftersom uppsatsen använder sig av fallet med Stridsfordon 90-olyckan 2007 som exempel 

kommer rutiner till främst armén behandlas. De skillnader som finns i koncept för systematisk 

ändringsstyrning som berör flygvapnet och marinen kommer inte att tas upp. 

1.6 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig till personal inom Försvarsmakten som vill få en insyn i hur systemsäker-

hetsarbetet i Försvarsmakten går till och hur organisationen lär sig av sina misstag för att komma 

framåt. 

1.7 Centrala begrepp i arbetet 

DA- Driftstörningsanmälan 

DA eller driftstörningsanmälan är ett begrepp för avvikelserapportering som används inom flyg-

vapnet. Eftersom ett uppkommet fel eller ett misstag kan få så ödesdigra konsekvenser när det 

handlar om flygfarkoster är det viktigt att det lyfts fram. Dels måste det direkta problemet lösas 

samt att det har ett lärande syfte för organisationen. No-blame-culture som brukas inom flygvap-

net handlar om att det är viktigare att bedriva ett säkert arbete än att bestraffa en syndabock. 

Även om det i värsta fall handlar som medvetet slarv, som dock kommer att få konsekvenser för 

den som begått det, så är det viktigare att det kommer fram än att det undanhålls och mörkas. Om 

den inställningen för avvikelserapportering fanns i hela Försvarsmakten på alla nivåer skulle 

verksamheten kunna bedrivas på ett säkrare sätt. 

Stridsfordon 90 

Stridsfordon 90 familjen består i Försvarsmakten av 11st varianter:  

STRF 9040 (stridsfordon) har A, B, B1 och C- variant. Det är den vanligaste modellen och är 

beväpnad med både en 40mm automatkanon och en 7, 62mm kulspruta. Främst avsedd för 

markmål även om den kan verka mot luftmål också. 

LVKV9040 (luftvärnskanonvagn) har A och C-variant. De skiljer sig ifrån den vanliga kanon-

vagnen då den är anpassad för att främst verka mot luftmål med t.ex. radar och möjlighet att 

elevera kanonen högre. 

EPBV 90 (eldledningspansarbandvagn) har A och C-variant. Den har ingen kanon utan har kul-

sprutan som enda beväpning. Den har ett noggrannare positioneringssystem som tillsammans 
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med laser för avståndsmätning gör att operatörerna kan leda indirekt eld från artilleri och granat-

kastare. 

STRIPBV 90 (stridsledningspansarbandvagn) har A-variant. Den har bara kulspruta som beväp-

ning och är främst till för att leda och samordna de stridande förbanden.  

BGBV 90 (bärgningsbandvagn) har A, A1 och C-variant. 

C-varianterna har tilläggsskydd och är avsedda för internationell tjänst. A1 och B1 är också 

avsedda för internationell tjänst men har inte tilläggsskydd. 

Alla dessa varianter förutom bärgningsbandvagnen har den vagnchefsstol som kommer att be-

handlas i uppsatsen.  

Besättningen i vagnen består av vagnchef, skytt och förare; förarens plats är nere i chassit framför 

tornet, vagnchefen och skytten sitter till vänster respektive höger i tornet. En eventuell skytte-

grupp eller operatörer transporteras i stridsutrymmet som är den bakre delen av chassit. På bilden 

nedan visas en STRF 9040A med vagnchefens lucka i det så kallade paraplyläget som fick bety-

delse under stridsfordonsolyckan 2007. Konstruktionen och betydelsen utvecklas vidare under 

punkt 4.2.2. 

 

Figur 1:Stridfordon med vagnchef i paraplyläge 
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Systemsäkerhet 

Systemsäkerhet definieras som egenskapen hos ett tekniskt system att inte oavsiktligt orsaka 

skada på alternativt förlust av egendom eller utrustning. Yttre miljö; ”ytlig” skada som helt eller 

delvis kan saneras respektive permanent skada, till exempel utrotning av djurart.)
3
 

Komplexa system kan ha många faror som är dolda trots en lång utprövning i samband med 

utveckling och införande. Den tekniska utvecklingen kan leda till behov av att införa ny teknik 

för att förbättra systemets förmågor eller lägga till helt nya förmågor. Vid så omfattande föränd-

ringar i konstruktionen påverkas den säkerhetsanalys som genomförts och de metoder för an-

vändning som tidigare använts kanske inte längre uppfyller de krav som ställs för att kunna bed-

riva verksamhet på en nivå med godtagbar risk. 

Exempel på brister som kräver ett ständigt pågående systemsäkerhetsarbete: 

 Kända problem som tidigare har lett till smärre tillbud, men som aldrig till fullo har utretts 

och därmed inte heller åtgärdats. 

 Bedömd sannolikhet för viss olycka har underskattats, då ingen kunde föreställa sig att de 

omständigheter som ledde till olycka, verkligen kunde inträffa. 

 Folk tror att någon annan ansvarar för och tar hand om säkerheten. 

 Befintliga säkerhetsrutiner urvattnas eller slutar att tillämpas och förenklade rutiner införs 

mer och mer under tiden (om inte olyckor sker) eftersom de underlättar eller förbilligar 

verksamheten. 

 Rapportering av tillbud sker inte alltid. Orsaken kan till exempel vara att personen som 

drabbats av tillbudet är rädd för att rapportera, eftersom han/hon själv har gjort ett misstag 

och inte vill bli straffad för detta eller att rapporteringssystemet är för krångligt att an-

vända.
4
 

 

SSWG-2 (systems safety working group-maintaining process) 

Arbetsgrupp systemsäkerhet i vidmakthållandefasen. Denna grupp tillsätts av ägarföreträdaren, i 

detta sammanhang Försvarsmakten, till skillnad från SSWG-1 (arbetsgruppen för systemsäker-

het som stöd i anskaffningsprocessen) som tillsätts av DesignA (Design ansvarig) som ofta är 

Försvarets materielverk.  

 

                                                 

3 Lundgren, Mats, red. Försvarsmaktens handbok Systemsäkerhet 2011 (H SystSäk 2011) del 1 M7739-352022. 
Vol. 1. 2 vol. Stockholm: Försvarsmakten, 2010. s. 54 

4 Ibid. s. 23 
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TO – Teknisk order 

Materielpublikation som utges av Försvarets materielverk på uppdrag av Försvarsmakten. Genom 

teknisk order regleras drift, underhåll, vård och modifiering av förnödenheter.
5
 

I TO går att utläsa vad som ska göras, exempelvis en kontroll eller en modifiering. Om det be-

hövs nya delar för att genomföra arbetet står det med. 

Bland de viktigare uppgifterna i TO är i vilket tidsspann arbetet ska genomföras. Om det är ett 

allvarligt fel som har upptäckts så kan det vara förbud att bruka materielen till dess att TO är 

genomförd. Det kan även vara att en TO av enklare art ska genomföras i samband med ordinarie 

tillsyn på verkstad och då är införandetiden upp till ett par år beroende på typ av materiel. 

I prioriteringen av införandet av den tekniska ordern finns det en färgkod: 

Grön teknisk order innebär att det inte föreligger några restriktioner på materielen. Åtgärderna i 

den tekniska ordern ska genomföras inom ett bestämt tidsfönster. 

Röd teknisk order innebär att materielen inte får nyttjas om den tekniska ordern inte är åtgärdad. 

Risken för materiel- eller personskador är för stor. 

 

TTEM- Taktisk teknisk ekonomisk målsättning. 

Det dokument som Försvarsmakten använder som kravspecifikation när Försvarets materielverk 

ska genomföra beställning av materielsystem från leverantörerna. Det som ska framgå är bland 

annat det operativa krav som ställs på systemet, vilka prestanda som krävs, vilken miljö system 

ska användas i, kostnadsramar och kraven på systemsäkerheten. 

 

1.8 Förkortningsförteckning 

DA Driftstörningsanmälan 

DesignA Designansvarig 

DIUS/M Drift, information och underhållstödsystem för Marinen 

FM Försvarsmakten 

FMV Försvarets Materielverk 

FunkF Funktionsföreträdare 

                                                 

5 Lundgren, Mats, red. s. 223 
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HKV Högkvarteret 

H SystSäk Handbok Systemsäkerhet 

MS Materielsystem 

MSA Materielsystemansvarig 

MTO Människa-teknik-organisation 

PROD Produktionsledning 

REMO Renovering och modifiering 

SAMO FM-FMV Samordningsavtal Försvarsmakten- Försvarets Materielverk 

SHK Statens Haverikommission 

SSWG  Systems Safety Working Group (arbetsgrupp systemsäkerhet) 

STRF Stridsfordon 

SÄKINSP Säkerhetsinspektionen 

Tek Mark Teknikkontor Mark 

TO Teknisk order 

TTEM Taktisk teknisk ekonomisk målsättning 

VMH Vidmakthållande 

ÄF Ägarföreträdare 

ÄFR Ägarföreträdarens representant 

ÄS Ändringsstyrelse 
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2 Teorianknytning 

2.1 MTO 

MTO-perspektivet (människa-teknik-organisation) syftar till att visa att människan, teknik och 

organisation är delsystem som måste fungera för att ett system ska fungera. De olika delsystemen 

sätts i ett sammanhang där enskilt delsystem har dels påverkan på systemet som helhet och på de 

andra delsystemen. 

