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Sammanfattning 
 
 

Denna rapport är ett examensarbete som författats av en student vid Mälardalens högskola i 

Västerås, i samarbete med flygbolaget Nextjet. 
 

 

Flygbolaget Nextjet har som önskemål att undersöka vilken/vilka evalueringsmetodik(er) kan 

användas, i samband med evaluering av risker. Problematiken baserar sig primärt på den 

komplicerade processen att befästa en enhetlig förståelse vid evalueringar av risker. I enlighet 

med myndighetskrav utgör fungerande riskhantering en ofrånkomlig nödvändighet vid 

implementeringen av säkerhetsledningssystemet SMS. 
 

 

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga befintliga och relevanta 

evalueringsmetodiker, som Nextjet kan använda sig av, samt selektera en som anses vara 

lämplig för bolaget. Metoden ska vara enkel i sin karaktär i enlighet med önskemålen från 

bolaget, dock emellertid uppfylla samtliga kriterier regelverket erfordrar. 
 

 

Denna rapport fokuserar på metoder som är av relevans för flygbolaget Nextjet i 

egenskap av organisation och drar slutsatser av respektive metods styrkor och brister, 

samt deras användarvänlighet. 
 

 

Under resultatkapitlet presenteras ARMS-metoden som den mest lämpliga metoden 

för Nextjet, som ska användas vid evalueringar av risker. Metoden har utvecklats 

under flera år av flygexperter, vilka är verksamma inom olika flygbolag och uppfyller 

de krav som myndigheterna erfordrar.



  

Abstract 
 

 

This report is a final thesis conducted by one student at Mälardalen University in 

collaboration with Nextjet. 
 
 

 

Nextjet airlines request is to investigate which evaluation methodology can be used when 

safety risks are being evaluated. The problem is based on that it is a complicated task when 

trying to evaluate risks. Having a functioning risk management in the safety system 

management is a requirement by the authorities. 
 

 

The aim with this report is to examine evaluation methodologies of relevance and select one 

that Nextjet can use, which is also the one considered to be appropriate for the company. The 

method should be simplistic in nature as per the wishes of the company but also meet all the 

criterion set up by the regulations. 
 

 

This report focuses primarily on methods that are of relevance for the airline as an 

organization and draws conclusions of each methods strengths and weaknesses as well as 

their user-friendly ship. 
 

 

In the result section ARMS methodology is presented as the most appropriate method for 

Nextjet, to be used when evaluating risks. The method has been developed by aviation 

experts who themselves have a background in various airlines and meets the criterion set by 

the authorities.
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1. Inledning 
 

 

Flygbranschen utsätts för olika typer av risker som hotar säkerheten dagligen. Samtliga risker 

kan inte förutsägas eller bli eliminerade. För att kunna bemöta det använder flygbolagen en 

process som kallas för säkerhetsriskhantering. Denna process är en del av bolagens 

säkerhetledningssystem Safety Management System (SMS) [1]. Vilken metod som används 

när risker ska utvärderas bestämmer bolagen själva så länge kriterierna som myndigheterna 

har satt upp uppfylls. 

 

1.1. Om Nextjet  
 

 
 

Nextjet (NTJ) är ett flygbolag som grundades 2001 och är idag ett av Sveriges största 

flygbolag som fokuserar främst på regionalflyg. Bolaget har cirka 300 anställda och omsätter 

500 miljoner, samt opererar 14 flygplan med ett linjenät som inkluderar 18 destinationer. 

Utöver linjetrafik bedrivs även charterflyg. Det övergripande målet är att vara Nordens 

ledande regionalflygbolag i pris och prestanda med fokus på säkerhet. Nextjets 

flygplanskonfiguration utgörs av 10 Saab 340 och 4 BAE-ATP. 

 

1.2.  Problemformulering 
 

 
 

Varje organisation väljer sin specifika riskevalueringsmetodik beroende på verksamhetens 

karaktär och ändamål, för att på så vis säkra och effektivisera riskhanteringen. 

 

En viss metodik kanske passar underhållsverkstäder medan en annan är bättre för en som 

bedriver operativ verksamhet. Storleken på bolagen kan också variera där mindre eller 

medelstora bolag inte har de resurser som krävs för att ha en omfattande och för komplexa 

riskhanteringssystem. Regelverken kan variera beroende på verksamhetsformen som bolagen 

bedriver. Gemensamt för alla flygbolag som bedriver en operativ verksamhet är kraven 

utformade med utgångspunkt i att ha ett fungerande säkerhetsledningssystem. Metoden som 

bolagen väljer kan dock variera. 

 

 

Flygbolaget Nextjet använder idag ett webbaserat rapporteringssystem som är tillgängligt för 

all personal i bolaget. Två typer av rapporter som berörs är Company Report (CR) och 

Aviation Safety Report (ASR). En ASR registreras när en händelse har skett som kunde eller 

kan äventyra flygsäkerheten [2]. Kaptenen är skyldig att rapportera händelsen, men kan 
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också delegera det till andra inom besättningen. En CR kan däremot registreras av alla 

anställda som tilldelas möjligheten att inkomma med säkerhetsrelaterade förslag och 

observationer. 

 

 

I flygbolaget Nextjets fall saknas det för närvarande ett effektivt verktyg som kan användas 

när en utredare ska utvärdera risker. Problematiken grundar sig främst på det faktum att det 

är lätt att fastna under processens gång och således blir frågan om bolaget har anammat rätt 

metodik vid riskevalueringar. Vidare bör evalueringsmetoden granskas utifrån dess 

kapacitet att även kunna användas både reaktivt och proaktivt. Problemformuleringar som 

behöver besvaras är därmed följande: 

 

 

-     Hur ska man som utredare utföra riskevalueringen? 

-     Vilken eller vilka metoder är mest lämpade för Nextjet vid analys av risker? 

-     Är den valda metoden applicerbart reaktivt och proaktivt? 
 
 

Som vägledning och för att kunna förstå problemet kommer ytterligare två frågor att 

undersökas. Den första handlar om vilka krav som myndigheter ställer avseende 

riskevalueringar och den andra om vilken metodik Nextjet använt sig av.  
 
 

1.3. Syfte 

 
 

Syftet med detta examensarbete är att fastslå vilken/vilka metoder är mest fördelaktiga för 

flygbolaget Nextjet, i samband med riskevalueringar samt undersöka hur en utredare bör 

använda sig av dessa vid analys av risker. Resultatet av detta arbete kommer utgöra grunden 

för ett verktyg som Nextjet kan använda vid säkerhetsutredningar. Bolaget önskar att 

utredarna ska kunna se hela händelseflödet, identifiera grundorsaken och därmed kunna 

analysera risken. Detta leder i sin tur till att motåtgärder kan vidtas, i syfte att förhindra 

förekomsten av liknande tillstånd i framtiden. 
 

