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Sammanfattning 

Metoder och modeller är viktiga redskap för att utreda såväl potentiella risker som uppkomna 
olyckor i sociotekniska system. Vilken modell som används avgör vad en analys tittar på och 
också vilka åtgärder som vidtas. Därför är arbetet med att utveckla både användbara och 
riktiga modeller viktigt.  

Denna uppsats har med ett systemperspektiv tillämpat FRAM (Functional Resonance 
Accident Model) på en avgränsad del av ett flygtrafikledningssystem med avsikten att skapa 
förståelse för ett systems funktionalitet och kontextberoende variabilitet. För att illustrera 
variabiliteten beskrivs ett par scenarion med koppling till insamlad data.  

Modelleringen har skapats utifrån en triangulering av insamlad data och i resultat och 
diskussion lyfts framförallt tillämpningen av själva modellen upp för diskussion. Slutsatsen av 
studien är att modellen kan adressera risker genom att illustrera den dynamiska interaktionen i 
ett sociotekniskt system samt att modellen utgör ett stöd för att identifiera åtgärder i 
flygledningssystemet. Slutsatsen är också att modellen som är relativt ung behöver utvecklas 
på vissa områden för att tydliggöra hur funktioner för dynamiska och 
informationsbearbetande system generellt kan konstrueras på bästa sätt för att återge tillstånd 
och processer. Kritik riktas mot att modellen i nuläget är svåranvänd och kräver stor 
förkunskap vilket kan verka negativt på modellens användning. Slutligen har studien bidragit 
med förslag på åtgärder för att stödja FRAM som metod. 
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Ordlista 
ACC (Area Control Centre)  

Organ som utövar områdeskontrolltjänst inom sitt ansvarsområde. 

ANS el 
Flygtrafiktjänst 

 (Air Navigation Service. ANS) Sammanfattande benämning på 
flygledningstjänst, flyginformationstjänst, flygvädertjänst, 
flygteletjänst och flygräddningstjänst. (LFS 1996:26) 

ASL (Approach Sector List).  
En lista som indikerar aktuella flygningar.  

ATM Air Traffic Management 

ATS el 
flygtrafikledning 

(Air Traffic Services . ATS)  
Sammanfattande begrepp för flygkontrolltjänst ATC, 
flygrådgivningstjänst, flyginformationstjänst och alarmeringstjänst. 
(LFS 1996:26) 

CARD Conflict And Risk Display.  
Verktyg för att upptäcka konflikter. 

CTA, 
kontrollområde 

(Control Area . CTA)  
Kontrollerat luftrum som sträcker sig uppåt från en angiven, ovanför 
jordytan belägen gräns i höjdled. 

CTR, kontrollzon (Control Zone . CTR)  
Kontrollerat luftrum som sträcker sig från jordytan upp till en 
angiven övre gräns. Upprättas runt en flygplats. 

E2 Används här som förkortning för den exekutiva flygledaren på en-
route sektor 2 inom Stockholm ATC. P2 heter den position som 
bemannas som planeringshjälp vid behov. 

E2KE Eurocat 2000E, flygtrafikledningssystemet inom LFV. Ett 
sammansatt tekniskt system för radarinformation, 
flygplansinformation, radio- och telekommunikationssystem. 

EFS (Electronic Flight Strip).  
Etikett med flygplansinformation. 

En-route Del av flygning längs luftleder eller bestämda färdlinjer, ej 
innefattande start- och landningsfaserna. 

FL Flight Level. Höjden uttryckt i nivå refererat till standardtrycket 
1013 hPa. 

FLEG (Flight Leg).  
En visuell ruttbeskrivning i radarsystemet. Rutten ritas ut som linjer 
mellan brytpunkterna. 

Flygkontrolltjänst (Air Traffic Control service. ATC).  
  
a) En verksamhet med uppgift att 

•         förebygga kollisioner mellan luftfartyg inbördes 
samt mellan luftfartyg och hinder på manöverområde 



IX 

•         främja en välordnad flygtrafik.  
 
b) Den sammanfattande benämningen på områdeskontrolltjänst, 
inflygningskontrolltjänst och flygplatskontrolltjänst. (LFS 2002:156) 

Flygledare, (E), (P) ATCO (Air Traffic Controller).  
I del fall en position är bemmanad med två flygledare benämns dessa  
Executive controller (E) och Planner controller (P) och de har då 
fördelat arbetet i positionen. 

Holding (Holding procedure)  
En förutbestämd manöver vilken bibehåller luftfartyget inom ett 
specificerat luftrum i avvaktan på vidare färdtillstånd. (LFS 1996:26)  

Vanligen vid ett specifikt fix exempelvis över en radiofyr eller en 
GPS koordinat. 