Ett MTO-tänkande till risk och säkerhet innebär att människor, teknologi och det organisatoriska 

sammanhanget analyseras som samverkande delsystem – tillämpat på olycksfallsutredning inne-

bär detta att orsaker/påverkansfaktorer i allmänhet går att finna i interaktioner mellan det tek-

nologiska systemet, mänskliga aktiviteter och det sammanhang/grannskap som råder kring dessa. 

Ett MTO-tänkande vid utredning innebär att dörren till icke-teknologiska kunskapsområden 

måste öppnas.
6
 

I boken Att utreda olycksfall vill Rollenhagen utveckla MTO-perspektivet med en ytterligare 

komponent som är information. Med tillägget av information vill Rollenhagen visa att i interakt-

ionen mellan människa, teknik och organisation så finns instruktioner, erfarenheter och regler 

som påverkar hur delsystemen ska användas och fungera i förhållande till varandra.  

2.2 Militär nytta 

Ett centralt begrepp inom militärteknik är den militära nyttan; när en teknisk lösning kan bidra 

med till exempel minskade utgifter, lägre risk, bättre skydd eller bättre samordning i förhållande 

till den kostnad som krävs för att införa systemet. Kostnad behöver inte vara en rent ekonomisk 

faktor utan kan även innebära andra för verksamheten gränssättande faktorer såsom tid och poli-

tisk vilja.
7
 I fallet med samarbetssystem handlar det om flera faktorer där organisationens vinst av 

införandet jämförs den tid, kostnad och arbetsinsats som krävs för att implementera och få orga-

nisationen att fungera med hjälp av systemet. Med ett bättre samarbetssystem kan trender av fel 

på materielen upptäckas tidigare vilket gör att dyra och tidskrävande haverier kan undvikas.  

3 Metod 

Uppsatsen kommer att bestå av en fallstudie med kvalitativ ansats för att besvara frågeställning-

en
8
. Det underlag som kommer att nyttjas som primärkälla är dokument från Statens Haveri-

kommission, Försvarsmakten och Försvarets materielverk för att påvisa de inblandade parterna 

och deras del i arbetsgången. 

För att beskriva hur materielprocessen gick till så beskrivs arbetet med vagnchefsstolen. 

                                                 

6 Rollenhagen, Carl. Att utreda olycksfall. Lund: Studentlitteratur, 2003. s. 57 

7 Axberg, Stefan et al. Lärobok i Militärteknik vol. 9: Teori och metod. Stockholm: Försvarshögskolan 2013. s.16 

8 Denscombe, Martin. Forskningshandboken. Upplaga 2:4. Lund, Studentlitteratur AB. 2009 s.59 
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Semistrukturerade personliga intervjuer
9
 med personer som var inblandade i processen har ge-

nomförts för att få deras upplevelsebaserade erfarenheter av arbetet. Samtalen kommer i uppsat-

sen användas som sekundärkällor. Informationen som intervjuerna gett används för att beskriva 

hur arbetsgången har gått till då det ofta saknas i primärkällorna.  För att påvisa hur processen 

inom teknisk tjänst är tänkt att gå till så kommer de instruktioner som finns upprättade i 

HSystSäk, SAMO FM-FMV och Koncept för systematisk ändringsverksamhet att användas. 

3.1 Datainsamling och Källgranskning  

För att beskriva det aktuella fallet har rapporter, skrivelser och order från Högkvarteret, Försva-

rets materielverk, Markstridsskolan och Statens Haverikommission använts.  

De bedöms ha god reliabilitet. Det som dock ofta saknas är en beskrivning över hur de har kom-

mit fram till sitt beslut. De består oftast av en bakgrund till beslutet(varför något behöver göras) 

och själva beslutet (vad som ska göras). Det försvårar uppföljningen; har de tänkt på allt, är det 

något mer som studeras för att förbättra orderunderlaget? 

För att ta få fram information om hur arbetet har gått till har semistrukturerade personliga inter-

vjuer med fyra befattningshavare inom systemsäkerhetsprocessen genomförts. Den information 

som framkommit i samtalen används som stöd för att tolka de skrivelser som producerats i kom-

munikationen mellan de olika instanserna. Tre av fyra intervjuade har varit delaktiga i fallet ända 

sedan olyckan 2007 inträffade och den fjärde är väl insatt i vad som hänt innan han fick nuva-

rande befattning. De bedöms som trovärdiga och har under samtalen belyst vad som har fungerat 

bra och vad som fungerat dåligt.  

De böcker som har använts för att beskriva de teorier som används i uppsatsen är: 

Lärobok i Militärteknik 9: Metod 

Att utreda olycksfall av Carl Rollenhagen. 

De används båda som kurslitterartur på högskolenivå och bedöms ha god reliabilitet.  

Den information som berör nya funktioner som inför i PRIO 5/6 kommer ifrån ett presentations-

underlag som framställts av processledaren för systemet. Eftersom systemet är på utvecklingssta-

diet bedöms informationen vara trovärdig men preliminär och hur det faktiska systemet kommer 

att fungera kan förändras. 

 

                                                 

9 Denscombe, Martin.  s. 235 
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4 Empiri              

4.1 Inledning 

Empiridelen av uppsatsen inleder med att beskriva Stridsfordonsolyckan 2007 för att påvisa den 

variation av avvikelsepunkter som kan uppkomma under en utredning.  

Sedan studeras vagnchefsstolen då den fick hög prioritet i förändringsarbetet och har en god 

dokumentation som gör att utvecklingen kan följas. I arbetet med vagnchefsstolen är tre stora 

organisationer inblandade: Försvarsmakten, Försvarets materielverk och försvarsindustrin i form 

av BAE Bofors. Med hjälp av exemplet med vagnchefsstolen påvisas det behov av kommunikat-

ion mellan de olika parterna i det här omfattande arbetet. 

Därefter studeras de instruktioner som finns för hur systemsäkerhetsarbetet och förändringsar-

betet, som berör det här fallet, ska gå till. 

4.1.1 Stridsfordonsolyckan 2007 

 

Figur 2 Stridsfordonsolyckan 2007 

Under en övning på Revingeheds övningsfält den 24:e mars 2007 genomfördes ett moment med 

körning i mörker. När ett stridsfordon 90 skulle ta sig loss efter en fastkörning så kom fordonet 

för nära en dikeskant som brast och fordonet hamnade upp och ned i det vattenfyllda diket. 

Vagnchefen kunde inte få ner sin stol i bottenläget och han hölls då fast under vatten tills han 
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avled genom drunkning. Övriga i besättningen klarade sig utan allvarliga skador.
10

 Bilden ovan 

visar skedet i räddningsinsatsen när förberedelser för att vända vagnen rätt genomfördes. 

Det här var dock inte en unik händelse utan under en övning på Prästtomta skjutfält 2005 så ägde 

en liknande olycka rum. Även i det här fallet blev vagnchefen instängd efter att stridsfordonet 

vält upp och ner i ett dike. Det som skiljer mellan dessa händelser var att diket var torrlagt och 

trots att det tog en timme att få ut honom så klarade han sig utan allvarliga skador. Anledningen 

till att det tog en timme att få ut honom ur vagnen var just på grund av vagnchefsstolen.
11

 

Eftersom stridsfordonsolyckan 2007 fick så allvarliga konsekvenser fick Statens Haverikommiss-

ion genomföra utredningen, vilket de ska göra om olycka har medfört att minst en person har 

avlidit. Även vid skador på person och egendom kan Statens Haverikommission kallas in, dock 

alltid vid dödsfall.
12

 

4.1.2 Förbättringspunkter 

I rapporten från Statens Haverikommission framgår det åtta förbättringspunkter: tre av dessa 

riktar sig mot hur fordonet är konstruerat och övriga fem på rutiner och förutsättningar i samband 

med övningar. 

Rekommendationerna: 

 Verka för att utnyttja ljusprognoser vid utbildning och övning med bildförstärkare under 

mörker. 

 Verka för att övningsverksamheten anpassas till de tekniska förutsättningarna. 

 Verka för att vagnchefens stol i Stridsfordon 90 kan lossgöras oavsett vagnens läge. 

 Verka för att personal som kan påverka säkerheten får tillräckliga viloperioder. 

