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Sammanfattning  

Riskanalysverktyget failure mode and effects analysis (FMEA) som analyserar kompo-

nenter och signaler är beroende av att designen av fordonets elsystem finns tillgängligt 

och utförs därför sent i utvecklingsprocessen av elsystem. Detta medför att vissa fel inte 

analyseras i tid och kanske måste designas bort i efterhand vilket kan leda till ökad sy-

stemkomplexitet samt längre och dyrare utvecklingsprocesser.  

Målet med examensarbetet är att genom en litteraturstudie ta reda på om det finns me-

toder eller arbetssätt som gör att Scania tidigt i utvecklingsprocessen av elsystem kan 

genomföra funktionsanalyser i sitt riskanalysarbete med FMEA samt analysera dessa.  

Resultatet av detta examensarbete visar att det är möjligt att påbörja FMEA-arbetet tidigt 

i utvecklingsprocessen av elsystem om ingenjörerna utgår från ett funktionsperspektiv i 

riskanalysarbetet där de listar och rangordnar de funktioner som tillsammans realiserar en 

eller flera funktionaliteter samt deras felmoder, feleffekter, feldetektering, allvarlighet, 

sannolikhet och frekvens. Med hjälp av en FFMEA kan ingenjörerna tidigt i utveck-

lingsprocessen av elsystem snabbt och effektivt hantera de identifierade säkerhetskritiska 

funktionerna.  

En befintlig funktionalitet på Scania har brutits ned i funktioner och en FFMEA har 

genomförts på dessa som en demonstration på hur en FFMEA kan genomföras och se ut.              

 

Nyckelord: Funktionell hasardanalys, Failure Mode Effects Analysis, Riskbedömning, 

Riskanalys, Säkerhet, Funktion, Funktionalitet.  
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Abstract 

The risk analysis tool failure mode and effects analysis (FMEA) that analyzes the com-

ponents and signals of a electrical system is design dependent and are therefore per-

formed late in the development process of electrical systems. This could lead to that some 

errors are not analyzed in time and may need to be designed away which can lead to 

increased system complexity as well as longer and more expensive development proc-

esses.  

The objective of this study is that through a literature review identify if there are any 

methods or approaches that enables Scania to implement a functional hazard analyzes 

early in the development process of electrical systems and to analyze these.  

The results of this thesis shows that it is possible to start the FMEA process early in the 

development process of the electrical system if the engineers have a functional perspec-

tive in mind when performing the risk analysis where they list and rank the functions that 

is provided by the electrical system and their failure modes, failure effects, failure de-

tection, severity, probability and occurrence.  

By using a function based FMEA, the engineer(s) can identify and promptly handle the 

safety critical functions early in the development process of a electrical system.  

A existing functionality at Scania has been broken down into functions and a functional 

hazard analysis has been performed on these as a demonstration of how a function based 

FMEA can be carried out and look like. 

 
Keywords: Functional Hasard Analysis, Failure Mode Effects Analysis, Risk Assess-

ment, Risk Analysis, Safety, Function, Functionality. 

 

 

  

 

 

 

 





 v  

Förord  

Jag vill tacka Gunnar Berg som är min handledare på Scania för möjligheten och för-

troendet att genomföra detta examensarbete. Jag vill även tacka honom för all undervis-

ning, stöd och trevliga samtal vi har haft under min tid på Scania.  

 

Jag vill även tacka Torgny Forsberg som är min handledare på KTH och Thomas Lindh 

som är examinator för all feedback som jag har fått trots deras otroligt tuffa arbetsbörda i 

övrigt.  

 

Ett tack måste även riktas till de andra examensstudenterna som genomförde sitt exa-

mensarbete samtidigt som jag, Vivek, Hannes, Saman, Therese och Erik. Vi hade många 

trevliga, givande och roliga samtal.  

 

Mest av allt vill jag tacka min älskade fru Bonnie och min ovärderliga dotter Melina för 

all inspiration, kraft och uppmuntran ni har bidragit med under denna period. 

 





 vii  

Förkortningar 
 
AE Allokeringselement 

AER Allocation Element Requirement 

COO Koordinator 

DFMEA Design Failure Mode and Effects Analysis 

ECU Electronic Control Unit 

EMS Engine Management System 

ETA Event Tree Analysis 

FAD Function Allocation Description 

FFMEA Functional Failure Mode and Effects Analysis 

FL Fuel Level 

FMEA Failure Mode and Effects Analysis 

FMECA Failure Mode and Effects Criticality Analysis 

FTA Fault Tree Analysis 

HAZOP Hasard and Operability Study 

ICL Instrument Cluster System 

IHA Initial Hasard Analys 

IHI Initial Hasard Identification 

RPN Risk Priority Number 

SD System Description 

SFMEA System Failure Mode and Effects Analysis 

UF User Function 

UF-FL User Function-Fuel Level 

UFR User Function Requirements 

VOR Vehicle Of Road 

 

 





  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INTRODUKTION .............................................................................................................. 1 

1.1. Inledning .................................................................................................................................. 1 

1.2. Bakgrund .................................................................................................................................. 1 

1.3. Problemformulering ................................................................................................................. 1 

1.4. Syfte ......................................................................................................................................... 2 

1.5. Mål ........................................................................................................................................... 2 

1.6. Avgränsning ............................................................................................................................. 2 

2. METOD OCH EGEN UNDERSÖKNING ........................................................................ 3 

2.1. Insamling av information ......................................................................................................... 3 

2.2. Källkritik ................................................................................................................................... 4 

2.3. Implementering av funtional failure mode and effects analysis på User Function Fuel Level ... 5 

3. TEORI ................................................................................................................................. 6 

3.1. Interna Scania- och generella riskanalysbegrepp...................................................................... 6 

3.2. Riskanalys .............................................................................................................................. 12 

3.3. Failure mode and effects analysis (FMEA) .............................................................................. 15 

3.4. Funktionsperspektivet i riskanalysarbetet ............................................................................. 21 

3.5. Teorisammanfattning och kritik ............................................................................................. 25 

4. RESULTAT ...................................................................................................................... 27 

4.1. Scanias failure mode and effects analysis process .................................................................. 27 

4.2. System- eller functional failure mode and effects analysis ..................................................... 32 

4.3. Riskanalysverktyg .................................................................................................................. 32 

4.4. Beskrivning av Scanias funktionalitet fuel level ...................................................................... 33 

4.5. Analys .................................................................................................................................... 34 

4.6. Analys av arbetet utifrån samhälleliga aspekter .................................................................... 35 

5. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER ......................................................... 37 



  

6. KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................................... 38 

BILAGA A: IDENTIFIERADE FUNKTIONER I OLIKA SYSTEMNIVÅER FÖR UF-FL
 .................................................................................................................................................... 40 

BILAGA B: FUNKTIONSCENTRERAD RISKANALYS AV UF-FL ................................ 41 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

1. Introduktion 
Detta kapitel skall ge en överblick av examensarbetet som helhet samt ge en kort pre-

sentation av Scania och den avdelning som är uppdragsgivare av detta examensarbete. 

 

Examensarbetet har genomförts på en avdelning på Scania tekniska centrum i Södertälje 

där ingenjörerna jobbar med systemutveckling av fordonens elsystem i den mening att de 

ansvarar för systemarkitekturen. De ser till att samtliga komponenter är kopplade och 

fungerar på korrekt sätt i deras nätverksarkitektur Sesamm. Scania är ett globalt företag 

som tillverkar tunga lastbilar, bussar, industri- och marinmotorer. Scania är verksamt i 

mer än 100 länder och har mer än 35 000 anställda. Av samtliga anställda arbetar cirka 

2400 inom forskning och utveckling.  

 

1.1. Inledning  
På Scania är det viktigt att förse sina kunder med säkra och kostnadseffektiva produkter 

och företaget lägger mycket resurser i form av personal och tid för att uppnå detta. I dag 

använder Scania en undergrupp av design-FMEA(DFMEA) som kallas för sy-

stem-FMEA (SFMEA) för att identifiera och analysera riskerna med elsystemet för att 

möta de säkerhetskrav som finns enligt lag och internationella standarder. SFMEA in-

nebär ett systematiskt säkerhetsarbete för att ge produkterna högsta möjliga säkerhet 

genom att minska eller eliminera konsekvenserna av inträffade fel.  

 

Metoden att utföra SFMEA på Scania kommer ursprungligen från den som användes av 

BOSCH K5 (de utvecklade dieselmotorinsprutningstyrsystem åt Scania fram till 2001). 

Tanken har varit att genom komponentanalys identifiera och eliminera enkelfel som kan 

leda till trafikfara samt att ge elsystemkonstruktörer input till vilka händelser som kan 

leda till vehicle off road (VOR). När Scanias distribuerade nätverksarkitektur ”Sesamm” 

lanserades 2003 inkluderades även CAN-signaler och parametersättningar i kompo-

nentanalysen. 

 

SFMEA:n är beroende av att designen av fordonets elsystem finns tillgängligt där samt-

liga komponenter och signaler är kända vilket innebär att riskanalysarbetet på elsystem-

nivå påbörjats sent i utvecklingsprocessen av elsystem och detta medför att vissa fel inte 

analyseras i tid.   

 

1.2. Bakgrund 
Lagstiftning, internationella standarder och företagens utvecklingsprocesser kräver att 

riskanalyser av fordonens elsystem ska påbörjas tidigt i utvecklingsprocessen. Syftet är 

att öka säkerheten för människorna som ska sitta i fordonet och för att öka tillförlitlig-

heten för fordonet. De ökade kraven på el-relaterade säkerhetsfunktioner i ett fordon gör 

att Scania har ett behov av att se över sitt riskanalysarbete.  

 

1.3. Problemformulering 
Scanias riskanalysarbete med SFMEA fokuserar i dag på komponent- och signalanalyser. 

Detta innebär att de som ska genomföra riskanalysarbetet är beroende av att designen av 
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fordonets elsystem finns tillgängligt. Om designen av fordonets elsystem redan finns 

tillgängligt innebär det att riskanalysarbetet på elsystemnivå påbörjats sent i utveck-

lingsprocessen av elsystem och det kan betyda att vissa fel inte identifieras och analyseras 

i tid. Dessa fel kanske måste designas bort från fordonets elsystem i efterhand vilket ofta 

medför ökad elsystemkomplexitet samt längre och dyrare utvecklingsprocesser.     

 

1.4. Syfte 
Det finns flera syften med detta examensarbete. Mitt personliga syfte är att lära mig mer 

om olika riskanalysmetoder som nämns i litteraturen och vetenskapliga artiklar samt 

genom intervjuer och en studie av interna Scaniadokument identifiera hur Scania jobbar 

med SFMEA i dag. Syftet med examensarbetet är att identifiera, analysera och rekom-

mendera hur Scania tidigt i utvecklingsprocessen av elsystem kan påbörja FMEA-arbetet 

utan att vara beroende av att designen av fordonets elsystem finns tillgängligt.  

 

1.5. Mål 
Målet med examensarbetet är att genom en litteraturstudie identifiera, analysera, pre-

sentera och rekommendera  ett arbetssätt som gör att Scania tidigt i utvecklingsprocessen 

av elsystem kan påbörja FMEA-arbetet utan att vara beroende av att designen av fordo-

nets elsystem finns tillgängligt. Metoden ska kunna identifiera och analysera de funk-

tioner som elsystemet är tänkt att realisera.     

 

1.6. Avgränsning 
Den metod eller arbetssätt som kommer rekommenderas skall fokusera på de funktioner 

som elsystemet är tänkt att realisera och det skall vara möjligt att genomföra en 

FMEA-analys på dessa funktioner tidigt i utvecklingsprocessen. Endast ett fel åt gången 

får förekomma i riskanalysprocessen.  
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2. Metod och egen undersökning 
I detta kapitel framgår hur information har samlats in och valts ut för vidare analys med 

tillhörande källkritik. Vidare presenteras även vilka begreppsdefinitioner samt vilken 

riskanalysmetod och riskanalysmall som kommer att användas i den egna undersök-

ningen. 

2.1. Insamling av information 
Examensarbetet har som utgångspunkt att genom intervjuer och en studie av interna 

Scaniadokument identifiera hur SFMEA utförs på Scania i dag och för att ta reda på vad 

personalen vet om en funktionsbaserad FMEA som fokuserar på de funktioner som el-

systemet realiserar. Litteratur  och vetenskapliga artiklar gällande olika riskanalysme-

toder kommer sedan att studeras för att ta reda på vilka andra riskanalysverktyg som finns 

och om det är någon av dessa som gör att riskanalysarbetet kan påbörjas tidigt i utveck-

lingsprocessen av elsystem genom att identifiera och analysera de funktioner som elsy-

stemet skall realisera. Den identifierade metoden eller arbetssättet kommer presenteras 

och ska även implementeras på en redan befintlig el-relaterad tjänst som kallas för ”User 

Function Fuel Level” (UF-FL) för att demonstrera hur det skulle kunna se ut när 

FMEA-arbetet fokuserar på de funktioner som elsystemet realiserar. UF-FL visar den 

aktuella bränslenivån på en display som sitter i instrumentpanelen i en lastbil och varnar 

föraren om den aktuell bränslenivån är låg. För att identifiera de funktioner som elsy-

stemet realiserar för UF-FL kommer dokumentationen för UF-FL att studeras närmare 

via Scanias distribuerade nätverksarkitektur Sesamm-tool. 