 
 

1.4.  Avgränsning 

 
 

Det systematiska säkerhetsarbetet är pågående och omfattar bolaget på organisationsnivå som 

sedan genomsyrar samtliga andra avdelningar. Fokus i det här arbetet kommer att riktas mot 

tillvägagångssätt genom vilka man evaluerar risker som uppkommer i samband med 

säkerhetsrapporter. Därav sker en avgränsning och arbetet kommer att beröra bolagets 

riskhantering som är fokuspunkten i problematiken. Med tanke på den tid som avsätts för 
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detta examensarbete kommer prioriteringen vara att besvara de tre angivna punkterna i 

problemformuleringen. 

 
 

2. Bakgrund 
 
 

I syfte att skapa ökad förståelse för flygsäkerhetens utveckling bör en se över dess 

tre viktigaste historiska faser. 
 

 

 

   Den första fasen som kallas för den tekniska perioden pågick mellan 1900- och 

1960-talet. Under denna period kunde alltfler människor transporteras genom 

luftfart där förekomsten av omfattande säkerhetsbrister relaterades till tekniska 

faktorer. Utredningar tillsattes som fokuserade på tekniska brister och ledde till en 

successiv minskning av incidenter.  

 

Nästa tidsperiod handlar om den mänskliga faktorn där flygolyckor hade minskat 

avsevärt fram till mitten av 1970-talet. Regelverket förbättrades i takt med 

tekniska utvecklingar som ledde till ökad säkerhet. Numera fokuserade man även 

på samspelet mellan människan och maskinen. Trots framväxten av den 

humanistiska synen förekom den mänskliga faktorn som ett återkommande 

element vid olyckor. 
 

 

Nästkommande tidsperiod som vi än idag befinner oss i är den organisatoriska där individen 

betraktas i sitt sociala samspel och säkerhet granskas utifrån ett systematiskt perspektiv. Detta 

kallas för ”organisatorisk olycka” där data samlas in systematiskt och analyseras både reaktivt 

och proaktivt [3]. 
 
 
 

2.1. State  of  Practice 

 
 

Flygsäkerhet är ett område, inom vilket det bedrivs kontinuerlig forskning. Säkerhet och 

riskhantering anses vara de viktigaste beståndsdelarna inom den civila luftfarten. En 

säkerhetsrisk kan ge upphov till en allvarlig olycka, som kan resultera i totalt haveri, 

omkomna människor eller skador på infrastruktur. 
 

 

Regelverken har ständigt reviderats till att innefatta alltjämt fler områden med fokus på 

säkerhet, varav en kritisk komponent inom detta omfattas av riskbedömning. En 

säkerhetsrisk är den potentiella sannolikheten och konsekvensen av en fara. 
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I takt med denna utveckling ställs det krav på flygindustrin och specifikt 

flygbolagsorganisationer att ha ett fungerande SMS, vilket bland annat ska innehålla 

identifiering av säkerhetsrisker som genereras av operatören, dess evaluering och 

hanteringen av relaterade risker, samt åtgärd och uppföljning av effektiviteten [4]. 
 

 

Olika metoder har utvecklats för att kunna analysera olika sorter risker. Urval av lämpligaste 

metoden lämnas till operatören, eftersom myndighetskraven inte utesluter användning av en 

viss metod, till dess att man följer de principer som erfordras av flygbolagen. Det är även 

syftet med detta arbete att undersöka de metoder som berör bedömningar av risker, samt 

selektera den lämpligaste metoden. 
 

 

Ett annat examensarbete har under 2016 skrivits av en student som behandlar 

säkerhetsledningssystemet SMS. Avhandlingen fokuserar på SMS som arbetssätt inom 

flygindustrin och riktar sig in på implementeringen av SMS hos flygunderhållsorganisationer 

(Part-145) [5]. Inom ramarna för detta examensarbete kommer fokus istället ligga på 

riskevalueringar utifrån ett flygbolags perspektiv.  
 
 

2.2. Safety Management System 

 
 

SMS innefattar ett systematiskt sätt genom vilket säkerhet integreras inom bolagets olika 

procedurer och ålägger ledningen det främsta ansvaret. Utifrån detta utformas en 

säkerhetspolicy där alla aktiviteter skall vara dokumenterade och tillgängliga. Genom detta 

tillvägagångssätt inbjuder bolaget till delaktighet för samtliga anställda. De viktigaste 

ramarna för ett SMS är följande: 
 

 

-     Identifiering av faror som är relaterade till organisationen 

-     Rapporteringssystem som samlar in säkerhetsdata 

-     Riskhantering 

-     Analys av de säkerhetsrelaterade mål som företaget satt upp 

- Safetyv Assurance, det vill säga processer som är baserade på 

kvalitetshanteringsprinciper som stödjer en kontinuerlig förbättring av 

organisationens säkerhetsnivå 
 

 

Tidigare använde man sig av så kallade kvalitetssystem [6] som numera ersatts av SMS. Den 

väsentliga skillnaden är att SMS strävar efter att vara mer proaktivt, samt täcka hela 

organisationen och inte endast flygverksamheten. En annan viktig aspekt med SMS är den 

starka ”no blame”-kulturen, där man undersöker för att gå till botten med uppstådda 

säkerhetsrisker på organisationsnivå, istället för att begränsa sökningen till enskilda individer 

eller enheter. Däremot ger ett robust och bra kvalitetssystem bra förutsättningar och en bra 

bas för SMS [7]. 
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  Riskevalueringen som detta arbete fokuserar sig på är en del av SMS och berör just  

  riskhanteringssektionen. 

 

2.3.  Myndigheter & Regelverk 

 

För att få förståelse för rapporten kommer beskrivningar av relevanta regelverk och 

myndigheter att presenteras nedan 

 

2.3.1. ICAO 

 
 

Den Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) är ett organ som är ansluten till 

Förenta nationerna (FN). Organisationen etablerades år 1944 i det som kallas för 

Chicagokonventionen. ICAO:s främsta uppgift är att underlätta flygningar mellan länder i 

världen och verka för gemensamma regler. Konventionen innehöll artiklar som reglerade 

medlemsländernas skyldigheter och rättigheter med syfte att etablera samarbete för en säker 

utveckling av den internationella civila luftfarten. Rekommendationer i form av bilagor som 

ICAO utfärdar benämns som ”annex” [8]. Annex 19 är det som berör säkerhetsledning 

(Safety Management), som utkom i november 2013 [9]. 
 