 Verka för en förbättrad inre miljö i Stridsfordon 90 med avseende på skaderisker. 

 Verka för förbättrade utrymningsmöjligheter från Stridsfordon 90. 

 Verka för att införa effektiva rutiner vid larmning om olyckshändelse direkt från olycks-

plats till SOS-central. 

 I samverkan med samhällets räddningsorgan införa planläggning av gemensamma bryt-

punkter m.m. vid större militära övningsfält.
 13

 

                                                 

10  Rosvall, Göran, och Agne Widholm. Rapport RM 2007:05. Olycka med ett Stridsfordon 90 på Reveingehed 
övningsfält, M län, den 24 mars 2007. Haverirapport, Stockholm: Statens haverikommision, 2007. s. 4 

11  Ibid s.28 

12 Lag (1990:712) om undersökning av olyckor och Förordning (1990:717) om undersökning av olyckor. 

13 Rosvall, Göran, och Agne Widholm. s.5 
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Förbättringspunkterna kan delas upp i två kategorier även om flera påverkar varandra över dessa 

kategorier. Dels är det en mer teknisk kategori med förändringsbehov på själva vagnen och en 

kategori som behandlar hur övningar förbereds och arbetet med riskanalyser inför dessa. 

 

Verka för att vagnchefens stol i Stridsfordon 90 kan lossgöras oavsett vagnens läge.
 
 

Denna punkt är den mest konkreta av förbättringspunkterna, ett tydligt problem som fick hög 

prioritet för att åtgärdas. Det beslutades om en kortsiktig och en långsiktig lösning, men i reali-

teten blev det flera kortsiktiga lösningar i väntan på en bra långsiktig lösning som är en helt ny 

stolkonstruktion som i skrivande stund är under utprovning. En beskrivning av förändringsarbetet 

av vagnchefsstolen följer i kommande kapitel.
14

 

 

Verka för förbättrade utrymningsmöjligheter från Stridsfordon 90 och verka för en för-

bättrad inre miljö i Stridsfordon 90 med avseende på skaderisker. 

Markstridsskolan som fick uppdraget att titta på de mer övergripande vagnsrelaterade problemen 

lämnade in en rapport med 36st förslag på förändringar på tekniska problem, kompletteringar och 

förändringar i utbildningen samt krav för att överhuvudtaget få tjänstgöra i vagnstjänst. Några 

exempel på förslag är: Nya hållare till personalens vapen, klä in vassa kanter där det finns risk att 

fastna och nödbelysning om strömmen bryts. Samtliga punkter ska införas dock är tidsperspekti-

vet på vissa punkter längre. De punkter som kräver en modifiering av vagnen kommer att tas 

under REMO-arbetet som i skrivande stund ännu inte är genomfört.
15

 

 

Verka för att utnyttja ljusprognoser vid utbildning och övning med bildförstärkare under 

mörker och verka för att övningsverksamheten anpassas till de tekniska förutsättningarna. 

Eftersom olyckan ägde rum under ett mörkermoment av övningen så behövde besättningens 

bildförstärkare kontrolleras för att säkerställa att de fungerat vid olyckstillfället. De aktuella 

bildförstärkarna visade sig fungera bra utifrån de krav på kontrast och fokus som fanns. Men på 

förbandet upplevdes bildförstärkarnas prestanda som väldigt varierande. Gruppchefen som stod 

uppluckad back hade ingen bildförstärkare och kunde inte hjälpa till att leda vagnen. 

Efter utredningen lades stor vikt på hur bildförstärkare används och för att metoder för att an-

passa övningar vid mörker skulle tas fram. Det är brukarna, övningsledningen och förbandsled-

                                                 

14 Rosvall, Göran, och Agne Widholm. s.5f och Högkvarteret. Vidtagna åtgärder. HKV 14 990:70740. Stockholm: 
HKV. 2008-06-11 s.1f 

15 Ibid. s.5f och Ibid. s.1f 
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ningens ansvar att tillse att säkerhetsmedvetenhet tillämpas vid all typ av övning eller insats. Om 

verksamheten inte kan genomföras säkert ska den förändras alternativt avbrytas.
16

 

 

Verka för att personal som kan påverka säkerheten får tillräckliga viloperioder. 

Vanligtvis är det främst förarens vila som tas upp när fordonsbesättningens viloperioder diskute-

ras. Men hela besättningen måste vara alert för att säkerheten ska kunna hållas. Efter stridsfor-

donsolyckan ifrågasattes vagnchefens viloläge då han hade varit vaken närmare 21 timmar. Utö-

ver det hade han precis genomför en 37mils bilfärd från Karlsborg för att kunna leda sitt kompani 

under mörkermomentet av övningen. 

I samband med övningar är ofta viloläget på förbandet ett problem. En övning har ofta vissa 

hålltider som måste följas för att övningen ska fungera med figuranter och samordning med andra 

förband. En oförutsedd tidsfördröjning påverkar snabbt hela upplägget varpå cheferna och solda-

ternas vilja att slutföra övningen tar över framför säkerheten. Förbanden måste ha ett bra förhåll-

ningssätt till vila i samband med övningar och insatser. Även om användning av tidkort och 

regler gås igenom under förarutbildning så ligger det på chefens ansvar att tillse att sin personal 

följer de regler som finns för vila i samband med verksamhet som kan påverkas av ett dåligt 

viloläge.  

 

Verka för att införa effektiva rutiner vid larmning om olyckshändelse direkt från olycks-

plats till SOS-central och i samverkan med samhällets räddningsorgan införa planläggning 

av gemensamma brytpunkter m.m. vid större militära övningsfält. 

Det var rörigt vid samordning av räddningsinsatsen och flera saker gick fel. De undsättande 

enheterna hade vid tidigare tillfällen påpekat att platsangivelser var osäkert på Revingeheds 

övningsfält. Kartan med fastställda brytpunkter som SOS Alarm AB fått av Försvarsmakten 

användes inte vilket försvårade räddningsinsatsen på området. Den enhet från Revinge brandstat-

ion som borde varit först på olycksplatsen råkade köra förbi den utsända infartsporten och mis-

sade då den korrekta avtagsvägen inne på övningsfältet. Det gjorde att Revingeenheten kom till 

olyckplatsen strax efter enheten från Lund, då 21 minuter efter mottaget larmsamtal.  

Förbanden måste samordna rutiner med räddningstjänsten. På lokal nivå behöver det finnas fast-

ställda brytpunkter som är kända av förbandet och räddningstjänsten. Det är en kunskap som 

måste underhållas, gärna genom förövning tillsammans räddningstjänsten och kunskapen om 

brytpunkternas placering bör kontrolleras regelbundet.
 17

 

 

                                                 

16 Rosvall, Göran, och Agne Widholm 

17 Ibid. s.5f och Högkvarteret. Vidtagna åtgärder. s.1f 
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Förbättra säkerhetsarbetet 

Utöver de åtta punkterna från Statens Haverikommission så upprättade SÄKINSP (Försvarsmak-

tens säkerhetsinspektion) en nionde punkt:  

Att organisera SSWG för Strf 90. 

SHK rapport, tillsammans med erfarenheter från SÄKINSP uppföljning av strf 90 motiverar att 

en arbetsgrupp för systemsäkerhet (SSWG) organiseras. Gruppen är nödvändig för att stödja 

systemansvarig för komplexa och säkerhetskritiska system. Gruppens arbetsuppgifter specificeras 

av FM och FMV, och utgår från kapitel 3.5 i HsystSäk.[1996 års utgåva, kapitel 6.8 i 2011 års 

utgåva] I uppgifterna skall bl a ingå att följa upp tillbud och olyckor samt att identifiera ev. 

säkerhetsrisker i system och rekommendera åtgärder för att minimera dessa.
18

 

4.2 Vagnchefsstolen 

4.2.1 Bakgrunden 

Just problemet med vagnchefsstolen fick stort fokus i utredningen och i ändringsprocessen efter 

dödsolyckan 2007. Även om det i rapporten från Statens Haverikommission går att utläsa att 

vagnchefsstolen var ett problem även vid den olyckan så var det andra saker främst kopplade till 

planering av övningen som betonades. 

4.2.2 Konstruktionen 

Vagnchefen har tre olika observationsställningar: helt nedluckad i skydd med observation ut 

genom sina periskopsprismor, paraplyläge där luckan är i gläntläge vilket ger vagnchefen bättre 

överblick med bra skydd samt helt uppluckad där vagnchefen står upp med helt öppen lucka. 

I det så kallade paraplyläget är vagnchefsstolen i så högt läge som möjligt utan att vagnchefens 

hjälm tar i luckan. Med det begränsade utrymme som finns i tornet kommer vagnchefen att bli 

instängd om luckan inte går att öppna eller att stolen inte går att sänka. När spärren lossas i ett 

inverterat läge kommer stolsitsen att tryckas mot luckan med gasfjäderns fulla kraft samt stolens 

egen vikt och det kan försvåra en situation liknande de två beskrivna fallen ytterligare. 