 

2.1.1. Intervjuer 
Intervjuerna hade en semistrukturerad karaktär vilket innebär att frågorna ställdes utifrån 

ett frågeschema och utrymme gavs för uppföljningsfrågor. Intervjuerna var även foku-

serade med öppna frågor som berörde en specifik händelse eller situation, i detta fall 

FMEA- och riskanalysarbetet. Fördelen med en öppen intervju är att den som intervjuar 

får större flexibilitet med att anpassa frågorna allteftersom intervjun fortgår. Syftet med 

intervjuerna är att identifiera hur FMEA-arbetet på Scania går till i dag och vad respon-

denterna vet om och i vilken utsträckning de jobbar med en funktionsbaserad FMEA som 

fokuserar på de funktioner som elsystemet realiserar.    

 

Urval 
De som intervjuades är systemägare och har direkt FMEA-ansvar. Ett systematiskt urval 

gjordes baserat på erfarenheten av FMEA hos populationen. Informationen om vilka som 

var insatta i FMEA arbetet kom från handledaren på Scania som är insatt i vilka personer 

som har FMEA-ansvar och erfarenhet av den. 
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Intervjufrågor 
Frågorna som ställdes var generella och syftade till att ta reda på hur FMEA arbetet går 

till i dag, vilka för- och nackdelar den arbetsprocessen har, om funktionell FMEA an-

vänds i dag och i så fall hur, samt hur respondenterna skulle vilja jobba med FMEA i 

framtiden. 

 

Följande huvudfrågor ställdes till respondenterna: 

1. Hur ser arbetsprocessen för en FMEA ut för dig? 

a. Vad kan förbättras i dagens FMEA-process?  

2. Vad innebär begreppet funktionell FMEA för dig? 

3. Jobbar du med funktionell FMEA i dag? (om ja, hur? Om nej, varför inte?) 

4. Om du själv fick bestämma, hur skulle arbetet med funktionell FMEA se ut?  

 

2.1.2. Litteraturstudie  
Tryckta böcker och vetenskapliga artiklar är de källor som ingår i litteraturstudien. Syftet 

med litteraturstudien var att få kunskap om olika riskanalysverktyg som finns och om det 

är någon av dessa som gör att riskanalysarbetet tidigt kan påbörjas i utvecklingsprocessen 

av elsystem genom att identifiera och analysera de funktioner som elsystemet är tänkt att 

realisera. Litteraturstudien fokuserar på vetenskapliga artiklar eftersom dessa är mer 

lättillgängliga än andra källor men samtidigt är pålitliga källor. De sökord som användes 

för att hitta lämpliga artiklar inkluderade FMEA, functional FMEA, functional reasoning, 

functional hasard analysis och hasard analysis and risk analysis.  

 

2.1.3. Sesamm och sesamm-tool 
Sesamm är Scanias distribuerade nätverksarkitektur som beskriver UF:ar (User Func-

tions) i Scanias elsystem. En UF är en el-relaterad tjänst som realiseras av ett antal 

funktioner i elsystemet och kommer framöver även refereras som en funktionalitet.  

I dokumentationen för varje UF står det angivet vilka signaler och komponenter det är 

som är med och realiserar den specifika funktionaliteten i Scanias elsystem. I Se-

samm-tool finns det topologier samt kravspecifikationer över samtliga UF:ar. Doku-

mentation om UF-FL studerades för att förstå hur den realiseras i elsystemet för att sedan 

dra slutsatser om vilka funktioner den kan tänkas bestå av. En riskanalys genomfördes 

sedan på de identifierade funktionerna för att demonstrera hur en funktionsbaserad 

FMEA skulle kunna genomföras och se ut.   

 

2.2. Källkritik       
Författarna till böckerna och de vetenskapliga artiklarna är erkända inom fältet som har 

studerats och författarna till böckerna används och refereras till i forskningsrapporter. 

Den information som kom fram från intervjuerna anses som pålitlig eftersom samtliga 

respondenter har varit anställa och jobbat med det berörda forskningsområdet i flera år. 

För att veta om den insamlade informationen är pålitlig värderas den utifrån begreppet 

validitet. Ett större antal respondenter skulle öka validiteten för studien men eftersom mitt 

fokus inte ligger i att värdera huruvida Scania jobbar enligt deras riktlinjer eller inte hölls 

antalet respondenter lågt. Samtliga respondenter arbetar på samma avdelning vilket kan 

vara en anledning till att de tycker, tänker och beskriver FMEA-arbetet på Scania väldigt 
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lika. Resultaten från intervjuerna hade kanske blivit annorlunda om respondenterna 

istället valdes från olika avdelningar.    

 

2.2.1. Validitet 
Enligt Ejvegård [2]  bestäms graden av valididet av huruvida de slutsatser som författaren 

kommer fram till från en undersökning hänger ihop eller inte. Hög validitet innebär att det 

som mäts verkligen är det som var avsatt att mätas. För att säkra detta användes olika 

typer av källor och tre erfarna personer intervjuades.  

 

2.3. Implementering av funtional failure mode and effects 
analysis på User Function Fuel Level  
Samtliga definitioner, teorier och metoder som nämns under denna rubrik kommer be-

skrivas i detalj under teoriavsnittet längre fram i rapporten. 

 

I genomförandet av FFMEA:n kommer en funktion att definieras enligt Behrouz et al [9] 

och funktionerna kommer namnges enligt Chakrabarti et al [11]. UF-FL har hierarkiskt 

brutits ned i enlighet med [11-13] som har ägnat många års forskning inom området.  

UF-FL realiseras av ett antal funktioner som har identifierats efter en studie av UF-FL’s 

dokumentation.  

Funktionsschemat enligt Ericson [4] kommer användas för att beskriva hur UF-FL rea-

liseras av ett antal funktioner och de identifierade funktionerna analyseras sedan i en 

FFMEA med hjälp av analysmallen som presenterats av Ericson. Dock har mallen ju-

sterats för att bättre passa Scanias befintliga språkbruk i deras befintliga SFMEA-mall. 

Namnen på några fält har ändrats, ” Initial Mishap Risk Index” till ”Initial Risk Priority 

Number” och fältet ”Final Mishap Risk Index” till ”New Risk Priority Number”. I fältet 

”Occurrency” står det ”NU” vilket står för not used i enlighet med Scanias rutiner för hur 

den skall hanteras. Fälten ”Recommended Action”, ”NRPN”, ”Comments” och ”Status” 

är tomma för samtliga feleffekter förutom ett eftersom jag inte har möjligheten att delta i 

utvecklingsprocessen av ny funktionalitet och har bristfälliga kunskaper och erfarenhet 

för att bedöma samtliga själv. Dock är det relativt enkelt att tänka sig en ”Recommended 

Action” för hasarden med hasardnummer H-3 och hur den ”Recommended Action” 

påverkar den totala riskklassificeringen för den feleffekten, se bilaga B. 

I implementeringen av FFMEA:n användes Scanias egna graderingsmall för att bedöma 

severity, occurrency och detection hos de fel som identifierats. På grund av sekretess kan 

inte graderingsmallen presenteras som en bilaga i rapporten.     
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3. Teori 
I detta kapitel definieras ofta förekommande begrepp samt teorier om olika riskanalys-

metoder som finns i den valda litteraturen.  

 

3.1. Interna Scania- och generella riskanalysbegrepp 

3.1.1. Controller Area Network (CAN) 
CAN är en fordonsstandard för kommunikation mellan styrenheter, sensorer och noder. 

CAN är idag standard för en stor mängd inbyggda nätverkssystem och är ett meddelan-

debaserat protokoll för kommunikation på en nätverksbuss. CAN protokollet används av 

Scanias fordon för nätverkskommunikation mellan olika styrenheter. På Scania sker den 

digitala kommunikationen mellan olika enheter via tre olika CAN-bussar. En röd, en gul 

och en grön för att markera hur kritisk informationen på bussen är. På Scania går den mest 

kritiska informationen t.ex. informationen från drivlinan på den röda CAN-bussen, på 

den gula CAN-bussen går information som är kritisk men som inte gör att föraren måste 

avbryta sin körning och på grön buss går information som har med komfort att göra som 

t.ex. information från AC.   

 

3.1.2. Electronic Control Unit (ECU) 
En ECU är en elektrisk styrenhet som består av en uppsättning komponenter såsom ett 

antal sensorer, switchar, mikroprocessorer och dylikt. ECU:erna sammankopplade på ett 

CAN-bussnätverk för att möjliggöra kommunikation mellan dem.  

 

3.1.3. Funktion och funktionalitet 
I denna rapport skiljer jag på begreppen funktion och funktionalitet. Behrouz et al [9] 

definierar begreppet funktion inom elsystemdesign som ”en eller flera  aktiviteter som får 

ett objekt (komponenter, elsystem etc.) att uppfylla sitt syfte”.  

Bell et al [10] har en mer formell definition av en funktion som lyder ”ett objekt O har en 

funktion F om den uppnår ett avsett mål med hjälp av en extern trigger vilket resulterar i 

uppfyllandet av en extern effekt E”.   

Larses [8] menar att en funktion kan betraktas som objektiv eller subjektiv. En objektiv 

funktion innebär att en funktion beskrivs som ett mål som särskilda systemaktiviteter 

eller komponenter har i syfte att uppfylla. En subjektiv funktion beskrivs i termer av 

huruvida en människa upplever den som det är tänkt eller inte.  

På Scanias definieras en funktion som en intern el-relaterad tjänst som är implementerad i 

endast en komponent, ett system eller en ECU och kräver därför ingen 

CAN-kommunikation.  

En funktionalitet definieras på Scania som en el-relaterad tjänst såsom den upplevs av en 

användare, det vill säga från ställdon till förargränssnitt. Vidare framgår att en funktio-

nalitet endast kan realiseras om ett antal interna funktioner har realiserats i elsystemet. En 

funktionalitet kan vara både en intern eller distribuerad el-relaterad tjänst. En intern 

funktionalitet realiseras i endast en ECU och kräver därför ingen CAN-kommunikation 

medan en distribuerad funktionalitet realiseras av flera ECU:er och kräver 

CAN-kommunikation.    
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3.1.4. Roller 

Systemägare 
I Scanias interna dokument står det att det är systemägarens ansvar att driva och koor-

dinera utveckling, test samt förvaltning av ett ECU-system samt att säkerhetsställa att 

respektive linjeorganisation utvecklar och kvalitetssäkrar ingående delar enligt Scanias 

utvecklingsprocess. Systemägare ska även ansvara för att en säkerhetsanalys genomförs i 

form av en FMEA.  FMEA:n tas fram när det sker förändringar i befintligt elsystem eller 

vid nyutveckling av nya elsystem. 

 

Funktionsägare 
Vidare framgår av Scanias interna dokument att det är funktionsägarens ansvar att driva 

och koordinera utveckling, test samt förvaltning av funktionalitet. Den ska även säker-

ställa att respektive linjeorganisation utvecklar samt kvalitetssäkrar ingående delar 

(ECU-system, SW, HW, kablage, givare och ställdon) samt initiera och följa upp funk-

tionalitetens eventuella påverkan i ett system med exempelvis FMEA:or. Funktionsägare 

bör även bevaka förändringar som riskerar att påverka funktionaliteten. 

 

Figur 1. iIllustrerar system- och funktionsägaransvar. AE står för Allokeringselement, ECU står för elec-

tric control unit samt UF för User function. 
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3.1.5. Elsystem 
Leveson [6] definierar ett elsystem som ett antal komponenter som tillsammans agerar 

som en helhet för att nå ett gemensamt mål. De komponenter som inte är en del av elsy-

stemet men som fortfarande kan påverka elsystemets tillstånd kallas för elsystemets 

omgivning. När man designar ett elsystem bör följande identifieras; systemgränsen, 

indata och utdata, komponenterna, strukturen, relevanta interaktioner mellan kompo-

nenter, syftet eller målet för det specifika elsystemet samt hur elsystemet behåller sin 

integritet.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. visar interaktionen mellan två elsystem (den inre och yttre cirkeln) där pilarna representerar 

flöden till och från de enskilda elsystemen. 

 

Elsystemgräns 
Vidare menar Leveson [6] att elsystemgränsen mellan elsystemet och dess omgivning 

skall definieras som allt som korsar elsystemgränsen t.ex. indata eller utdata. Den in-

kluderar alltså alla element som växelverkar med det. Generellt sett så kan ett element 

inkluderas i elsystemet om det uppfyller ett av följande kriterier:  

• Elementet innehåller mjukvaran eller kontrollerar elsystemfunktionerna.  

• Elementet växelverkar med andra element i elsystemet (tvåvägskommunikation) 

• Elementet är exklusivt för elsystemet (inget annat elsystem använder det) 

 

3.1.6. Komplexa elsystem 
Komplexa elsystem kan enligt Leveson [6] vara svåra att analysera, det är en tålamods-

prövande uppgift. Vidare framgår det även att det ofta är svårt att avgöra vad som är 

korrekt djup samt vilken startpunkt och slutpunkt analysen bör ha. För att kunna 

genomföra en bra analys menar han att det är viktigt att identifiera de grundläggande 

principer som fordonets elsystem bygger på. Enligt honom inkluderar komplexa elsystem 

följande egenskaper: 

• Distribuerad omgivning 

• Designen baseras på en eller flera kommunikationsnätverk. 

• Funktioner uppnås genom en kombination av hårdvara och mjukvara. 

• Delar en gemensam kraftförsörjning med andra elsystem. 

• Delade resurser (HW and SW) 

Omgivning Systemgräns 

Indata 

Utdata 

Omgivning 
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• Elsystemgränsen är inte uppenbar. 

