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Sverigebesök 1 den 24 mars 2015 –
Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI,
samt SAAB Linköping
FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling och analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad
och ligger under Försvarsdepartementet. Att FOI är uppdragsfinansierat innebär att de prissätter och säljer sina tjänster till
marknaden. 19 procent av FOI:s intäkter kommer från regeringen i form av anslag
Saab inriktar sig på “Aeronautics”, “Dynamics”, “Electronic Defence Systems”, support och underhåll.
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Tanke bakom resmål och koppling till vårt tema
Säkerhetskoppling till FOI – avvärja yttre hot, jobba tillsammans i team, åskådliggöra/hantera komplexitet, ta tillvara på
erfarenheter, koordinera stora insatser med många inblandade – koppling till Fukushima
Säkerhetskoppling till SAAB - Arbetet baseras på felmodsanalyser (analyser i felträd) på ett liknande sätt som i kärnkraften,
där olika kombinationer av fel undersöks. Här ligger fokus på att upprätthålla de säkerhetskritiska funktionerna, att kartlägga
alla tänkbara felmoder och att hantera degradering i systemet, t.ex. att systemet ska tåla enkelfel. Även arbetsmiljö för
operatörer är intressant och se hur Saab jobbar med detta område då ett JAS-plan cockpit och ett kontrollrum på ett
kärnkraftverk inte är så olika i operatörsgränssnitt.

Besök 1 – FOI
FOI är en myndighet under försvarsdepartementet där 850 forskare arbetar. Myndigheten agerar som expertstöd inom
säkerhetsområdet – säkerhetspolitiska studier, bedömningar av hot och framtagning av system för ledning och hantering av
kriser. FOI har bland annat genomfört uppdrag för SSM.
Vi besökte FOI:s MTO-avdelning (Människa-Teknik-Organisation) där vi togs emot av forskaren Björn Johansson. Avdelningen
arbetar med säkerhetsfrågor utifrån ett psykologiskt och systeminriktat perspektiv samt ger stöd åt försvarsmakten på olika
sätt. Vissa uppdrag är tekniknära och kan till exempel handla om hur man automatiserar i tekniska system utan att
undergräva människornas arbetsförutsättningar. Andra handlar mer om träning och team-samarbete.
Först fick vi se systemet CRATE som låter företag öva IT-säkerhet. Träningsmiljön består av ett rum med väggskärmar där
deltagarna kan följa systemet som simuleras i övningen, till exempel trafiksignalsystemet i en virtuell stad. Systemet utsätts
sedan för attacker och deltagarna måste arbeta tillsammans för att försöka avvärja dem. Den här kursen har bland annat
hållits för personer från de svenska kärnkraftverken. Ett scenario har hämtats från Davis Besse där man vid ett tillfälle fick en
trojan i styrsystemet. Man kan också simulera strukturen i verkliga IT-nätverk, till exempel sårbarheter på grund av den
fysiska placeringen av servrar. IT-system blir mer och mer komplexa och det är svårt att upprätthålla situationsmedvetenheten
hos IT-tekniker. Här kan exempelvis visa konsekvensera av att sammankoppla system alltför lättvindigt. Under utbildningarna
pratar man också om det man kallar för IT-säkerhetskultur, till exempel hur man kombinerar en hög integritet och
tillgänglighet i ett IT-system.
Under besökets andra timma fick vi se ett system för att
planera, följa och utvärdera storskaliga övningar, F-REX.
Systemet loggar en stor mängd information som
kommunikationer, beslut, bilder, videosekvenser osv. Det
insamlade materialet sammanfogas till en tidslinje i
övningsprogrammet. Materialet används sedan under en
workshop efter övningen där deltagarna får bearbeta sina
erfarenheter. Programmet möjliggör också olika sorters
analyser, t.ex. av vilka som kommunicerar med vilka
under ett scenario eller i vilken grad information sprids
bland deltagarna.

