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Förord 
 
Ett av FMV syften är att säkerställa att de system som levereras kan användas på bästa möjliga sätt 
och utan fara för sina användare. En del av ett arbete som präglas av ständiga förbättringar är att ta 
till sig nya rön och se hur dessa kan hjälpa till att ytterligare öka kvaliteten på leveranserna. Ett 
område som under de sista åren har fått allt större uppmärksamhet, och som är ett av myndighetens 
fokusområden, är det som kallas Human Factors Integration (HFI). Kortfattat handlar det om att 
utveckla och utforma system som är anpassade för den mänskliga kroppen och de kognitiva förmågor 
människor har. 
 
Handboken syftar till att förmedla den kunskap som till dags dato finns gällande HFI och dess olika 
aspekter. Handboken ska dessutom ge tillräckligt stöd för FMV i sin verksamhet så att 
kravställningen på de tekniska system redan från början tar hänsyn till användarens förutsättningar 
och behov men även till sammanhanget där användaren ingår. 
 
I och med fastställandet av Handbok HFI startar en process för att förändra arbetssättet inom FMV. 
Detta arbete bedrivs tillsammans med Försvarsmakten. Förändringen innebär att på ett tydligare sätt 
tillföra HFI-aspekterna i designarbetet. Det är min övertygelse om att handboken kommer att vara ett 
stöd för FMV och därmed som slutresultat förbättra soldaternas och sjömännens vardag genom 
leveransen av användbara, effektiva och säkra system. 
 
 
 
Kristin Strömberg 
Teknisk Direktör FMV 
 

  



 

 
 

 

 

Öppen/Unclassified  

 Datum Dokumentnummer Ärendetyp 

2016-04-01 Version 1.0 Publikation 
 

 Sida 

  3(45) 

Tillämpning 
Handbok HFI är en vägledning för FMV medarbetare som i olika roller arbetar med, analyserar, 
utvärderar och beslutar om design av tekniska system och produkter. 
 
Handbok HFI är inte en föreskrift. Dess tillämpning vid anskaffning och modifiering av tekniska 
system regleras av myndighetens, dvs. FMV, egen designverksamhet. 
 
Handboken upplyser om lämpliga krav att ställa för att få säkrare konstruktionslösningar samt ger 
bakgrundsinformation, hänvisningar och vissa rekommendationer utifrån krav från militär 
verksamhet. Handbokens aktiviteter och krav är inte tvingande även om författarna rekommenderar 
dem. Kraven får omformuleras för att bättre ansluta till aktuellt tekniskt system. 
 
Handboken hänvisar också till flera olika militära och civila standarder för olika HFI-aspekter. 
Standarder innehåller olika exempel på dokumenterad kunskap. Att följa en standard är frivilligt och 
en hänvisning till en standard ska endast ses som en upplysning om lämpligt sätt att uppfylla 
föreskrifter, om inte fastställd designregel säger annat. I de fall där FMV anger olika typer av HFI-
krav i sina beställningar mot industrin blir dessa tvingande, då kraven ingår i kontrakt mellan FMV 
och leverantör. 
 
Erfarenheter visar att det kan finnas motstridiga krav mellan standarder från olika teknikområden och 
detta får hanteras från fall till fall. 
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1 Inledning Handbok HFI 
Handbok Human Factors Integration (H HFI) del A är en övergripande beskrivning av vad HFI är 
och varför Försvarsmakten och FMV prioriterar det, medan del B beskriver hur HFI kan användas 
och hanteras i praktiken. 

Human Factors Integration, HFI, innebär att i systemarbete 
identifiera och omhänderta användbarhetsfrågor under samtliga 
livscykelskeden. Ett framgångsrikt HFI-arbete kräver ett 
helhetsperspektiv, där människa, organisation, uppgift, teknik 
och omvärld ses i ett sammanhang.  

Tidsandan under perioden för första världskriget var att 
människan skulle anpassas till tekniken, ”rätt man på rätt plats”. 
För högt specialiserade militära yrkesgrupper utvecklades 
uttagnings- och träningsprogram. Trenden vände under andra 
världskriget, när modernt utrustade flygplan med väl utbildade 
och utvalda piloter trots allt störtade. Piloterna förmådde inte att 
bearbeta all den information som instrumenteringen i cockpit 
skulle förmedla och insikten växte att hänsyn måste tas till 
människans förutsättningar och begränsningar vid utveckling av flygplanssystem. Riktmärke blev 
istället att försöka anpassa maskinen till människan. Inom flyget och flygsäkerhetsområdet har därför 
HFI och HF sedan länge haft en betydande roll. 

Många kunskapsområden bidrar till Human Factors, som psykologi, sociologi, ergonomi, fysiologi, 
medicin, industriell design och datateknik.  

Human Factors Integration handlar om att optimera systemeffekten, genom att tillse att människans 
förmåga och förutsättningar är i samklang med det tekniska systemets hård- och mjukvara. Detta för 
att säkra att förväntad nytta uppstår för såväl verksamhet som användare i det driftsatta tekniska 
systemet. 

Fortsättningsvis kommer förkortningarna HFI och HF att användas, då det inte finns ett riktigt bra 
svenskt uttryck för Human Factors. De två begreppen "mänskliga faktorer" och "ergonomi" är i 
huvudsak synonymer, men har sina begränsningar och 
betydelser. Mänskliga faktorn har i stort använts för 
att beskriva något negativt relaterat till människan, 
såsom felhandlingar och riskexponering. 

Försvarsmaktens personal – soldaten och sjömannen – 
behöver användbar, effektiv och säker materiel som 
fungerar i sin operativa miljö. För att åstadkomma 
detta behöver FMV göra en teknisk systemintegration 
så att verksamhetsintegrationen i Försvarsmakten 
fungerar och blir bra – både ur ett organisatoriskt 
perspektiv och ur ett användarperspektiv. 
Arbetsmetoder som endast fokuserar på tekniska 
aspekter räcker inte för att lyckas med detta. Även aspekter som rör användarna och organisationen, 
dvs. verksamheten där materielen ska användas, behöver belysas och omhändertas. Organisationer 
som hanterar stora mängder materiel under riskfyllda förutsättningar behöver i hög grad 
uppmärksamma och omhänderta användarfrågor på ett systematiskt sätt. Det handlar om att utveckla 
eller anskaffa tekniska system som är effektiva och säkra att använda. 

  

”Ergonomi är ett tvärvetenskapligt 
forsknings- och tillämpningsområde 
som i ett helhetsperspektiv 
behandlar samspelet människa-
teknik-organisation i syfte att 
optimera hälsa och välbefinnande 
samt prestanda vid utformning av 
produkter och arbetssystem.” 

IEA (International Ergonomics 
Association) definition av Human 

Factors och Ergonomi 
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2 Försvarsmaktens inriktning inom HFI 

2.1 Försvarsmaktens förutsättningar 
Försvarsmaktens verksamhet styrs av krigets förutsättningar, och behöver materiel som fungerar 
såväl under utbildning och träning som under insats. Materiel 
som är säker, ändamålsenlig och effektiv är direkt avgörande 
för hur väl sjömän och soldater presterar för att lösa sin 
uppgift. Tekniska system som är anpassade efter användaren, 
organisationens uppgift och det operativa sammanhanget 
förhöjer den operativa förmågan till förmån för ökad 
stridseffekt. 

Genom Human Factors Integration (HFI) eller användbarhet, 
ställer Försvarsmakten krav på att materielen passar all 
personal, oavsett kön och storlek, som är avsedd att använda 
den. Begränsas användaren av ett tekniskt system eller 
personlig utrustning uppnås inte syftet med systemet. 

2.2 Försvarsmaktens personal i centrum 
Personalförsörjning, organisation och materielanskaffning växelverkar. Den personal 
Försvarsmakten har i dag och den personal som behövs i framtiden påverkar vilken materiel som 
utvecklas och anskaffas. Framtidens personal i Försvarsmakten kan exempelvis ha en annan etnisk 
eller kulturell bakgrund än dagens personal. Materielsystemets utveckling ska utgå ifrån vem eller 
vilka som ska operera ett tekniskt system och underhålla det till dess att systemet avvecklas. 

Materielsystem ska inte bygga in Försvarsmakten 
i ett personalförsörjningssystem som begränsar 
myndigheten från att rekrytera och behålla de 
dugligaste individerna. 

All utrustning och alla tekniska system kommer 
inte att vara möjlig att anpassa för alla. 
Exempelvis ställs vissa max- och minimimått när 
det gäller längd och vikt på piloter för att 
säkerhetsutrustningen ska fungera. Sådana krav 
kommer att fortsätta att finnas för ett antal system. 
Men alla tekniska system ska utvecklas mot en 
population som beskriver de kriterier (exempelvis 
fysiska och antropometriska mått och 
dimensioner) som finns generellt för användarna 
av respektive system.  

2.3 Människa och teknik i samverkan ger ökad effekt 
Den militära personalen ska stödjas av materiel som är en förlängning av människans psykologiska 
och fysiologiska förmågor. Tillsammans utgör personal och materiel det system som ger effekt i 
målet. Därför krävs att var och en har de bästa möjliga förutsättningarna för att utföra sin uppgift 
med största möjliga hänsyn tagen till säkerhet, ändamålsenlighet och effektivitet. Villkoren för att 
uppnå det hänsynstagandet ställs redan i materielutvecklingens tidiga konceptskede där 
frågeställningen: ”vem eller vilka ska använda systemet och till vilken effekt?” ska vara ledande. 

”HFI innebär att FM ställer 
krav på att materiel passar all 
personal, oavsett kön och 
storlek. Materielen är direkt 
avgörande för hur väl soldater, 
sjömän och officerare presterar. 
Alla ska ha materiel som är 
säker, ändamålsenlig och 
effektiv.” 

FM PM om Human Factors 
Integration 
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Militär personals kognitiva och fysiologiska förmågor håller en hög lägsta nivå. Varje individ i 
Försvarsmakten är särskilt prövad och uttagen för 
att lösa en specifik uppgift över hela 
konfliktspektrat. 

Det här ställer också krav på de tekniska systemen 
som ska vara till stöd för såväl personalen som 
genomför verksamheten som för organisationen 

som planerar den. De mänskliga begränsningarna kan avhjälpas med rätt tekniska system och 
produkter i rätt tid och på rätt plats. 

2.4 Försvarsmaktens utmaning i en ständigt förändrad omvärld 
Militära enheter ska kunna agera självständigt över tid och ofta över stora geografiska ytor. De 
uppgifter som Försvarsmaktens personal är ska lösa är inte sällan komplexa och kan innefatta flera 
enheter och med olika förband från sjö-, 
luft- och markarenan. Tiden är ofta knapp 
och militär personal behöver kunna fatta 
sekundsnabba beslut i syfte att vinna 
striden. Ibland kan och ska uppgiften 
också lösas med andra nationer.  

Striden ställer högre krav på samordning 
där ledningssystem och andra tekniska 
system ska komplettera varandra i syfte att 
slå och utsätta motståndaren för en 
systemkollaps. Tekniska system som 
kompletterar varandra ändamålsenligt och 
säkert slår inte bara hårdare mot en 
motståndare utan syftar också till att 
undvika egna förluster samt bespara de civila effekterna av stridigheterna när Försvarsmaktens 
materiel stödjer människan i hennes strävan efter att fatta rätt beslut i rätt tid och med rätt syfte. 

2.5 Livscykelkostnader, materiel och utbildning  
För Försvarsmakten är HFI en systematisk syn på organisation och materiel som utgår från 
människan. För detta krävs ett systematiskt uppföljningsarbete under hela livscykeln, där strävan är 
en förhöjd operativ förmåga med materiel och utrustning som effektivt stödjer Försvarsmaktens 
personal. 

Skydd, underrättelse och information, rörlighet, uthållighet, ledning och verkan – Försvarsmaktens 
grundläggande förmågor villkoras av människans kognitiva och fysiska förmågor. 

Tillsammans med tekniska system utgör människan en slagkraftig enhet i striden när hennes 
begränsningar har avhjälpts. 

”Materielsystem ska bibehålla och förhöja 
operativ förmåga. Begränsas användaren 
uppnås inte syftet med systemet.” 
 

FM PM om Human Factors Integration 
 

”Som ett led i utvecklingen och effektiviseringen av materielförsörjningen ska Försvarsmakten: 
- Utveckla och samordna integrering av konceptet Human Factors, det vill säga ett 

systems användbarhet, effekt och effektivitet samt påverkan på arbetsmiljön, över hela 
livscykeln för materielsystem.” 