2.3.2. JAA & JAR 

 
 

Joint Aviation Authorities (JAA) etablerades 1970, i egenskap av ett samarbetsorgan för 

flygsäkerhetsmyndigheter mellan europeiska länder. Medlemsländerna samarbetade i 

utvecklingen och implementeringen av gemensamma flygsäkerhetsföreskrifter och 

procedurer [10]. Joint Aviation Requirements (JAR) är benämningen på bestämmelser som 

var gemensamma för medlemsstaterna som var anslutna till JAA. Joint Aviation 

Requirements for the operation of commercial air transport (JAR-OPS) föreskriver om de 

rekommenderade krav som en operatör ska implementera gällande ett kvalitetssystem [11], 

föregångaren till det som övertogs av SMS. 
 

 

2.3.3. EASA 
 

 
 

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) är ett oberoende organ inom Europeiska 

Unionen (EU) och är den gemensamma flygsäkerhetsmyndigheten för dess medlemsstater. 

Organet etablerades år 2003 och har som uppgift att bland annat implementera och bevaka 

säkerhetsföreskrifter. Till skillnad mot JAA är EASA:s regelverk bindande för 

medlemsstaterna [12]. Kraven som ställs på komplexa organisationer beträffande 

riskhanteringen (Safety Risk Management) [13] är följande: 
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a. Identifieringar av faror  
b. Riskevaluering 
c. Interna säkerhetsutredningar 
d. Säkerhetstillförlitlighetsbevakning 
e. Verksamhetsändringshantering 
f. Kontinuerlig förbättring 
g. Beredskapsplan 

 
 

3. Metod 
 
 
 

Metoden har utgångspunkt i kvalitativ datainsamling av sekundära källor. För detta kommer 

arbetet att analysera forskningspublikationer av tidigare studier, som berör flygsäkerhet och 

riskhantering. Vidare behandlar jag regelverkets uppställda krav, samt omfattningen av 

utrymmet som tilldelas flygbolag, i samband med anpassningen av ett verktyg vid 

riskbedömningar. Primära datakällor kommer att användas och tillhandahållas av Nextjet, 

eftersom jag har tillgång till deras informationsdatabas. Således kommer kunskap inhämtas 

även inom bolaget. 
 
 

Objektiv analys vid riskhantering eftersträvas ty en subjektiv metod kan resultera i ren 

säkerhetsfara. Inhämtandet av kunskap gällande olika risker är dock tvärtemot positivt, 

såvida att det även innefattar subjektivitet, för att på så vis även tillämpa det 

emancipatoriska perspektivet, med andra ord att människan inte är en maskin utan 

karakteriserad av sin egen subjektivitet, hitta lösningar och försöka hitta andra 

perspektiv än det traditionella som råder.  
 

 

I syfte att säkerställa och förstå problemformuleringen tillkommer nedanstående frågor som 

vägledning vid analys av datainsamlingen: 
 

 

-     Vilka krav har myndigheterna på Nextjet gällande riskevalueringar? 

-     Vilken metod har använts tidigare? 
 
 
 

4. Teori 
 
 

Flygbolagsorganisationer har vanligtvis implementerat tillvägagångssätt för hantering av 

säkerhet, i syfte att förhindra olyckor och infört flygsäkerhetsprogram som ämnar till att 

förbättra säkerheten. Sådana aktiviteter bevakas oftast av bolagets Safety Department, som 

opererar självständigt och inkommer med rekommendationer till ledningen för vilka åtgärder 
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som behövs för att förhindra eller eliminera identifierade faror eller reducera det till en 

acceptabel nivå. Dock sker olyckor sällan slumpmässigt från olika sorter 

komponentsdefekter, utan utgör mestadels en komplex kombination av flera faktorer; som 

exempelvis operations, policy, mänskliga faktorn etc. För att förhindra eller eliminera måste 

säkerhetsprogrammet tillvarata mer än den lokala informationen till hands. Således måste 

man titta ännu längre bak i tidslinjen och betrakta systemet i dess helhet, för att kunna 

kartlägga de bakomliggande orsakerna. På grund av komplexiteten i hantering av dessa frågor 

tillämpade många flygbolag ”fly-crash-fix-fly” metoden snarare än en proaktiv inställning 

[14]. 

För att kunna adressera säkerhetshanteringen på ett systematiskt sätt utfärdade ICAO (Annex 

19) mandat till sina medlemsstater och därigenom medlemmarna inom EASA att 

implementera en State Safety Plan (SSP), det vill säga statligt säkerhetsprogram, som krävde 

att organisationer inom respektive stat skulle tillämpa en SMS [15]. 
 

4.1.  Begreppsförklaringar 

 
 

I syfte att ha klarare insyn i de olika begreppen som används beträffande riskhanteringen 

följer några förklaringar [28]: 
 

 

Säkerhet: Sannolikheten att skador sker på personer eller infrastruktur är reducerad eller 

bibehållen under en acceptabel nivå, genom den fortsatta identifieringen av faror under 

säkerhetsriskhanteringen. Med andra ord innebär säkerhet uteslutandet av oacceptabla 

risker. Risker är alltid närvarande under operationen, men man bör dock bedöma huruvida 

risken är acceptabel eller inte. 
 

 

Risk: Sannolikheten och magnituden på hur illa det kan gå av en faras 

konsekvens. Riskhanteringen är hur illa och hur ofta den konsekvensen befaras 

uppstå. 
 

 

Fara: ett oönskat tillstånd eller oönskad incident. En fara är en farlig 

situation, dock har däremot inte en skada observerats som är värre. Det kan leda till negativa 

konsekvenser. 
 

 

Konsekvens:  Är en utkomst som kan triggas av en fara. 
 

 

Allvarlighetsgrad: Hur illa det kan gå. En faras konsekvens kan utläsas som 

relationen mellan sannolikhet och allvarlighetsgraden. 

 

4.2.  Nextjets  riskhantering 

 
 

Processen för hur man hanterar risker hos flygbolaget Nextjet kan illustreras som följande: 
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Se bilaga  A för Nextjets interna dokument för riskhanteringsprocessen. 
 

 

 

Nextjet använder sig för närvarande av en metodik som heter Bow-Tie modellen: 

 
Figur 1 Förenklad Bow-Tie modell 

 
Metoden går ut på att identifiera faror, vilka ska analyseras och sedan lista alla Threat (Hot) 

till vänster, som leder till den specifika faran. Till höger om faran listas samtliga 

konsekvenser, vilket illustrerar det flugformerade diagrammet och därav namnet Bow-Tie 
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se figur 1. Med hjälp av tabeller och riskmatriser beräknar man sedan Sannolikhet och 

Allvarlighet av den värsta tänkbara scenarion som är konsekvensen. 
 