3.1.7. Säkerhetskritiska elsystem 
Enligt Storey [7] kan säkerhetskritiska elsystem ses som applikationer som är bundna av 

säkerhetskrav. Han menar att framtagandet av ett säkerhetskritiskt elsystem berör olika 

typer av felhantering. Elsystemfunktioner vars korrekta funktion, inkorrekta funktion 

(inkluderat rätt funktion, vid fel tillfälle) samt brist på funktion som kan bidra till att något 

potentiellt farligt kan inträffa på elsystemnivå, kallar han för säkerhetskritiska funktioner.  
 

3.1.8. Utveckling av fel i elsystem 

Felkälla 
Storey [7] menar att det går att skilja på spontana och systematiska fel enligt följande: 

spontana fel handlar om hårdvarukomponentfel och externa faktorers påverkan. Vidare 

menar han att spontana fel finns i alla elsystem. Designfel, specifikationsmisstag för 

elsystemet och mjukvarufel kallar Storey för systematiska fel. Han menar att det är svårt 

att genomföra statistisk analys på systematiska fel eftersom de inte är spontana och därför 

är det också svårare att räkna på deras effekt gällande tillförlitligheten för systemet. 

Storey menar även att det går att kategorisera fel genom att titta på felets tidsaspekter där 

felen antingen är tillfälliga, oregelbundna eller permanenta. Den fysiska omgivningen 

genererar de tillfälliga felen. Ovanligt inträffande kombinationer av tillstånd som är svåra 

att reproducera kallar vi för oregelbundna fel. Storey menar att den typen av fel är tem-

porära. Vidare framgår att permanenta fel alltid är närvarande och kan lätt reproduceras. 

Systematiska fel är alltid permanenta fel.  

Enligt Leveson [6] går det även att dela in fel efter nivå. Följande nivåer används då: 

primära, sekundära och commandfel. De fel som finns i specifikationen för elsystemet är 

ofta resultatet av bristfällig design, tillverkning eller konstruktion kallas för primära fel. 

Fel som orsakade av överdriven stress från omgivningen och som överskrider specifika-

tionerna för systemet kallas för sekundära fel. Fel som yttrar sig i form av en oavsiktlig 

funktion för komponenten på grund av ett fel på ett kontrollelementet kallar Leveson för 

commandfel. Vid commandfel fungerar komponenten men vid fel plats eller fel tillfälle.  

 

Feltillstånd 
Ett fel leder till att en komponent eller ett elsystem hamnar i ett feltillstånd enligt Storey 

[7]. Vidare framgår att ett feltillstånd är den mekanism som gör att ett fel blir uppenbart. 

Ett feltillstånd är ett tillstånd där elsystemets eller delsystemets nödvändiga funktioner 

har avvikit från det normala. Mjukvarufel orsakar enligt Storey endast problem när den 

påverkade delen av systemet exekveras. 

 

Felyttring 
Hur ett fel yttrar sig definieras som ett beteende enligt Storey [7]. Vidare menar han att 

när ett feltillstånd orsakas av att elsystemet som helhet avviker från sin normala opera-

tion, benämnas detta som en felyttring. Vidare framgår att en felyttring inträffar när ett 

elsystem inte klarar av att utföra sina funktioner under ett bestämt tidsintervall eller under 

omgivningens specifika villkor. En god elsystemdesign kan enligt Storey göra det möjligt 

för elsystemet att fortsätta utföra sina funktioner trots ett eller flera feltillstånd. Ett av 

målen för ett säkerhetskritiskt elsystem är enligt Storey att minimera antalet felyttringar. 
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Figur 3. illustrerar utvecklingen av ett fel. 
 

3.1.9. Säkerhet 
Säkerhet är enligt [6-7] en egenskap hos ett elsystem som inte kommer att riskera män-

niskoliv eller omgivningen. De menar att säkerhet är frånvaron av olyckor eller förluster.  

Larses [8] menar att säkerhet kan delas in i inre säkerhet och yttre säkerhet. Olyckor 

orsakade av systemkrasch är sådant man måste minimera eller eliminera när man pratar 

om inre säkerhet, medan olyckor orsakade av händelser utanför systemspecifikationen, 

eller på grund av en felaktig eller inkorrekt specifikation är sådant man måste minimera 

eller eliminera när man pratar om yttre säkerhet.  

Storey [7] menar att yttre säkerhet också kan uttryckas i termer av omgivning och ope-

ratörsgränssnitt. Det är viktigt att inget oavsiktligt beteende som bryter mot specifika-

tionen existerar när en funktion på en högre nivå introduceras.  

 

3.1.10. Hasard 
En situation där det finns faktisk eller potentiell fara för människor eller miljö kallas 

enligt [6-7] för en hasard. De menar att en hasard är ett tillstånd och beskrivs utifrån 

elsystemets eller komponentens omgivning. Vad som räknas in i en hasard beror på var 

systemgränsen för elsystemet är dragen. Systemgränsen bestämmer vilka villkor som ska 

vara del av hasarden, och vilka som anses vara en del av omgivningen.  Allvarligheten 

och sannolikheten är två viktiga egenskaper i en hasard. Vidare framgår det av [6-7] att 

allvarligheten för en hasard definieras som den värsta tänkbara olyckan som kan uppstå 

från en hasard givet att omgivningen är i dess mest ogynnsamma tillstånd. Vidare menar 

de att sannolikheten kan anges antingen kvantitativt eller kvalitativt. Den samlade in-

formationen från allvarligheten och sannolikheten anger hasardnivån.  

 

3.1.11. Risk 
Varje hasard är enligt Storey [7] kopplad till en risk. Risknivån bestäms som en kombi-

nation av frekvensen eller sannolikheten för en hasardhändelse och dess konsekvenser. 

Risken ökar när antingen sannolikheten eller allvarligheten för en viss händelse ökar. 

Sannolikheten och allvarligheten användas för att prioritera olika risker.  
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3.1.12. Olyckssekvens 
En hasard kan enligt [6-7] förvandlas till en incident eller en olycka. Förloppet är jäm-

förbar med modellen för felhantering: felkälla, feltillstånd och felyttring. Oönskade 

händelser som inte resulterar i förlust, men som under andra omständigheter har poten-

tialen att göra det kallar de för incident. Oönskade händelser som resulterar i en specifi-

cerad förlustnivå kallar de för olycka.  

Larses [8] menar att hasarden har två lägen: passiv och aktiv. Hasarden är passiv tills den 

aktiveras och blir då en observerbar incident, likt ett feltillstånd. Om incidenten inträffar 

under specifika omständigheter så övergår hasarden till en olycka. Hasardanalysproces-

sen används för att identifiera sekvenser av händelser som kan leda till en olycka. 

 

 

 

 

Figur 4. illustrerar utvecklingen av en olyckssekvens. 

 

3.1.13. Säkerhetsrelaterade elsystem 
Säkerhetsintegritet anges enligt Storey [7] som sannolikheten för att ett säkerhetsrelaterat 

elsystem utför de nödvändiga säkerhetsfunktionerna under givna förhållanden och inom 

en bestämd tidsperiod på ett tillfredsställande sätt. Integritetsnivån för ett system, eller en 

del av ett system baseras på klassificeringen av riskerna associerade med systemet. Sy-

stemsäkerhetsarbetets primära fokus ligger enligt Leveson [6] i hanteringen av identifie-

ring, evaluering, eliminering och kontroll av hasarder genom analys-, design- och led-

ningsprocedurer. Han menar att de metoder som används för att skapa ett säkerhetskri-

tisktsystem bör vara effektiva och inte alltför kostsamma. En viktig aspekt som skiljer 

arbetet med säkerhetsrelaterade elsystem från andra säkerhetsansatser är dess fokus på 

tidig identifikation och klassificering av hasarder. Lämpliga korrigerande åtgärder kan 

enligt Leveson genomföras vid tidig identifikation av hasarder för att eliminera eller 

minimera dessa innan de slutgiltiga eldesignbesluten tas. Tron om att det kostar mer att 

bygga säkra elsystem eller att det krävs oacceptabla kompromisser för att bygga in sä-

kerhet i befintliga elsystem är inte välbefogat enligt Leveson.  

Enligt Leveson finns det ett antal principer att följa för att skapa säkra elsystem:  

• Arbetet ska fokuserar på inbyggd säkerhet, inte efterkonstruktion. 

• Elsystemet ska hanteras som en helhet och inte subsystem eller komponenter. Gräns-

snittet mellan elsystemkomponenter utvärderas och effekterna av denna komponentin-

teraktion bestäms. 

• Arbetet ska lägga tonvikten på analys istället för tidigare erfarenhet och standarder. 

• Arbetet ska lägga tonvikt på kvalitativa metoder över kvantitativa. En viktig anledning 

till detta är att elsystemsäkerhet fokuserar på att tidigt identifiera och eliminera hasarder 

och vid denna tidpunkt finns ofta lite tillgänglig kvantitativ data. 

• Samtliga beslut tar hänsyn till vikten av trade-offs och konflikter i elsystemdesign. 

• Arbetet inkluderar mer än bara elsystemkonstruktion. 

Hazard Incident Olycka 

Risk Allvarlighet 
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3.2. Riskanalys 
Riskanalys är ett brett begrepp och består av många metoder och angreppssätt. Hasard-

analys är ett exempel på en riskanalysmetod som enbart inkluderar en del av riskana-

lysbegreppet. Denna rapport fokuserar på FMEA men för att ge en bättre förståelse för 

FMEA som metod behandlas även begrepp som riskanalys och hasardanalys.  

 

Figur 5. visar förhållandet mellan riskanalys, hasardanalys och FMEA. 

 

Resultatet från riskanalysen pekar enligt Leveson [6] på vilka delar i utvecklingspro-

cessen av elsystemet det bör satsas mer resurser på för att minimera eller undvika pro-

blem som kan uppstå. Det är enligt Leveson billigare att åtgärda fel i början av utveck-

lingsprocessen av elsystem än senare. Vidare framgår av Leveson att riskreducering ofta 

kräver kompromisser med andra eftertraktade mål, så det är viktigt att motivera den 

riskreducering som görs. För att elsystemsäkerheten ska förbättras så ska samtliga 

komponenter som direkt eller indirekt påverkar elsystemets funktion tas i beaktande och 

de relaterade hasarderna ska elimineras eller reduceras.  

Systemkraven är enligt Storey [7] utgångspunkten för ett utvecklingsprojekt och innan 

systemet kan implementeras ska kraven formaliseras till ett funktionellt kravdokument. 

Kravdokumentet beskriver vad systemet bör göra. Vidare framgår av Storey att risk-

analyser kan genomföras först när elsystemets funktionella krav har fastställts. Funk-

tions- och säkerhetskraven bestämmer tillsammans vad elsystemet måste åstadkomma 

och de utgör även grunden för elsystemspecifikationen.  

Enligt den internationella standarden IEC 60300-3-9 [19] bör åtminstone tre frågor be-

svaras i en riskanalys, vad kan gå fel? Hur troligt är det att felet sker? Vad är konse-

kvensen av felet?  

 

3.2.1. Hasardanalys 
Att välja rätt modell och teknik för att identifiera felmoder samt effekterna och konse-

kvenserna av dessa är enligt Leveson [6] en utmaning eftersom dessa ska matcha pro-

jektets mål, uppgift och den tillgängliga kunskapen. Vidare framgår av Leveson att sär-

skild hänsyn bör tas till analysens syfte, vem som ska använda resultatet och vilken sorts 

information som väntas av analysen i planeringsfasen av analysarbetet. Det är även vik-

tigt att hänsyn tas till allvarligheten av olika typer av hasarder, systemkomplexitet, hur 

unik designen är och mjukvarans roll i systemet. Leveson menar att syftet med analysen 

är att få fram information som ska ligga till grund för beslutsfattning. En hasardanalys 

kvantifierar risker och innehåller enligt Leveson en analys om sannolikheten och kon-

sekvensen för ett fel. Målet är dock inte att räkna fram absoluta riskvärden eftersom det 

kan vara svårt att ange en exakt sannolikhet för en viss händelse. Värdet med analysen är 

enligt Leveson att resonera om alternativa lösningar för sådant som berör säkerhet. Le-



 13 

veson beskriver att en hasardanalys grovt sett består av tre steg: identifiering av hasarder, 

identifiera och värdera hasardkausala faktorer och bedöma risken för varje hasard. 

Vissa metoder har enligt Storey [7] utvecklats inom särskilda industrier och har begrän-

sad användbarhet utanför dessa. Bland de mest använda metoderna kan FMEA, Failure 

Mode Effects and Criticality Analysis (FMECA), Hasard and Operability Study 

(HAZOP), Event Tree Analysis (ETA) och Fault Tree Analysis (FTA) nämnas. I denna 

rapport ligger fokus på FMEA. 

 

Hasardanalys i utvecklingsprocessen av elsystem 
En hasardanalys har enligt Storey [7] en avgörande roll i utvecklingsarbetet vid framta-

gandet av ny produkt eller funktionalitet. Storey menar att det som framkommer ur ha-

sardanalysen kan påverka designen av elsystemet och vilka metoder som skall användas i 

utvecklingsarbetet. Det är viktigt att en hasardanalys genomförs tidigt i utvecklingsar-

betet eftersom det annars kan leda till att visa fel upptäcks och analyseras sent, vilket 

leder till dyra designlösningar och längre utvecklingstid. Vidare framgår av Storey att när 

en initial hasardanalys visar att ett elsystem är säkerhetskritiskt fortsätter ingenjörerna att 

analysera elsystemet genom hela utvecklingsarbetet. Den fortsatta uppgiften att identifi-

era och analysera effekterna av fel består av ett antal faser som äger rum i olika skeden i 

utvecklingsprocessen av elsystemet.  