FM  Plan för verksamhetsgrenar och övrig verksamhet 2016-2028 
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Ju bättre anpassat ett tekniskt system 
är till organisationens verksamhet 
och dess personalstyrka, desto 
kortare tid krävs i regel för att 
användaren ska behärska systemet 
på ett säkert och ändamålsenligt vis. 

Materielens utformning påverkar 
personalens förmåga att tillgodogöra 
sig sin utbildning mer effektivt, 
vilket på sikt kan innebära stora 
besparingar i utbildningskostnader. 
Personalen kan nyttjas i annan del av 
verksamheten eller genomgå 
ytterligare utbildning.  

För att uppnå den här effekten krävs att människan och organisationen redan i konceptskedet tas i 
beaktande - vilka delar i livscykeln har Försvarsmakten mest att vinna på utifrån effekt och ekonomi? 

Det handlar om stridseffekt i det yttersta fallet och genomgående om det moraliska ansvaret att ge 
Försvarsmaktens medarbetare rätt förutsättningar till att lösa sin uppgift säkert, ändamålsenligt och 
effektivt.  

Den enskilde officeren, sjömannen och soldaten ställs inför många utmaningar och prövningar, vars 
påverkan och effekt kan underlättas med hjälp av tekniska system. För att bibehålla god anda och 
stärka uthålligheten behöver varje förbandsmedlem kunna känna förtroende för sin personliga 
utrustning. De tekniska systemen ska göra officeren, sjömannen och soldaten bättre på att lösa sin 
uppgift.  

Begränsningar i hur effektfull en individ är villkoras av hur väl Försvarsmaktens materiel och 
människan samverkar och utgör en slagkraftig enhet.  

I en insats med hög hotbild kan en för stor hjälm, ett icke anpassat kroppsskydd, ett vapen som inte 
är väl utformat eller en svårhanterlig radio, enskilt och samlat få livsavgörande konsekvenser för den 
enskilde och därmed påverka hela förbandet. Uthållighet och god anda på förbandet är direkt kopplat 
till den materiella förmåga som ges personalen.  
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3 HFI och Användbarhet på FMV 

3.1 HFI och användbarhet enligt Försvarsmakten och FMV 
samordningsavtal 

Genom samordningsavtalet mellan Försvarsmakten och FMV tydliggörs att arbete med HFI är ett 
gemensamt ansvar för att säkerställa att materiel som levereras från FMV och används av 
Försvarsmaktens personal är säker, ändamålsenlig och effektiv i användning.  

 

 
 

Försvarsmaktens och FMV:s systematiska arbetssätt med HFI syftar till att bibehålla, alternativt höja, 
Försvarsmaktens operativa förmåga vid nyanskaffning eller uppdatering av tekniska system. Det 
gäller att valt teknikstöd matchar Försvarsmaktens personals behov och förmåga. Ett viktigt verktyg 
är att följa upp och samverka med den industri som utvecklar och designar produkter, så att HFI och 
användbarhet beaktas i ett så tidigt skede som möjligt. 

3.2 Ansvar för HFI-processen på FMV 
Att arbeta för att designa, producera och leverera effektiva och säkra system är inget nytt inom 
Försvarsmakten och FMV, utan något som omhändertagits på många olika sätt beroende på uppgift, 
system och plattform. Med initieringen av Handbok HFI erbjuds ett stöd för ett utvecklat 
systematiskt arbetssätt som ska säkerställa att HFI och användbarhet så långt det är möjligt 
adresseras på rätt sätt och vid rätt tillfälle i ett systems livscykel. 

Inom FMV designverksamhet har Teknisk Direktör med FMV Tekniska Chefer ansvaret för att HFI-
regelverk och -metoder finns på plats. Designansvarig inom olika huvudsakliga verksamhetsområden 
ser till att de är kommunicerade och efterföljs. Designverksamhetens strävan att HFI hanteras i 
kravarbeten och i verifiering och validering av tekniska system skapar förutsättningar för att FMV 
medarbetare systematiskt ska arbeta med HFI.  

Allt eftersom kommer FMV att finna de former som lämpar sig bäst hur HFI och användbarhet med 
god spårbarhet inkluderas i ordinarie systemarbetesavvägningar. Handbok HFI innehåll kommer 
kontinuerligt uppdateras utifrån Försvarsmakten och FMV erfarenheter. Mer och aktuell information 
kommer finnas tillgänglig på FMV intranät.  

”Myndigheterna ska beakta Human Factors Integration (HFI) redan i tidigt konceptskede i 
försvarslogistikplaneringen och därefter genom hela livscykelprocessen. 
 
Försvarets materielverk ska i sitt arbete med HFI- och användbarhetsfrågor samverka med 
Försvarsmakten. 
 
För att åstadkomma operativt tillgängliga system, är det av särskild vikt för Försvarsmakten 
att Försvarets materielverks använder referensgrupper med såväl kvinnor som män vid 
utprovning av system. Försvarsmakten ansvarar alltjämt för att tillhandahålla relevanta 
referensgrupper. 
 
Försvarets materielverks HFI- och användbarhetsarbete ska genomföras i enligt med ISO 9241-
210:2010 (Användarcentrerad utveckling).” 
 

ur 2016 års samordningsavtal mellan FM och FMV (SAMO 2016) 
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Definition Användbarhet 
 
”Den utsträckning till vilken en specifik användare kan använda en produkt för att uppnå 
specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse i ett givet 
användningssammanhang.” 

ISO 9241-11:1998 ”Guidance on usability” 
 
 

3.3 HFI begrepp 
I kommande avsnitt förklaras begreppen Användbarhet och Användarcentrerad systemutveckling. 

 

3.3.1 Användbarhet 
Begreppet användbarhet är en viktig del i användarcentrerad systemdesign. Användbarhet är ett 
kvalitetsmått som lämpar sig väl i FMV verksamhet, till skillnad mot begrepp som exempelvis 
brukbarhet och användarvänligt. En tydlig definition och standard gör det möjligt att ta fram mätbara 
krav vid bl.a. upphandlingar och utvärderingar. 

Definitionen av användbarhet betonar betydelsen av att anpassa produkter efter tänkt användare, 
arbetsuppgifter och mål samt de sammanhang då produkten ska användas. Användbarhet är en 
kvalitetsegenskap som uppstår när en produkt eller ett tekniskt system används på tänkt sätt och i 
avsedd omfattning. 

Det är av grundläggande betydelse för en systemleverantör att definiera den tänkta användaren ur alla 
perspektiv såsom t.ex. personlig utrustning, arbetsmiljö och arbetsuppgifter. 

En produkt som är användbar i ett sammanhang behöver inte vara det i ett annat. 

3.3.2 Användarcentrerad systemutveckling 
Användarcentrerad systemutveckling är en iterativ process som består av faserna analys, design och 
utvärdering. 

 

 

 

 

 

  

Figur 1. Process för användarcentrerad systemutveckling – ur ISO 9241-210 Användarcentrerad design 
för interaktiva system. 
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Perspektivet för en användarcentrerad systemutveckling utgår från att det yttersta syftet med ett 
tekniskt system är att skapa nytta i en verksamhet. Och att det är i själva användningen som den 
effekten uppstår, samt att det är användarna i systemet som skapar nyttan och effekten.  

Därför är användarcentrerad systemutveckling en systemutvecklingsprocess som tar hänsyn till 
användarnas förutsättningar och behov, samt till det sammanhang där användarna ingår. Den utgår 
från en behovsanalys och inkluderar att planera för hur HF ska omhändertas och tillgodoses under 
hela systemutvecklingsprocessen. 

Det sex grundläggande principerna för en användarcentrerad systemutvecklingsprocess ur ISO 9241-
210 Användarcentrerad design för interaktiva system listas nedan. 

 

Ett systemarbete där HFI inkluderas bör genomföras av tvärvetenskaplig arbetsgrupp, av en del kallat 
IPT, integrerat projektteam. Det är väsentligt att HFI-arbetet inte genomförs vid sidan av ett projekt 
av HFI-experter, utan inom projektet med kompetenser från såväl användarna som från 
teknikområdena och humanområdet.   

  

Designen bygger på en uttalad 
förståelse av användare, uppgifter och 
användningsmiljöer 

 

Den som designar, kravställer och anskaffar de 
tekniska systemen behöver förstå vem eller vilka som 
ska använda dem, vad de har för arbetsuppgifter och i 
vilka miljöer de använder systemen. 

Användare är delaktiga under hela 
design- och utvecklingsprocessen 

 

Användarna involveras i design- och 
utvecklingsprocessen, för att skapa denna förståelse. 
Notera att det ofta finns en skillnad på användare av 
det framtida systemet och representanter från 
verksamheten som ingår i utvecklingsarbetet. 

Designen drivs med och förfinas genom 
användarcentrerad utvärdering 

 

Designen utvärderas och valideras med användare i 
flera iterationer.  

Processen är iterativ Utvecklingsprocessen (analys, design, utvärdering) 
genomgås flera gånger, tills önskat resultat uppnåtts. 

Designen omfattar hela 
användarupplevelsen 

 

Användarnas upplevelser sätts i fokus när de 
använder produkten. 

Designteamet har tvärvetenskapliga 
kunskaper och perspektiv 

Flera olika kompetensområden ingår i 
utvecklingsteamet, kompetensområden som alla 
bidrar med sina respektive kunskaper. 
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3.3.3 Användare, expert, novis och utvecklare 
I samband med initiering av systemarbete, där HFI är en del, är det nödvändigt att FMV tillsammans 
med Försvarsmakten identifierar användarrepresentanter som förväntas ha en roll i utvecklingen eller 
anskaffningen av systemet.  

För att det ska bli så korrekt som det är möjligt bör man skilja mellan experter och noviser – dvs. 
Försvarsmaktens personal som har lång erfarenhet inom viss verksamhet respektive de som är nya i 
den. Experten, ibland kallad utvecklare, har utifrån sitt verksamhetskunnande en viktig roll i 
projektens IPT:er vid framtagande och vidmakthållande av tekniska stödsystem. Om däremot en 
expert väljs för deltagande i användbarhetstester där i huvudsak noviser är tänkta att vara brukare kan 
kostnaden för Försvarsmaktens utbildning öka mer än planerat när produkten införs i 
Försvarsmakten. Det finns även ett uttryck för personal som i huvudsak har annan uppgift än som 
användare av ett tekniskt system, s.k. sällananvändare. För vissa stödsystem, exempelvis 
administrativa system, kan en majoritet av personalen vara sällananvändare vilket ställer stora krav 
på enkelhet. 
 

. 
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4 Lagar och föreskrifter 

4.1 Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljölagen (AML) ger de yttre ramarna för vad som gäller för miljön på en arbetsplats, i 
meningen att den anger generella mål och kravnivåer samt anger olika rollinnehavares rättigheter och 
skyldigheter. Samspelet mellan fysikaliska och sociala miljöfaktorer lyfts fram, snarare än som förr 
fokusera på att ta bort risker och förebygga vissa yrkesrelaterade sjukdomar.  

 
Första kapitlet inleds med att fastslå att det handlar om att förebygga ohälsa och olycksfall. Det finns 
en tydlig avsikt i ordvalen ”förebygga” och ”kan medföra”. Kapitlet förklarar också att lagen gäller 
varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning.  

 
AML betonar vikten av att arbetsmiljökraven beaktas på ett tidigt stadium, redan vid planering av 
arbetslokaler, utrustning, teknik och arbetsmetoder. Personlig skyddsutrustning ska användas endast 
när det inte finns annat sätt att komma åt en arbetsmiljörisk. För de två ovanstående paragraferna ur 
kapitel 2 ligger ansvaret främst hos Försvarsmakten som arbetsgivare. I paragrafen nedan pekar 
AML på leverantörens ansvar, FMV inkluderad.  

 
AML är tvingande, vilket innebär att den inte kan åsidosättas genom kollektivavtal eller andra 
överenskommelser.  

4.2 Försvarsmaktens verksamhet och arbetsmiljölagen 
I AML och i vissa av föreskrifterna i 
Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 
finns undantag som avser Försvarsmakten 
verksamhet vid krig och konflikter. Man pekar 
på för samhället viktiga verksamhetsområden 
där förutsättningarna för arbetsmiljön skiljer sig 
radikalt från andra områden, som inom 
polisverksamhet, för brandbekämpning och 
försvar. 