 

                                                 

18 Högkvarteret. Åtgärder m a a SHK rapport s. 3 
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Figur 3: Vagnchefsstolen  

Vagnchefens stol är fäst på en pelare till vänster om sittdynan och består av en sittdyna, ryggstöd 

och trampskydd. I stolpelaren sitter en gasfjäder som hjälper till att lyfta stolen vid höjdjustering, 

stolen kan höjas och sänkas med hjälp av ett reglage på pelaren. I pelaren finns hål för stolens 

höjdinställning.
19

  

Gasfjädern har som uppgift att motverka stolens vikt via en wire som är infäst vid höjdreglering-

ens spärr. För att sedan sänka stolen trycks höjdregleringsspaken ner och vagnchefen lättar från 

sitsen, varpå den kommer att stiga. När vagnchefen vill sänka stolen trycker han ner höjdregle-

ringsspaken och använder sin kroppsvikt för att överkomma gasfjäderns lyfteffekt.  Att trycka 

ned stolen med enbart muskelkraft är mycket svårt.  

Sittdynan fälls upp av sig själv med hjälp av en fjäder och där under finns en metallyta som 

vagnchefen kan stå på när han befinner sig uppluckad.  

4.2.3 Förändringsarbetet 

Statens Haverikommission utredde olyckan under 2007 mycket grundligt. Det visade sig att även 

om vagnchefsstolen var en stor bidragande faktor till utgången i händelsen så fanns det fler för-

bättringspunkter. Det handlade inte bara om att förstå orsakerna till den aktuella olyckan utan att 

ge förutsättningar för att bedriva verksamhet med lägre risk; det är genom analys av erfarenheter 

som vi lär oss att bli bättre. 

                                                 

19 Instruktionsbok Stridsfordon 9040B, 2010-04-15 Kap. 3, s .56 
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4.2.4 Fördelning av arbetet 

Högkvarteter gav ut uppdrag till flera instanser i organisationen att se över de förbättringspunkter 

som de hade tilldelats och komma med förslag på åtgärder. 

PROD Armé (Produktionsledningen Armé) fick ansvar för att fördela de förbättringspunkter som 

var kopplade till själva fordonssystemet. Försvarets materielverk fick uppdraget att komma med 

förslag på förbättring på hur vagnchefstolen kunde förbättras, Markstridsskolan fick uppdraget att 

ge förslag på hur den inre miljön och utrymningsmöjligheterna kunde förbättras. 

BAE Systems Bofors som tillverkat tornet fick uppdrag att ta fram en modifieringssats av den 

befintliga stolen och i väntan på det infördes en metod för nödsänkning av stolen som tagits fram 

av Teknikkontor Mark. Den bestod av att montera ett av vagnens spännband mellan stolens ram 

och torngolvet för att kunna tvinga ner stolen efter att spärren till höjdregleringen lossats med en 

stor skruvmejsel som också fästes under stolen. Efter att ytterligare ett Stridsfordon 90 varit nära 

att välta under en övning så beordras att samtliga vagnar som ska ingå i övningsverksamheten 

under våren 2010 ska ha lösningen för nödsänkning monterad samt att all berörd personal ska 

kunna hantera den. 
20

 

I början av februari 2011 kom den tekniska order från Försvarets materielverk som behandlade 

modifieringen av vagnchefstolen. Det bestod av två modifieringar:  

 

Figur 4: Modifiering av stolens infästning 

Istället för den fast infästningen till gasfjäderns monterades en låsarm som klammer fast vajern i 

sitt läge. När den påverkas av ett handtag så kommer vajern att släppa från sin infästning och 

                                                 

20 Högkvarteret. Marksäkerhetsorder 2010:05 säkerhetsåtgärder Strf 90. HKV 14 900:57815. Stockholm: HKV. 
2010-04-29 
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gasfjäderns påverkan på stolen upphör. Även spärren till höjdregleringen påverkas i samma 

handgrepp då ordinarie höjdlåsreglage kan vara svårt att nå från stridsutrymmet. Även stolsitsen 

modifierades så att sitsen kan stanna i nedfällt läge om vagnen är upp och ner. 21  

Införandet av modifieringarna gick inte helt problemfritt. Tidigt upptäcktes fel på modifierings-

satsen; en ny vajer (på bilden benämnd ”lina”) och en ny regel fick införas då kvalitén ifrågasat-

tes och funktionen var tvungen att kunna säkerställas.22 

I november 2011gav Försvarets materielverk ut en så kallad Röd teknisk order som innebar att de 

omedelbart skulle införas på de vagnar som modifieringssatsen hade monterats på. Om en vagn 

var modifierad så fick den inte nyttjas förens den nya TO utförts.  Ytterligare defekter i form av 

icke svetsade länkar i kedjan och ytterligare bearbetning av regeln behövde åtgärdas.23 

I februari 2013 kom ytterligare en teknisk order ut som ska implementeras i varierande omfatt-

ning beroende på vilken eller vilka av de tidigare modifieringarna som har genomförts. Det var 

dock en Grön teknisk order vilket innebär att den ska genomföras vid lämpligt tillfälle inom 

fastställd införande period, vilken var 2013-02-25 till och med 2015-12-31.24 

4.3 Förbättra utrymningsmöjligheterna. 

Utöver problemen med vagnchefsstolen såg Markstridsskolan ett antal förbättringspunkter som 

hade med den inre säkerheten i vagnen att göra.  

För att ge vagnspersonalen så bra möjligheter som möjlig att ta sig ur ett vält eller vattenfyllt 

fordon så undersöktes fler förbättringar. Exempel på det är en vältrigg och ett nödluftsystem. 

Nödluftsystem syftar till att ge vagnsbesättningen ytterligare några sekunder i händelse av att 

vagnen blir vattenfylld. Det består av en mindre syrgastub som finns på respektive besättnings-

plats som sedan tas med i samband med nödutrymningen. Nödluftsystemet är utprovat men inte 

infört i organisationen. 

Ett komplement till utbildningen som togs fram var även en typ av vältrigg. Att ta sig ur ett for-

don som har vält kan vara nog svårt med en vanlig personbil, därav ingår det ofta att få prova på 

att i samband med fordonsutbildningar om förbanden har tillgång till den utrustningen. Ett strids-

fordons uppbyggnad är dock mer komplex och kan vara svår att ta sig ur vid nödutrymning när 

                                                 

21 Försvarets materielverk. Modifiering vagnchefsstol Strf 90. MF Strf 90 21-019771. Stockholm: FMV. 2011-02-
02 

22 Försvarets materielverk. Modifiering vagnchefsstol Strf 90. MF Strf 90 21-019771B. Stockholm: FMV. 2011-
07-05 

23 Försvarets Materielverk. Akut modifiering vagnchefsstol Strf 90. MF STRF 90 21-021296. Stockholm: Försva-
rets Materielverk. 2011-11-25 

24 Försvarets Materielverk. Modifiering vagnchefsstol Strf 90. MF STRF 90 21-021389. Stockholm: Försvarets 
Materielverk. 2013-02-25 
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vagnen står åt rätt håll. En vältrigg uppbyggd med ett stridsfordons inre är i skrivande stund 

under införande på tre av de förband som idag använder Stridsfordon 90. Med hjälp av den kan 

besättningen under kontrollerade former prova på hur mycket mer komplicerat det blir att ut-

rymma med en vält vagn med belysning, i mörker och med rökfylld vagn. 

Av de återstående förbättringsförslag som Markstridsskolan kom med i Uppdrag avseende inre 

miljö strf 9040- Rapport från 2008-05-12 så är det ändringar som kommer övervägas inför kom-

mande REMO (renovering-modifiering) av Stridsfordon 90. 

4.4 Vidmakthållandegrupp 

Utöver de förbättringspunkter som inkommit från Statens Haverikommission så upprättade Hög-

kvarteret ytterligare en åtgärdspunkt som innebar upprättandet av en arbetsgrupp för vidmakthål-

landefasen för att tidigare kunna upptäcka problem och lösa dessa innan flera påverkas av samma 

problem. Så här beskriver SÄKINSP problemet: 

”I många stycken är både kompetens och ambition hos enskilda befattningshavare inom marksä-

kerhetsområdet hög, men den röda tråden genom organisationen är otydlig. Verksamheten bed-

rivs i den delvis svårdefinierad organisation där ansvar och uppgifter på central nivå ej till fullo 

går att härleda. Fel, brister och inträffade incidenter har, även i andra fall än detta, inte följts upp 

på ett tillfredställande sätt, vilket gjort det förebyggande säkerhetsarbetet ofullständigt.”
25

 

I beslutet från 2008-01-31 så framgår att en arbetsgrupp för vidmakthållande, som även går under 

betäckningen SSWG-2 skulle sättas upp för att stödja systemansvarig för komplexa och säker-

hetskritiska system. Deras arbetsuppgifter tas ifrån HSystSäk 1996 och består av att följa upp 

tillbud och olyckor samt identifiera säkerhetsrisker i system och komma med förslag på åtgärder 

på dessa.
26

 

Det löstes genom att de befintliga brukarmötena som genomfördes årligen fick ytterligare arbets-

uppgifter såsom uppföljning av inrapporterade olyckor, tillbud och iakttagelser. Med den lös-

ningen ansågs brukarmötena kunna nå upp till samma nivå som en vidmakthållandegrupp. 