 

Initial hasardidentifiering (IHI) 
Om en hasard med farliga effekter identifieras tidigt i utvecklingsprocessen av elsystem 

kan det enligt Storey [7] påverka designen av elsystemet, det fortsatta utvecklingsarbetet 

och användandet av tjänsten eller produkten. Det är därför viktigt att tidigt identifiera 

dessa hasarder och dess effekter så att rätt åtgärder kan sättas in i tid. Vidare framgår av 

Storey att i den initiala hasardidentifikationen bör felmoder tas fram med hjälp av lämplig 

metod. Resultatet av en IHI kommer ligga till grund för den eventuellt fortsatta hasard-

analysen. Om resultatet från IHI visar att det inte finns några farliga effekter av de iden-

tifierade hasarderna i elsystemet anses elsystemet inte vara säkerhetskritiskt och därför 

krävs ingen fortsatt hasardanalys. IHI blir då ett bevis på att en hasardidentifikation har 

genomförts.  

 

Initial hasardanalys (IHA) 
Zhang et al [15] menar att en IHA är ett kvalitativt analysverktyg som initierar säker-

hetsarbetet och hjälper ingenjörerna att identifiera och hantera hasarder tidigt i utveck-

lingsprocessen av elsystem. 

Enligt [7, 15] skall de identifierade felmoderna från IHI analyseras i detalj i den initiala 

hasardanalysen. Varje fel analyseras med hänsyn till de funktionskrav som elsystemet har 

för att identifiera konsekvenser av felet och för att hitta alternativa designlösningar. Den 

initiala hasardanalysen skall enligt [7, 15] även, i den mån det är möjligt, innehålla en 

riskgradering av samtliga identifierade fel. Den IHA används senare som inputdata för 

nästa fas i säkerhetsarbetet, dokumenteringen av säkerhetskraven och för att guida sy-

stemarkitekten i utformningen av designen av elsystem. 
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Säkerhetsgranskning 
Under utvecklingsfasen av elsystem genomförs enligt Storey [7] ett antal säkerhets-

granskningar. Den första genomförs redan efter IHI. Säkerhetsgranskningar genomförs 

för att det ska vara möjligt att utvärdera designen av elsystem senare i utvecklingspro-

cessen.  

 

Säkerhetsprocess 
Storey [7] menar att det ska finnas en säkerhetsprocess för varje elsystem som visar sig 

vara säkerhetskritiskt. Säkerhetsprocessen anger hur säkerhet skall uppnås samt anger 

vilka som är ansvariga för vidare hasard- och riskanalyser. I dokumentet står det även hur 

säkerheten i elsystemet skall säkerställas.  

 

Hasardanalys på systemnivå 
Elsystem som är säkerhetskritiska kommer enligt Storey [7] utsättas för vidare studier i 

form av en elsystemanalys. Målet med denna elsystemanalys är enligt Storey att utöka 

och förfina den information som finns i IHA och kravdokumenten genom att titta närmare 

på de funktioner som realiseras i systemet eller av de komponenter som systemet består 

av. I de flesta fall kommer enligt Storey flera olika hasardanalysmetoder att användas för 

att täcka in så många olika typer av fel som möjligt.  

 

Riskbedömning av system 
Informationen från hasardanalysen på elsystemnivå används enligt Storey [7] för att 

undersöka vilka konsekvenser de olika felen har på elsystemet samt för att riskbedöma 

dem. Vidare skriver Storey att de vanligaste parametrarna som används vid riskbedöm-

ningen är occurrence (hur ofta ett fel förekommer), probability (hur sannolikt det är att 

felet uppstår) och severity (hur allvarligt felet är).  

 

Oberoende säkerhetsrevision 
För de projekt där det finns fel med högsta nivå av allvarlighet skall enligt Storey [7] en 

oberoende grupp sättas samman för att kunna genomföra en säkerhetsrevision. Denna 

grupp utgår från all dokumenterad säkerhetsrelaterad information som har utförts under 

projektets gång för att undersöka hur grundligt och korrekt arbetet har varit och är. Det är 

enligt Storey vanligt, av ekonomiska skäl, att säkerhetsrevisionen utförs av en person på 

en annan avdelning inom samma företag.             
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3.3. Failure mode and effects analysis (FMEA) 
Storey [7] menar att FMEA är ett arbetssätt som identifierar potentiella felmoder för en 

produkt eller ett system och effekterna av felet och deras konsekvens. I arbetssättet ingår 

en bedömning av hur kritiska dessa effekter är för produktens eller elsystemets funktio-

nalitet inom ramarna för en given applikation. Denna metod är särskilt bra på att upptäcka 

tillstånd där ett enkelfel kan resultera i en farlig situation eftersom den behandlar alla 

tänkbara komponentfel.  

Varje fel hanteras enligt Leveson [6] som en oberoende händelse och FMEA tar normalt 

inte hänsyn till effekterna av multipla fel. Vidare framgår av Leveson att 

FMEA-analysens begränsningar är direkt kopplad till erfarenheten och bedömningen av 

ingenjörerna som utför den. 

I praktiken finns det enligt Ericson [3] tre perspektiv ingenjörerna kan ha i genomförandet 

av en FMEA: strukturperspektiv, funktionsperspektiv eller en kombination av båda.  

 

3.3.1. Failure mode and effects analysis en historisk återblick 
Under 1950-talet skriver Britsman et al [1] att de ökade kraven på tillförlitlighet inom den 

amerikanska flygindustrin och resultatet av det arbetet blev FMEA-metoden. Vidare 

framgår av Britsman et al att under mitten av 1980-talet fick FMEA stor spridning i 

Sverige och flyg- och kärnkraftsindustrin var först ut med att börja använda den nya 

metoden. Intresset för FMEA har ökat sedan dess vilket beror på ökade krav från myn-

digheter men även på ett ökat krav på tillförlitlighet i och med kvalitetsstandarden 

QS9000 som togs fram av de stora amerikanska biltillverkarna. Enligt Britsman et al är 

FMEA den designdisciplin inom fordonsindustrin som används mest i dag. 

 

3.3.2. Syfte 
Enligt Leveson [6] var det tillförlitlighetsingenjörer som utvecklade FMEA för att de 

behövde ett sätt att kunna bestämma tillförlitligheten hos deras utrustning. FMEA är en 

form av tillförlitlighetsanalys som lägger vikt på framgångsrik funktionalitet över ha-

sarder och risk. Vidare menar Leveson att metoden även kan användas för att:  

• Identifiera redundans och designkrav. 

• Identifiera potentiella fel och brister samt orsakerna och följderna av dessa. 

• Förmå konstruktören att på ett systematiskt sätt pröva sin lösning. 

• Undvika sena och kostsamma konstruktionsändringar genom att tidigt upptäcka even-

tuella svagheter. 

• Undvika att tidigare fel upprepas. 

• Jämföra alternativa lösningar. 

• Uppmärksamma områden där kontroll eller kvalitetsstyrning krävs. 
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3.3.3.  Arbetsgång 
Det finns enligt Leveson [6] inget standardiserat arbetssätt för FMEA men generellt kan 

enligt Leveson metoden delas in i fyra steg.  

1. Definiera den produkt som skall analyseras. 

2. Brainstorma feltyper, feleffekter och felorsaker. Varje felmodseffekt på alla andra 

komponenter samt på det övergripande systemet ska bestämmas. Sedan beräknas 

sannolikheten och allvarligheten av resultatet för varje felmod. Resultatet do-

kumenteras i en tabell. 

3. Prioritera vad som skall åtgärdas. 

4. Rekommendera och följ upp. 

 

3.3.4. Tidpunkt 
Om resultatet av en FMEA skall ge något är det viktigt att ställa sig frågan om en 

FMEA-analys behöver göras eller inte. Beslutet bör fattas av systemägaren som kan ställa 

ett antal frågor för att ta reda på huruvida en FMEA skall göras eller ej och basera sitt 

beslut på dessa. Frågorna bör enligt Britsman et al [1] vara:  

• Är det en förändring av befintlig produkt 

• Är det en variant av befintlig produkt 

• Är det en helt ny produkt 

• Har tillämpningen ändrats 

På konstruktionsavdelningar bör det enligt Leveson [6] finnas en rutin som gör att alla 

ändringar i designen av elsystem skall leda till ett beslut huruvida en FMEA skall an-

vändas eller inte, eller vilken typ av FMEA som är nödvändig. Olika typer av system 

kräver olika säkerhetsanalyser. Leveson fortsätter med att förklara att ett kritiskt elsystem 

kräver till exempel en säkerhetsanalys på elsystemnivå för att anses tillförlitlig ur sä-

kerhetssynpunkt. Det är viktigt för de inblandade i säkerhetsarbetet att veta varför sä-

kerhetsrelaterade beslut har tagits så de inte oavsiktligt tillintetgör dessa beslut. Detta 

innebär att säkerhetsrelaterade designbeslut måste dokumenteras och denna dokumenta-

tion måste sedan användas när olika beslut ska fattas. Storey [7] skriver att FMEA-arbetet 

kan appliceras i olika skeden av utvecklingsfasen. Om det implementeras tidigt i ut-

vecklingscykeln är det för att bestämma säkerhetskritiska elsystem och komponenter. Om 

det införs sent i utvecklingsfasen är det för att ta hänsyn till oönskad redundans av in-

formation som skickas inom elsystemet. För nya elsystem bör analysen enligt Leveson 

[6] utföras under den initiala koncept - och designfasen. Inbyggd säkerhet i ett elsystem är 

mycket effektivare än tillägg av skyddsåtgärder på en färdig elsystemdesign. Desto ti-

digare säkerhet behandlas i utvecklingsprocessen av elsystemet desto bättre blir resulta-

tet.  
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3.3.5. Förberedelser och Underlag 
FMEA-analysens styrkor och begränsningar är enligt Britsman et al [1] viktiga att känna 

till innan analysen påbörjas. Att definiera processen som FMEA:n ska utföra sparar tid 

och möjliggör för projektledaren att bestämma analysnivå på FMEA:n. Ska FMEA:n 

göras från ett komponent - eller funktionsperspektiv? 

Innan analysen genomförs är det enligt Leveson [6] bra om arbetsgruppen får ta del av 

eventuellt befintligt material så att alla inblandade får en samstämmig syn på bakgrunden 

till, syftet med och vad som bör analyseras. Det är även bra att ha tillgång till korrekt och 

aktuell teknisk information vid uppstarten av en analys. Den tekniska informationen kan 

bestå av felstatistik, krav- eller produktspecifikationer, flödesplaner, aktuella standarder, 

kvalitetsplaner, tidigare FMEA och checklistor. Vidare skriver Leveson att erfarenheter 

kan återanvändas med hjälp av checklistor. Checklistor är ett redskap som guidar tan-

kesättet med analysarbetet och de enklaste checklistorna är listor över välkända hasarder 

eller specifika designegenskaper. Checklistans utseende varierar beroende på vilken fas 

projektet ligger i, och till viss del vilken typ av förändringar i systemet det handlar om. 

Vidare framgår av Leveson att det är viktigt att oerfarna användare inte förlitar sig blint 

på checklistorna. Det är lätt att vaggas in i en falsk säkerhet om att systemet är säkert bara 

för att checklistan är avbockad. När ny information blir tillgänglig kan det finnas behov 

av att uppdatera checklistor men det finns en fara i att de blir för stora och svåra att an-

vända. 

 

3.3.6. Analysfasen 
Leveson [6] beskriver att analysfasen består av flera moment. Ett av momenten är att 

genomföra en brainstorming för att ta fram feltyper, feleffekter och felorsaker. Under 

brainstormingen definieras felorsaker och dessa skrivs sedan in i FMEA-mallen. En 

feleffekt är överordnad feltypen och feltypen är överordnad felorsaken ur ett orsaks - och 

verkan perspektiv.  

Feleffekt 

Feltyp 

Felorsak 

Figur 6. illustrerar relationen mellan feleffekten, feltypen och felorsaken ur ett orsaks- och verkan per-

spektiv. 

 

Det är viktigt att innebörden och relationerna mellan feltyp, feleffekt och felorsak är 

tydliga för alla inblandade.  

Enligt Britsman et al [1] är brainstormingen förmodligen den viktigaste delen i 

FMEA-processen eftersom det är här som arbetsgruppens samlade erfarenheter vägs ihop 

för att hitta de kritiska och svaga punkterna i elsystemet.  

 

3.3.7. Rapportering, åtgärder och uppföljning 
Resultaten dokumenteras i en rapport när analysarbetet är färdigt. I rapporten bör det 

enligt Leveson [6] finnas en fullständig analys, en beskrivning av processen och nivå på 

de inblandade komponenterna. Graderingsskalor och bedömningsunderlaget som har 

använts bör också finnas dokumenterat. För att få en överskådlig analys bör en grundlig 
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beskrivning av de mest kritiska felmoderna vara beskrivna. Samtliga föreslagna änd-

ringar bör också följas upp.   

 

3.3.8. Söktekniker 
Riskanalystekniker involverar även hur fel ska sökas efter och tre vanliga söktekniker är 

framåt och bakåt, top-down och Bottom-up, eller en kombination av dessa. 