  

”Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för 
fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall.” 
                                                                                       ur AML, 1 §, Kapitel 2 

”Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så beskaffade och placerade och 
brukas på sådant sätt, att betryggande säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall...” 
                                                                                       ur AML, 5 §, Kapitel 2 

”Den som tillverkar, importerar, överlåter eller upplåter en maskin, ett redskap, skyddsutrustning 
eller annan teknisk anordning skall se till att anordningen erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa 
och olycksfall, när den släpps ut på marknaden, avlämnas för att tas i bruk eller ställs ut till 
försäljning.” 
                                                                                       ur AML, 8 §, Kapitel 3 
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Under normala fredsförhållanden gäller dock arbetsmiljölagen inom totalförsvaret. Undantag görs 
bara beträffande skyddsombudens rätt att avbryta övningar (14 § arbetsmiljöförordningen). 

Försvarsmakten ska kunna använda sin materiel även under utbildning och övning då undantagen 
enligt AML och AFS inte gäller. FMV utvecklar och anskaffar därför i regel materiel som följer 
AML och AFS. 

4.3 Arbetsmiljöverkets författningssamling 
Genom bemyndigande i lagen har Arbetsmiljöverket långtgående befogenheter att meddela 
föreskrifter och allmänna råd i sin författningssamling (AFS). Förutom SAM, föreskrifterna om 
systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, finns det föreskrifter om bland annat buller, vibrationer, 
kemiska arbetsmiljörisker, belastningsergonomi, arbetsplatsens utformning och användning av 
personlig skyddsutrustning. Föreskrifterna innehåller såväl krav som allmänna råd.  

 

 

4.4 AML för fartyg  
AML utvidgades till att gälla även fartygsarbete i juli 2003. Tidigare fanns bara vissa 
arbetsmiljöbestämmelser i fartygssäkerhetslagen. Fortfarande finns en skillnad i att det är 
Transportstyrelsen (TS) som har hand om tillsynen ombord på fartygen, vilket regleras i "TS 
föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö på örlogsfartyg (TSFS 2011:91)". Det finns dessutom 
vissa kompletterande regler för arbets- och boendemiljö i Regler för militär sjöfart, se RMS-G 1.5.2. 
och RMS-F 3.9. 
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5 Standarder och handböcker 

5.1 Standarder för HF och HFI 
En standard är en norm med tillhörande definition, processer eller metoder samt krav som ska 
uppfyllas. Standarder används för att säkerställa kvalitet och interoperabilitet, och beroende på var i 
processen eller i livscykeln man befinner sig kan de användas som riktlinjer eller checklistor att följa 
vid kravställning och utveckling av system. FMV HFI-arbete har ISO 15288 ”Livscykelprocesser för 
system” som organiserande princip. 

Militära standarder har utvecklats för att bland annat skapa interoperabilitet och säkerställa att 
produkter och system uppfyller krav specifika för militär användning. I flera av dessa standarder 
finns riktlinjer för HF- och användbarhetsrelaterade frågeställningar.  

Civila standarder är dokumenterad kunskap från aktörer inom industri, näringsliv och samhälle, vilka 
valt att bidra till standardens utveckling. Standarder finns för allt från cykelhjälmar till miljö- och 
kvalitetsledningssystem. De flesta standarder som berör HF syftar till att minska risker för 
belastningsskador samt öka säkerheten vid hantering av system och andra produkter. För 
Försvarsmakten och FMV kan särskilt standarder som rör användargränssnitt, displayer och 
designregler vara av nytta. Den senaste standarden är ISO 27500 – ”The human centred organization: 
General principles” – och behandlar hur organisationer kan byggas upp för att verka med fokus på 
HFI. 

ISO 9241-210 ”Användarcentrerad design för interaktiva system” sägs vara den mest spridda och 
använda standarden i hur man ska arbeta användarcentrerat för att utforma användbara system. Den 
är särskilt intressant, inte bara för sin definition av användbarhet, utan också för sin beskrivning av 
en användarcentrerad utvecklingsprocess. Standarden identifierar sex principer för användarcentrerad 
design: 

Standarden är övergripande och fokuserar på planering och styrning av projekt. Det 
användarcentrerade tillvägagångssätt som beskrivs i standarden kompletterar befintliga 
tillvägagångssätt för systemdesign. Detaljerade frågor om HF, ergonomi, användbarhet och 
tillgänglighet behandlas mer utförligt av andra standarder. 

5.2 Handböcker 

5.2.1 Underlag till Handbok HFI och användbarhet 
Handbok HFI och användbarhet presenterar inte ett eget arbetssätt eller en nationell särlösning, utan 
bygger på nationell och internationell kunskap och praxis inom området. Särskilt intressant i 
sammanhanget är de processer, koncept och metoder som tagits fram av försvarsmyndigheter i USA, 
Storbritannien, Australien och Kanada inom ramen för speciella HFI-program, med resultat som 
redovisas bl.a. i handböcker.  

ISO 9241-210 Principer för användarcentrerad design 
1. Designen bygger på en uttalad förståelse av användare, uppgifter och miljöer 
2. Användare är delaktiga under hela design- och utvecklingsprocessen 
3. Designen drivs av och förfinas genom användarcentrerad utvärdering.   
4. Processen är iterativ. 
5. Designen omfattar hela användarupplevelsen. 
6. Designteamet har tvärvetenskapliga kunskaper och perspektiv. 
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5.2.1.1 ARMY HSI 
Amerikanska arméns program ARMY Human Systems Integration (tidigare benämnd MANPRINT - 
Manpower Personnel Integration) introducerades redan 1984. Inriktningen var att optimera total 
systemprestation, reducera livscykelkostnader och minimera risken för förlust eller skada på soldater. 
ARMY HSI söker säkerställa att en systematisk hänsyn tas till soldaten vid design av materiel genom 
hela dess systemutvecklingsprocess. De löser uppgiften genom att utveckla policys, fastställa och 
värdera materielutvecklingsprogram för överensstämmelse med deras inriktningar, förespråka 
utbildning och soldatorienterad forskning, utveckling och analys, samt övervaka stöd till 
materielutveckling av utövare av HSI. 

5.2.1.2 AFRL 711 HPW 
Amerikanska Air Force Research Laboratorys Human Performance Wing bildades 2008 och 
samordnar forskning, utbildning och rådgivning inom en och 
samma organisation. Uppgiften är att stärka människans 
prestation i luften, rymden och cyberrymden. 711 HPW är 
indelad i Human Effectiveness Directorate, Human Systems 
Integration Directorate samt United States Air Force School of 
Aerospace Medicine.  

5.2.1.3 HFI inom det brittiska försvaret 
Inom det brittiska Ministry of Defence (MOD) Acquisition 
Operating Framework (AOF) finns enheten Human Factors 
Integration (HFI). De arbetar med policys, information samt 
rådgivning om HFI-aspekter vid upphandling av 
försvarsmateriel i UK MOD. 

En av MOD policys är att samtliga militära anskaffnings- och 
utvecklingsprojekt ska följa HFI- processen och inkludera 
relevant HF-kunskap. Exempel på produkter som de skapat är 
“Human Factors Integration (HFI) and the Acquisition 
Lifecycle”, “The MOD HFI Process Handbook” och “Human 
Factors Commercial Off The Shelf (COTS) Considerations”. 

5.2.2 Koppling mellan HFI och systemsäkerhet 
Handbok HFI kan sägas komplettera handböckerna inom systemsäkerhet, då de två områdena till viss 
del överlappar varandra.  

Systemsäkerhet fokuserar på att egenskapen hos ett tekniskt 
system inte ska skada personer, miljö eller andra system. Med 
systemsäkerhetsarbete försöker man bygga bort risker, eller när 
detta inte går, att dämpa dem. 

HFI handlar om att matcha människa och system, att öka total 
systemeffekt samt stärka människans förmåga. Försvarsmakten 
materiel ska leverera önskad effekt för organisationens 
verksamhet, gruppens uppgift och enskild individs behov, 
dessutom vara enkelt att lära sig, handha och reparera. 

  

”It is recognised that a failure to 
consider the human element in 
acquisition can result in: 
• Increased accidents and 

incidents 
• Greater training costs 
• Reduced performance and 

mission effectiveness 
• Breaches in duty of care 
• A scarcity of appropriately 

skilled personnel 
• Substantial increases in 

design/redesign costs” 
 

The People in Systems TLCM 
Handbook 

System-
säkerhet  HFI 
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Hörseln   
• 360 grader  
• Bra på att uppfatta olika frekvenser  
• Snabbare reaktionstid för ljud- än 

ljussignaler, och ljudsignalerna upplevs som 
mer påträngande  

• Örat sensoriska minne har kapacitet att lagra 
information i 2-4 sekunder, vilket t.ex. ger 
förmåga att bedöma position till en ljudkälla  

• Förmåga att skilja på rösters fysiska 
egenskaper, som tonläge och riktningen 
varifrån rösten kommer 

• Cocktail party-fenomenet; vår förmåga att 
kunna fokusera på en röst och det budskap 
som den rösten förmedlar i ett rum fyllt av 
människor som samtalar om annat  

 

6 Människan 

6.1 Människans förmåga att uppfatta, tolka och minnas  
Människan hanterar stora mängder data 
och information sett över tid – allt från det 
som passerar näst intill oförmärkt till det 
som stannar kvar i minnet under en längre 
tid. 

Förmågan att kunna sålla bort majoriteten 
av all data som olika sinnen uppfattar är en 
förutsättning för att en människa ska kunna 
fungera effektivt – för mycket information 
blir överbelastande.  

Perception handlar om hur människan 
konstant tar emot och bearbetar intryck, 
medvetet såväl som omedvetet, med sina 
sinnen som syn, hörsel, lukt, smak, känsel 
och balans. 

Andra sinnen skapar förmåga att uppfatta värme och kyla, en föraning om smärta, avkänning av 
kroppens inre fysiologiska status samt kinetiskt sinne för centrala nervsystemets kontroll på var 
kroppsdelarna befinner sig. 

6.1.1 Syn och hörsel 

  
Ögats och örats förmåga att minnas är sensoriska buffertar till minnet. Processen kräver inte alltid 
full uppmärksamhet, men dess lagringstid är mycket kort. 

  

Synen 
• Visuell dominans, dvs. människan förlitar sig 

i hög grad på synen jämfört med andra sinnen  
• Ett begränsat fokuserat synfält, men med ett 

perifert seende på sammanlagt 180 grader 
med båda ögonen   

• Ögat är bra på att uppfatta kanter, rörelser, 
rotationer och ansikten  

• Ögats sensoriska minne har kapacitet att lagra 
information i 1-5 tiondels sekunder, vilket 
t.ex. betyder att vi uppfattar det vi ser som en 
film istället för en massa stillbilder 

• Defekt färgseende, vanligaste någon form av 
röd-grönblindhet, hos cirka åtta procent av 
den manliga befolkningen respektive en halv 
procent hos den kvinnliga 
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6.1.2 Korttidsminnet 
Korttidsminnet är aktivt vid problemlösning och 
omfattar då information som planer, uppfattningar 
och känslor. Informationen till korttidsminnet 
kommer från omvärlden och från långtidsminnet. 
Information som inte bearbetas försvinner på några 
sekunder. Det krävs alltså aktiv bearbetning, 
repetition, för att information ska lagras i 
långtidsminnet.  

Upprepade tester har visat att människan i 
genomsnitt klarar av att hålla 7±2 meningsfulla 
enheter i korttidsminnet. 

Den vanligaste strategin för att hantera denna 
begränsning är så kallad ”chunking”, dvs. 
människan delar upp ett större material till ett 
mindre antal betydelsefulla enheter (chunks). Ett 
telefonnummer memoreras t.ex. som tre tal istället 
för sju siffror. 

Vad som är en meningsfull enhet varierar från 
person till person och beror bland annat på 
kunskap och erfarenhet. 

En individs minne, kunskap, tidigare erfarenheter 
och förväntningar påverkar personens perception 
och det som uppmärksammas. Minnet gör också 
att människor kan kommunicera med varandra, då 
det möjliggör att lära sig och komma ihåg språk. 
Utan minne skulle människan inte kunna göra upp 
planer, inte minnas vad man gjort eller sagt för en 
stund sedan eller ens minnas sitt eget namn. 
Minnet ger människan förmågan att memorera och 
plocka fram information.  

6.1.3 Långtidsminnet 
Långtidsminnet har antagligen en obegränsad 
kapacitet; det verkar inte finnas någon bortre gräns 
för att lagra minnen. 

Erfarenheter och kunskaper som finns i långtids-
minnet brukar delas in i ett deklarativt (”veta att”) 
och ett procedurellt minne (”veta hur”).