I HSystSäk 2011 går det att läsa att inriktningen för SSWG-2 arbete har ett proaktivt syfte för att 

upptäcka säkerhetsbrister och komma med åtgärder på dessa för att verksamheten ska kunna 

hållas på en acceptabel risknivå. 27 

Under vidmakthållandet koncentreras systemsäkerhetsaktiviteter till att: 

- Bevaka att det tekniska systemets olycksrisker fortlöpande finns inom tillåten risknivå. 

Om viss risk överskrider tillåtennivå, identifierar SSWG-2 lämpliga åtgärder som kan 

leda till att den enskilda olycksrisken reduceras. 

                                                 

25 Högkvarteret. Åtgärder m a a SHK rapport. s. 3 

26 Ibid s. 3 

27 Lundgren, Mats, red. s.162 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2014-06-03 

Officersprogrammet 11-14 

Rickard Wiberg 

 

 

 - 23 -  

- Föreslå riskreducerande åtgärder. 

- Granska och bevaka tillbud och olyckor samt hålla aktuellt tekniskt systems risk-

logg/risklista aktuell. 

- Fortlöpande hålla SSWG-2 systemsäkerhetsplan aktuell. Planen utgör SSWG-2 program-

förklaring och arbetsplan.28 

För att kunna genomföra detta proaktiva säkerhetsarbete är det viktigt att alla avvikelser rapporte-

ras och analyseras så att rätt riskreducerande åtgärder kan vidtas. Ett system kan förväntas ha 

flera dolda olycksrisker som kan tagit sig igenom det förebyggande riskförebyggande arbetet i 

samband med utvecklingen av systemet. Därför är det viktigt att de för upptäckta problem vidare 

innan de hunnit orsaka ett tillbud eller en olycka.29 

4.5 Processen, enligt Koncept för systematisk ändringsverksamhet30. 

Behovet till att Koncept för systematisk ändringsverksamhet togs fram var att de styrningar som 

fanns i HSystSäk och framförallt SAMO FM-FMV behövde förtydligas. Även inom respektive 

vapengren så förekom olika rutiner och begrepp som skapade problem inom ändringsverksam-

heten. Behovet av att använda samma metoder inom armén, flygvapnet och marinen blev mer 

tydlig i takt med att organisationen förändrades.
31

 Det som framkommer i konceptet är hur änd-

ringsverksamheten ska gå till i praktiken, hur samverkan mellan Försvarsmakten och Försvarets 

materielverk ska gå till.  

De parter som är delaktiga i arbetet är följande: 

Brukare 

Ansvarar för att materielen används, vårdas och förvaras enligt fastställda instruktioner och före-

skrifter. Brukare ansvarar för rapportering av fel, avvikelser och erfarenheter.
32

  

Till brukare räknas inte bara operatörer utan alla som har daglig kontakt med materielsystemet så 

som tekniker och förråd- och verkstadspersonal. Från dem består underlaget av rapporter om 

tillbud/olycka, felrapporter och den information som tas upp i samband med brukarmöten.
33

 

                                                 

28 Lundgren, Mats, red s. 162 

29 Ibid s.162 

30 Försvarsmakten, Försvarets materielverk. Koncept för systematisk ändringsverksamhet. HKV: 25 200:54576, 
FMV: 11FMV 2830-1:1. Stockholm: FM, FMV. 2011-03-11 

31 Ibid s.2 

32 Försvarsmakten, Försvarets materielverk. Koncept för systematisk ändringsverksamhet. bilaga 1 s.7 

33 Ibid 
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Ägarföreträdarens representant (ÄFR) 

Försvarsmakten är ÄF (ägarföreträdare) för den materiel som ägs av Försvarets materielverk. 

Ansvaret delegeras ut på sakkunniga i organisationen som då kallas ÄFR. 

ÄFR styr drift och underhåll av kvalificerad materiel, men företräder Försvarsmakten avseende 

tekniskt systemstöd för all materiel inom tilldelade MS (materiel system).
34

 ÄFR för Stridsfordon 

90 är TeK Mark (Teknikkontor Mark). ÄFR har kontakten med Försvarets materielverk så att de 

ska få rapporterade och konstaterade systemfel tilldels. Föreberedelser inför VMH-gruppen (vid-

makthållande) såsom att ta fram de åtgärdsförslag som ska behandlas och göra prioriteringar 

bland förslag. 

 

Materielsystemansvarig (MSA) 

MSA utövar inom Högkvarteret (HKV) det övergripande ansvaret för utveckling, anskaffning, 

vidmakthållande och avveckling inom materielsystemet. Inom ändringsverksamheten ansvarar 

MSA för att resurser finns avdelade för vidmakthållande, genom s.k. systemstödsbeställningar till 

DesignA.
35

  

Om det är en större ändring, som ligger utanför de specifikationer som finns i TTEM som behö-

ver genomföras måste det göras genom en särskild beställning, ett uppdrag. 

 

Design ansvarig (DesignA) 

DesignA för Stridsfordon 90 är Försvarets materielverk och är kopplingen mellan Försvarsmak-

ten och industrin. 

DesignA leder ändringsverksamheten för ärenden som beslutats i VMH-grupp/ÄS (ändringssty-

relse) och svarar för att arbetet fortskrider och att arbetsläget återrapporteras vid VMH-grupp/ÄS 

sammanträden. 

DesignA rapporterar regelbundet verksamhet inom ramen för systemstödsbeställningen till MSA, 

för att säkerställa MSA möjlighet att styra verksamheten.
36

 

Från DesignA kommer sedan output i form av TO på ändring av systemet. 

                                                 

34 Försvarsmakten, Försvarets materielverk. Koncept för systematisk ändringsverksamhet bilaga 1 s.8 

35 Ibid bilaga 1 s.8 

36 Ibid. bilaga 1 s.9 
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Funktionsföreträdare (Funkf) 

Funkf Ansvarar för att erfarenheter från VMH-grupp tas omhand till reglementen, utbildningsan-

visningar och andra försvarsmaktspublikationer.
37

 

Inom VMH-gruppen har Funkf en viktig roll i att ge brukarperspektiv på de förslags som ges då 

de har nära samarbete med de förband, skolor och centra där materiel brukas.  

4.6 Informationsöverspridning 

I samtal med ansvariga på Högkvarteret och Försvarets materielverk uppmärksammades bristen 

på nödvändig överspridning av information mellan de olika instanserna som är delaktiga i det 

vidmakthållande arbetet på förbanden, Försvarets materielverk och Högkvarteret.  

I tidigt skede under utredningen av stridsfordonsolyckan 2007 påpekar Markinspektören på Sä-

kerhetsinspektionen behovet av ett nytt system för informationsöverspridning och uppföljning där 

ansvariga personer kan få aktuell information om olyckor, tillbud och driftstörningar. I dag finns 

det 25 olika varianter av avvikelsesystem i Försvarsmakten och även om mycket av den informat-

ion som kommer fram är den samma är det svårt att sammanställa och göra jämförelser mellan de 

olika systemen. Fastställda rutiner för hur systemet ska användas och hur uppföljningen ska gå 

till är en viktig del för att verksamheten ska bli bättre. 

Ett nytt system ska ge ökad förmåga inom minst följande områden: 

1. Avvikelser rapporteras (iakttagelser, tillbud, olyckor samt övriga felaktigheter i mate-

riel/system). 

2. Det är lätt för alla att rapportera och registrera den nödvändiga informationen (vad, var, 

när, vem). 

3. Erfaren personal utreder avvikelsen (hur och varför det hände). 

4. Orsaker, både direkta och indirekta identifieras effektivt. Där det är möjligt tas förslag 

fram om korrigerande åtgärder, för att minska risken för en upprepning av avvikelsen. 

5. Det finns uppföljning för att kontrollera att förbättringarna har fungerat eller om liknande 

avvikelser har inträffat igen. 