 

Framåt- och bakåtsökning 
Leveson [6] menar att framåtsökning, (induktiv sökning) och bakåtsökning (deduktiv 

sökning) är användbara tekniker för att hitta fel eftersom den underliggande strukturen 

inte är permanent och elementen beskrivs som händelser, villkor eller uppgifter. En 

framåtsökning utgår från den första händelsen (eller villkoret) och följer det framåt i 

tiden. Resultatet av en framåtsökning är ett antal tillstånd som representerar effekterna av 

den första händelsen. Framåtsökningen syftar till att undersöka effekten på elsystemets 

tillstånd för en ursprunglig händelse. Att bestämma alla tillstånd från en initial händelse 

är svårt att åstadkomma och ofta inte önskvärt eftersom resurserna som behövs för detta 

blir orimligt stora. Istället begränsas framåtsökningen till ett fåtal händelser. Leveson [6] 

fortsätter beskriva att i en bakåtanalys börjar analysen istället med en slutlig händel-

se/tillstånd och bestämmer de föregående händelserna eller tillstånden bakåt i tiden. 

Bakåtsökning avslöjar många initierande händelser. Valet av framåt- eller bakåtsökning 

avgörs lätt av huruvida analytikern vill veta vad som orsakat en hasard eller olycka 

(bakåtsökning) eller om den istället vill veta vilka effekter ett specifikt fel får (framåt-

sökning).  

 

Top-Down och Bottom-Up 
Här är det förhållandet mellan högre och lägre elsystemnivåer som undersöks. Leveson 

[6] beskriver att i top-down metoden bryts högre nivåabstraktioner, händelser eller sy-

stem ner till dess initiala delar, bashändelser eller subsystem. Det omvända gäller för 

bottom-up metod som istället sätter samman subkomponenter på olika sätt för att be-

stämma resultatet. Leveson fortsätter att beskriva att bottom-up metoden inte är praktisk 

om man ska ta hänsyn till alla möjliga kombinationer av komponentbeteende  och ef-

fekter på elsystemnivån. I detta fall är top-down metoden mer praktisk. Däremot är det 

enklare att bestämma effekten av ett specifikt komponentfel på elsystemets beteende med 

bottom-up metoden. Leveson menar dock att det är extremt svårt att använda bottom-up 

metoden för att bestämma effekten av ett komponentfel på systemnivån för komplexa 

system.  
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3.3.9. Angreppssätt 
Inför en FMEA-analys finns det många saker att ta hänsyn till. Vilken nivå analysen skall 

ha, om den ska vara kvalitativ eller kvantitativ samt vilket perspektiv den skall ha. 

 

Nivå av failure mode and effects analysis 
Om analysen görs på komponentnivå skall en design-FMEA (DFMEA) användas. Den 

visar felmoden  för ett system, subsystem eller komponenter samt vilka feleffekter den 

har på elsystemet. Om analysen görs på flödena och signalerna i systemet skall en 

SFMEA användas. Med hjälp av signalanalysen går det att identifiera vad i elsystemet 

som är felaktigt, effekterna av dessa fel samt hur dessa ska hanteras av systemet.  

 

Kvalitativ eller kvantitativ failure mode and effects analysis 
För att få en säkerhetsanalys av hög kvalitet bör den innehålla både en kvantitativ och en 

kvalitativ del. Hasarder och deras orsaker måste identifieras innan de kan tilldelas nu-

meriska värden. Den kvantitativa delen är alltså beroende av den kvalitativa delen.  

 

Kvalitativ failure mode and effects analysis 
En kvalitativ FMEA består av en lista med möjliga felmöjligheter och åtgärder som kan 

vidtas för att eliminera dessa. Här används välgrundade gissningar för att avgöra allvar-

ligheten hos felen eftersom få exakta data finns tillgängliga.  

 

Kvantitativ failure mode and effects analysis 
En kvantitativ FMEA är en mer detaljerad analys av hur kritiska felen är. De mest exakta 

kvantitativa analyserna använder driftdata från ett korrekt fungerande system för att 

bestämma tillförlitlighet och för att identifiera förändringar som kan påverka säkerheten. 

Den kvantitativa datan bör dock användas med viss försiktighet så att den inte avleder 

uppmärksamheten från riskreduceringsåtgärderna.  

 

Failure mode and effects analysis perspektiv 
Valet av perspektiv avgör när FMEA arbetet kan påbörjas och detaljnivån av den in-

formation som ingenjörerna kan få ut av analysen.  

 

Strukturperspektivet 
Om strukturperspektivet väljs innebär det att analysen görs sent i utvecklingsprocessen av 

elsystemet. Den kräver att det åtminstone finns en prototyp av produkten med kända 

komponenter. Analysen görs på komponentnivå. 

 

Funktionsperspektivet 
Detta perspektiv fokuserar på de funktioner som realiseras i elsystemet. Ingenjörerna 

tittar på huruvida målet med funktionerna uppnås eller inte samt vilka fel som kan inträffa 

med dessa. Analysen görs på elsystemnivå och kan påbörjas tidigt i utvecklingsprocessen 

eftersom den inte är i behov av någon prototyp och utgår från de kravspecifikationer som 

finns tillgängliga. 
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Hybridperspektivet 
Är en kombination av struktur- och funktionsperspektivet. Ericson [3] beskriver att den 

startar med ett funktionellt perspektiv tidigt i utvecklingsprocessen av elsystemet och går 

sedan över till ett strukturperspektiv senare i utvecklingsprocessen. Dock fokuserar 

strukturperspektivet nu på säkerhetskritiska komponenter.  

 

3.3.10. Alternativ och komplement till failure mode and effects analysis 
Det finns flera olika sätt att identifiera och analysera fel på. Metoderna har sina för- och 

nackdelar eftersom de ensamma inte kan täcka in alla typer av fel. Det är vanligt att två 

eller flera metoder används för att få en mer komplett säkerhetsanalys. Nedan kommer tre 

vanliga hasardanalystekniker att kort presenteras, dessa är Fault Tree Analysis, Event 

Tree Analysis och HAZOP. 

 

Fault Tree Analysis (FTA) 
FTA är enligt [6-7] en grafisk top-down sökmetod som används för att identifiera och 

bestämma en hasards källa med hjälp av ett träddiagram. Metoden startar med att identi-

fiera hasarder för att sedan jobba bakåt för att identifiera deras orsak (källa). Vidare 

används boolesk logik för att beskriva kombinationer av hasarder som tillsammans or-

sakar den farliga topphändelsen. Träddiagrammet är konstruerat på så sätt att den oöns-

kade topphändelsen inte kommer inträffa om inte de underliggande händelserna inträffar. 

Vid skapande av en FTA är det viktigt att skilja på olika typer av fel. Felen kan delas in 

som primära, sekundära och instruktionsfel. Ett primärt fel är ett komponentfel som sker 

när det inte borde ske. Ett sekundärt fel är ett komponentfel som uppstår under tillstånd 

som ligger utanför dess tänkta design. Ett instruktionsfel är när en komponent utför sin 

korrekta uppgift under fel omständigheter.  

 

Event Tree Analysis (ETA) 
FTA och ETA är enligt [6-7] väldigt lika i sin utformning men skiljer sig på så sätt att de 

möter problemen i omvänd ordning. I ETA startar träddiagrammet med samtliga identi-

fierbara hasarder och jobbar sedan framåt för att se deras utfall i form av konsekvenser. 

Svårigheten med denna metod är att veta vart sökningen skall starta. Skall det starta inom 

eller utanför systemet, skall det vara ett komponent eller signalfel? Nackdelen med denna 

ETA är att träddiagrammet snabbt kan bli väldigt stort och komplext, speciellt för stora 

och komplexa elsystem. Fördelen är att många fel och deras utfall kan undersökas och på 

så sätt kan rätt åtgärder sättas in på rätt plats för att få ett säkrare elsystem. 

 

Hasard and operability studies (HAZOP) 
Storey [7] beskriver att HAZOP är en metod som undersöker effekterna av de avvikelser 

som kan uppstå från ett fungerande systemtillstånd. För varje avvikelse ska ett antal 

förbestämda frågor besvaras för att avgöra huruvida felet kan uppstå och hur den resul-

terar i en hasard. När en hasard har identifierats ställs ytterligare frågor för att bestämma 

vad som skall göras åt den. Frågorna som ställs är av ”what-if” karaktär. ”What would be 

the effect of an increase in temperature?” är ett exempel på hur en sådan fråga skulle 

kunna lyda.         
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3.4. Funktionsperspektivet i riskanalysarbetet 
En DFMEA kan enligt den internationella standarden SAE ARP-926A [18] användas 

utifrån två perspektiv, komponentbaserat och/eller funktionsbaserat. Informations-

mängden som fås med perspektiven varierar och de görs vid olika tidpunkter under ut-

vecklingsprocessen av elsystemet. Därför kompletterar de varandra väldigt väl. [7, 9, 13] 

beskriver att istället för att genomföra riskanalys på komponent- och signalfel som för-

utsätter att designen av elsystem till stora delar redan är känd går det att genomföra 

riskanalyser på de funktioner som realiserar en eller flera funktionaliteter.  

Av Snooke et al [14] framgår att det vanligaste sättet att bryta ner ett system eller en 

produkt på inom bilindustrin är på ett funktionellt sätt. 

Enligt Chakrabarti et al [11] kan detta göras innan designen av elsystem är tillgänglig 

vilket innebär att riskanalysen kan påbörjas tidigare i utvecklingsprocessen av elsystemet. 

En funktionsbaserad riskanalys möjliggör för ingenjörerna att påverka designen av elsy-

stem och hur funktionaliteten skall realiseras.  

För att kunna genomföra en funktionsbaserad riskanalys framgår det av [11-13] att en 

produkt eller funktionalitet hierarkiskt behöver brytas ned i ett antal mindre underlig-

gande funktioner på olika systemnivåer om så krävs. Vidare beskriver de att i design-

lösningen kommer varje tillförd komponent att realisera minst en funktion samtidigt som 

flera komponenter kan vara med och bidra i realiseringen av en funktionalitet. [5, 11] 

beskriver att en funktionsbaserad modell bör bestå av ett funktionsschema samt en ana-

lysmetod. Vidare beskriver de att en funktion kan beskrivas på två sätt: (1) i textform där 

ett verb tillsammans med ett substantiv används för att beskriva vad en funktion gör vilket 

även bekräftas av Hillenbrand [5] eller (2) matematiskt där den beskrivs som en föränd-

ring mellan input och output vilket även stöds av Chakrabarti et al [11].  

Systemfel identifieras enligt Ericson [3] som när en funktion inte realiseras, realiseras på 

ett felaktigt sätt, realiseras vid fel tidpunkt eller realiseras oavsiktligt. Varje möjligt 

funktionsfel bör enligt Behrouz et al [9] behandlas och effekterna av varje fel bör ana-

lyseras och beräknas eller bestämmas. Detta görs för att identifiera ofta förekommande 

och allvarliga fel och om det är möjligt, radera dem från designen av elsystemet. 

 

  



 22 

3.4.1. Funktionsschema 
Ericson [3] beskriver att ett funktionsschema är ett verktyg som visar hur ett elsystem 

verkar genom att avbilda dess komponenter, funktioner och deras gränssnitt i ett schema. 

Ericson fortsätter med att beskriva att funktionsschemat tillåter användaren att hierarkiskt 

bryta ned en funktionalitet eller produkt i mindre funktioner eller systemnivåer till dess 

att den lägsta önskade nivån är nådd. Den här typen av schema hjälper ingenjörerna att 

visualisera systemoperationer för en specifik funktionalitet och är användbar i hasard- 

och riskanalysarbetet. Ericson fortsätter beskriva att det finns många olika sätt att skapa 

ett funktionsschema på och det är viktigt att komma ihåg att ett schema alltid är en för-

enklad bild av hur ett elsystem ser ut eller beter sig. Valideringsprocessen kan vara svår 

att genomföra beroende på (o)tillgängligheten av data som kan fås under testprocessen. 

      

 

Figur 7. visar konceptet med att bryta ner funktion i mindre funktioner enligt Ericson [3].  

 

3.4.2. Funktionsbaserad hasardanalys 
Ericson [3] beskriver att ett elsystem är designade för att utföra ett antal funktioner. Dessa 

funktioner kan enligt Ericson brytas ned i mindre subfunktioner tills önskad nivå nås. Det 

är enkelt att förstå målet med funktioner trots att designdetaljer saknas. Metoden kan 

genomföras antingen inför eller efter designfasen i utvecklingsprocessen av elsystemet. 

Ericson fortsätter beskriva att en funktionsbaserad hasardanalys är en induktiv riskana-

lysmetod  som identifierar och hittar fel som påverkar elsystemets funktionalitet genom 

att utvärdera funktionsfel på olika sätt på elsystem- och/eller subsystemnivå. Ericson  

beskriver även att systemfel identifieras genom att utvärdera säkerhetseffekten av en 

funktion som inte realiseras, realiseras på ett felaktigt sätt eller realiseras vid fel tidpunkt. 

Om en funktion bedöms vara säkerhetskritisk skall den undersökas närmare. De faktorer 

som avgör hur framgångsrik funktionsanalysen blir beror på förståelsen av systemets 

säkerhetskoncept och erfarenheter av liknande system eftersom dessa kommer avgöra hur 

pass detaljerad och komplett listan över potentiella fel blir.  
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3.4.3. Teori 
Ericson [3] illustrerar den grundläggande processen för hur en funktionsbaserad ha-

sardanalys kan gå till i figur 8 nedan. Processen inkluderar utvärderingen av elsystemets 

funktioner för att identifiera och reducera riskerna som kan uppstå. För att kunna 

genomföra en funktionsbaserad hasardanalys behöver ingenjörerna ofta information som 

berör designen av elsystem och driftinformation, en lista med alla systemfunktioner, 

flödesdiagram och checklistor av intresse. Den information som kan fås efter genomförd 

funktionsanalys berör funktionsfel, identifikationen av säkerhetskritiska funktioner, 

orsaksfaktorer, riskbedömning av funktionerna och elsystemåtgärder för att reducera 

risken för de mest säkerhetskritiska funktionerna.  