Att plocka fram information från långtidsminnet 
kan vara mer eller mindre svårt, beroende på om 
det finns bra ledtrådar. Man skiljer mellan 
igenkänning och återgivning, och det är i regel 
lättare att känna igen ett informationsmaterial än 
att återge det. 

Tips för utformning med hänsyn taget till 
människans minne 

•Ögats sensoriska minne: För mycket 
information på en bildskärm under för kort tid 
gör att användaren inte hinner uppfatta 
innehållet. 

•Använd endast färgkodning som redundant 
information, med hänsyn till färgblindhet. 
Undvik i möjligaste mån att kombinera rött-
grönt (tryck ut en screenprint i gråskala som 
stöd). 

•Välj att förstärka varningsinformation med 
ljudlarm för tidskritiska larm, men välj med 
omsorg då ljud uppfattas som störande om 
antalet larm blir stort. 

•Ovanliga händelser av vikt ska meddelas på 
tydligt sätt, då människan annars kan få svårt 
att upptäcka det. 

•Undvik en designlösning som kräver att 
människan under längre tid ska övervaka 
information på skärm för att upptäcka små 
förändringar.  

• Flervalsfrågor ger minnesledtrådar, vilket 
återgivning inte gör. Det går helt enkelt 
snabbare att välja mellan ett antal givna 
alternativ. 

•Det är oftast enklare att berätta om sina 
arbetsuppgifter när man befinner sig på sin 
arbetsplats jämfört med om man befinner sig i 
en helt annan miljö. 

Samma fart upplevs olika 

Effekten ”global optical flow” visar hur en 
observatörs seende och perception fungerar – att 
den optiska strukturen hos omgivningen beror 
på observatörens fart och höjd.  

Effekten ökar till exempel när man kör bil 
fortare och är närmare marken. Det innebär att 
upplevelsen av fart påverkas av just höjden över 
marken. 

En bilförare upplever att hen kör fortare än en 
bussförare som kör i samma hastighet, eftersom 
bilföraren befinner sig närmare marken.  
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Minnen kan också vara hårt knutna till ett visst sammanhang eller en viss plats. Dessa minnen kan 
triggas när man återkommer till platsen.  

Tid är en viktig orsak till glömska, både den tid man ägnar åt att memorera informationen och den tid 
som gått sedan man återskapade ett minne.  

Människans kapacitet varierar både mellan individer och 
över tiden för en individ. Genom träning kan man lära sig 
att utföra tidigare svåra uppgifter. Lärandet sägs skapa 
möjlighet att gå från beteenden som har varit 
kunskapsbaserade, till att utföras regelbaserat eller 
färdighetsbaserat.  

Vardagliga saker som människan utför per automatik kan 
vara svåra att komma ihåg om man har utfört eller inte, 
som huruvida man stängde av kaffebryggaren eller om 
låste ytterdörren när man gick hemifrån.  

6.2 Människan som problemlösare och beslutsfattare 
Många faktorer påverkar hur människan löser problem och vilka beslut som i slutänden fattas. Besluten 
fattas sällan utifrån formell logik och vad som i efterhand kanske kan anses vara maximalt rationellt. 
Brist på fullständig och helt korrekt information under tidspressade förhållanden påverkar agerandet.  

En tillräcklig bra idé om lösning är ofta grunden till människans beslut. Efter en första bedömning av 
läget utifrån mål, ledtrådar och förväntningar, baserat på tidigare erfarenheter, tas en lösningen fram. 
Efter en mental simulering att det kan fungera agerar man utifrån det. Det här beteendet ger människan 
förmågan att agera snabbt trots att fullständig information inte finns tillgänglig. Människor kalkylerar 
dagligen med sannolikheter, tar risker, gör prognoser, planerar och chanser.  

Vid systemutveckling är det viktigt att känna till och anpassa systemet efter hur människan ofta 
bedömer sannolikheter och fattar beslut. 

 

  

Representativitet När sannolikheten ska bedömas för att något ska inträffa eller inte, så tenderar 
människan att överbetona betydelsen av den sannolikheten, dvs. tillför något 
större betydelse än det egentligen har.  

Tillgänglighet Ju mer tillgängligt händelsen är desto mer sannolikt bedömer man att den är. 
Så behöver inte alls vara fallet. 

Förankring Man utgår ifrån ett initialt värde och avviker sedan inte så mycket från det.  

Konfirmeringsbias Man har en benägenhet att vara selektivt uppmärksamma på information som 
bekräftar sina egna teorier och uppfattningar. Dessutom tenderar man att hålla 
fast vid det första antagandet man kommer på och söker sedan efter 
information som bekräftar det. 

Vanebias Man gör som man brukar göra eftersom det har fungerat hittills. 

Konkret 
informationsbias 

Konkret och påtaglig information favoriserar framför information som är 
sannolik och diffus, även om den senare är mer relevant. 
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Gestaltlagarna – en teoribildning om hur 
människan organiserar synintryck 

Gestaltlagarnas principer säger att människan 
organiserar synintryck och instinktivt 
sammanfogar delar till en helhet. Det som är nära 
eller liknar varandra tycks höra ihop. Bitar som 
saknas fylls i så att det föreställer något man 
känner igen. 

Om man bryter mot dessa lagar blir det svårare 
att förstå och lära sig gränssnittet. Gestaltlagarna 
och ett antal andra liknande principer rörande 
exempelvis färgkodning bör därför beaktas vid 
design. 

 
Separation mellan de övre två och de undre två 
raderna tolkas troligen som de har någon 
skillnad. 

Färgkodningen i de undre två raderna tolkas 
troligen också som meningsbärande.  

6.3 Ergonomi 
Ordet ergonomi kommer från grekiskans ergo 
(arbete) och nomos (lag). Det myntades i slutet av 
1940-talet av den engelske marinpsykologen 
Murell som ett samlingsnamn för att kombinera 
tekniska och humanbiologiska kunskaper vid 
utformning av militära system som radar, 
flygplan och örlogsfartyg.  

I begreppet ingår bland annat kunskapsområden 
som belastningsergonomi, antropometri, 
fysiologi, synergonomi och biomekanik, vilka 
beskrivs översiktligt i följande avsnitt. Relevanta 
frågeställningar är arbetsställningar, 
materialhantering, repetitiva rörelser, 
arbetsrelaterade belastningsskador, arbetsplatsens 
utformning samt säkerhet och hälsa. 

6.3.1 Synergonomi 
International Ergonomics Association (IEA) 
definierar begreppet synergonomi som "den 
multidisciplinära vetenskapen som handlar om 
förståelsen av människans synprocesser och 
interaktionen mellan människor och andra 
element i ett system." 

Synergonomiskt inriktade teorier, kunskaper och 
metoder för design och utvärdering av system har 
som mål att optimera människans välbefinnande 
och systemets prestanda. 

Av det sammanlagda inflödet från våra sinnen står synen för ca 80 procent. Därmed har synsystemet en 
central betydelse då vi utför våra arbetsuppgifter, inte minst för att kroppen inte ska tröttas ut eller på 
annat sätt fara illa. 

En förutsättning för goda synförhållanden är god belysning och god synergonomi, dvs. samspelet 
mellan den visuella omgivningen och synfunktionerna som belysning, flimmer, bländningar, 
arbetsobjektet, arbetslokalen och färgval. 

Det finns en koppling mellan den visuella omgivningen och människans hälsa och välbefinnande. 
Synförhållanden som irriterar och tröttar ut påverkar förmågan att prestera. 

Ljuset har också icke-visuella effekter, som påverkan på dygnsrytm, vakenhet och sömn. Att vistas i 
dagsljus har generellt positiva hälsoeffekter. 

Nacke, rygg och skuldror påverkas negativt av dålig synergonomi med belastningsbesvär som resultat. 
Människan anpassar sin kroppsställning för att se så bra som möjligt även om det ibland blir obekvämt. 

Det finns även en koppling mellan ögat och muskulaturen i nacke, axlar och skuldror. Om skarpt seende 
inte kan uppnås ökar aktiviteten i de muskelgrupperna, vilket orsakar en högre statisk belastning. Detta 
ökar i sin tur också risken för muskel- och ledbesvär.  
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6.3.2 Belastningsergonomi 
I begreppet besvär i rörelseorganen ingår enligt Arbetsmiljöverket allt ifrån lätta, övergående besvär till 
livslånga skador. Belastningsbesvär eller belastningsergonomi är en del av det större begreppet 
ergonomi som behandlar hur belastningar i arbetet påverkar rörelseorganen.  

Materiel som skapar höga belastningar ska undvikas. Exempel på det är tung eller svårhanterlig 
personlig skyddsutrustning samt materiel som kräver en hantering med stor kraft i förhållande till 
individuell förmåga. Av FHS kartläggning av Försvarsmakten rekryteringsunderlag från 2014 framgår 
t.ex. att det är en betydande skillnad i muskelkapaciteten mellan kvinnor och män. Även längd och vikt 
har tydliga skillnader. Det är viktigt att se över hur stora dessa belastningar är och vilka delar av 
kroppen som berörs, och jämföra med tidigare tester samt annan information som finns tillgänglig.  

För att Försvarsmakten skall få ett hållbart personalförsörjningssystem är detta en central fråga. Vid 
utformning av tekniska system behöver olika områden inom Försvarsmakten problematiseras som t.ex. 
bärsystem för markgående soldater och stödsystem för personal som ingår i fordonspatruller. Fysisk 
belastning för olika personalkategorier bör ses över, som exempelvis för piloter med besättning 
(operatörer/flygtekniker), samt personal inom marina system och i förarmiljöer övervakningssystem. 
Dessutom finns annan problematik för de som är passagerare, oavsett om det är i en JAS 39 gripen, 
helikopter, fordon eller fartyg. 

Fysiska belastningar som i möjligaste mån ska undvikas är böjda, vridna eller sträckta 
kroppsställningar, statiska belastningar eller låst kroppsställning samt ensidiga, repetitiva rörelser. Det 
gäller även för höga krafter, såsom belastning av tung utrustning eller av plötslig exponering för kraftig 
acceleration (t.ex. vid fallskärmshopp, färd i ribbåt eller i stridsflyg). 

Placering av displayer och datorskärmar påverkar synergonomin, och kan som beskrivits i föregående 
avsnitt även medföra negativa konsekvenser för andra delar av kroppen. 

6.3.3 Antropometri 
Antropometri är läran om människans kroppsmått och kommer av de två grekiska orden anthropos 
(människa) och metros (mått, verktyg att mäta med). Antropometri kan användas som vägledning vid 
utformning och anskaffning av kläder, stolar, maskiner och vapen samt plattformar. Från början var 
antropometrin vanligtvis baserad på statiska (orörliga) data och analyser av en stående, sittande och 
liggande människa. Dessa data ligger till grund för storlekar på till exempel konfektionstillverkade 
kläder och skor.  

Om man vill åstadkomma bra arbetsställningar, räckvidd och handgrepp avseende miljö, vapen och 
utrustning gäller det att fastställa dessa utifrån aktuella s.k. funktionella mått, dvs. dynamiska data. 
Utmaningen är då det stora antal kroppsmått som krävs i kombination med stora skillnader mellan olika 
individer. 

Den funktionellt dynamiska antropometrin inkluderar även uppgifter om människans rörelsemönster 
och förändringar i arbetsställningar. För att få fram belastning på muskler och leder krävs uppgifter om 
kroppssegmentens längd, vikt samt kännedom om dess tyngdpunkter.  

Genom att applicera dynamiska antropometriska data i modeller över människan, kan man utvärdera 
olika designlösningar i ett tidigt konceptskede. Flera exempel finns på hur till synes goda idéer på 
förbättringar av personlig utrustning vid värdering i datoriserade antropometriska modeller visat sig 
vara riktigt farliga för människans hälsa. 
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6.3.4 Fysiologi 
Gränsen för vad en människa orkar avgörs framför allt av hjärtats och lungornas förmåga att 
transportera syre. Fysisk prestationsförmåga innefattar förmågan att utveckla kraft, hastighet, precision 
och uthållighet. 

Dessa förmågor tenderar att försämras med åren, även om undantag finns. Exempelvis utförs lätta, 
repetitiva rörelser ofta snabbare av yngre människor än av äldre, medan precisionsrörelser som man lärt 
sig relativt tidigt i livet däremot ändrar sig relativt lite med åldern. 