6. Återmatning till den som lämnat rapporten och till övriga användare av materielen sker 

snarast.
38

 

 

                                                 

37 Försvarsmakten, Försvarets materielverk. Koncept för systematisk ändringsverksamhet bilaga 1 s.9 

38 Undén, Henrik. 130919 Avvikelsesystem FM. Powerpointunderlag om nya avvikelsehanteringen i PRIO. 
2014-05-19 
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På Försvarsmaktens interna nätverk Emilia finns möjligheten att skapa samarbetsytor där perso-

ner inom ett visst intresseområde kan sprida information och hålla sig uppdaterade om vilka 

nyheter som kommit och vad som är inplanerat genom en kalenderfunktion. Behörigheten i att få 

ta del av informationen sätts av administratören för samarbetsytan och kan då hantera en stor 

variation i nivå på informationen. För mer brukarnära information behövs det ingen direkt be-

gränsning i vilka som får ta del av informationen, de som har behovet kommer att kunna följa 

informationsflödet på samarbetsytan och de befattningshavare som har behovet att tillföra in-

formation kan få den behörigheten. För information som inte är allmänt öppen på samma sätt kan 

begränsas genom att administratör ger tillträde till samarbetsytan. 

I samband med införande av PRIO 5/6 under hösten 2014 kommer ett nytt system för avvikelse-

rapportering integreras i PRIO som dessutom ska vara gemensamt för mark, flyg och marin inom 

Försvarsmakten. Tanken är samtliga med PRIO-behörighet har tillgång till avvikelsesystemet och 

ska ha grundläggande kunskap i hur det används genom elektronisk kurs i Försvarsmaktens 

ADL-portal (avancerat distribuerat lärande). De kommer då få så kallad rapportörsbehörighet. På 

chef- och handläggarnivå behövs ytterligare utbildning för att kunna hantera samtliga funktioner i 

systemet.
39

 De förväntas kunna agera som systemstöd till personalen som inte brukar systemet så 

ofta. Utöver det ska de kunna utveckla rapportörens anmälan med rätt kodning för att tillse att 

den kommer till rätt instans. 

I den funktion för avvikelsehantering som ska införas i PRIO så finns det bra uppföljningsme-

toder för de ärenden som behandlas. När en avvikelse registreras finns det funktioner för att 

beskriva vad som har hänt, vilka åtgärder som vidtas och förslag på åtgärder. Utöver det kan alla 

dokument som är intressanta i ärendet läggas till som bilagor. 

När sedan en handläggare arbetar med ärendet så kan han lägga till ytterligare åtgärder och det 

blir då en tydlig uppföljning av ärendet. Det medger att i realtid se vad som händer med ärendet.
40

 

5 Analys  

5.1 Inledning 

Inledningsvis kommer olyckan och processen som följde att analyseras för att få fram brister som 

kan förbättras med hjälp av bättre struktur och informationstillgänglighet från ett samarbetssy-

stem. 

Därefter kommer informationsflödet att undersökas utifrån vad som behöver förbättras på dagens 

metoder för avvikelsehantering.  

Slutligen kommer ansvaret på individnivå att undersökas. 

                                                 

39 Undén, Henrik. 130919 Avvikelsesystem FM.  

40 Ibid 
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En viktig sak att ha i åtanke är att stridsfordonolyckan 2007 och ändringsprocessen som följd av 

den inte är det enda projektet som de olika instanserna har att arbeta med. Detta är något som 

skett utöver det normala vidmakthållandet som förvisso hanterar ändringar på systemet beroende 

på vilka uppgifter som ställs inom fastställd TTEM. I slutändan är det en ekonomisk fråga om hur 

mycket tid som kan läggas på enskilda detaljer i ett system. En förändring av systemet som inte 

ligger inom fastställd ram behöver få tilldelade resurser från en inte obegränsad budget. Även här 

handlar det om prioritering; om exempelvis ett system har brister som gör att förmågan att verka i 

mörker inte kan genomföras med tillräckligt låg risk kan systemet tilldelas begränsningar för att 

få användas i mörker. 

5.2 Utredningen 

I fallet med stridsfordonsolyckan fick arbetet hög prioritet eftersom dödsolyckan hade föregåtts 

av en liknande olycka som hade kunnat sluta lika illa. Hur vida dödsolyckan hade kunnat undvi-

kas om den tidigare olyckan 2005 hade fått en lika omfattande utredning är det svårt att spekulera 

om. Försvarsmakten har utifrån lagen om utredning av olyckor
41

 rätt att bedriva egen intern 

utredning såvida olyckan inte haft dödlig utgång eller medfört allvarlig kroppslig eller materiel 

skada.  

En rapport från Statens Haverikommission är lätt att få tag på då de som skrivits sedan 1997 

publiceras på Haverikommissonens hemsida. Försvarsmaktens interna utredningar kan vara 

svårare att få tag på. Stridsfordonsolyckan 2005 utreddes av Södermanlands regemente P10 då 

det var det förbandet som stridsfordonet och besättningen tillhörde. Det regementet lades ner 

samma år vilket påverkar spårbarheten i deras rapport. Utifrån den hänvisning som finns till 

olyckan 2005, i rapporten från Statens Haverikommission, så ges intrycket av att vagnchefsstolen 

inte sågs som ett problem. Att vagnchefen blev instängd och problematiken med att få ut honom 

påpekas, men fokus ligger på övningen i sig. Hade olyckan utretts med ett MTO-perspektiv så 

hade förmodligen vagnchefsstolen fått betydligt större fokus. Istället slutar undersökningen efter 

att orsaken bakom olyckan hittats och förslag på förbättringar i övningsförberedelserna har getts. 

Att undersöka vad som hände inne i vagnen och om någonting måste förändras med konstrukt-

ionen borde varit lika viktigt. 

I marksäkerhetsorder 2010:05 säkerhetsåtgärder Strf 90
42

 uppmärksammas problem med att 

sänka vagnchefsstolen i samband med ett tillbud. Det är inte orimligt att anta att problemet rap-

porterats just på grund av att problemen med vagnchefsstolen fick så stor uppmärksamhet efter 

dödsolyckan 2007. Men att problem med vagnchefsstolen bara ägt rum tre gånger sedan Strids-

fordon 90 introducerades 1993 är osannolikt. Det kan ha kommit i form av felrapporter som 

påpekat en kärvande stolsmekanism som vid kontroll av tekniker uppvisar en normal funktion. 

                                                 

41 Lag (1990:712) om undersökning av olyckor  

42 Högkvarteret. Marksäkerhetsorder 2010:05. 
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Stannar då flera liknande felrapporter i verkstadens arkiv så kommer en eventuell trend av pro-

blem med vagnchefsstolen inte fram i ljuset. 

5.3 Modifiering av vagnchefsstolen 

Arbetet med att göra vagnchefens plats i vagnen säker har varit problematiskt, vilket har försenat 

en bra lösning. När beslutet om hur problemet skulle lösas togs så fanns två val: modifiera den 

befintliga stolen eller skaffa en helt ny konstruktion. Modifiering är en billigare lösning; både ur 

materialsynpunkt samt tiden som krävs för att montera bör bli kortare. I teorin ska det även gå 

snabbare att ta fram en modifieringssats än att införa en ny konstruktion.  

Det tog nästan två år från det att olyckan inträffade till att beslutet om att implementera nödsänk-

ningslösningen gavs ut. Då författaren arbetade som förare på Stridsfordon 90 vid den tidspe-

rioden så upplevde han en stor frustration bland personalen på förbanden över att det tog lång tid 

innan åtgärder vidtogs. Eftersom så få har inblick i hur systemsäkerhetsarbetet går till så är det 

svårt att förstå vad som händer med ärendet och varför det tar så lång tid.  

BAE Bofors hade redan i slutet av 2008 tagit fram en första version av modifieringssatsen som 

sedan Markstridsskolan genomfört prov på.
43

 Att stressa fram en ändring som istället för att 

avhjälpa problemet skulle kunna förvärra en situation skulle bli en kostsam affär för de inblan-

dade parterna. Om industrin har lämnat sitt godkännande på en lösning som senare visat sig vara 

defekt så kan det ge stora legala konsekvenser. Försvarets materielverk har även dem krav på sig 

i sin roll som DesignA att den materiel som lämnas till Försvarsmakten ska vara säker att an-

vända. 

Att då modifieringen av vagnchefsstolen fick göras om vid flera tillfällen är ett tecken på att 

införandet av den modifierade vagnchefsstolen gick för snabbt. Alla problem kom inte fram 

förens de första stolarna hade börjat modifieras, och det gick så långt att det blev brukarförbud på 

de vagnar som hade blivit modifierade. 