 

3.4.4. Arbetsgång 

Figur 8. illustrerar arbetsgången för hur en funktionell hasardanalys kan genomföras enligt Ericson [3]. 

      

Ericson [3] beskriver att det är vanligt att ingenjörerna använder en mall för att struktu-

rera upp analysen genom att t.ex. dokumentera vilka funktioner som har identifierats och 

vilken effekt de identifierade funktionerna har på elsystemet. Det finns ingen standard-

mall men det är vanligt att den innehåller följande information: vilka fel som har identi-

fierats, effekterna av felet, orsakerna till felet, säkerhetskritiska parametrar, en riskbe-

dömning (före och efter att säkerhetsåtgärder utförts) och säkerhetsåtgärder för att re-

ducera risken med säkerhetskritiska funktioner.  

 
Figur 9. illustrerar hur en funktionell FMEA (FFMEA) kan se ut emligt Ericson [3]. 
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Den funktionsbaserade FMEA-mallen enligt figur 9 består enligt Ericson [3] av följande 

fält: 

1. System, anger namnet på elsystemet som skall analyseras. 

2. Subsystem, anger namnet på elsystemet som skall analyseras. 

3. Analyst, anger namnen på de personer som genomför analysen. 

4. Date, anger datumet för när analysen har genomförts. 

5. Function, anger namnet på de funktioner som skall realiseras i elsystemet eller 

subsystemet. Om möjligt även ange syftet med funktionen och lista funktionerna i 

den ordning som de skall utföras. 

6. Hasard Number, anger identifikationsnumret för felet. Under det fortsatta ut-

vecklingsarbetet kommer detta nummer verka som referens till det specifika felet. 

7. Hasard, anger felet som identifierats och kopplats till en specifik funktion. Viktigt 

att samtliga fel dokumenteras även om de senare visar sig vara ofarliga. Generellt 

identifieras ett fel genom att titta på effekten av att en funktion inte realiseras, 

realiseras på ett felaktigt sätt eller realiserats vid fel tillfälle.  

8. Effect, anger effekten och konsekvensen av felet. Generellt anges den värsta 

tänkbara effekten av felet. 

9. Casual factors, anger orsakerna till felen och effekten av felen. 

10. Initial Mishap Risk Index, anger ett kvalitativt mått för den risk som effekten av 

felet har innan säkerhetsåtgärder har införts för att reducera risken för säkerhets-

kritiska effekter. Här kan olika riskvärderingsmetoder användas som t.ex. RPN 

eller ASIL. 

11. Recommended Action, anger de rekommenderade säkerhetsåtgärder för att eli-

minera eller reducera identifierade säkerhetsrisker. Säkerhetsåtgärderna kan t.ex. 

vara att ändra i designen av elsystem, införa säkerhetsutrustning eller införa var-

ningssystem. 

12. Final Mishap Risk Index, anger ett kvalitativt mått för den risk som effekten av 

felet har efter att säkerhetsåtgärder har införts för att eliminera eller reducera 

risken för säkerhetskritiska effekter. Här används samma riskvärderingsmetoder 

som har använts i kolumn 10. 

13. Comments, här anger användbar information om felet eller analysprocessen som 

inte ryms någon annanstans. 

14. Status, anger den aktuella statusen för felet som antingen är öppen eller stängd. 

Statusen ”stängd” får endast anges när felet har kontrollerats med hjälp av tester, 

kontroller och analyser som gör att felet hanteras på ett sådant sätt som reducerar 

eller eliminerar felets effekt på elsystemet. Detta är ett sätt för säkerställa att el-

systemet inte innehåller säkerhetskritiska funktioner.  

 

I mallen skall varje identifierad eller önskad funktion i elsystemet anges och analyseras, 

det betyder dock inte att varje funktion kan generera ett fel som blir farligt.  
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3.4.5. Fel som bör undvikas med en funktionsbaserad hasardanalys 
Ericson [3] beskriver att de första gångerna en funktionsbaserad hasardanalys skall 

genomföras är det vanligt att ingenjörerna gör vissa misstag. Vanliga nybörjar fel kan 

vara att: 

1. Varje elsystemfunktion inte dokumenteras och analyseras. 

2. Felbeskrivningen är ofullständig, tvetydig eller för detaljerad. 

3. Orsaken till felet inte är identifierat. 

4. Det kvalitativa riskmåttet inte är angett eller ofullständigt. 

5. Den säkerhetsåtgärd som angivits inte är tillräcklig för den angivna effekten av 

felet. 

6. Felet får statusen stängd för tidigt eller på felaktiga grunder. 

 

3.5. Teorisammanfattning och kritik 
Det finns både för- och nackdelar med att använda en SFMEA eller en FFMEA. Ingen av 

metoderna kan ensam ge en heltäckande säkerhetsanalys utan en kombination av dessa är 

att föredra eftersom de utförs i olika stadier av utvecklingsprocessen av elsystemet och 

utgår från olika systemperspektiv. FMEA är en teknik som tar lång tid att genomföra och 

kräver stora arbetsinsatser. Om tekniken appliceras i en komplex design kan det bli ex-

tremt tålamodsprövande för de inblandade eftersom antalet felmoder och effekter lätt kan 

bli oöverskådliga. Arbetsinsatsen som krävs för att genomföra en SFMEA bör dock 

ställas mot fördelarna som metoden för med sig på längre sikt vad gäller fler felfria 

produkter och säkrare elsystem. 

  

Styrkan med en SFMEA är dess kompletthet och den bidrar till en ökad kunskap och 

förståelse för konstruktionen. Nackdelen med en SFMEA är att den är designberoende 

och genomförs därför sent i utvecklingsprocessen av elsystemet och därför är det svårt att 

tidigt åtgärda och minska skaderisken av kritiska fel för att undvika dyra och dåliga el-

systemlösningar. Risken för att fel ”glöms bort” minskar eftersom analysen utförs sys-

tematiskt och för att analysgruppens sammansättning är sådan att det finns tillräcklig 

kompetens och kunskap om processen även om någon ur analysgruppen skulle vara 

frånvarande en period. En SFMEA ger ingen systematisk metod för att identifiera fel-

moderna eller deras effekter utan kvalitén av riskanalysen baseras på ingenjörernas er-

farenheter. Det är omöjligt att identifiera både enkla och multipla felmoder för komplexa 

system eftersom metoden inte tar hänsyn till effekterna som orsakas av multipla fel, dock 

kan en felträdsanalys kombineras med FMEA:n för att bättre hantera multipla fel vilket 

passar bra för komplexa system. Svårigheten med en SFMEA ligger i att veta hur långt i 

implementeringsfasen man behöver ha kommit för att vara säker på att man täckt in 

samtliga farliga felmoder. En SFMEA är mest lämpat för produkter, elsystem och 

komponenter med få och välkända standardfelmoder.  

 

Fördelarna med att använda en funktionell FMEA är att den inte är designberoende och 

kan därför genomföras tidigt i utvecklingsprocessen av elsystemet. Den går att genom-

föra parallellt med att kravdokumentationen skrivs. Med en FFMEA kan ingenjörerna 

tidigt identifiera säkerhetskritiska funktioner och på så sätt påverka designen av elsy-

stemet. Nackdelen med en FFMEA är att den inte är heltäckande eftersom den endast 

fokuserar på funktioner som realiseras av elsystemet. Det innebär att vissa typer av fel 
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som t.ex. farliga energikällor och strömläckage inte analyseras och därför ska en funk-

tionell hasardanalys alltid kompletteras med andra typer av riskanalyser.  
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras den information som erhållits från intervjuerna och Scanias 

interna dokument gällande riskanalysarbete samt begreppet och arbetet med funktions-

baserad-FMEA (FFMEA). Här presenteras även resultatet från implementeringen av en 

FFMEA i UF-FL och den riskanalys som har gjorts på de identifierade funktionerna.   

 

4.1. Scanias failure mode and effects analysis process 
På Scanias finns det krav på att vid utveckling och förändring av funktionalitet eller 

produkt använda FMEA för riskbedömning. En feleffektanalys ska genomföras för de 

artiklar som har risker som är svåra att bedöma. Analysen ska sedan kompletteras och 

justeras under utvecklingsprocessens olika faser beroende på ändringar i konstruktion, 

ändrade monterings- och tillverkningsmetoder eller annan information som kan påverka 

produktkvaliteten. Redan vid initiering av en ändringsorder skall den ansvarige verk-

samheten/personen genomföra en FMEA för att bedöma de risker som kan förekomma. 

 

4.1.1.  Syfte  
I produktutvecklingsprocessen på Scania ska ingenjörerna systematiskt identifiera po-

tentiella felmöjligheter och effekter av dessa då det sker någon förändring av utformning, 

tillverkning eller användning av befintlig produkt. Detta görs genom att objektivt ifrå-

gasätta dokumentationen och konstruktionslösningen. Från intervjuerna framkommer 

även att ett syfte med FMEA-arbetet är att överföra kunskap mellan personalen som 

jobbar med hårdvara och mjukvara. I de interna Scaniadokumenten framgår även att 

FMEA-arbetet ska agera som stöd för beslutsfattande personal och testorganisationen.  

 

4.1.2. Arbetet med failure mode and effects analysis 
Från intervjuerna framgår att respondenterna är eniga om att FMEA arbetet är tidskrä-

vande och tungrodd. De får ibland känslan av att arbetet med FMEA:n görs för att det 

måste göras istället för att utnyttja dess fördelar med en tidig riskanalys. Det framgår att 

det kan bero på att de får nya uppdrag innan de gamla hinner avslutas ordentligt. De 

tycker att mycket tid går åt till att jobba med FMEA layouten istället för att fokusera på de 

fel, problem och lösningar som identifieras med FMEA arbetet. Vidare framgår att de 

tycker att arbetet är oöverblickbart eftersom det är många dokument som skall fyllas i och 

det saknas tydliga kopplingar mellan dessa. Respondenterna menar att analysen inte 

genomförs tidigt nog för att kunna utnyttja alla fördelar som kan fås med FMEA-arbetet. 

Detta gör att vissa fel kanske inte identifieras och analyseras i tid vilket kan leda till 

nödlösningar i konstruktionen vilket i sin tur förlänger och fördyrar utvecklingsprocessen 

av elsystemet. Av respondenterna framgår även en känsla av att ingenjörerna spenderar 

minst lika mycket tid på att hitta nödlösningar för förändringar som kommer in sent i 

utvecklingsprocessen som för det övriga utvecklingsarbetet.    

 

  



 28 

4.1.3. Tidpunkt  
En FMEA ska enligt Scanias interna dokument genomföras om en kort heltäckande 

riskbedömning inte kan beskrivas på annat sätt. Detta gäller generellt om ett av fyra 

följande fall inträffar: 

1. Ny design, ny teknologi eller process där FMEA:ns mål är den kompletta desig-

nen. 

2. Modifiering av en existerande design där FMEA:ns mål ska fokusera på modifi-

eringen av designen och möjliga interaktioner som blir resultatet av förändringen. 

3. Användning av existerande design i en ny omgivning eller applikation där målet 

med FMEA ska fokusera på den påverkan som den nya miljön eller applikationen 

kan ha på designen. 

4. En kvalitetskontroll på en redan implementerad design. Detta är ofta fallet på 

Scania och målet är att se till att det som sätts på marknaden inte resulterar i tra-

fikfarliga händelser. 

 

Fall 1-3 gäller vid exempelvis framtagning av ett nytt styrsystem där ingenjörerna har 

begränsade kunskaper om vad som behövs för styrning och övervakning. Vidare framgår 

av de interna dokumenten att det är viktigt att FMEA-arbetet påbörjas i tid. Analysen 

skall kompletteras och justeras under hela utvecklingsprocessen av elsystemet om det 

sker någon ändring i konstruktionen, monterings- eller tillverkningsmetoder eller annat 

som kan påverka kvaliteten på produkten. Från intervjuerna framgår att respondenterna 

tycker att det är problematiskt att analyserna inte alltid genomförs i tid eftersom man då 

inte utnyttjar fördelarna som kan fås. De tror att detta dels beror att personal som inte är 

säkerhetsansvariga har för lite kunskap om hur informationen från en FMEA skall an-

vändas samt att det saknas ett vettigt verktyg på Scania som hanterar 

FMEA-dokumentationen. Vidare framgår av respondenterna att det finns en farhåga med 

FMEA-dokumentationen om den skulle vara funktionsbaserad. De tror att 

FMEA-dokumentationen lätt blir väldigt stor och svåröverskådlig.  