6.3.5 Biomekanik 
Biomekanik är den vetenskap som beskriver rörelser och mekaniska egenskaper hos biologiska system, 
med hjälp av mekanikens lagar och principer. 

Människan har ca 640 skelettmuskler av olika form och storlek, med främsta uppgift att skapa rörelse i 
olika kroppsdelar och upprätthålla kroppsställningar. Biomekaniska modeller kan användas för 
värdering av samband mellan belastningar och besvär.   

6.4 Fysisk och mental belastning 

6.4.1 Misstag och ”slips” 
Felhandlingar är mikrohändelser som tar tid från det som vi tänkt göra. I operativa sammanhang kan de 
vara farliga om inte det tekniska systemet tillåter användaren att göra fel. Det tekniska systemet måste 
alltså kunna hantera att användaren gör fel. T.ex. genom att kunna ändra sig, eller snabbt och enkelt 
korrigera en felhandling.  

Om det går bör man bygga bort att felhandlingar kan uppstå, t.ex. genom att en kontakt endast går att 
sätta in på ett sätt i ett uttag. 

För att komma till rätta med återkommande felhandlingar är det bra att veta vilka typer av fel - misstag 
och slips – som görs. Misstag är felaktiga beslut eller bedömningar. Slips uppstår när man inte har fullt 
fokus när rutinuppgifter utförs. Här följer några exempel på slips: 

 
  

Utföra rätt handling men på fel objekt Knappa in rätt kod men för fel betalkort. 
Använda SL-kort istället för inpasseringskort vid 
jobbets vändkors 

En omedveten felhandling där externa 
händelser påverkar det du vill göra 

Slår en persons rumsnummer istället för dennes 
telefonnummer 

Egna tankar påverkar det man ville göra Skriva namnet på personen man tänker på 
istället för det namnet man skulle skriva 

Glömma bort vad man höll på med Under tiden man letar efter något så glömmer 
man bort vad det var 

Medvetenhet om systemtillstånd Att tro att man är i ett systemtillstånd (mode) 
men är i ett annat  
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6.4.2 Stress och mental arbetsbelastning 
Det finns många definitioner för begreppet stress.  

 

Stress handlar om att mobilisera energi för att förbereda kroppen för fysisk ansträngning.  I små doser 
kan stress uppfattas som stimulerande och energigivande, men det kan också resultera i fler 
felhandlingar. Hög stress under längre tid är påfrestande och kan resultera i både fysiska och psykiska 
problem samt sjukdomar. 

Stress orsakas av många olika faktorer. Nedan ses exempel på stressfaktorer i relation till arbete och 
arbetsuppgifter: 

 
 

Människans kapacitet varierar både mellan individer och för en individ över tiden. En operatör tränas 
till att utföra uppgifter som tidigare har vållat stor möda. Beteenden som har varit kunskapsbaserade, 
dvs. krävt användarens odelade uppmärksamhet och mentala resurser kan med tiden övergå till att 
utföras regelbaserat eller helt automatiskt, dvs. vara färdighetsbaserade. 

Mental arbetsbelastning kan enkelt uttryckas som den mentala ansträngning som krävs för att 
genomföra en uppgift, och har en tydlig koppling till en individs situationsmedvetande och prestation. 
Det har visat sig vara en viktig aspekt för att förklara hur operatörer presterar i komplexa miljöer, en 
ökad komplexitet brukar medföra högre arbetsbelastning och minskat situationsmedvetande, följt av en 
försämrad prestation.   

Sensorisk 
överstimulering 

Kan uppstå vid för påträngande eller för stort antal sinnesintryck, till 
exempel buller och vibrationer. 

Sensorisk 
understimulering 

Kan uppstå vid för få sinnesintryck, till exempel vid övervakningsuppgift. 

Kognitiv 
överstimulering 

Kan uppstå vid för komplicerade/komplexa eller för många uppgifter. Även 
tidspress påverkar. 

Kognitiv 
understimulering 

Kan uppstå vid för få, för enkla, monotona eller repetitiva uppgifter (känns 
ofta som tristess eller olust hos individen). 

Social 
understimulering 

Kan uppstå vid för lite kontakt eller kommunikation med andra människor, 
till exempel vid ensamarbete eller arbete i bullriga, ljudisolerade miljöer.  

Fysiska hot Kan uppstå vid risk för egen eller kollegas fysiska säkerhet. Ofta inom 
riskyrken som polis och militär. 

 

Stress enligt Norstedts svenska ordbok:  
”ansträngande omständigheter som framkallar påfrestningar ofta i samband med högt arbetstempo 
och tidsbrist” 
 

Stress enligt Arbetsmiljöverket: 
en obalans mellan krav och resurser i arbetet där krav är de aspekter av arbetet som kräver 
varaktiga fysiska eller psykiska ansträngningar, och resurser de aspekter av arbetet som tjänar till 
att uppnå målen för arbetet eller minska kraven i arbetet. 
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Erfarenheten visar att människan har svårt att 
utveckla eller konstruera nya valalternativ under 
tidspress och psykologisk stress, och att hon under 
dessa betingelser helst bör utnyttja (helst ett fåtal) 
färdiga alternativ eller tjänster som underlag för 
beslut. 

En ökad arbetsbelastning innebär också att den 
mentala reservkapaciteten reduceras och att 
operatörens möjligheter att hantera oförutsedda 
händelser därmed minskar. I synnerhet den samlade 

effekten av hög informationsbelastning, tidspress och psykologisk stress/hot ger en påtaglig sänkning 
av människans kognitiva funktionsnivå med bland annat minskad flexibilitet och kreativitet som följd. 

Nyttan av att bedöma den mentala belastning en teknisk systemlösning kan resulterar i är av olika art 
beroende på var i ett systems livscykel man är i:  

- Stöd i designbeslut i koncept- och utvecklingsskedet genom 
analys av olika interaktionsprinciper förväntade belastning, 

- Optimering av total systemeffekt i utvecklings- och 
produktionsskedet med hjälp av prototyper  

- Komponent vid kravställning vid upphandling 
- I produktionen optimera systemet utifrån urval av bäst 

lämpade operatör  

6.4.3 Sannolikheten för mänskliga fel 
Det är viktigt att inse att mänskliga misstag varierar i typ och i 
sannolikhet. Eftersom båda dessa variabler i princip går att förutsäga, kan de också karakteriseras och 
hanteras. 

Sannolikheten för mänskliga fel är t.ex. nära relaterad till uppgiftens komplexitet, tillgänglig tid, 
utrustningens användbarhet, kvaliteten i genomförd utbildning, utarbetade rutiner samt rådande 
miljöförhållanden. En operatörs roll kan i första hand vara passiv med uppgiften att övervaka 
förändringar i systemets tillstånd och bekräfta automatisk manövrering av system. Rena 
övervakningsuppgifter är ofta uppmärksamhetskrävande och ställer stora krav på bra utformade 
gränssnitt. Operatören kan även vara en s.k. "man-in-the loop" controller som ska utföra åtgärder för att 
kontrollera en anläggning eller process, eller initiera säkerhetssystem.  Det innebära ofta att operatören 
har i uppgift att stödja ett antal säkerhetsrelaterade system, var och en med olika krav, vilket kan vara. 

Uppenbarligen så kan systemsäkerheten vara starkt beroende av kvaliteten av gränssnitt som används 
av operatörerna och den tydligheten med tillhörande användbara förfaranden för drift och underhåll.  

6.4.4 Människan som en del av systemet 
Människan är proaktiv till sin natur, en problemlösare som genom sitt agerande kan göra system och 
anläggningar mer robusta vilket är oersättligt i många situationer. Till skillnad från automatiska 
säkerhetssystem kan människor lära sig. Med en människa som en del av systemet, har systemet 
möjlighet att förbättras. 

Aktivt deltagande aktörer i utformningen, bedömning, förvaltning och kontinuerlig förbättring av 
säkerhetskritiska system är en viktig ingrediens för att skapa säkrare arbetsförhållanden. 

 
 

Designlösning 

Bombflygplan under 2:a 
världskriget: spakarna för 
vingklaffar och landningsställ 
såg likadana ut. Piloterna drog 
i fel spak och kraschade. 

Problemet löstes genom att 
måla spakarna i olika färger. 
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Positiva effekter och resultat av HFI i tidiga skeden 
• Högre användarmedverkan och uppgiftsanalys innan design ger relevanta funktioner 
• Kortare inlärningstid och mindre träningsbehov 
• Färre misstag pga. oklara och dåligt designade funktioner 
• Användarna nöjda med systemet/apparaten/maskinen och den kommer därmed oftare i bruk 
• Högre effektivitet i interaktion ger högre systemeffekt 
 
 

7 HFI i livscykelmodellen  

7.1 HFI ger ökad systemprestanda till lägre kostnad 
Försvarsmakten och FMV har i samordningsavtalet kommit överens om att arbeta systematiskt med 
HFI och användbarhet, vilket för FMV innebär start i konceptskedet. Olika HF-aktiviteter vid olika 
tidpunkter och skeden under ett tekniskt systems eller produkts livscykel skapar rätt underlag för 
avvägnings- och beslutsunderlag. Det är nödvändigt att förstå vilka HF-aktiviteter som kan genomföras 
eller beställas. 

Ett antal internationella studier genomförda på uppdrag av bl.a. australiensiska respektive brittiska 
försvarsdepartementen (DoD och MoD) visar att investera i HFI tidigt och systematiskt sparar pengar 
på sikt och över tid. Resultaten pekar på en ökad systemprestanda i kombination med minskade 
kostnader för olyckor, träning och utbildning av personal, samt för systemuppdateringar då fel 
upptäckts tidigare i utvecklingsprocessen.  

I US Air Force Human System Integration Handbook anges kostnaden för HFI-arbete vanligtvis vara 2-
4% av systemets utvecklingskostnad med en bedömd 40-60 gångers utväxling i avkastning på 
investering (ROI) sett i ett livscykelperspektiv. Typiska ROI värden från HFI-satsningar inom 
utvecklingen av civila IT-system värderas till 10-100 gånger kostnaden för den tid man ägnar åt HF-
arbete. 

 

En viktig fråga för FMV verksamhet är att säkerställa att HFI arbete planeras och startas så tidigt som 
möjligt samt att medel ur projektens budget allokeras för verksamheten, t.ex. för användbarhetstester. 

7.2 HFI-analys 
För att undvika höga utvecklings- och driftkostnader över systemets hela livscykel kan Försvarsmakten 
och FMV i tidiga faser analysera slutanvändarnas möjlighet till en höjd förmåga samt förmågan att 
agera med det tekniska systemet. Vad är konsekvensen om:  

• Kostnaden för utbildning och träning ökar med x % eftersom människa-maskin-interaktionen är 
dåligt utformad, både vad gäller initial uppträning och återträning efter uppehåll i användandet? 

• Användarna fattar ett felaktigt beslut som äventyrar den egna eller andras säkerhet?  

• Användarna fattar felaktiga beslut som påverkar tredje part? 

• Användarna utvecklar alternativa arbetssätt för att hantera mindre väl fungerande människa-
maskin-gränssnitt? 

• Användarna förstår en taktisk situation felaktigt eller för långsamt jämfört med uppgiftens krav 
eller fiendens beslutsloop? 
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Hur bedömer man vilken typ av HFI-frågor som är väsentliga, samt tid och kostnad för ett systematiskt 
HFI arbete? Ett sätt är att luta sig tillbaka på tidigare erfarenhet, samt ta stöd från andra liknande 
projekts erfarenheter. Ett annat sätt är att under koncept- och utvecklingsskeden genomföra verifiering 
och validering avseende gränsytor mellan användare och idag befintliga tekniska system. Ett tredje 
alternativ är att i samverkan med Försvarsmakten analysera HFI områdesvis, vilket beskrivs i 
kommande avsnitt. 
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7.3 Överblick över HFI och användbarhet i olika livscykelskeden 

 

Konceptskede  Företrädare för användarna, normalt ur FM, måste redan i detta skede ge 
ingångsvärden för vilken doktrin som gäller. Det måste också framgå 
vilka brukarna skall vara, deras metoder och vilka uppgifter de ska lösa. 

Utvärderingar får lätt tekniskt fokus, men de behöver även göras utifrån 
ett användarperspektiv.  

Ur ett användarperspektiv är det viktigt att identifiera avvikelser gentemot 
tidigare eller befintliga tekniska system eller produkter. 

Utvecklingsskede  Vikten av att tidigt ställa krav på användbarhet och Human Factors-frågor 
kommer troligtvis att öka, eftersom allt fler avancerade system köps 
färdiga, dvs. COTS/MOTS (Commercial/Military off the shelf). 