HOP (Hand Over Procedure).  
En förfrågan från en sektor till en annan att få överta trafiken tidigare 
(före inträde i egen sektor). Görs för att underlätta för mottagande 
enhet då denne tidigare kan börjar justera in trafiken i den egna 
sektorns flöde. 

HRA Human Reliability Analysis 

IPS Information Processing System 

JCS Joint Cognitive System 

Klarering Ett tillstånd att framföra ett luftfartyg enligt de villkor som anges av 
en flygkontrollenhet (flygledare) 

MAESTRO (Means to Aid Expedition and Sequencing of Traffic with Research 
of Optimization).  

Ett sekvenseringsverktyg som hjälper flygledaren att beräkna den 
optimala landningssekvensen. 

MTCD (Medium-Term Conflict Detection).  
Verktyg för att upptäcka konflikter. 

NM Nautiska mil 

PAL (Preactivation List).  
En lista med flygningar som snart kommer att bli aktuella för 
sektorn. 

PLT (Prediction Line Tool).  
Ett verktyg för att visa prediktionslinje i radarvyn. 

RUFF (Radar Ultimate Fallback Facility).  
Ett reservsystem för radarpresentation.  

SID (Standard Instrument Departure)  
Publicerad flygväg för avgående trafik, avsedd för luftfartygs 
egennavigering och normalt innefattande såväl utflygningsförfarande 
från gällande bana som flygväg. (LFS 1996:26) 

Skiftledare, WS Watch Supervisor 
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SRK Från Rasmussens ’Skill, Rule, Knowledge’ taxonomi över olika grad 
av informationsprocessande som krävs under olika omständigheter 
för att utföra en uppgift. 

STAR (Standard Instrument Arrival)  
Publicerad flygväg för ankommande trafik, avsedd för luftfartygs 
egennavigering och normalt innebärande direktinflygning till 
gällande bana. I vissa fall avses egennavigering utföras endast till en 
fastställd punkt varifrån luftfartyget radarleds till inflygningslinjen. 
(LFS 1996:26) 

STCA Short Term Conflict Alert. Kollisionsvarningssystem för flygledare.  

STRIL Stridsledning. Flygledare på flygstridsledning sitter normalt skiljt 
från övriga flygledare på ACC. 

TCAS (Traffic alert and avoidance system) (LFS 1996:26).  
Antikollisionsvarningssystem monterat i flygplan. 

TEB Identiteten på en specifik radiofyr som används för navigation. 

TMA, 
terminalområde 

(Terminal Control Area)  
Kontrollområde upprättat för en eller flera flygplatser. 

Transfer/Assume Ett överlämningsförfarande som är samordningsfritt dvs kräver ingen 
muntlig koordinering mellan flygledare utan kan göras i E2KE. 
Övertagande flygledare får ge klarering för att reducera höjden samt 
svänga trafiken +/- 30°. 

Mottagande av en flygning sker genom att flygledaren i övertagande 
sektor gör transfer assume i flygningens etikett. När detta görs sker 
en tyst samordning med överlämnande sektor genom att flygningens 
etikett blir röd hos överlämnande sektor och svart hos mottagande 
sektor. 

TRS Identiteten på en specifik radiofyr som används för navigation. 

TS-A, TS-T Tactical Supervisor (ACC/Terminal). TS är förkortningen för TS-A 
som är den TS-funktion som berörs i detta arbete. Terminal och 
inflygning som övervakas av TS-T utelämnas. 

VCS Voice Communication System.  
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1 Inledning 

Historiskt har olyckor attribuerats till olika typer av orsaker. Till en början ansågs felande 
teknik stå för olyckstillbuden, senare kom människan i fokus och det senaste har vi sett ett allt 
större ansvar hos organisationen.  

I princip tänker vi på olyckor och incidenter på samma sätt nu som tidigare, skillnaden är att 
syndabocken har bytt skepnad. Hollnagel med flera hävdar bland annat att vi måste se på 
felhandlingar och korrekta handlingar på ett nytt sätt, inte som väsensskilda entiteter utan som 
delar av samma handling, med det menas att det bör finnas en gemensam förklaringsmodell 
för såväl korrekta som inkorrekta mänskliga handlingar. Vi bör också sluta se på olyckor i 
termer av orsak och verkan. 

Perrows (1984) normal accident teori betraktar olyckor som "normala” vilket reflekterar 
antagandet att olyckor har kommit att bli normala snarare än onormalt förekommande och att 
det är något vi kommer tvingas se mer av som en konsekvens av systemens ökade komplexitet 
och täta koppling. En ganska dyster hållning som bär spår av sin tid. 