 

4.1.4. Förberedelser och underlag 
På Scania är viktigt att ingenjörerna är förberedda och har lämpligt underlag när 

FMEA-arbetet skall inledas. Scanias processer rekommenderar att en FMEA ska baseras 

på återvinning av information, återanvändning av erfarenheter och dokumentation från 

tidigare FMEA:or för att spara tid. Underlaget kan även bestå av ritningar, processkartor, 

berörda standarder m.m Riskbedömningen skall baseras på erfarenheter från konstruk-

tion, produktion, reklamationsstatistik och information från kundenkäter. Vidare framgår 

av respondenterna att återanvändningen av tidigare genomförda FMEA:or är låg om inte 

obefintlig vid införandet av ny produkt eller funktionalitet. En av respondenterna pekar 

på vikten av att tänka FMEA redan i början av ett nytt projekt så att lämpliga tester kan 

planeras in för att kunna identifiera huruvida fel och felhanteringen hanteras och 

genomförs på ett effektivt sätt eller inte. Detta gäller speciellt för de fel som initialt blir 

tilldelade höga allvarlighetsbetyg men som på grund av en inbyggd felhantering senare 

blir tilldelade ett lågt allvarlighetsbetyg. Detta stöds dock inte av dagens Scania 

FMEA-layout.  

 



 29 

4.1.5. Analysfasen 
På Scania är komponenter och funktioner som ska analyseras. Komponenterna kan vara 

av enkel eller komplex karaktär och de kan vara fysiska i form av en sensor eller digitala 

i form av ett CAN-meddelande. Komponenternas uppgift och användning ges av funk-

tionerna. Komponenter som ska analyseras är sensorsignaler, CAN-kommunikation och 

parametrar, end of line och flash. Inom Scania och hela fordonsindustrin är standarden att 

endast analysera effekten av enkelfel. Säkerhetsanalysens huvudsakliga syfte är att ana-

lysera säkerheten under körning men hänsyn tas även till ett stillastående fordon. I Sca-

nias interna dokument framgår även att det är i huvudsak utvecklaren (kravställaren) av 

ett system som själv ska driva och utvärdera sitt eget FMEA arbete. Kravställaren har 

dock även som rutin att låta en annan person från en annan avdelning också granska 

FMEA-arbetet för att kvalitetssäkra analysen. 

 

Identifikation av felmoder 
En felmod definieras av Scania som det fel som uppstår när funktionen för en komponent 

avviker från den angivna. Det kan ske på två sätt, signalen till komponenten har ett av-

vikande beteende vilket leder till ett fel inom eller utanför arbetsområdet. Inom arbets-

området kan felmoden på en signal t.ex. vara av typen för stor/liten eller låg/hög. Fel-

moden utanför arbetsområdet kan t.ex. vara utebliven aktivering av funktion eller signal. 

Det är viktigt att funktioner och felmoder definieras noggrant och att felmoden ska spegla 

hur funktionen inte uppfylls. Det viktigaste är att hitta och bedöma de farligaste felef-

fekterna av en felmod. Detta kan dock försvåras eftersom sannolikhetsuppskattningen 

inte görs i en SFMEA på Scania.  

 

Identifiering av feleffekter 
På Scania beskrivs feleffekterna ur tre perspektiv: lokaleffekt, sidoeffekt och kundeffekt. 

Med lokaleffekt menas effekter på komponenten/objektet själv, med sidoeffekt menas 

effekten på andra komponenter/system och med kundeffekt menas hur kunden påverkas 

och uppfattar felet. 

 

Identifikation av felorsaker 
På Scania ska en felorsak i en analys alltid peka på vilka fel som kan inträffa av felkällan. 

Identifieringen av felorsakerna är alltså nyckeln till en väl genomförd analys.  

 

Identifiering av säkerhetskritiska åtgärder 
I Scanias SFMEA finns en rubrik där relevanta åtgärder listas upp för att undvika att 

felsättet når kunden. En felflagga i ett Can-meddelanden, plausibilitetstest, system reset, 

nedreglering av andra system och undertryckande av ologisk begäran är alla exempel på 

hur felhanteringen kan skötas av systemet.  
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Identifiering och bedömning av risk 
På Scania ska riskbedömningen baseras på erfarenheter från konstruktion, produktion, 

resultat från tidigare genomförda FMEA, reklamationsstatistik och information från 

kundenkäter. En riskbedömning skall göras vid initieringen av en ändringsorder. Risk-

värderingen görs med hjälp av en 10-gradig skala för felsannolikheten, allvarligheten och 

upptäckbarheten. Felsannolikheten anger hur stor risken är att felet kommer uppträda 

under utvecklingsprocessen av elsystemet. Felsannolikheten anges i Scanias DFMEA 

men inte i SFMEA:n eftersom det är svårt att bedöma den och man har filosofin att det 

inte spelar någon roll hur ofta felet kan uppstå. Uppstår felet en gång är det en gång för 

mycket. Allvarligheten anger hur allvarliga feleffekterna av felmoderna är och upp-

täckbarheten anger i vilken mån ett fel kan upptäckas innan det når kund. Risk priority 

number (RPN) är produkten av felsannolikheten, allvarligheten och upptäckbarheten. 

Allvarligheten och RPN används för att hjälpa ingenjörerna att prioritera felmoderna och 

deras effekter. 

 

Rapportering, åtgärder och uppföljning 
Respondenterna är eniga om att FMEA:n i nuläget är alltför svårförvaltad. På Scania 

använder man Excel för att dokumentera och arbeta med FMEA och respondenterna är 

eniga om att tycka att Excel inte är tillräckligt enkelt eller flexibelt att använda. Mycket 

tid läggs på att lösa layoutproblem i Excel. Ett databasalternativ önskas. En annan aspekt 

som lyfts fram är att det är relativt svårt att hitta rätt information från tidigare genomförda 

FMEA:or. Enligt Scanias interna dokument är det viktigt att dokument och artiklar är 

spårbara. Samtliga punkter som har åtgärdsförslag måste följas upp med en genomgång 

av hela analysen. Alla åtgärder som har vidtagits beskrivs och en ny värdering genomförs.      

                      
 

4.1.6. Krav- och beskrivningsdokument   
Kraven på och beskrivningen av en funktionalitet anges i ett antal interna Scania doku-

ment. Dessa dokument kommer framöver att anges som funktionalitetsdokumenten.  

 

User function requirements (UFR) 
En UFR kan ses som en kravspecifikation och anger kraven för en funktionalitet. UFR:en 

skall innehålla en generell beskrivning av funktionaliteten utan att ange hur den skall 

realiseras. Den ska ange syftet med funktionaliteten utifrån en användares perspektiv. 

Kraven är konkreta och numrerade för spårbarhetens skull. Dokumentet skall även in-

nehålla en hasardanalys där möjliga felmoder och risker anges för funktionaliteten.  

 

Function allocation description (FAD)  
FAD är ett dokument som beskriver funktionaliteten på en funktionell nivå. Den be-

skriver allokeringen av funktionaliteten i Sesamm. Dokumentet ska ange vilka alloke-

ringselement (AE) och ECU:er som krävs för att realisera funktionaliteten. Ett alloke-

ringselement är en logisk komponent som beskriver ett logikpaket i elsystemet Varje AE 

realiseras sedan i en fysisk komponent i fordonets elsystem. Dessa AE kan vara placerade 

i en eller flera ECU:er. Samtliga AE ska ingå i en hasardanalys som ska överensstämma 

med hasardanalysen i AER och UFR.  
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Allocation element requirement (AER) 
I en AER skall syftet med och de tekniska kraven för varje AE anges. Samtliga signaler 

till och från AE skall definieras. Även här skall det finnas en hasardanalys för de berörda 

AE.  

 

System description (SD) 
En SD ska ge en överblick av hela funktionaliteten samt syftet med ECU-systemet. 

Samtliga komponenter och interna funktionaliteter som är med att bidra till att realisera 

den önskade externa funktionaliteten i systemet skall beskrivas.  

 

4.1.7. Olika typer och nivåer av failure mode and effects analysis 
Hur valet av analystyp och analysnivå skall göras står beskrivet i Scanias interna doku-

ment. Det som skall styra valen är syftet med analysen samt vilken analys som bäst är 

lämpad för elsystemkraven. I analysen skall komponenter och funktioner som påverkas 

av det egna elsystemet ingå.  

Det finns många olika typer av FMEA:or definierade i Scanias interna dokument. 

DFMEA används för att identifiera fel och feleffekter som har sitt ursprung i konstruk-

tionslösningen eller produktdokumentationen. Det finns en mängd undergrupper av 

DFMEA och dessa är detalj-, system- och interface-FMEA. Detalj-FMEA:n är den van-

ligaste typen och med den tittar ingenjörerna på den mest detaljerade nivån av elsystemet 

och är en bottom-up analys. System-FMEA:n är en top-down analys och betraktar elsy-

stemet på en övergripande nivå där installations- och funktionsrelaterade elsystemana-

lyser kan hänföras. Interface-FMEA:n utförs för att studera gränssnittet mot en utveck-

lingsleverantörs artiklar. Här analyseras den kommunicerande informationen mellan 

parterna.  

Process-FMEA:n används för att identifiera felmöjligheter och feleffekter som har sitt 

ursprung i produktionen inklusive processinstruktioner. Process-FMEA:n används för att 

identifiera felmöjligheter och feleffekter i produktdokumentationen.  

Oavsett vilken typ av FMEA som används ska analysen börja på högsta nivå för arti-

keln/systemet/processen för att sedan brytas ned till den nivå där befarad risk har sin 

orsak. Högsta nivån kan vara artikelnivå eller delsystemnivå. Angivna artik-

lar/system/processer analyseras med avseende på funktion och möjliga felsätt samt deras 

feleffekter. 
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4.2. System- eller functional failure mode and effects analysis 
Bland respondenterna är begreppet funktionell FMEA inte glasklar. Dock framgår av 

majoriteten av respondenterna att de tror att en funktionell FMEA skulle fokusera på de 

funktioner och funktionaliteter som realiseras i en eller flera ECU:er vilket stämmer 

överens med de teorier som är beskrivna i litteraturen. Farhågan bland respondenterna 

gälland en FFMEA är att det skulle innebära mycket mer arbete eftersom en FFMEA inte 

upplevs ha något slut jämfört med en SFMEA som är ändlig på så sätt att det går att räkna 

antalet komponenter och signaler. Trots farhågorna kring en FFMEA så väcks en del 

intressanta frågor kring nyttan med den. Det skulle t.ex. vara värdefullt att kunna se vilka 

funktioner som använder en komponent och omvänt vilka komponenter som en funktion 

är beroende av för att realiseras. Det framgår även väldigt tydligt av respondenterna att 

det måste finnas en tydlig koppling mellan en FFMEA och en SFMEA om båda skall 

användas. På grund av den begränsade tid som ingenjörerna har för FMEA-analysen vill 

ingen hamna i ett läge där separata FMEA:or görs utan att de har någon koppling till 

varandra. 

 

En annan viktig anledning till att omvärdera vilket analysperspektiv som skall användas 

är säkerhetstesterna. I dag speglas säkerhetstesterna av SFMEA:n, som är eldesignbe-

roende, vilket innebär att det görs sent i utvecklingsprocessen av elsystemet. Med 

FFMEA kan säkerhetstesterna speglas tidigare i utvecklingsprocessen eftersom 

FFMEA:n inte är eldesignberoende och eftersom Scanias distribuerade nätverksarkitek-

tur Sesamm beskriver så kallade användarfunktioner så kanske funktionsperspektivet är 

ett bättre stöd?  

 

4.3. Riskanalysverktyg 
På Scania använder man Excel för att dokumentera och arbeta med FMEA och respon-

denterna är eniga om att tycka att det inte är ett tillräckligt enkelt och effektivt program 

för FMEA-arbetet. Fördelen med Excel är att det är enkelt, tillgängligt och billigt att 

använda men det är inte flexibelt och mycket tid går åt till att fixa med layouten. Re-

spondenterna eftersöker ett databasalternativ som ska vara integrerat med resten av ut-

vecklingsarbetet. Om ett databasalternativ blir aktuellt skulle det även fungera som en 

loggbok där ingenjörerna kan ställa frågor till samtliga inblandade och oklarheter kan 

bockas av allt eftersom. De specifika önskemålen som ett nytt verktyg ska ha varierar 

mellan respondenterna vilket tyder på att en behovsinventering bland Scaniapersonal som 

har FMEA-ansvar är aktuell. För en av respondenterna är det viktigt att verktyget ska vara 

enkelt att hantera så att även personal som inte genomför riskanalyser i sitt dagliga arbete 

också ska kunna hantera och förstå det. För en av respondenterna är det viktigt att verk-

tyget kan växla mellan olika vyer som t.ex. AE- och FAD vy. Två av respondenterna vill 

att verktyget ska kunna använda kravspecifikationer som bas för FMEA-arbetet och om 

någon ändrar i kraven så ska det synas i FMEA:n. Fördelen med att använda kravspeci-

fikationer som bas för en FMEA är att FMEA-arbetet kan påbörjas tidigare.   
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4.4. Beskrivning av Scanias funktionalitet fuel level 
Funktionalitet FL visar den aktuella bränslenivån samt varnar föraren om den aktuella 

bränslenivån hamnar under ett referensvärde. Det finns olika lösningar på funktionalite-

ten beroende på vilket typ av fordon den skall implementeras i. Jag har tittat på den lös-

ningen som sitter i lastbilar som endast har en bränsletank och där ECU:n ”coordinator 

system” har hand om hela beräkningsprocessen av den aktuella bränslenivån.  

Det är tre ECU:er i ett CAN-nätverk som tillsammans realiserar den lösningen. Dessa 

ECU:er är Engine management system (EMS), Coordinator system (COO) och Instru-

ment cluster system (ICL). EMS är kopplat till COO via den mest kritiska CAN-bussen 

(röd) och ICL är kopplat till COO via den mellankritiska CAN-bussen (gul). EMS be-

räknar och skickar signalen ”fuel rate” till COO via den röda CAN-bussen och COO 

beräknar och skickar sedan signalerna ”fuel level” samt ”low fuel level warning” till ICL 

via den gula CAN-bussen. Det finns även en analog sensor i bränsletanken som är direkt 

kopplad till COO.  