 

 
Figur 2 Riskmatris visualiserad 

 
 

 

Bow-Tie metodiken kräver goda kunskaper av de system och komponenter som ska 

analyseras. Träning och utbildning är en nödvändighet. Det som har ansetts vara invecklat är 

främst identifieringen av faror, där de hot som ska leda till faran också utgör en subjektiv 

bedömning. Frågan som uppstår är huruvida det är en fara, samt fastställandet av 

nivån på sannolikheten och allvarlighetsgraden. För närmare kännedom se bilaga  B. 
 

4.3.  Nextjet Safety Management System SMS 

 
 

Nextjet har implementerat delar av SMS under det senaste decenniet. Därav är svaret på 

någon exakt tidpunkt av implementeringen något flytande, eftersom definitionen av ett SMS 

ur systemsynpunkt har mognat och ändrats under tiden. Detta med anledning av regelverk- 

och standardnivå, men även branschpraxis. 

Flygsäkerhet (Safety) har sedan lång tid varit en prioriterad fråga, med åtföljande 

regelverkskrav. Tidigare var det systematiska synsättet mindre framträdande, men har blivit 

mer uttalat och kravställt med tiden, samt som ett resultat av senare utgåvor av regelverk, 

från nationella Bestämmelser för civil luftfart (BCL), till JAR-OPS och nuvarande Air 

Operation Regulation (EASA-OPS). 
 

 

Det som har implementerats är den första delen av EASA-OPS version av ett SMS system. I 

dagligt tal benämnd som Fas I, innefattande de grundläggande kraven enligt regelverket. 
 

 

Från denna nivå pågår idag arbetet att implementera vad som benämnes Fas II, där man 

baserat på de grundläggande kraven i Fas I höjer nivån till en mer avancerad variant, som går 

utöver de grundläggande kraven i regelverket. Nextjet har ambitionen att i möjligaste mån 

uppfylla denna nivå. Dock har vissa delar valts bort, på grund av prioritetsskäl och 

resursbrist. 
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EASA-OPS som regelverk ställer krav på ett så kallat management system där man från 

styrande roll (Accountable Manager, dvs ansvarig ledare) har ett helhetsgrepp om 

driften/operationen av företaget. Detta innefattar ett fungerande och heltäckande Safety 

Management System (SMS). 
 

 

Alla delar av management skall vara heltäckande i relevanta delar av driften/operationen, 

även Safety. Formellt innefattas sålunda allt som berör företaget av SMS. I praktiken får man 

som företag själv i samråd med myndigheten definiera var denna gräns skall gå. Emellertid är 

ett typiskt exempel sådant att underleverantörer till företaget i valda delar skall ingå, oftast 

genom att vara del av rapporteringsfunktionen. Alla avdelningar inom företaget delar av 

SMS, med betoning på de som har en operativ påverkan. 
 

 

Nextjet befinner sig i en pågående utvecklingsfas och har flera delar av nuvarande SMS att 

arbeta med och förbättra, vad avser att engagera alla parter inom och utom företaget i 

arbetet. Vidare har bolaget utrymme att förbättra och förfina sina egna processer och 

verktyg för att göra SMS till ett tillförlitligt och effektivt system, som säkerställer en god 

säkerhet i slutändan. Se bilaga  C innehållande intervju med Nextjets Compliance Manager, 

Per K. Nilsson. 

 

4.4.  Riskevalueringsmetoder 

 
 

Det finns ett antal olika metoder för riskevalueringar. Nedan presenteras några relevanta 

metoder för flygbolaget Nextjet. 

 

4.4.1. Felträdsanalys 

 
 

Felträdsanalys (FTA) går ut på att visualisera ett systemfel, genom logisk modellering. En 

deduktiv metod där kopplingarna mellan orsaker, delhändelser och fel klargörs. På så sätt 

erbjuder diagrammet en visuell modell, som visar relationen mellan systemen och orsaken 

till defekten som uppkommit. Analysen är baserad på tillförlighet, boolesk algebra och 

sannolikhet. Lagar och symboler fungerar som en mekanism för att kunna analysera 

komplexa system och komplexa relationer mellan hårdvara, mjukvara och människan. Man 

utgår således från ett bestämt fel, vilket utgör huvudhändelsen. Nästa steg blir att uppsöka 

alla orsaker eller delhändelser till felet. Kopplingarna mellan dessa händelser, orsaker och fel 

är logiska operationer. Med hjälp av detta kan man kartlägga samtliga orsaker till 

huvudhändelsen samt kopplingen mellan dessa orsaker. 
 

 

Beroende på situationen anpassas analystekniken inom FTA till att analysera antingen 

kvalitativt, kvantitativt eller både delarna. I samband med kvalitativt FTA består strukturen av 

olika snittar. Mängden av antalet bashändelser som krävs för att en topphändelse ska inträffa 

kallas för ”Cut Set”. Den minsta mängden av bashändelser som krävs anges som ”minimal 



18 
 

cut set”. En annan sort snitt som kompletterar Cut Sets är ”Path Sets”, vilka definieras som 

mängden av de bashändelser som inte får inträffa för att undvika inträffandet av 

huvudhändelsen. Dessa indikerar kombinationer av komponenter som kan leda till ett 

systemfel. Strävar man däremot efter beräknandet av sannolikheten på en topphändelse i ett 

felträd använder man sig av en kvantitativ analys [16]. 
 

 

4.4.1.1. FTA-struktur 

 
Figur 3 Förenklad FTA visualiserad 

 
 

 

Strukturen på en FTA är en graf, som utgörs av två noder, vilka kallas för händelser och 

grindar. Högst upp på felträdet finns det en huvudhändelse eller kritiskhändelse som ska 

analyseras se figur 3. En händelse kan vara en incident, situation, fall, eller fel som är 

oönskad. Huvudändelsen är därmed den oönskade händelsen i ett system, inom vilket orsaker 

kan relateras till, vilka kan gå ända ner till komponentnivå. Det viktiga är att från början 

tydligt definiera huvudhändelsen. För att uppfylla det kan man fråga sig – vad, var och när? 
 

Vid byggandet av ett felträd ska man fortsätta utgå från huvudhändelsen utredaren vill 

analysera och sedan ställa frågan om hur den denna händelse uppkom. Svaret kan vara olika 

faktorer som lett till huvudhändelsen. Dessa faktorer kan vara delhändelser som bryter ner 

händelsen och avslutningsvis hitta de logiska kopplingarna mellan dessa delhändelser och 

orsaker [17]. 
 