Systemiska ansatser blir allt mer intressanta i takt med att tekniken tar över inte bara fysiska 
uppgifter utan även uppgifter som till sin natur är kognitiva. Att då betrakta människa och 
maskin som en gemensam enhet istället för separata kan vara ett sätt att öka förståelsen för 
sammansatta systems prestationsförmåga. Sådana ansatser erbjuds bland annat genom 
Cognitive Systems Engineering och i modeller som exempelvis FRAM (Functional Resonance 
Accident Model).  

Inom hela flygdomänen förekommer ett intensivt arbete kring att bedöma risker och utreda 
olyckor. Orsaken är att konsekvenserna inom flygdomänen ofta är mycket påtagliga på liv och 
hälsa. Flera händelser i närtid har gjort oss uppmärksamma på detta, exempel på dessa är 
bland annat Überlingen, Lenate och Gottröra.  

Flygtrafikledningen är bara en liten del av det komplexa sociotekniska systemet som krävs för 
att flygdomänen ska kunna fungera. För att möta framtidens krav på ökad kapacitet i 
luftrummet ställs inte minst stora krav på flygtrafikledningen. Ökad kapacitet leder som 
bekant ofta till minskade marginaler vilket gör det än viktigare att utreda effekten av 
förändringar på det befintliga systemet. En analys är viktig för att försöka förutse hur ett 
framtida system kan komma att fungera och samtidigt utreda potentiella risker. I detta arbete 
är analysmetoder och modeller viktiga redskap. 

I denna uppsats modelleras ett par scenarion i flygtrafikledning utifrån ett systemperspektiv i 
syfte att praktiskt tillämpa FRAM och samtidigt lyfta fram frågor som anses relevanta för att 
vidareutveckla modellen. Uppsatsen presenterar även förslag på några möjliga förändringar av 
flygledningssystemet. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att praktiskt tillämpa FRAM (Functional Resonance Accident 
Model) på arbetet i en arbetsposition på områdeskontrolltjänsten vid ATCC och ge förslag på 
förbättringar av modellen samt lyfta upp de frågeställningar som behöver vidareutvecklas. 
Syftet är alltså att utveckla modellen i första hand men också ge förslag på eventuella 
förändringar i flygledarens arbete och miljö.  

FRAM är en risk och olycksmodell framtagen av Erik Hollnagel och anammar ett 
systemperspektiv på risk och olyckor. Modellen är ännu så länge tämligen ny och obeprövad, 
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en handfull tillämpningar har gjorts med varierande fokus men behovet av tillämpningar är 
fortfarande stort för att vidareutveckla modellen.  

I denna rapport analyseras därför ett par scenarion med hjälp av FRAM för att visa hur 
modellen kan användas som ett systemiskt verktyg för att lägga till grund en förståelse för en 
situation eller händelse som äger rum inom flygtrafikledningen. Med utgångspunkt från dessa 
scenarion diskuteras modellens tillämplighet, de svårigheter som uppstår när modellen 
används samt förslag på hur modellen kan förändras för att tydliggöra de spörsmål som är 
mest framträdande inom domänen flygtrafikledning där ibland transformation av information 
och dynamiskt beslutsfattande.  

1.2 Avgränsningar 

Denna uppsats har tagit en begränsad del av flygledningssystemet i och kring en 
flygledningsposition och använt FRAM för att beskriva systemets funktioner och tillhörande 
karaktäristiska variabilitet. 

Studien har begränsats till en-route sektor 2 (en flygledarposition) med en persons bemanning 
på Stockholms ATCC. Positionen kan emellanåt bemannas med två personer vid mycket 
trafik, vilket ägde rum en gång under observationerna, dock har denna situation inte varit del 
av studien. 

1.3 Målgrupp 

Studien riktar sig i första hand till studenter vid det kognitionsvetenskapliga programmet på 
Linköpings Universitet men också till den som är intresserad av risk- och olycksanalys av 
komplexa sociotekniska system och då i synnerhet flygtrafikledning. 

1.4 Disposition 

Kapitel 2 i uppsatsen ger en grundläggande orientering inom flygtrafikledning främst för den 
obekanta läsaren.  I kapitel 3 ges en teoretisk bakgrund till risk- och olycksanalys, olika 
synsätt på dessa företeelser samt en kort översikt över befintliga modeller och även modeller 
specifikt tillämpade inom domänen flygtrafikledning. Detta kapitel lämpar sig för den som 
vill ha en övergripande översikt över teorierna. Kapitel 4 beskriver det metodologiska 
tillvägagångssättet och först i kapitel 5 får läsaren ta del av själva arbetet med modellen och 
ett par scenarion som illustrerar användningen av modellen. Kapitel 6 ger en diskussion kring 
vad som varit intressant kring modellen och vad som varit svårt, samt vilka områden som 
författaren skulle vilja se en framtida utveckling av. 
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2 Bakgrund till flygtrafikledning 

I detta kapitel ges en beskrivning av flygtrafikledningstjänsten där bland annat luftrummets 
uppdelning beskrivs, vilka uppgifter flygtrafikledningen har samt hur arbetet är organiserat. 
Detta i avsikt att ge läsaren en allmän orientering inom domänen. 