COO beräknar värdet av signalen ”fuel height” vars värde påverkar värdet av signalen 

”fuel level”.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10. visar en enkel bild av UF-FL nätverket för lastbilar med endast en tank där koordinatorn ensam 

har hand om beräknings- och varningsprocessen av den aktuella bränslenivån. 

 

4.4.1. Funktionsanalys av funktionaliteten fuel level 
Funktionaliteten FL har brutits ned i flera funktioner på olika hierarkiska nivåer enligt 

bilaga A. 

Tre hierarkiska nivåer identifierades och har fått följande namn: external ECU functio-

nality level, internal ECU functionality level och internal function level. I external ECU 

functionality level anges funktionaliteter som har realiserats av en eller flera ECU:er som 

kräver CAN-kommunikation, i internal ECU functionality level anges de funktionaliteter 

som realiseras inom en eller flera ECU:er som inte kräver CAN-kommunikation och i 

internal function level anges funktioner som realiseras av en enskild komponent eller ett 

objekt inom en ECU som inte kräver någon CAN-kommunikation. Det är tre olika 

ECU:er som tillsammans realiserar funktionaliteten FL.  

I EMS sker två funktioner, en beräkningsfunktion för att bestämma signalvärdet för ”fuel 

rate” och en sändningsfunktion för att skicka signalen ”fuel rate” till COO.  

I COO sker fyra funktioner, en funktion som läser av signalen ”fuel height”, en beräk-

ningsfunktion för signalen ”fuel level”, en sändarfunktion för att skicka signalerna ”fuel 

level” och ”low fuel level warning” och en identifierarfunktion för att avgöra om bräns-

lenivån är kritiskt låg eller inte.  

I ICL sker två funktioner, en funktion som visar den aktuella bränslenivån och en funk-

tion för att varna föraren att bränslenivån är kritiskt låg. 

 

fuel level fuel rate 

Low fuel level warning 

Sensor 

fuel height 
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4.4.2. Funktionell hasardanalys av funktionaliteten fuel level 
Resultaten från den genomförda funktionsbaserade hasardanalysen för funktionaliteten 

FL finns som bilaga. Se bilaga B.     

 

4.5. Analys 
Eftersom det från litteraturen och de vetenskapliga artiklarna inte har framkommit att en 

funktionsbaserad FMEA kan utföras på olika sätt kommer ingen jämförelse av metoder 

att genomföras. Istället framgår det väldigt tydligt att författare inom området är överens 

om att det ska utföras i enlighet med det som står i teoriavsnittet. Dock kan en jämförelse 

mellan en SFMEA och en FFMEA göras. Från litteraturen och vetenskapliga artiklarna 

framgår att en SFMEA är ett kraftfullt riskanalysverktyg som ger detaljerad information 

om systemets säkerhetsaspekter och kan peka ut säkerhetskritiska komponenter och 

signaler i elsystemet men den är eldesignberoende och genomförs därför sent i utveck-

lingsprocessen av elsystemet. Med en FFMEA kan riskanalysarbetet påbörjas tidigare 

och ingenjörerna kan på så sätt påverka designen av fordonets elsystem samt snabbt 

hantera de identifierade säkerhetskritiskafunktionerna. En FFMEA ger mest resultat om 

den genomförs när ny funktionalitet skall tas fram då det är enkelt för ingenjörerna att 

utgå från de kravspecifikationer och kriterier som kunden har på funktionaliteten för att 

identifiera vilka fel och feleffekter dessa funktioner har. Det skulle även underlätta ar-

betet för de som planerar och utför testerna eftersom de tidigt får reda på vilka de sä-

kerhetskritiska funktionerna är och kan på så sätt planera och skapa tester som verifierar 

huruvida de säkerhetsåtgärder som implementerats i elsystemet har gett önskad effekt 

eller inte.   

 

För att få en mer kvalitativ och heltäckande säkerhetsanalys bör både en FFMEA och en 

SFMEA användas under utvecklingsprocessen av produkt eller funktionalitet. En funk-

tionell hasardanalys kan aldrig ensam täcka in samtliga aspekter av säkerhetsarbetet utan 

det behöver kompletteras med andra riskanalysverktyg som t.ex. FTA, ETA eller 

HAZOP. För att möjliggöra detta på Scania krävs tydliga arbetsrutiner och ett bättre 

verktyg än Excel. Dock skall Scanias arbetsprocess ligga till grund för vilket verktyg som 

skall användas och inte tvärtom.      

 

Att använda ett funktionellt perspektiv i riskanalysarbetet ställer höga krav på be-

greppsdefinitioner som t.ex. funktion, funktionalitet, system och de hierarkiskt ned-

brytbara nivåer. Dessa måste vara tydligt definierade så att den funktionella riskanalysen 

förser ingenjörerna med korrekt information. En riskanalys som genomförs i vakuum ger 

inte ingenjörerna rätt information. Om t.ex. de olika hierarkiska nivåerna inte tydligt 

definieras kan antalet funktioner, fel och feleffekter snabbt bli oöverskådliga och risk-

analysarbetet riskerar att ta alldeles för lång tid att genomföra.   

 

Att skatta fel och feleffekter är en subjektiv process trots hjälpmedel i form av mallar med 

exempel. Det gör att skattningsprocessen och allvarligheten hos ett fel kan variera be-

roende på vem eller vilka som utför riskanalysen. För att göra mindre subjektiva skatt-

ningar borde kanske flera skattningsverktyg användas. Då kan ingenjörerna jämföra och 

diskutera skattningarna och på så sätt genomföra mindre subjektiva riskanalyser. Felen 

och deras effekter skulle säkert påverkas ytterligare om Scania skulle använda kolumnen 

occurrency i sin FMEA-mall. Det kanske till och med skulle få ingenjörerna att rangordna 
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felen och deras effekter på ett annorlunda sätt vilket i förlängningen även skulle påverka 

vilka tester som behöver utföras för att säkerställa produktens eller funktionalitetens 

säkerhet och funktion.   

 

Den FFMEA som jag genomfört på UF-FL har granskats och godkänts av min handledare 

Gunnar Berg som har lång erfarenhet samt bred och djup kompetens inom området. Som 

jag har nämnt innan så är identifieringen och skattningen av fel och feleffekter en sub-

jektiv process och en annan person skulle kanske identifiera andra fel och feleffekter än 

de jag har gjort.  

För att Scania ska veta huruvida en FFMEA ger den önskade effekten på deras riskana-

lysarbete eller inte skulle de kunna låta två olika grupper jobba med samma projekt, där 

den ena gruppen får genomföra både en FFMEA och en SFMEA medan den andra 

gruppen endast genomför en SFMEA. Därefter kan grupperna analysera projektet utifrån 

riskanalys- och säkerhetssynpunkt för att fastslå om en FFMEA ger säkrare produkter och 

funktionaliteter eller inte och om den ökade arbetsbördan står i relation till det resultat 

som fås.  

 

Detta examensarbete visar inte att användandet av en FFMEA tidigt i utvecklingspro-

cessen av elsystem genererar säkrare produkter utan presenterar och demonstrerar att det 

är möjligt att påbörja FMEA-arbetet innan designen av fordonets elsystem finns till-

gängligt genom att titta på de funktioner som ska realisera funktionaliteten.  

 

4.6. Analys av arbetet utifrån samhälleliga aspekter 
Att genomföra riskanalysarbeten på produkter och processer kan av ingenjörerna upp-

levas vara ett tidskrävande, tungrott och psykiskt påfrestande arbete. Dock är det etiskt 

och ekonomiskt viktigt för företagen att de som är med i riskanalysarbetet får den tid som 

krävs och är noggranna i utförandet av riskanalysarbetet eftersom ingenjörerna annars 

kan missa att identifiera, analysera och hantera en hasard som kan leda till person eller 

miljöskada när t.ex. produkten används eller sätts i bruk. En sådan miss kan i värsta fall 

leda till att företaget hamnar i en eller flera rättsliga processer som kan sluta med att 

företaget blir skadeståndsskyldigt i många rättsliga ärenden. Förutom de ekonomiska 

förlusterna som företaget får i det beskrivna scenariot skulle det även kunna leda till att 

allmänheten och andra företag förlorar förtroendet för det drabbade företagets produkt 

eller produkter. Om allmänheten och andra företag får lågt förtroende för det drabbade 

företagets produkter kan det leda till att deras kunder slutar att köpa och använda deras 

produkter vilket ytterligare påverkar det drabbade företagets ekonomi.           

 

Om en oidentifierad, ej analyserad och ej hanterad hasard leder till allvarlig personskada 

för många människor leder det till att dessa människor inte kan fortsätta arbeta och vär-

defull kompetens kanske försvinner från många företag vilket kan påverka ett företags, ett 

områdes, en regions eller ett lands totala ekonomiska tillväxt. Vid allvarlig miljöskada 

kan det göra att människor inte kan ta sig till sitt arbete eller tvingas ta långa omvägar för 

att komma dit vilket kan påverka miljön negativt med mer avgasutsläpp.  

 

Det är viktigt att poängtera att det inte är rimligt för ingenjörer att skapa processer och 

tillverka samt utveckla produkter som är helt riskfria eftersom det t.ex. inte går att för-

utspå hur användaren väljer att använda produkten samt att det skulle bli för dyrt och ta 
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för lång tid att utveckla och tillverka en sådan produkt vilket i slutändan gör att produkten 

blir för dyr för allmänheten och andra företag att köpa. Därför är det viktigt att använ-

daren läser de tillhörande manualerna och följer säkerhetsföreskrifter samt skötselråd 

som medföljer och gäller för den aktuella produkten.    
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5. Slutsatser och rekommendationer 

Riskanalysverktyget system failure mode and effects analysis som används på Scania är 

ett kraftfullt riskanalysverktyg som ger detaljerad information om elsystemets säker-

hetsaspekter genom att peka ut säkerhetskritiska komponenter och signaler. Dock är det 

riskanalysverktyget el-designberoende och genomförs därför sent i utvecklingsprocessen 

av elsystem. Med hjälp av riskanalysverktyget functional failure mode and effects ana-

lysis skulle ingenjörerna tidigt i utvecklingsprocessen, innan designen av fordonets el-

system finns tillgängligt, kunna få information om vilka de säkerhetskritiska funktionerna 

är. För att få en mer kvalitativ och heltäckande säkerhetsanalys bör både functional- och 

system failure mode and effects analysis användas under utvecklingsprocessen av pro-

dukt eller funktionalitet. För att möjliggöra detta på Scania krävs tydliga arbetsrutiner och 

ett bättre verktyg än Excel. Dock skall Scanias arbetsprocess ligga till grund för vilket 

verktyg som skall användas och inte tvärtom.  

 

Scania kan påbörja failure mode and effects analysis arbetet tidigt i utvecklingsprocessen 

av elsystem innan designen av fordonets elsystem finns tillgängligt genom att identifiera 

och analysera de funktioner som ska realisera en produkt eller funktionalitet. Failure 

mode and effects analysis arbetet kan påbörjas så fort kunden kommer med kravspeci-

fikationerna. Detta examensarbete visar inte att produkter och funktionaliteter blir säkrare 

och bättre av att använda riskanalysverktyget functional failure mode and effects analysis 

innan designen av fordonets elsystem finns tillgängligt utan presenterar och demonstrerar 

att det är möjligt att påbörja riskanalysarbetet innan designen av fordonets elsystem finns 

tillgängligt. 

 

Att använda ett funktionellt perspektiv i riskanalysarbetet ställer höga krav på be-

greppsdefinitioner som t.ex. funktion, funktionalitet, system och hierarkiskt nedbrytbara 

nivåer. Dessa måste vara tydligt definierade så att den funktionella riskanalysen förser 

ingenjörerna med korrekt information. En funktionell hasardanalys kan aldrig ensam 

täcka in samtliga aspekter av säkerhetsarbetet utan det behöver kompletteras med andra 

riskanalysverktyg som t.ex. system failure mode and effects analysis, field tree analysis, 

event tree analysis eller hazard and operability study. 

 

Den framtida standarden ISO 26262 som utgår från ett funktionsperspektiv genom hela 

utvecklingsprocessen av elsystem och produkt behöver studeras närmare för att under-

söka hur den kommer att påverka Scanias framtida arbetsprocesser gällande riskanalys-

arbetet. Jag tror även att tydliga arbetsrutiner bör tas fram så att ett verktyg kan utvecklas 

eller köpas in för att automatisera riskanalysarbetet. Verktyget ska vara enkelt att använda 

och alla ingenjörer som är inblandade i utvecklingsprocessen av elsystem ska kunna 

använda och förstå det. Scania bör även titta närmare på hur de kan använda Sesamm-tool 

i sitt riskanalysarbete. En åtgärd som snabbt skulle underlätta dokumentationen av dagens 

riskanalysverktyg system failure mode and effects analysis är att låta Sesamm-tool ge-

nerera en mall där t.ex. samtliga allokeringselement och signaler för en funktionalitet är 

listade tillsammans med önskade kolumner som t.ex. severity, occurrency och detection. 

Det kanske även skulle vara möjligt att genom Sesamm-tool ändra på mallayouten.    
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Bilaga A: Identifierade funktioner i olika systemnivåer 
för UF-FL 
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Bilaga B: Funktionscentrerad riskanalys av UF-FL 
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