19 
 

 

4.4.1.2. Händelser & Grindar 
 

 

Under huvudhändelsen kan det finnas andra delhändelser som har olika symboler samt 

grindar som binder dessa. Några huvudsakliga händelser och grindar är följande: 
 

 
 
 
 

 

 

Bashändelse: Lägsta nivån på händelse som inte kräver vidareanalys. 

 

 
 

Delhändelse: Kan vara en mellanliggande händelse som är resultatet till nedliggande nivåer 

av händelser. 

 

 
 

Outvecklad händelse: En händelse som kan vidareanalyseras men inte gjord på grund av 

brist på data. 

 

 
 

Extern händelse: En extern händelse till systemet som kan skapa fel. 
 

 
 

Logiska grindar binder samman händelserna till huvudhändelsen. Beroende på vilken grind 

som används visar den relationen mellan händelserna. För dessa används också olika 

symboler.     
 

 

 
Eller Grind: En eller flera nedanliggande händelser resulterar i huvudhändelsen. 
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Och Grind: För att huvudhändelsen ska inträffa måste samtliga nedanliggande händelser 

inträffa. 
 

 

Det finns en koppling till en grind som är utgående och minst två som är ingående till grinden. 

När det gäller en eller-grind gäller det att den utgående kopplingen sker om en av de ingående 

inträffar. Däremot för en och-grind gäller att den utgående kopplingen sker om samtliga 

ingående kopplingarna inträffar. 
 

 

4.4.1.3. FTA-räkneregler 
 

 

Genom användning av räkneregler går det att kvantifiera det logiska diagrammet med hjälp 

av feldata. Dessa räkneregler baseras på klassiska statistiska räkneregler. En ingående 

feldata kan vara en felfrekvens eller sannolikhet. Den utgående feldatan blir den typen man 

bestämt vid den som var ingående. När det gäller eller-grindar blir exempelvis utgående 

felfrekvensen summan av de ingående felfrekvenserna [18]. 
 

 

Zut = Za + Zb 
 

 

Alltså gäller följande ifall vi har n stycken ingående felfrekvens. 

Zut = Za + Zb + ………. Zn 

Denna regel gäller som nämnt felfrekvenser. Har vi däremot sannolikheter så blir ekvationen 

annorlunda. 
 

 

Put = P1 + P2 – (Pa x Pb) 
 

 

När det gäller och-grindar går det att använda antingen felfrekvenser eller sannolikheter 

men det är även möjligt att använda en kombination av dessa. 
 

 

Har vi exempelvis två ingående felfrekvenser blir ekvationen följande:   
 

Put = Pa x Pb 
 

 

Och har vi både felfrekvens och sannolikhet blir det följande: 

Zut = Za x Zb 
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4.4.2. Händelseträdsanalys 
 
 

Händelseträdsanalys (ETA) introducerades under kärnkraftsstudien WASH-14001, när en 

alternativ metod behövdes på grund av att felträdsanalysen ansågs vara för omfattande. 
 

 

ETA är liksom FTA en metod som utgår ifrån en oönskad händelse. Till skillnad mot FTA 

som är en ”Top-Down” metod används här istället en ”Bottom-Up” metodik. Den logiska 

strukturen i en ETA är oftast enklare än i en FTA. Metoden går ut på att se framåt och finna 

olika konsekvenser, som den utlösande händelsen resulterar i. Dessa konsekvenser kan i sin 

tur ha följdkonsekvenser. Både kvalitativ och kvantitativ analys kan tillämpas vid användning 

av denna metod. Vid konstruktion av ett händelseträd sker utformningen av trädet av de 

faktorer som påverkar händelseförloppet. För att beräkna olika konsekvenser multipliceras 

konsekvenserna och sannolikheterna för olika scenarier och på så sätt kan ett mått på den 

förväntade konsekvensen beräknas. 
 

 

Utvecklingen av händelseförloppet baserar sig på att händelser antingen inträffar eller inte 

inträffar se figur 4. Genom detta uppstår en kartläggning och således kan identifierade 

insatser som är riktade mot en specifik konsekvens leda till att man mildrar utgången. Olika 

scenarier kan rangordnas, kalkyleras och framställas med hjälp av ETA [19]. 
 

 
Figur 4 ETA visualiserad

                                                           
1 WASH-1400 “The Reactor Study” var en amerikansk rapport ämnad för Kärnkraftskommissionen av en grupp 

specialister i oktober 1975. 
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4.4.2.1. ETA-process 
 

 

En initieringshändelse eller utlösningshändelse väljs och en händelseanalys. Sedan tittar man 

på samtliga kontrollmekanismer och barriärer. Dessa har varsin händelsetråd, som i sin tur 

delas i ja/nej utkomster. Sannolikhetsberäkningen tas med för respektive utfall. Sedan får 

varje händelsetråd sin egen sannolikhetsberäkning genom att multiplicera varje utkomst i 

respektive tråd. 
 

 

4.4.2.2 ETA-räkneregler 
 

 

Räknereglerna för ett händelseträd är som nämndes tidigare multiplikation för respektive tråd. 

Man börjar från vänster till höger. En utlösande händelse brukar vanligtvis anges som 

frekvens (I), där S (Success) och F (Failure) hänvisar till sannolikheter. Dessa sannolikheter 

är fördelade på att antingen lyckas (S) eller misslyckas (F). Summan av varje nod är lika med 

1. Till exempel S1 + F1 = 1. Detta betyder att ifall du endast anger ett värde för ena 

utkomsten blir det enkelt att räkna ut den andra utkomsten, eftersom summan av båda är lika 

med 1. Vidare är summan av alla sannolikheter lika med frekvensens värde för 

utlösningshändelsen. 
 

 

Med hjälp av en händelseträdsanalys kan en bred bild målas upp av de konsekvenser 

huvudhändelsen härlett till och därigenom få kvalitativa förklaringar om de risker som är 

anslutna till händelsen. Dock är en kvantitativ riskuppskattning möjlig tack vare beräkningen. 

Utredaren som använder denna metod vid riskevaluering kan på så sätt framställa åtgärder 

som kan reducera riskerna samt dess uppföljning [20].     

 

4.4.3. Grovanalys 

 
 

Grovanalys är en riskevalueringsmetod som huvudsakligen identifierar riskobjekt. Med hjälp 

av ett matrisdiagram uppskattas sannolikheten och konsekvensen. En kvalitativ utvärdering 

av riskerna genomförs utifrån tillgänglig erfarenhet och vidare bedöms nödvändigheten av en 

djupare utredning beroende på vilket resultat man får. Metoden är enkel i sin karaktär och 

används vanligtvis när informationen är begränsad. En annan benämning på grovanalys är 

”Preliminär analys”. Den samlade riskbilden kan åstadkommas med hjälp av en riskmatris. 