I de fall arbetet sker utomlands är det viktigt att analysera 
samarbetspartnernas operativa erfarenhet, kultur och metoder. Ytterst 
gäller att hjälpa användaren till rimlig nivå och med rimlig arbetsinsats. 

I slutet på detta skede måste de övergripande kraven, mät- och 
verifierbara, gällande användbarhet finnas framme. 

Produktionsskede  Detta skede präglas ofta av tidspress (milstolpar), parallella verksamheter 
med stora informationsmängder och tolkningar av kontraktstext. Flera 
intressenter och roller möts i samarbete mellan FMV och industri, där 
FMV också ofta tar stöd av användare ur FM för utvärdering. 

I detta skede upplevs ”användbarhet” och andra Human Factors-begrepp 
som mjuka värden, vilka är svåra att bedöma om de inte är väl utformade. 
Detta skede är samtidigt den, inför slutprodukten, kanske viktigaste 
möjligheten att få till stånd bra användargränssnitt och effektiva system. 
Därför måste synsättet med hänsyn till användare vara grundlagd redan 
tidigare.  

Användnings- och 
underhållsskede 

Det är under detta skede användarna får erfarenhet av det tekniska 
systemet och kan komma med förslag på förbättringar. 

En vidmakthållandestrategi där inledande användarerfarenhet tas tillvara i 
en i förväg inplanerad tidig (i skedesperspektivet) systemuppgradering, 
kan vara ett kostnadseffektivt sätt att få prestandaökningar i form av 
förbättrade gränsytor mellan användare och system. 

Användarna av det gamla systemet utnyttjas här ofta parallellt i de 
inledande skedena i nästa systems livscykel. Dessa användare har å ena 
sidan stor erfarenhet, men kan, om de inte är förändringsbenägna, 
samtidigt tankemässigt ”sitta fast i gamla spår” och ha svårt att utveckla 
nya system med annorlunda lösningar. 
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Buller och vibrationer påverkar systemeffekten 

Buller och vibrationer riskerar att inte bara påverka människans (dvs. användarens) hälsa negativt, 
utan även hennes fysiska och mentala kapacitet. Därmed är det av stor vikt att minimera dessa 
nivåer för att det tekniska systemet ska kunna användas på ett så säkert och effektivt sätt som 
möjligt.  

I koncept- och utvecklingsskedet tas många beslut som kommer att påverka buller- och 
vibrationsmiljön i det driftsatta systemet. Ett konkret exempel är vibrationsmiljön på en båt eller 
ett fartyg. Faktorer som påverkar användarens vibrationsexponering är till exempel: 

• båtens hastighet och sjötillstånd 

• båtens skrovform, båtens vikt samt gångläge 

• användarens exponeringstid/tid till sjöss 

• förekomst och utformning av vibrationsdämpande system, till exempel fjädrande stol 

Samtliga av dessa faktorer kan påverkas under koncept- och utvecklingsskedet, medan endast ett 
begränsat antal är möjliga att åtgärda när systemet väl är i drift. För att bästa möjliga resultat ska 
kunna uppnås krävs att hänsyn tas till samtliga dessa parametrar. I praktiken innebär detta att en 
båt som utvecklas utan tidig hänsyn till människans känslighet för acceleration riskerar att 
underutnyttjas i driftskedet. 

Ett exempel är när föraren tvingas reducera hastigheten för att reducera buller- och 
vibrationsnivåer i syfte att undvika att människorna ombord skadas eller begränsas i sin förmåga 
att utföra sitt arbete.  

Ett system som inte kan användas under de operativa förhållanden som det är avsett för, kan 
betraktas som ineffektivt och suboptimalt. 
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8 HFI-domäner 
I detta avsnitt beskrivs de nio HFI-domänerna Arbetskraft, Personal, Human Factors Engineering, 
Omvärldmiljö, Systemsäkerhet, Arbetsrelaterad hälsa, Överlevnad samt Arbets- och boendemiljö. 

Domänerna är ett sätt att på ett strukturerat sätt spänna upp och analysera HFI-området. De ger ett stöd 
för och underlättar arbetet med HFI-analyser såväl i tidiga konceptskeden som vidare in i specifika 
upphandlingsprojekt. De underlättar arbetet med att lyfta fram och fånga de frågeställningar som är av 
vikt inför och under anskaffning och utveckling av system. De ger också ett stöd för att adressera och 
säkra humanrelaterade utmaningar, risker, antaganden, begränsningar och krav.  

Domänerna är relaterade till varandra och kan inte analyseras fristående från varandra. Ett 
ställningstagande avseende en frågeställning i en domän kan skapa andra effekter i övriga domäners 
delområden.   

8.1 Arbetskraft 
Domänen beskriver personalbehov, personalens tillgänglighet 
samt hur detta påverkas eller förändras av till exempel 
införandet av ett nytt system. 

Den involverar all personal som kommer i kontakt med 
systemet: operatörer, stöd- och underhållspersonal. Även 
personalbehov utanför Försvarsmakten kan behöva inkluderas, 
exempelvis tillgång på personal i systemstödsprocesser på 
FMV. 

Frågeställningar belyser förändrade personalbehov eller krav på 
skiftarbete i förhållande till användarnas arbetsbelastning.  

8.2 Personal 
Domänen beskriver de fysiska, perceptuella och kognitiva förmågor som användarna behöver för ett 
systems operativa användning eller underhåll. Nödvändiga tidigare erfarenheter, kunskaper och 
färdigheter, kulturella och sociala aspekter, förutsättningar för människa-människa-interaktion 
(exempelvis förändringar av roller, uppgifts- och ansvarsfördelning) kan också inkluderas. 

Frågeställningar belyser:  

− personalens kognitiva och fysiska egenskaper,  
− utbildning och färdigheter som krävs för optimerad systemeffektivitet, och 
− signifikanta förändringar avseende expertis och erfarenheter i och med införande av ett nytt system 

8.3 Träning 
Domänen beskriver vad som behövs för att personalen ska kunna utveckla nödvändiga kunskaper och 
färdigheter för att kunna använda ett system. 

Frågeställningar belyser vilken typ av träning användarna behöver och hur ska de få tillgång till den, 
vilken kunskap eller färdighet fortfarande är tillämpbar för ett nytt system, träningsbehov för 
instruktörerna.   

”Som en modern arbetsgivare 
måste vi ge våra anställda rätt 
förutsättningar för ställda 
uppgifter. Då ingår att anpassa 
materiel till varje funktions 
primäranvändare.” 
 

FM PM om Human Factors 
Integration 
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8.4 Human Factors Engineering 
Domänen hanterar frågor som rör interaktion mellan användaren och det tekniska systemet, 
uppgiftsallokering mellan användare och automatiserade funktioner, samt utformning av gränssnitt. 

Frågeställningar belyser:  

− hur gränssnitt, informationssystem och kontrollfunktioner behöver utformas för att matcha 
användarnas kognitiva förmågor, 

− hur arbetsplatser och utrustning behöver utformas för att matcha användarnas fysiska egenskaper,  
− vilka uppgifter som kan och bör automatiseras,  
− situationsuppfattning, beslutsfattande och kommunikation i förhållande till införande av ny teknik, 
− team och samarbetsfrågor 

8.5 Omvärldsmiljö 
Domänen hanterar omgivningens 
påverkan på användarnas 
förmåga att prestera (exempelvis 
utmattning, stress). 

Exempel på påverkansfaktorer är 
temperatur, trycknivåer, buller, 
vibrationer, ljusförhållanden, 
begränsade rörelseutrymmen, 
luftkvalitet och liknande. 

Frågeställningar belyser om 
problem och risker avseende 
omgivningsmiljön har 
omhändertagits, eller hur 
spridning av sjukdomar kan 
minimeras.  

8.6 Systemsäkerhet 
Domänen hanterar säkerhetsfrågor där användarnas beteende och användande av ett system medför 
risker. Möjligheter att undvika eller förebygga felhandlingar både under design och användande, 
möjlighet för användarna att komma ur farliga situationer och liknande frågor är ofta kritiska att utreda 
noggrant. 

Frågeställningar belyser hur felkällor identifieras, analyseras och omhändertas, samt till vilken grad 
oväntade fel påverkar systemsäkerheten. 

8.7 Arbetsrelaterad hälsa 
Domänen hanterar och beskriver frågor och krav rörande hälsoaspekter, för alla typer av användare. 
Förekomst av hälsofarliga ämnen, fysisk ergonomi och liknande arbetsmiljöfrågor bör utredas. 

Frågeställningar belyser om personalen kommer att behöva utföra repetitiva arbetsmoment, lyfta eller 
bära tungt, eller om det finns risk för skada vid användning eller underhåll.    
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8.8 Överlevnad 
Domänen hanterar frågor om egenskaper hos ett system 
som höjer användarnas chanser att överleva olyckor eller 
möten med motståndaren. 
 
Frågeställningar belyser avvägningar mellan personligt 
skydd, skydd för det tekniska systemet, kamouflage och 
möjligheterna att agera effektivt med ett system.  

8.9 Arbets- och boendemiljö 
Domänen inkluderar frågor som rör användarnas levnads- 
och arbetsmiljö när de använder ett system. 

Frågeställningar handlar om grundläggande mänskliga 
behov såsom hygien, återhämtning, sömn, integritet, och 
möjligheter till social interaktion. Det handlar också om 
t.ex. införandet av ett nytt systems eller förmågas 
påverkan på personalens motivation och 
arbetstillfredställelse.  
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9 Utmaningar i att arbeta med HFI i komplexa system 

9.1 Komplexa system 
Komplexa system – bestående av flera delsystem – är ett 
område som kräver analys av HF på flera systemnivåer, 
kombinerat med en tydlig plan för hur human- och 
organisationsfrågor tas med under hela systemets livscykel, 
vilka krav som ska ställas och hur de följs upp. 

En grundläggande förutsättning för att lyckas i 
systemarbetet med komplexa system är att människan ses 
som en delkomponent. Varför det är så beskrivs nedan. Hur 
det kan göras går att läsa i Handbok HFI del B.  

9.2 Komplexitet och användbarhet 
Avändbarhet är i hög grad kopplat till hur systemarbetet genomförs och hur vi väljer att använda och 
applicera tekniska möjligheter. Det är inte ovanligt att systemegenskaper som funktionsallokering 
genomförs med minimal hänsyn till människans förmåga och styrka, ofta med inställningen att 
människan utgör en risk och automation ökar tillförlitligheten. Den uppfattningen brukar i design av 
system innebära att det bara är det som inte går, eller blir för dyrt, att automatisera lämnas till 
människan. Resultatet är ofta ett system med minskad tillförlitlighet, och begreppet ”automatiseringens 
ironier” myntades redan på 1980-talet för att beskriva ogenomtänkt funktionsallokering – att 
automatiseringen skapade fler problem än den löste.   

Fysisk och psykisk belastning som påverkar människans förmåga kommer alltid att finnas i en eller 
annan form. Bland annat i form av miljöfaktorer som buller, vibrationer, acceleration, ljusförhållanden 
och luftkvalitet, men även med den enskilda individens fysiska och psykologiska status som sjukdom, 
sömnbrist, samt upplevd mental, kognitiv och fysisk belastning.  

Uppgiften vid vårt systemarbete är att analysera och värdera kunskap om människa, uppgift och 
organisation i syfte att anpassa systemanskaffning och -utveckling till de faktorer som påverkar total 
systemeffekt. Det finns metoder och verktyg för värdering av bl.a. situationsmedvetande, fysisk och 
mental arbetsbelastning. Riktlinjer för vilka metoder som passar för vilka situationer har bl.a. utarbetats 
inom grupper som GARTEUR och ISO. 

9.3 Automation 
Nya tekniska system, taktiska situationer, krav och utmaningar leder till ökad komplexitet och operativt 
tempo, där automatiserade system kan vara nödvändiga. Automatisering av delfunktioner av system 
pågår därför överallt och har gjort så länge. Idag är till exempel civila flygplan, börshandel, tåg och 
bilar högt automatiserade. Att hela eller delar av arbetsuppgifter delegeras till ett tekniskt system kan 
innebära tydliga fördelar vad gäller systemeffektivitet, exempelvis automatiserad fickparkering av bilar 
eller verkanVMS mot sjömålsrobotar.  