Besök 2 – SAAB
Under dagens andra halva besökte vi SAAB i Linköping och deras avdelning för MTO vid utvecklingen av SAAB 39 Gripen. Vi
möttes upp av Johan Holmberg (Saab Aeronautics). Avdelningen för MTO samlar 65 personer som utvecklar användbarheten
i alla delar av flygplanets hantering.
Flygsäkerhet är ett omfattande begrepp. Det handlar dels om piloten och pilotens arbetssituation, om säkerheten för
markpersonalen och om större aspekter som organisation och ledning av flyginsatser. De personer som vi träffade arbetar
mest med att hantera tekniska risker i förhållande till LFV:s kravbild. Vi fick en genomgång i hur styrande regelverk är
uppbyggda för flygindustrin i allmänhet och SAAB:s områden i synnerhet, vilket visade sig ha väldigt stora likheter med de
regelverk som tillämpas på kärnkraftverk. Arbetet baseras på felmodsanalyser (analyser i felträd) på ett liknande sätt som i
kärnkraften, där olika kombinationer av fel undersöks. Här ligger fokus på att upprätthålla de säkerhetskritiska funktionerna,
att kartlägga alla tänkbara felmoder och att hantera degradering i systemet, t.ex. att systemet ska tåla enkelfel. När man
utformar ett flygplan som Gripen bygger man också in redundans och diversifiering för att göra de tekniska systemen mer
robusta.
Flyget har sett ett paradigmskifte från 70- och
80-talen. Under den tiden arbetade man inte så
mycket med förutsättningarna för flyginsatserna.
Istället låg fokus på avhjälpande underhåll under
devisen ”Fly-fix-fly”, en sorts trial-and-errortänkande, och man hade många krascher. Idag
fokuserar man mycket mer på urval och träning
av piloter och många andra kringfaktorer som
bygger upp en robusthet i flygverksamheten. En
del av detta har varit att skapa en så kallad noblame-culture i flygvapnet där piloter känner sig
fria att berätta öppet om incidenter under
flygningar.
En stor del av MTO-arbetet på SAAB går ut på

att skapa en miljö som gör det möjligt för piloten och
andra inblandade att förstå och agera på information från
flygplanet och omgivningen. Det betyder att kontroller,
statusdisplayer, larm och andra informationskällor designas
utifrån människornas behov och fysiska egenskaper. Precis
som i våra kontrollrum måste SAAB:s designers förhålla sig
till skillnader mellan pilotgenerationerna. Dagens unga
piloter är vana vid en hög datorisering medan äldre piloter
förväntar sig instrument och feedback från flygplanet som
mer liknar den äldre analoga tekniken, och utformningen av
pilotgränssnitten återspeglar detta. Användarcentrerad
design tillämpas tidigt när man skapar ett nytt flygplan
eftersom sådana ändringar ofta är kostsamma i ett senare
skede. För att testa förändringar i pilotmiljön använder
SAAB flera simulatorer där medlemmarna i YG-gruppen
själva fick testa att spaka Gripen. Mjukvaruuppdateringar
med MTO-koppling görs flera gånger i veckan och testas
alltid i simulatorerna innan de testas skarpt.

Tankar om hur besöken uppfyllt YGs riktlinjer
Säkerhet är ett begrepp med många innebörder och avsikten med studiebesöken i Linköping var att ta in några andra
perspektiv utanför kärnkraftsbranschen. Det är tydligt att kärnkraften har flera gemensamma nämnare med andra industrier

och verksamheter i samhället, inte minst när det gäller säkerheten. Vi har utvidgat våra vyer och fått många nya kontakter
som jobbar med säkerhet och utveckling, vilket är det YG året handlar om.

Reflektion mot temat
Vi behöver upptäcka och hantera yttre hot mot våra anläggningar. Fysiska hot mot våra anläggningar är ovanliga medan ITattacker mot samhällsfunktioner blir allt vanligare. Det var intressant att se hur även arbetet mot IT-hot kräver bra
förutsättningar som välfungerande teamarbete och informationsdelning.
Vi behöver hela tiden upprätthålla och utveckla barriärer som ska hindra negativa förlopp. Det kan handla om att göra
säkerhetssystem robusta, både mot tekniska fel och mot felaktiga beslut och handlingar. Här fungerar ett JAS-plan på samma
sätt som ett kärnkraftverk. Det utnyttjar redundans och diversifiering för att bli tåligare och det är förlåtande mot felaktig
användning. Samtidigt är det förstås ännu bättre om vi kan skapa så goda arbetsförutsättningar att vi sällan behöver aktivera
några av våra barriärer. Säkerhet handlar inte bara om att undvika negativa händelser utan också om att möjliggöra positiva
utfall. Arbetsmiljöer – både i kontrollrummen och utanför – ska göra det lätt för människor att tänka, agera och
kommunicera. Operatörerna behöver tillräckligt handlingsutrymme, instruktionsanvändning måste balanseras av
yrkesmannaskap, processer måste fungera väl, organisationer måste ha tydlig ansvarsfördelning, beslutskedjor och mycket
annat. Inte minst behöver vi lära av erfarenhet. Här var det intressant att se FOI:s system för att arrangera övningar. När vi
övar, reflekterar och lär blir det möjligt för oss att agera insiktsfullt och säkert i arbetet.

Tips
Var ute i tid samt ha tid på er under besöket. Sedan självklart en lite gåva uppskattas.