 
Figur 5 Grovanalys illustrerad 
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I denna två-dimensionerade matris som framgår av figur 5 har man på Y-axeln sannolikhet 

och på X-axeln konsekvens. En grovanalys genomförs vanligtvis i ett inledande skede. Detta 

är också tillfället där informationen är tillgänglig översiktlig och därmed omfattar helheten 

istället för att gå in på detaljer [21]. 
 

 
 

4.4.4. Flygbolags riskhanteringslösningar 

 
 

Flygbolags riskhanteringslösningar (ARMS) går ut på att reducera subjektivitet vid 

riskevalueringar, genom att ta hänsyn till skyddsbarriärer i ett tidigare skede under processen. 

Metodiken definierar hela processen för operationella riskevalueringar och förklarar varje 

steg. Evalueringen börjar med en händelserisksklassificiering (ERC), som är ett snabbt 

verktyg för att initialt bestämma hur kritisk en risk är. Om nödvändigt kan man senare 

utvärdera mera ingående med hjälp av en säkerhetsrisksevaluering (SIRA). 
 

 

4.4.4.1 ARMS bakgrund 
 

 

År 2007 bildades en arbetsgrupp bestående av experter inom flygsäkerhet, som under tre 

års tid utvecklade en metod för användning vid riskevalueringar. Detta var i samband med 

en workshop hos Airbus i Frankrike, där man utgick från en tidigare förberedd lista med 

mål och problemformuleringar. Främst fokuserade man på flygbolag, men uteslöt inte 

även andra luftfartsorganisationer. Gruppen bestod av individer verksamma inom 

flygbolagsbranschen, i syfte att utgå från flygbolagens perspektiv. Metoden utgick från 

huvudfrågorna: vad, varför och hur. 

4.4.4.2. ARMS mål & syfte 
 

 

Enligt ICAO utgörs riskhantering av 3 huvudkomponenter, bestående av identifiering av 

faror, riskevaluering och riskreducering, där målet i riskhanteringen är att säkerställa att 

samtliga säkerhetsrisker bibehålls på en acceptabel nivå. Utifrån detta är det övergripande 

målet att evaluera operationella säkerhetsrisker genom ett systematiskt, robust och 

sammanhängande tillvägagångssätt [22]. 
 

 
 
 

4.4.4.3. ARMS syn på risker 
 

 

Enligt ARMS förekommer det brister i samband med evalueringar av historiska händelser. 

För att förstå detta närmare måste man gå till botten med själva riskbegreppet. Risk är ett 

tillstånd av osäkerhet, som kan resultera i skador och andra oönskade utkomster. Denna 
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osäkerhet är ett avgörande element för risker.  När man talar om en känd utkomst är det en 

historisk fakta som refererar till förlust och skador men inte risker. Risk bör tekniskt sett 

referera till något i framtiden, i korrelation till vilket utkomsten är oviss. 
 

 

Frågan som uppstår är hur en risk kan evalueras utifrån insamlade data från historiska 

händelser. En historisk händelse innehåller emellertid inga risker i dagsläget, om än risker 

fanns uppkomsten av händelsen. Därav menar ARMS att det är viktigt att fånga risken som 

den dåtida händelsen bar med sig. 
 

 

Risker kan vara svår att definiera. Teoretiskt sett kan risker kartläggas utifrån fyra 

valmöjligheter. Ett sätt att värdera risken kan vara utifrån frågeställningen om hur stor 

risken är för en olycka. Ett annat sätt är att bedöma risken för en händelse att kunna 

eskalera till en olycka. Ytterligare ett sätt är att granska risken för huruvida samma händelse 

kommer att inträffa och resultera i en olycka. Avslutningsvis kan risken beaktas för 

huruvida en liknande händelse kommer att inträffa och resultera i en olycka. 
 

 

Vanligtvis brukar utredare utgå ifrån det sistnämnda fallet, nämligen att en liknande händelse 

kommer att inträffa. Komplikationen som uppstår är den höga graden av subjektivitet när den 

liknande händelsen dels inte identisk och inte heller helt definierad [23]. 
 

 

4.4.4.4. ARMS metodik 
 

 

ARMS har utvecklat två metodiker som utgår ifrån flygrelaterade säkerhetsrisker, 

men kan även användas för andra typer av risker. Den första metodiken är ERC, som 

riktar sig mot samtliga inkommande händelser. Detta på grund av att individuella 

säkerhetsrelaterade händelser kan reflektera en hög nivå på risker och kan behöva 

omgående åtgärder. 

 
Olika typer av faror kan leda till identifiering av en generell säkerhetsfråga, så kallade 

Safety Issue (SI). Nästa steg är en säkerhetsrelaterad riskevaluering, som kallas för Safety 

Issue Risk Assessment (SIRA). SIRA kan även användas vid säkerhetsevalueringar, varav 

ett typiskt sådant är ändringar av verksamheten, såsom exempelvis ny destination [24]. 
 
 

 

Enligt ARMS kan metodiken ses som en djupare bearbetning av de principer och mål 

som satts upp av ICAO SMS [25]. 
 

 

Som förklarades tidigare har en historisk händelse inga risker i presens. Den aktuella 

händelsens slutsats är vilken olycka det hade kunnat ske. Det är här klassificeringen på risken 

tar hänsyn till de barriärer som förhindrade att den aktuella händelsen inte slutade i den 

olycksutkomsten. Fokus ligger på vad risken var under den aktuella tiden när händelsen ägde 

rum. 
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4.4.4.5. Riskevalueringsprocessen 
 

 

Vid den inledande fasen av en riskevaluering börjar man med att identifiera faror genom 

insamlade data från olika källor. Dessa kan bland annat bestå av säkerhetsrapporter som 

registreras i systemet. 
 

 

Enligt ARMS bör en ERC initieras inom en till två dagar. ERC bygger på två 

grundläggande frågor där man i första hand granskar den mest trovärdiga utkomsten om 

händelsen hade eskalerat till en olycka.  I nästa steg granskar man effektiviteten av 

barriärerna mellan denna händelse och den mest trovärdiga utkomsten på olyckan. 
 

 

Vid behov av vidareutredning övergår processen till SIRA, som bygger på fyra huvudsakliga 

faktorer. Faktorerna består av frekvensen eller sannolikheten för den triggande händelsen, hur 

effektiv barriärerna har varit som skulle förhindra och återhämta från ett oönskvärt tillstånd 

(UOS); samt hur illa (allvarlighetsgrad) utkomsten på en olycka hade varit. 
 