System med olika grader av automation och autonomitet har därför en ökande påverkan på krigföring 
världen över. Det verkliga värdet av dessa system är inte att de direkt ersätter människor, utan snarare 
att de utökar och kompletterar mänsklig förmåga på olika sätt. För att dessa system skall bli effektiva är 
det viktigt att samarbetet mellan operatörerna och de delvis autonoma systemen utformas på ett 
genomtänkt sätt. 

 

”HFI innebär att FM ställer krav på 
att materiel passar all personal, 
oavsett kön och storlek. Materielen 
är direkt avgörande för hur väl 
soldater, sjömän och officerare 
presterar. Alla ska ha materiel som 
är säker, ändamålsenlig och 
effektiv.” 

FM PM om Human Factors Integration 
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Humancentrerad automation är därför en kärnfråga för HFI-arbete och har behandlats akademiskt och 
praktiskt i ökande omfattning de senaste 40 åren. I den vetenskapliga litteraturen finns en mängd 
teoribildning som är praktiskt användbar för att underbygga en kvalificerad diskussion och 
beslutsunderlag vid systemutveckling. En mycket kortfattad översikt ges nedan och med hjälp av dessa 
resonemang det möjligt att reda ut vad man under en systemutvecklingsprocess egentligen menar med 
automation och autonomi.  

9.3.1 Automation förändrar operationen 
Inför ett beslut att automatisera ett system eller delfunktioner hos ett system är det viktigt att ta hänsyn 
till att införandet förändrar karaktären av hur operationer och uppdrag genomförs. Det finns många 
avvägningar, där vissa fördelar kan innebära nackdelar i andra delar av systemets helhet. Automation 
skall införas för att nå en specifik förmåga eller egenskap, inte bara för att det går. Lämplig utformning 
och grad av autonomitet är dessutom något som ofta varierar över tid och som funktion av uppdragets 
karaktär. 

Ökad autonomi hos det tekniska systemet kan leda till högre tempo, precision och effektivitet, men 
oftast bara för situationer som är välkända och förutsägbara, vilket taktiska situationer inte alltid är. I 
välkända situationer kan man nå högre optimalitet, men vid störningar och avvikelser blir systemet 
mindre robust. En oönskad bieffekt av automation kan därför vara en minskad förmåga att hantera de 
ofrånkomliga överraskningar som följer av taktiska situationer med en tänkande motståndare och 
därigenom en ökad sårbarhet.  

En viktig insikt är att automation sällan helt ersätter mänskligt arbete. En betydligt vanligare följdeffekt 
är att människans arbetsuppgifter och kompetensprofil förändras samt att nya typer av kognitivt arbete 
skapas, ofta vid olämpliga tillfällen. Införandet av ökad automation leder också oftast till att inblandade 
operatörer måste ta fler, snabbare och mer komplexa beslut, vilket kan vara krävande, särskilt i militära 
duellsituationer.  

Nedan följer några klassiska potentiella för- respektive nackdelar med automation: 

 

Fördelar med 
automation 

– Förbättra människa-maskin-systemets prestationsförmåga och 
verkningsgrad avseende tempo, precision och resurseffektivitet 

– Reducera arbetsbelastning och trötthet hos operatörerna 
– Befria operatörerna från rutinarbete 
– Förbättra precision och uthållighet i rutinuppgifter 
– Minska effekter av individuella skillnader 

 
Nackdelar med 
automation 

– Automation leder till s.k. tysta fel som upptäcks först när det är försent 
– Operatörernas engagemang försvinner 
– Det tekniska systemet har låg eller ingen förståelse gällande 

operatörernas status, t.ex. uppmärksamhet och trötthet 
– Systemen är inte toleranta mot småfel och detta kan leda till större fel 
– Operatörerna har lägre förmåga vid hantering av situationer med 

degraderade system 
– Att operatörerna okritiskt accepterar resultat och slutsatser, dvs. en 

övertilltro till systemet 
– Det förekommer ofta många falska och svårtolkade alarm/varningar 
– Ökad mental arbetsbelastning för operatörerna vid fel orsakade av 

automationen. 
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9.3.2 Inre och yttre kontrolloopar  
Fördelarna med automation till trots, så innebär det en oförmåga att inkludera människan som operatör i 
loopen under hela utvecklingsprocessen: Det är en risk som kan få katastrofala följder. 

Ett vanligt misstag i diskussioner under koncept- och designskedet för autonoma system är att man i 
diskussionen inte skiljer de s.k. inre och yttre kontrollooparna åt.  

Styrsystem i fordon kan idag vara helt autonoma i den inre loopen, medan människan är med och 
påverkar i den yttre loopen som t.ex. dagens operativa amerikanska UAV-system som utrustats med 
vapen. Styrning av grundläggande flygning kontrolleras av en högt automatiserad inre kontrolloop, 
medan ruttval, avvikelsehantering, styrning av sensorer och vapen till största del hanteras i en yttre 
kontrolloop där två personer direkt styr plattformen. Plattformen är alltså långt ifrån obemannad, utan 
snarare fjärrstyrd, och fortfarande ligger det yttersta ansvaret för händelseförloppet i användningen på 
människan. Operatörerna har därigenom också ansvaret att täcka upp för automation som inte fungerar.  

En tänkbar framtida ambition är att lägga över mer funktioner och ansvar på automationen. Det är 
fortfarande långt till att plattformen är helt oberoende av någon människas kontroll och styrning. I ett 
militärt sammanhang finns det i princip ingen helt autonom individ, inkluderat automatiserade tekniska 
system, eftersom alla soldater och sjömän är del i en ledningsstruktur. Detta innebär att utvecklingen av 
ett system som är lika intelligent som en människa ändå måste beaktas som att det inte är autonomt. Det 
ingår ju i en ledningsstruktur där människor fortfarande effektivt måste kunna interagera och styra 
systemet. Behovet av gedigna HFI-analyser kommer därför kvarstå, eller kanske rent av öka, allt 
eftersom systemen blir mer autonoma. 
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9.3.3 Automationsnivåer 
Taktiska förutsättningar påverkar krav samt lämplig automationsnivå men en avgörande skiljelinje går 
vid vem som har det slutgiltiga ansvaret vid incidenter och avvikelser från förväntade situationer. Är det 
den mänskliga operatören eller det tekniska systemet som har det direkta ansvaret för ett beslut och 
verkställandet av det? 

Det går inte att identifiera en generellt giltig optimal nivå av automation. Däremot finns det flera olika 
beskrivningar av tänkbara automationsnivåer som beskriver hur ett system kan gå från att vara helt 
manuellt styrt till att vara helt automatiserat (lika med helt utan mänsklig inblandning under 
användningen av systemet). Modeller och teorier om automationsnivåer av denna typ kan användas som 
underlag vid systemarbete och kravgenerering samt för att förtydliga diskussioner rörande hur pass 
automatiserade system en utvecklingsprocess strävar mot.  

Billings (1996) använder taxonomin för att särskilja mellan olika tänkbara nivåer av automation genom 
att beskriva hur operatören interagerar med systemet:  

 

  

Direkt manuell kontroll Operatören har direkt kontroll/styr alla system 

Assisterad manuell kontroll Operatören får stöd av maskinen i sin kontroll av systemen 

Delad kontroll Operatören kontrollerar systemet inom avgränsad/specifik 
del av systemets funktionella gränser 

Styrning genom delegering Operatören beslutar om specifika mål eller målparametrar 
(t.ex. riktning och hastighet) 

Styrning genom godkännande Operatören måste godkänna tillståndsändringar i systemet 

Styrning vid undantag Operatören övervakar och ingriper vid problem 

Autonomt agerande Operatören har normalt sett ingen anledning att ingripa, 
även vid avvikelser 
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Ett annat aktuellt exempel på automationsnivåer som används inom den civila fordonsindustrin är 
följande taxonomi från Society of Automotive Engineers (SAE J3016, 2014). 

 
Figur 2. Exempel på automationsnivåer från den civila fordonsindustrin 

Beskrivningar av olika tänkbara automationsnivåer som Billings och SAE är dock kraftiga förenklingar. 
De bör endast användas i inledande och övergripande diskussioner om hur autonomt ett system avses 
vara. 

Jämför med Extended Control Model 
(ECOM), där forskarna Woods och 
Hollnagel (2005) beskriver en konceptuell 
modell av hur styrning av ett system ser 
ut. 

I ECOM-modellen framhävs att styrning 
pågår samtidigt och kontinuerligt på flera 
olika nivåer som påverkar varandra. 

Att då säga att ett system helt ligger på 
exempelvis nivå 4 i SAE:s modell är en 
grov förenkling, eftersom olika delsystem 
kan vara automatiserade i olika hög 
utsträckning. 

Figur 3. Extended Levels of Control model, ECOM (Hollnagel & Woods, 2005) 
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9.3.4 Automationsöverraskningar 
En övergripande målsättning under utformningen av ett delvis automatiserat system är att undvika 
automationsöverraskningar, dvs. dels att systemet kan handla ”av sig själv” utan direkt föregående 
handlingar från operatören och dels att det tekniska systemet ger för svårarbetad återkoppling vad gäller 
sitt interna tillstånd och avsikter. Detta kan leda till att operatören får en för enkel systemförståelse 
under avvikelsehantering, något som exempelvis är vanligt hos både oerfarna och erfarna piloter inom 
civil flygtrafik. 

Det är centralt att inse att det är tekniken och människan som tillsammans skapar systemeffekt. En 
grundinställning under design- och utvecklingsarbete av automatiserade system är därför att de tekniska 
systemen och de mänskliga operatörerna behöver betraktas som ett ”gemensamt tänkande system”.  

Det tekniska systemet måste vara utformat för att ge operatören 

− förståelse för systemets agerande,  

− stöd för att styra systemet, samt  

− stöd för att styra operatörens uppmärksamhet till nödvändiga tillstånd/processer.  

Dessa egenskaper är centrala för att operatörens förtroende till det tekniska systemet utvecklas och 
bibehålls över tid.  

Automationen måste helt enkelt utformas för att vara en lagspelare med tydliga ställningstaganden 
rörande ansvar, mandat och kommunikation.  

9.3.5 Behov av detaljerade analyser av automationsutformning  
I US Department of Defense (2012) rapport ”The Role of Autonomy in DoD Systems” framgår att inget 
av de delvis autonoma system som idag används operativt har genomgått tillräckliga test- och 
evalueringsprocesser eftersom de operativa behoven varit för akuta. Det är därigenom tydligt att 
metoder och processer för att utvärdera autonoma systems beteende i komplexa taktiska sammanhang, 
särskilt avseende interaktion med andra mänskliga aktörer, är ett kraftigt eftersatt område.  

Otillräcklig testning av autonoma system kan få mycket stora konsekvenser och kostnaden för 
detaljerade analyser av automationsutformning skall bland annat ställas i relation till: 

− Kostnaden för att träna upp användarna ökar procentuellt både vad gäller initial träning och 
repetition efter uppehåll i användandet, eftersom automationen är mindre bra utformad i förhållande 
till uppgift och användarbehov. 

− Konsekvenser om användarna fattar felaktiga beslut som äventyrar den egna säkerheten (dvs. går 
över något gränsvärde eller gör felaktiga handlingar som resulterar i olycka) eller som påverkar 
tredje part (till exempel beskjuter egen trupp eller civilbefolkning). 

− Konsekvensen av att användarna utvecklar så kallade ”workarounds” kring automation eller 
suboptimala människa-maskin-gränssnitt alternativt förstår en taktisk situation felaktigt eller för 
långsamt jämfört med uppgiftens krav eller motståndarens beslutsloop. 

 
Teoretiska modeller av den typ som exemplifierats ovan kan användas för att analysera och utveckla 
diskussionen om vad som är lämplig grad av automation samt hur systemet bör utformas för att 
samarbetet mellan operatörer och autonoma funktioner skall fungera effektivt. Baserat på erfarenheter 
av automatiserade system världen över i olika domäner, kan den vetenskapliga litteraturen bli ett 
kraftfullt verktyg för att fatta sunda designbeslut. 
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9.4 HFI vid versionsuppgraderingar 
Kostnadseffektiva komplexa system har ofta en 
lång livslängd. Genom kontinuerlig uppgradering 
anpassas de tekniska systemen till ändrade 
förutsättningar och nya tekniska möjligheter för att 
upprätthålla en hög effektivitet och säkerhet under 
hela livslängden.  

Versionsuppgraderingar i systemets 
användningsskede kan påverka användarens 
situation och hur systemen används i 
organisationen. Det kan t.ex. handla om nya 
sensorer och displayer för förbättrad 
situationsuppfattning, kommunikationssystem för 
förbättrat samarbete och koordination samt 
automation och beslutsstöd som förbättrar 
effektiviteten.  