Att det i skrivande stund inte införts en helt ny vagnchefsstol, från olyckan 2007 räknat, efter sju 

år kan tyckas konstigt. Det som måste tydliggöras är att det är en omfattande förändring av for-

donets uppbyggnad. Dels behöver den genomgå utprovning där funktionen säkerställs. Om den 

presterar sämre än den befintliga stolen så ska det helst upptäckas under utprovningen för att 

undvika samma långa process en gång till.  

Vid en långdragen process som i det här fallet hade ett samarbetssystem som kunde koppla alla 

framtagna underlag direkt till avvikelseärendet. När ärendefilen öppnas kan utvecklingen av 

ärendet enkelt följas med vidtagna åtgärder i kronologisk ordning. Uppföljningen förenklas däri-

genom avsevärt.  

 

                                                 

43 Högkvarteret. Beslut om tillämpning av kompletterande anvisningar för användning av och utbildning med 
strf 90. HKV 35 127:54465. Stockholm: HKV. 2009-03-18 bilaga 2 s.1 
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5.4 Vidmakthållande arbetet 

De beskrivningar för hur det vidmakthållande arbetet ska gå till kan vara svåra att ta till sig. 

HSystSäk och SAMO FM-FMV beskriver samarbetet på en hög generell nivå; vilka ansvarsom-

råden som Försvarsmakten har och vad Försvarets materielverk ansvarar över. 

I koncept för systematisk ändringsstyrning är de faktiska befattningshavarna beskrivna mer utför-

ligt; hur de olika ansvarshavarna samverkar med varandra och vilken slags information de utby-

ter. Det som dock utelämnas och som har stor påverkan är de metoder för samverkan och inform-

ationsöverspridning som finns tillgängliga. Anmälningar kommer in i form av pappersblanketter 

som sedan ska behandlas av en chef eller handläggare som finns på förbandet. Därifrån går rap-

porten vidare med hjälp av metoder som beror på vilket förband det berör, vilken typ av anmälan 

det är och vad som har hänt. Det blir snabbt svårt att följa upp annat än enskilda fall. 

Stor del av kommunikationen mellan de olika instanserna sker med e-mail; det är ett idag natur-

ligt kommunikationsmedel och att skicka elektroniska dokument är enkelt. Problemet som upp-

står är i uppföljningen av kommunikationen. Dokumenten i sig finns ofta sparade elektroniskt 

eller i papperskopia men den information som utbyts i e-mailkonversationer sparas sällan. Förr i 

tiden när stor del av kommunikationen skedde med vanliga fysiska brev så föll det sig naturligare 

att spara dem om de innehöll någonting intressant. Idag så är det lätt att strunta i och glömma bort 

de kommentarer som medföljer när dokument skickas mellan olika personer. I den nya funktion-

en i PRIO så medges kanske inte en konversation mellan två individer, men vid uppföljning av ett 

avvikelseärende så är det en bra resurs. Att kunna skriva kommentarer och tillföra bilagor som 

automatiskt lägger sig i kronologisk ordning vid varje tillfälle som ett ärende behandlas underlät-

tar mycket för personalen. Tillkommer ny personal så går det enklare att se vad som hänt i ett 

ärende än om de aktivt måste leta i hela organisationen för att få fram information. 

Om organisationen runt det vidmakthållande arbetet analyseras så framträder flera begränsningar. 

Antalet befattningshavare är lågt vilket påverkar mängden ärenden som de kan hantera på samma 

gång.  

Sett till fallet med stridsfordonsolyckan 2007 så är ändringsarbetet efter det fortfarande pågående, 

i skrivande stund, sju år senare. Det har även tillkommit ytterligare ärenden under tiden som i 

vissa fall har haft högre prioritet än vagnchefsstolen. Exempel på det är de förändringar som med 

kort varsel behövde införas på de vagnar som deltog i Afghanistan-insatsen. Det är inte möjligt 

för alla inblandade att komma ihåg vad som händer under arbetet och tillkommer det en ny indi-

vid på en ansvarig befattning så måste det finnas ett bra underlag över vad som hänt i tidigare 

ärenden och hur pågående ärenden ligger till.  

5.5 Informationsöverspridning 

Med så många inblandade parter så är det mycket tidskrävande att bara fördela alla information 

som produceras. Vem ska ha vilken information och i vilken ordning ska instanserna prioriteras? 

Förbanden förväntar sig att deras kontaktpersoner uppåt i organisationen kan bidra med förslag 

på lösningar på deras problem med systemet. Har då inte alla instanser delgivits det aktuella 
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problemet så uppstår det en flaskhals som i bästa fall bara gör så att en lösning framkommer sent. 

I värsta fall så kanske ett problem så som vagnchefstolen inte får den prioritet som risken egentli-

gen kräver. 

Ett datasystem för en gemensam lägesbild är något som önskats av samtliga de som har intervju-

ats. Samtidigt så är tidsbristen en faktor som måste vägas in; de personer som är delaktiga i det 

vidmakthållande arbetet har redan stort administrativt ansvar i sin tjänst. Det ska vara enkelt att ta 

del av den information som ansvariga i organisationen behöver och att lägga till ny information 

under hanteringen av ärendet ska gå snabbt. 

Att införa ytterligare ett nytt datasystem som inte dagligen används är något som bör undvikas då 

kunskapen i hur systemet ska användas behöver hållas aktuell. Även om några få skulle använda 

systemet dagligen så skulle det vara en tidstjuv för brukarna som använder systemet mer sällan 

och de skulle förmodligen undvika att använda det. 

Att då istället tillföra funktioner i ett system som dagligen används är då en bättre lösning. 

I införande av system PRIO 5/6 så kommer en ny funktion för avvikelserapportering införas och 

Försvarsmakten står inför en stor utmaning. 

Armén, Flygvapnet och Marinen har olika bakgrund kopplat till hur avvikelserapportering har 

gått till och en stor skillnad i personalens inställning till att nyttja den typen av system. 

Flygvapnet använder idag sitt DA-system som anses fungera mycket bra. En avvikelse rapporte-

ras in, kommenteras av ansvariga chefer och publiceras sedan i en tidning som heter Flygdags så 

att alla inom organisationen blir medvetna om eventuella problem och kan lära sig av dem. Om 

en avvikelse ses som särskilt viktig så kommer den att tas upp på den dagliga ordergivningen. 

Säkerhetskulturen inom flygvapnet är mycket stark då misstag snabbt kan få allvarliga konse-

kvenser när flygfarkoster är inblandade. Den inställningen till säkerheten påtalas och uppmuntras 

från första dagen som personalen kommer i kontakt med verksamheten runt flygfarkosterna. Att 

få flygvapnet att byta ut sitt uppskattade och beprövade DA-system till ett helt nytt och oprövat 

system kommer bli en utmaning. 

Marinen har den kortaste vägen att gå vid implementering av det nya systemet för avvikelsehan-

tering. Deras nuvarande system DIUS/M (Drift, Information & UnderhållsstödSystem för Mari-

nen) påminner mycket om det nya systemet varpå en övergång bör gå förhållandevis lätt.  

Inom armén så används ett antal pappersblanketter för att rapportera in avvikelser som sedan 

sammanställs inom t.ex. TeK Mark vid materielavvikelser. Uppföljningen blir då beroende på hur 

den sammanställande instansen tolkar och prioriterar avvikelsen. Det finns också ett motstånd till 

att införa ytterligare funktioner i PRIO från chefer på kompaninivå. I och med införandet av 

PRIO så har det administrativa ansvaret ökat för chefer på plutonsnivå och kompaninivå. Tidi-

gare så har dessa befattningshavare kunnat spendera mycket mer tid med sina soldater och 

samöva med sitt förband. Även om ett nytt system för avvikelsehantering kommer göra verksam-

heten bättre i längden så är det ändå ett nytt system att lära sig. Det tillkommer utbildningar på 
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alla nivåer för att kunna hantera systemet och chefer behöver ge stöd till de som inte använder 

systemet så ofta. 

Vid användande av Emilias samarbetsytor som en stomme i informationsspridning så behöver 

någon form av gemensamma rutiner tas fram. Om intressegrupper skapar utformning och rutiner 

på enbart eget bevåg så kommer skillnaderna bli stora och problemet med uppföljning har bara 

flyttat från papper till digitalt format.  

5.6 Individens ansvar 

Även med ett nytt datasystem för avvikelsehantering så fråntas inte individen sitt ansvar för att 

föra säkerheten framåt. Det måste vara en naturlig del i verksamheten från första dagen under 

inryck till grundutbildningen. I all verksamhet så kommer det att uppstå avvikelser från den 

planerade verksamheten, från fastställda regler och fel på materiel. Ju tidigare som en avvikelse 

rapporteras desto snabbare kommer verksamheten att kunna anpassas för att genomföras säkert. 

Det ligger på individens ansvar, även om han eller hon har gjort fel, att rapportera det. Discipli-

nära åtgärder eller hot om sådana kommer att medföra en motvilja att rapportera vilket är ett 

allvarligt problem. 