 

Varje faktor får ett värde som resulterar i nivån på risken. För detta har ARMS tagit fram en 

excel-verktyg [26] som flygbolag kan använda när varje faktor ska värdesättas. 

 

 
Figur 6 Utdrag från ARMS excel-verktyg för allmän användning 

 

 

Den huvudsakliga skillnaden mellan en SIRA och ERC är att med SIRA kan generella 

säkerhetsfrågor evalueras. Med det menas att det kan hantera exempelvis flera platser, 

tidsperioder, flygplanstyper etc. En annan skillnad är att medan ERC hanterar den aktuella 

risken vid händelsen så tittar SIRA mer in i framtiden, det vill säga risken idag och i 

framtiden och på så sätt täcker både reaktiva och proaktiva risker [27]. 
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5. Resultat 
 
 

I syfte att avgöra vilken riskevalueringsmetodik som är den mest lämpade för flygbolaget 

Nextjet samt deras önskemål kommer hänsyn tas till metodens enkelhet & applicerbarhet. För 

detta kommer varje metods styrkor respektive brister att jämföras. 

 

5.1.  Grovanalys 

 
 

Vanligtvis brukar informationen vara översiktlig i samband med registrering av 

säkerhetsrapporter. För att kunna hantera risken snabbt och enkelt är grovanalysen en 

nödvändighet. Styrkan ligger i att man snabbt kan skapa en överblick och därefter bestämma 

om en detaljerad utredning är nödvändig. Det är en snabb och flexibel metod. Grovanalysen 

har därav sin utgångspunkt i sannolikhet och konsekvens. En svaghet är svårigheten med att 

snabbt bedöma sannolikheten, som i sin tur påverkar resultatet. En annan aspekt som kan 

vara avgörande är den faktiska personen som evaluerar enligt denna metodik och hens 

kompentens och dess påverkan på kvalitén. 

 

5.2.  FTA 
 

 

FTA är ett effektivt verktyg vid evalueringar av komplexa system. Dess styrka ligger i att 

visuellt modellera systemfel, så att utredaren får en överblickbar bild av helheten. Således kan 

enskilda men även multipla orsaker analyseras grafiskt för en topphändelse och även 

detektering av fel, som tillhör externa händelser, vilka resulterar i ett träddiagram. Nackdelen 

är att FTA är en resurskrävande och tidskrävande metodik med tanke på det stora 

felträdsdiagrammet det genererar för varje system. FTA är en deduktiv metod och kräver god 

kunskap av utredaren om systemet som ska analyseras. Det finns även stor risk för subjektiva 

bedömningar, i samband med beräkningar av sannolikheter. 

 

5.3.  ETA 

 
 

ETA utgår liksom FTA från en händelse som inte är önskvärd och till stora delar lik FTA. 

Skillnaden är att man tittar framåt istället för bakåt och på så sätt visualiserar konsekvenserna 

av händelsen. ETA har en enklare logisk struktur i jämförelse med FTA. Detta eftersom hela 

händelseförloppet baseras på att händelser antingen inträffar eller uteblir. ETA är en effektiv 

metod för att kvalitativt analysera, men även kvantitativ analys med hjälp av räkneregler och 

detektering av fel som potentiellt kan uppkomma, så att åtgärder kan vidtas. Svagheten 

återfinns i att det kan förekomma många fel som utredaren kan missa på grund av tidspress 

eller brist på god kännedom om den utlösande händelsen. 
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5.4.  ARMS 

 
 

ARMS metodik har utvecklats specifikt för flygbolagen och organisationer som är 

verksamma inom luftfart. Metoden bygger på två analysmetoder. Den första som är ERC kan 

jämföras med grovanalysen. Dessa styrka är till skillnad från en grovanalys att den kan 

fokusera på konsekvensen av den specifika händelsen och dess nivå på utkomsten av en 

eventuell olycka, samt de barriärer som ska förhindra olyckan. 
 

 

Således är sannolikhetsaspekten utesluten, som återfinns i den klassiska grovanalysen. Den 

andra huvudkomponenten inom ARMS metodik är en SIRA som fokuserar sig på fyra 

faktorer, vilka gemensamt genererar hur stor risken är för ett oönskat tillstånd beträffande 

frekvens, barriärer och allvarlighetsgraden. 
 

 

Fördelen är att utredaren lättare kan analysera säkerhetsfrågor djupare rörande flera 

händelser. Tillsammans erbjuder ERC och SIRA en metodik som täcker både historiska 

händelser och identifiering av framtida risker som kan appliceras reaktivt och proaktivt. 

Nackdelen är brist på detaljrikedom som exempelvis FTA & ETA erbjuder, vid djupare 

analys av ett system. ARMS fokuserar endast på att förhindra det värsta tänkbara utfallet och 

tar inte hänsyn till delkomponenter i ett system. 

 

5.5. Val  av evalueringsmetodik för Nextjet  

 
 

Som ett resultat av detta arbete om de olika evalueringsmetoderna kommer ARMS att 

rekommenderas som metodik och som verktyg för riskevalueringar hos flygbolaget Nextjet. 

Anledningen är att metoden till skillnad mot resterande uppfyller samtliga önskemål från 

flygbolaget, varav särskilda önskemål var enkelhet och användarvänlighet. 
 

 

Komplexiteten i felträdsanalysen och händelseträdsanalysen skulle med stor sannolikhet 

medföra att utredare fastnar i själva processen, såsom det ofta sker idag. En av de 

huvudsakliga orsakerna till valet av ARMS är just att den metodiken har utvecklats av 

flygexperter med det specifika uppdraget att ha en riskevalueringsmetod som riktar sig till 

flygbolag. 
 

 

Fördelarna med ARMS metodik är att den utöver ovan nämnda beskrivningar är begriplig 

även för oerfarna, accepterar samtliga risktyper, samt är anpassningsbar och 

sammanhängande. 
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6. Diskussion 
 

 
 

Val av metoder i samband med riskbedömningar beror helt och hållet på företagets 

verksamhet. I Nextjets fall handlade det om att använda en metodik som generellt täcker 

bolagets risker inom den operativa sektorn, men även hela organisationen som helhet. 
 

 

Nextjet tillverkar dock inga komponenter och är enligt mig inte i behov av metoder som ska 

analysera tekniska defekter på djupet. Vid särskilda behov för mera ingående tekniska 

analyser tillhandahåller tillverkarna av komponenterna själva defektrapporter. 
 