HFI och användbarhet är därför lika viktigt vid 
versionsuppgraderingar av tekniska system som 
under systemets tidigare livscykelskeden, oavsett 
om versionsuppgraderingarna sker kontinuerligt 
eller vid enskilda tillfällen. Komplexa tekniska 
system kräver alltså lika mycket uppmärksamhet 
avseende HFI och användbarhet i såväl koncept-, 
utveckling- och produktionsskede som i 
användningsskede, om det tekniska systemet (eller 
delsystem) är föremål för versionsuppgraderingar.  

En tydlig plan för hur HFI ska hanteras i 
systemutvecklingsprocessen vid 
versionsuppgraderingar krävs. Planen är särskilt 
viktig vid kontinuerliga versionsuppgraderingar, 
eftersom det kan vara svårare att direkt se effekten 
av varje enskild uppgradering på personalens 
uppgifter (metoder för det finns i handbokens B-
del).  

Strävan att vid versionsuppgraderingar 
effektivisera systemutvecklingen utan en plan för 
hantering av HFI och användbarhet har i flera 
sammanhang visat sig skapa problem. Ett från 
början väl fungerande system riskerar att 
degenerera i både användbarhet och operativ 
förmåga allteftersom ytterligare uppgraderingar 
sker. Metoder för att verifiera och validera att 
användbarheten bibehålls eller förbättras har helt 
enkelt inte använts. Konsekvensen kan bli 
underkända acceptanstest, fördröjningar i 
systemutvecklingen från att åtgärda brister istället 
för att utveckla nya funktioner samt latenta risker 

Versionsuppgraderingar av amerikanska 
luftvärnssystemet Patriot 

Det amerikanska luftvärnssystemet Patriot-
systemet infördes i börjat av 1980-talet och 
vid införandet gjorde operatörerna 
målidentifiering manuellt utifrån tillgänglig 
sensorinformation. Med tiden medförde 
snabbare stridsförlopp och ökade krav på antal 
typer av mål som skulle kunna bekämpas att 
automatiska målidentifieringssystem infördes 
för att möjliggöra snabbare insatser.  

Trots rapporter om att den automatiska 
målidentifieringen inte var tillförlitlig gjordes 
inga försök att optimera den gemensamma 
prestationen för automation och operatör. 
Problemen förstärktes av den organisatoriska 
kulturen, som uppmanade operatörerna att 
reagera snabbt regelmässigt och besluta om 
insats så tidigt som möjligt utan att ifrågasätta 
den automatiska målidentifieringen. Dessutom 
var befordringsgången sådan att oerfarna 
operatörer fick nyckelpositioner i 
ledningskedjan.  

Arbetskultur, utvecklings- och 
utvärderingsmetoder, stridsledningskoncept, 
operativa procedurer, träningsrutiner och 
personalanvändning var inte längre i 
överensstämmelse med utvecklingen mot 
automation och utökade uppgifter. Gradvisa 
versionsuppgraderingar var en bidragande 
orsak till att helhetssynen inom HFI 
förlorades. 

Effekten blev att av elva insatser som gjordes 
med Patriot i inledningen av det andra 
Irakkriget 2003 resulterade två i 
egenbekämpning.  

Efter att problemen med Patriot identifierades 
utarbetades en ny roll för koordinering av 
insats, bättre interaktion mellan automation 
och operatör, bättre samträning av 
operatörsteam, bättre metoder för värdering av 
koncept och arbetsrutiner samt förbättrad 
utbildning av operatörer som betonar 
förståelse, bedömningar och aktivt tänkande 
snarare än regelmässigt beteende. 
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för felhandlingar när förändrad teknik inte avspeglas i personalens roller och träning.  

Många versionsuppgraderingar av system kännetecknas, precis som i Patriot-exemplet, av att 
personalen behöver vara mer kunnig och utbildad för att hantera ny digital teknik. Bristande träning kan 
göra att möjligheterna med tekniken inte utnyttjas tillräckligt. Befintliga utbildningar och 
träningsformer måste således kompletteras och förändras för att motsvara kraven.  

Versionsuppgraderingar som innebär att nya tekniker införs i befintliga integrerade tekniska system, 
ställer särskilda krav för hur den nya tekniken ska utformas för att förbättra hela systemets effektivitet. 
Detta eftersom det finns många beroenden mellan funktioner, kompetenser och organisation. 
Systemlösningar som inte tar tillräcklig hänsyn till befintliga beroenden kan skapa både frustration och 
ökad mental arbetsbelastning hos personalen. Dessutom skapar kombinationen av gammal och ny 
teknik särskilda utmaningar i träning och utbildning av både befintlig och nyanställd personal.  

Vanligen ses versionsuppgraderingar med ny teknik även som en möjlighet att effektivisera 
bemanningskraven. Förändringarna måste analyseras noggrant för att de att inte ska få oavsedda 
konsekvenser på personalens prestation eller på systemsäkerheten. 

Många versionsuppgraderingar förändrar personalens uppgifter, vilket kan medföra att de 
prestationsmått som användes för att validera det tidigare systemet inte längre kan användas för att 
validera det nya. Eventuellt går det inte att direkt jämföra systemets effektivitet före och efter 
uppgraderingen. Det är därför en utmaning att hitta nya valideringsmetoder för versionsuppgraderingar 
som samtidigt går att jämföra med det tidigare systemets prestation. 

Vid versionsuppgraderingar är det ofta viktigt att inte begränsa HFI till enskilda system, eftersom 
många småändringar av utrustning, IT-system, inställningar, lokaler, arbetsmiljö, organisation, personal 
och utbildning tillsammans kan ge omfattande effekter. En analys utifrån kapitel 8 domäner kan vara ett 
stöd i designarbetet, samt bidra till en ökad spårbarhet.  
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10 HFI i komplexa system 
Följande grundläggande perspektiv stärker förmågan att arbeta systematiskt med HFI:  

10.1 HFI och HF i övergripande styrdokument  
HFI och användbarhet bör inkluderas i Försvarsmakten och FMV övergripande styrdokument såsom 
FMVP, SLCP och SYD. Exempelvis uttryckt i användarkrav på total systemeffekt. Det vill säga att 
både användare och tekniska system ska optimeras genom att utvecklingen eller upphandling anpassas 
till slutanvändarnas operativa behov samt att en användarcentrerad utvecklingsprocess används. 

10.2 HF-relaterade designregler   
FMV har identifierat behov av designregler på flera olika systemnivåer. För vissa områden har 
designregler på hög nivå tagits fram, t.ex. för Försvarsmakten Ledningssystem. Motsvarande behov av 
designregel på hög nivå finns även för användarrelaterade frågor, där domänspecifika designregler kan 
utvecklas för olika system t.ex. för HFI-domänen Human Factors Engineering. Även designregler på 
lägre systemnivåer behöver utvecklas. 

10.3 Omvärldsbevakning HF-utveckling 
Omfattande utveckling pågår av såväl metoder som teknik inom HFI och HF, exempelvis inom 
automation, prestationsvärdering, visualisering och presentationstekniker. Genom att i 
omvärldsbevakning och tekniskt prognosarbete omhänderta såväl civil som militär utveckling inom 
HFI-området ökas förmågan att förse Försvarsmakten personal med väl fungerande och 
användarcentrerade systemlösningar. 

10.4 Operatörsnära forskning- och teknikutveckling  
Operatörnära forskning- och teknikutveckling (FoT) inom områden som HF och HFI, användbarhet, 
människa-system-interaktion (MSI), människa-dator-interaktion (MDI), kognitionspsykologi adresserar 
användarrelaterade frågor vars resultat kan komma till nytta i systemdesign och upphandling. Resultat 
från FoT bör omhändertas och överföras till exempelvis rekommendationer, designregler och krav. 

10.5 Underlätta HF-kravställning 
FMV bör skapa interna nätverk för erfarenhetsutbyte inom HFI och se över vilka typer av HFI stöd som 
behövs. Ett exempel på möjligt stöd är Demo HFI, en interaktiv HFI-portal som togs fram som en 
demonstrator inom FMV FoT, vilken skulle kunna vidareutvecklas från demonstrator till ett relativt 
enkelt driftsatt stödverktyg. 

10.6 Skapa förutsättningar för HF-stöd 
Användarrelaterade frågor innehåller, likt många andra tekniska designfrågor, en mängd avvägningar 
som beror på en mängd olika faktorer. Att få överblick över detta omfattande område med alla dess 
underfrågor kan vara tidskrävande och svårt, och kräva speciell expertis. 

Det finns behov att se över hur projekt kan få bästa möjliga stöd och tillgång till rätt typ av HF-expertis 
under rimliga tidsförhållanden. En möjlighet är att bygga upp specialistkompetens rörande HF som kan 
konsulteras vid utformning av underlag samt vid granskning av anbud som rör system där användarna 
är viktiga för hög total människa-systemeffekt.  
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11.2  Begrepp 
Följande begrepp används i handboken. 

Term Referens Förklaring 

Användbarhet 

 

ISO 9241 
11:1998  

Den utsträckning till vilken en specifik användare kan använda en 
produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, 
effektivitet och tillfredsställelse i ett givet användningssammanhang. 

Antropometri  Medicinskt och vetenskaplig term för kroppsmått, dvs. de 
individuella mått en viss kropp har på vissa ställen 

Human 
Factors 

International 
Ergonomics 
Association 

På engelska (jmfr med svensk översättning i kapitel1): Ergonomics 
(or human factors) is the scientific discipline concerned with the 
understanding of interactions among humans and other elements of a 
system, and the profession that applies theory, principles, data, and 
other methods to design in order to optimize human well-being and 
overall system performance. 

System SS-ISO IEC 
15288 
Livscykelpro
cesser för 
system 

en sammansättning av samverkande element organiserade att uppnå 
ett eller flera uttalade syften 

Taxonomi Norstedts 
svenska 
ordbok 

Noggrann (vetenskaplig) systematik vanl. enl. principen om över- 
och underordning; spec. om växt- och djurklassifikationer: Linnés 
taxonomi, Norstedts svensk, 3:e upplagan 

11.3 Akronymer 
Följande akronymer/förkortningar används i handboken.  
 
Akronym/förkortning Förklaring 

AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling 

AML Arbetsmiljölagen 

FoT Forskning- och teknikutveckling 

GARTEUR Group for Aeronautical Research and Technology in Europe 

HF Human Factors  

HFI Human Factors Integration 

HFI DTC Human Factors Integration Defence Technology Centre, UK 

HSI Human Systems Integration 

IEA International Ergonomics Association 

ISO International Standardisation Organisation 

MDI Människa-dator-interaktion 
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MSI Människa-system-interaktion 

MoD Ministry of Defence 

RMS Regler för militär sjöfart 

ROI Return on Investment 

SLCP Systemlivscykelplan 

SYD Systemdefinition 

TLCM Through Life Capability Management 

TS Transportstyrelsen 

UAV Unmanned Autonomous Vehicle 

VMS Varnings- och motverkanssystem 

11.4 Fotografier 
Samtliga fotografier som finns i handboken är fotograferade på uppdrag av Försvarsmakten och går att 
finna på mil.se.  
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3 9 Mattias Hultin  ADENVIKEN, Personal från HMS Stockholm går ombord på 
ett lokalt fraktfartyg för att kontrollera dess last (2009) 

4 10 Niklas Englund Övning Cold Response, Skyttesoldat i Strf 90 (2014) 

5 15 Nicklas Gustafsson Afghanistan, svenska EOD-team jobb att hitta och förstöra 
ammunition (2008) 

6 16 Jesper Sundström FM Övning vintersol medevac o transport hlkp 14 (2016) 

7 19 Jimmy Croona Eldledningsgruppchef på A9 i Boden (2013) 

8 21 Davis Gernes Vättern, Vagnsbesättningen tar en paus under utförandet av 
daglig tillsyn av Stridsfordon 90 i fäl (2015) 

9 26 Johan Lundahl Tchad, Soldater ur pluton Barvo övar med helikopter (2008) 

10 28 Jonas Svensson Mali Soldat på patrull i Timbuktu (2015) 

11 30 Kim Svensson Stridsbåt 90H under en övning i Karlskrona skärgård. 

12 32 Jimmy Croona Sverige FS 26 Hiratan Nordic-Baltic Transition Support 
(2014) 

13 33 Mats Nyström Tekniker ME 04s helikopterenhet tankar hkp15 som landat på 
HNLMS Johan de Witt (2015) 
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