Försvarsmakten strävar att uppnå en rättvis kultur där ärlighet och uppriktighet premieras. Detta 

innebär att omedvetna misstag och felgrepp ska kunna rapporteras som avvikelser utan risk för 

bestraffning. En individ som är skyldig till allvarlig och medveten försummelse bör naturligtvis 

inte gå fri från sitt ansvar.
44

   

Skyddsombuden har en viktig uppgift i att hjälpa individen så att ett problem inte glöms bort eller 

struntas i. Skyddsorganisationen kan även vara ett bra stöd vid införandet av det nya systemet för 

avvikelsehantering. Det är lämpligt att de får gå en längre utbildning i användning av systemet så 

att de kan hjälpa sina kollegor vid rapportering och på det viset avlasta cheferna. 

Samtidigt är det även chefens ansvar att uppmuntra personalen att rapportera avvikelser. Det är 

både ett ansvar mot personalen, att deras arbetsplats ska vara säker. Men det är också ett ansvar 

mot organisationen. Det måste skapas en kultur om att det är en självklar skyldighet att rapportera 

avvikelser för att hjälpa organisationens utveckling framåt. Chefen måste tillse att skyddsorgani-

sationen finns och har den utbildning som krävs för att kunna stödja personalen. 

6 Resultat och slutsatser 

6.1 Inledning 

Precis som att MTO-perspektivet är viktigt att använda för att hitta de bakomliggande orsakerna 

till stridsfordonsolyckan så är det en viktig del när det efterföljande arbetet ska analyseras. Det är 
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en komplicerad organisation där människor har olika ansvarsförhållanden i ett komplext tekniskt 

system. Det ska genom samarbete leda till att verksamheten fungerar och fortlöpande förbättras. 

6.2 Slutsatser  

Det är tydligt varför de inblandade och ansvariga instanserna önskar en bättre samordning och att 

det kan vara svårt att förstå för någon som inte är insatt i arbetet. I dagsläget krävs eldsjälar som 

samordnar och trycker ut den information som organisationen behöver för att kunna fungera. 

Personer som åker landet runt för att hjälpa till och dessutom förväntas kunna svara i telefon med 

expertkompetens inom sitt område. Det är dock något som blir svårare och svårare; organisation-

en krymper, färre människor ska göra mer och tiden räcker helt enkelt inte till. Att ta del av den 

information som upprättas i samband med utredningar kan vara svårt. Det som går att utläsa från 

rapporter, beslut och order är oftast vad som utredningen har kommit fram till och inte så mycket 

hur utredningsarbetet har gått till. Det påverkar spårbarheten negativt. Nyare utredningar har 

oftast digitalt underlag men all dokumentation som bara finns i pappersform kan vara svårt att få 

tag på, att veta var det finns eller om det finns något upprättas dokument överhuvudtaget. 

När utveckling av system för att förbättra samarbete inom säkerhetsområdet pågår så är det även 

viktigt att se över organisationens inställning till de rutiner och regler som finns runt verksamhet-

en. En samarbetsyta eller tillvägagångssätt för avvikelserapporering kan ha alla förutsättningar 

för att bidra med positiv effekt. Men finns det en ovilja att använda det så faller metoden i alla 

fall. En väl fungerande organisation bygger på att personalen gör sin del i arbetet utifrån de regler 

och metoder som finns fastställda. För den enskilda så kan det vara svårt att se helheten och vad 

de egna handlingarna får för konsekvenser. Då måste det finnas en trygghet i organisationen och 

en attityd om att de rutiner som finns ska följas. Börjar personalen hitta på egna lösningar för att 

de ordinarie är för krångliga eller att de inte kan se något positivt av att nyttja dem så kommer 

hela processen att påverkas. I bästa fall så blir det bara en tidstjuv som kostar pengar men i värsta 

fall så kan både materiel och liv förloras. 

En bra inställning och rätt förhållningssätt måste implementeras från dag ett när en person blir del 

av verksamheten. Det blir då viktigt att chefer på alla nivåer kan framhäva sin del i den stora 

helhetsbilden och vilka konsekvenser olika beteenden kan få. 

Om ett tillbud inte rapporteras så kan inte organisationen anpassa sig till de bakomliggande orsa-

kerna till händelsen. Det kan vara en enskild händelse med en mängd av enskilda eller samver-

kande orsaker. Men det kan också vara en enskild händelse i en trend som behöver identifieras 

och åtgärdas; fel i utbildningen, instruktioner som behöver förtydligas eller konstruktionsfel kan 

vara orsak och lägger då inte skuld på den som rapporterar. 

I den undersökning som MTO Säkerhet AB gjorde på säkerhetskulturen i Försvarsmaktens heli-

kopterverksamhet så framkom betydliga skillnader på synen på säkerhetsarbetet då vissa förband 

mest såg avvikelserapporteringen som ett krav och inte ett användbart verktyg.
45

 Visst är det en 
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bättre inställning än om rapporteringen undviks eller inte nyttjas alls men det kan skapa en nega-

tiv trend där säkerhetsmetoder ses som en belastning och direkt hindrande för verksamheten. Det 

är onödiga risker i förhållande till organisationens behov som ska undvikas. Om behovet av en 

viss förmåga finns så behöver metoder för att kunna lösa behovet tas fram. Följs då inte metoder 

för att förändra verksamhet eller materiel så kommer inte organisationen kunna anpassa sig till 

behovet. 

Attityden om att organisationen lär sig och går framåt av att analysera misstag och tillbud måste 

fortlöpande underhållas.  

6.3 Svar på frågeställningen 

Den frågeställning som presenterades var: 

Tidigt under Försvarsmaktens utredningsarbete av stridsfordonsolyckan 2007 så påtalades beho-

vet av ett databaserat system för avvikelsehantering och informationsöverspridning. Det basera-

des på att brister i uppföljningen av avvikelser, som påverkat det förebyggande arbetet negativt. 

- Hur kan den vidmakthållande processen underlättas med hjälp av ett datorbaserat sam-

arbetssystem? 

De förbättringspunkter som Statens Haverikommission upprättade i sin rapport påvisade sanno-

likt inte någonting nytt, utan problemen hade förmodligen förekommit tidigare. Men om proble-

men inte fick rätt prioritet genom att trenden inte varit tydlig eller ansett som normala är det svårt 

att spekulera om.  

Med ett nytt system för avvikelsehantering, som det som kommer införas i PRIO hösten 2014, så 

kommer processen bli mer överskådlig och lättare att arbeta med. Att alla inblandade parter har 

förmågan till realtidsuppföljning är en stor förbättring mot tidigare informationsflöde. Ansvariga 

chefer inom systemsäkerhet kan få aktuell lägesbild och tid sparas på alla nivåer. Ett nytt samar-

betssystem med dessa funktioner skulle bidra positivt till den militära nyttan. 

På lägre nivå så kan Emilias samarbetsytor medge ett snabbt och enkelt sätt för att sprida inform-

ation till ansvariga chefer på brukarnivå. Det kräver dock att enklare rutiner fastställs för att 

underlätta användningen på längre sikt. 

6.4 Diskussion utifrån slutsatserna och resultatet 

För att återkoppla till Carl Rollenhagens syn på MTO-perspektivet så finns det ett tydligt sam-

band till begreppsklassen information. I systemsäkerheten så behövs en konstant tillförsel av 

information i form av erfarenheter, instruktioner och avvikelserapporter för att kunna tillse att de 

tekniska system som vi använder kan fungera i vår organisation. Den erfarenhet som Försvars-

maktens personal besitter, om vilka förmågor organisationen behöver, bestämmer hur materielen 

utformas. Ett samarbetssystem som är väl implementerat i organisationen är en viktig resurs för 

att förbättra systemsäkerhetsarbetet.  
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Sett utifrån den militära nyttan så kan det nya system för avvikelsehantering som ska införas i 

PRIO vara ett bra tillskott om det implementeras på rätt sätt. Med hänsyn till att det ska införas 

som ett Försvarsmaktsgemensamt system så behöver organisationen tid för att alla ska ta det till 

sig. Även om de system för avvikelsehantering som används idag behöver förnyas så fungerar de. 

Att stressa fram ett nytt system som påverkar verksamheten negativt kommer inte att bidra till 

den militära nyttan. Det är inte bara en ny funktion i PRIO som ska införas utan personalen i 

organisationen måste veta hur det ska användas samt vilja använda det nya systemet. 

6.5 Förslag till fortsatta studier 

Om ett nytt system för avvikelsehantering ska implementeras och bli en förbättring måste perso-

nalens inställning förändras. En fortsatt studie kan bestå av en undersökning i hur utbildningen 

för avvikelserapportering ska utformas för att personalen ska se nyttan av den. 
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