 

Grovanalysen som initieras efter en registrering av rapporter är ett viktigt steg. Om denna 

evaluering genomförs under omständigheter där utredaren saknar tillräcklig information, 

erfarenhet eller kunskap, kan det leda till grova felbedömningar. 
 

 

Både FTA och ETA metodiken innehåller många fördelar med anledning av deras förmåga att 

illustrera ett feldiagram och behandlar evalueringens parametrar på djupet. Dock kräver båda 

metoderna goda kunskaper, utbildning och tillsättande av resurser för varje evaluering samt är 

tidskrävande. Å andra sidan finns det många variationer av dessa metoder och program som 

kan skräddarsys för olika företags behov. Nackdelen med ARMS metodik är att den inte går 

in på samma djupa detaljnivå. 
 

 

Nextjets nuvarande metodik som kallas för Bow-Tie modellen är enligt mig en effektiv metod 

för att måla upp riskbilden. Den kan ses som en sammanslagning av FTA och ETA då den 

innefattar både orsak- och konsekvensanalys. En viktig aspekt som fattades i användningen 

hos Nextjet avseende metodiken var avsaknaden av barriärerna som metoden egentligen 

stödjer. 

 
 

Vid fortsatt användning av Bow-Tie modellen är min rekommendation att beakta barriärerna 

som listas före och efter faran, samt ta med de i beräkningen under evalueringen. Dock 

förstår jag också att det skulle komplicera processen ytterligare, eftersom själva uträkningen 

endast bygger på konsekvensens sannolikhet och allvarlighetsgrad. Detta till skillnad från 

ARMS SIRA metodik, som erbjuder flerstegsuträkning och tar hänsyn till barriärer som 

syftar till att förhindra och reparera från ett oönskat tillstånd. 
 
 

 

En annan avgörande faktor för mitt val av ARMS metodiken var dess kraftiga reducering av 

subjektiva bedömningar vid evalueringsprocessen. Att fullkomligt eliminera subjektiva inslag 

i bedömningar ser jag inte som en möjlighet. Dock reduceras visserligen den subjektiva 

bedömningen när det finns mycket data att tillgå ifrån. Bolagens storlek har en väsentlig 

betydelse i detta hänseende, eftersom mindre bolag ofta inte genererar lika stora 

datatillgångar som stora bolag. 
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7. Slutsats 
 

 
 

Slutsatser som jag har kommit fram till i det här arbetet är att metoden som ARMS 

erbjuder både när det gäller den initierande grova analysen när tillräcklig information inte 

är tillgänglig, samt den mer djupa analysen av säkerhetsfaror är den mest lämpade för 

Nextjet när risker ska evalueras. 
 

 

Hänsyn har tagits till metodens användbarhet vid reaktiva och proaktiva evalueringar. Den 

är även enligt mig även begriplig för en som saknar erfarenhet och kan snabbt lära sig hur 

man ska genomföra en riskbedömning till skillnad mot andra metoder som kan kräva djup 

empirisk kompetens. 

 

 

 
Figur 7 Jämförelsetabell över evalueringsmetoderna 

 
 

8. Framtida arbete / rekommendationer 
 
 

Trots den tillförlitlighet som ARMS erbjuder med hänsyn till dess enkelhet och 

användarvänlighet, bör Nextjet sträva efter ständig fördjupad kompetensutveckling hos sina 

utredare. Den mänskliga faktorn är alltid närvarande och bör ständigt beaktas. 

Såvida företaget väljer att använda denna metodik så rekommenderar jag att Nextjet jämför 

gamla riskevalueringar med den nya metoden. Detta i syfte att utvärdera resultaten för att 

kunna se eventuella resultatskillnader och därmed dra slutsatser om den nya metodens 

effektivitet i jämförelse med den gamla.
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Bilaga A - Safety Risk Management at Nextjet 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga B – Risk Matrix 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Bilaga C - Intervju med Per K. Nilsson, Compliance Manager-Nextjet 
 
 
 

När började Nextjet med att implementera SMS? 
 

NTJ har implementerat delar av SMS sedan det senaste decenniet. Svaret blir dessvärre lite 

flytande då definitionen av ett SMS ur systemsynpunkt har mognat och ändrats under tiden. 

Detta med tanke på regelverk- och standardnivå, men även branschpraxis. 
 

Flygsäkerhet (safety) har sedan lång tid varit en prioriterad  fråga, med åtföljande 

regelverkskrav. Tidigare var den systematiska synsättet mindre framträdande, men har blivit 

mer uttalat och kravställt med tiden och senare utgåvor av regelverk, från nationella BCL, till 

JAR-OPS och nuvarande EASA-OPS. 
 

Hur långt har man kommit idag? 
 

Vi har implementerat första delen av EASA-OPS version av ett SMS system. I dagligt tal 

benämnd som Fas I innefattande de grundläggande krav enligt regelverket. 
 

Från denna nivå så håller man på att implementera vad som benämnes Fas II, där man baserat 

på de grundläggande kraven i Fas I höjer nivån till en mer avancerad variant som går utöver 

de grundläggande krav i regelverket. NTJ har ambitionen att i möjligaste mån uppfylla denna 

nivå, men vissa delar har av prioritet och resurser valts bort. 
 

Vilka områden inom bolaget täcker SMS? 
 

EASA-OPS (ORO.GEN.200) som regelverk ställer krav på ett s.k. management system där 

man från styrande roll (Accountable Manager, dvs ansvarig ledare) har ett helhetsgrepp om 

driften/operationen av företaget. Detta innefattar ett fungerande och heltäckande safety 

management system (SMS). Alla delar av management skall vara heltäckande i relevanta 

delar av driften/operationen, även safety. Så formellt så innefattas allt som berör företaget av 

SMS. I praktiken får man som företag själv definiera i samråd med myndigheten var denna 

gräns skall gå, men ett typiskt exempel är att underleverantörer till företaget i valda delar (läs 

interagerande och stöttande företagets SMS) skall ingå. Detta oftast genom att vara del av 

rapporteringsfunktionen. Alla avdelningar inom företaget delar av SMS, med betoning på de 

som har en operativ påverkan. 
 

Hur ser Nextjet på framtiden gällande det fortsatta säkerhetsarbetet? 
 

Vi är stadda i utveckling och har flera delar av nuvarande SMS att arbeta med och förbättra, 

vad avser att engagera alla parter inom och utom företaget i arbetet. Även att förbättra och 

förfina våra egna processer och verktyg för att göra SMS ett tillförlitligt och effektivt system 

som säkerställer en god säkerhet i slutändan. 
 
 
 
 
 
 

 
 