2.1 Luftrummets indelning 

Det svenska luftrummet är indelat i olika block där varje block utgör en luftrumsklass, dessa 
beskrivs i Aeronautical Information Publications (LFS, 2007b). En luftrumsklass är 
förknippad med vissa regler till exempel är vissa block (markerade G i Figur 1) okontrollerat 
luftrum där luftfartygen framförs utan överinseende av flygledningstjänsten. De luftrum som 
är kontrollerade (markeras med C i figuren nedan) kräver däremot att piloten har dubbelriktad 
radioförbindelse med flygtrafikledningen som ger instruktioner och tillstånd för att framföra 
luftfartyget i luftrummet.  

Luftrummet är i stort uppdelat i två lager, det under FL95 (flygnivå 95, 9500 fot) och det över 
FL95. Luftrummet ovan FL95 är yttäckande det vill säga ett enda stort sammanhängande 
kontrollområde dock uppdelat i sektorer där varje sektor kontrolleras av en till två flygledare 
beroende på belastning samt policy. Luftrummet under FL95 utgör för den kommersiella 
luftfarten endast stig- och sjunkområde inför start och landning, flygning en-route sker över 
FL95. I området under FL95 inrättas kontrollerat luftrum runt flygplatser, sk kontrollzoner, 
för att säkerställa service till flygtrafiken och reglera luftrumsrörelserna. Även dessa kan vara 
sektorindelade beroende på storlek och arbetsbelastning. Resterande områden under FL95 är 
alltså okontrollerade där piloten i princip kan framföra sitt luftfartyg efter eget tycke. 
Kommersiell luftfart berör således sällan okontrollerat luftrum, detta beträds i första hand av 
icke-kommersiell luftfart. 

 
Figur 1 Luftrummet sett i tvärsnitt där luftrummens placering i höjdled beskrivs (LFS, 2007b). 
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2.2 En flygnings händelseförlopp 

En flygnings progression från destination till målflygplats är den process som flygledaren ska 
kontrollera. En civil flygning följer i normala fall standardiserade flygvägar mellan 
destinationerna och flygtrafikledningens uppgift är att vägleda piloterna på ett säkert och 
effektivt sätt. 

 
Figur 2 Från start till destination passerar en flygning genom flera olika typer av luftrum som tillhandahåller olika 
flygkontrolltjänster. 

Den del av flygningen som beröras i denna uppsats är en-route delen, dvs den del av 
flygningen som befinner sig på höjd i det yttäckande kontrollområdet mellan start- och 
måldestinationen. Detta kan vara en hårddragning av uppdelningen eftersom många en-route 
sektorer i Stockholm ATC behandlar avgångar och ankomster till i huvudsak Arlanda och 
Bromma. Därmed är de flera sektorer som initierar flygningar till ett inflygningsfix där en 
standardiserad ankomstflygväg (så kallad STAR) oftast tar vid och flygningen lämnas vidare 
till inflygningskontrollen som sjunker trafiken vidare för slutlig inflygning. 

I likhet med inflygningsförfarandet finns det även publicerade standardförfarande för 
avgångar (så kallade SID) som en flygning följer ut från kontrollzonen och upp i 
terminalområdet varifrån kontrollen sedan ger flygningen klarering vidare upp i 
kontrollområdet där flygningen lägger sig på marschhöjd till destinationen. Således berörs 
även de lägre en-route sektorerna av stigande trafik. 

Förutom stigande och sjunkande trafik som är karaktäristiskt för vissa sektorer, genom vilka 
inflygningsvägarna till flygplatser går, berörs ”rena” en-route sektorer huvudsakligen av 
genomgående trafik som är etablerade på marschhöjd och endast passerar sektorn. Dessa 
flygningar följer luftens motsvarighet till motorvägar där det finns både enkelriktade och 
dubbelriktade luftleder på olika höjder. Syftet med detta är att skapa en struktur på 
flygrörelserna i luftrummet och därmed öka säkerheten och effektiviteten. 
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Figur 3 Ett exempel på virrvarret av flygvägar som korsar luftrummet över Stockholmsregionen (AIP ENR 6.1.1). 

En flygning är ett dynamiskt händelseförlopp och påverkas av flera faktorer så som 
flygprestanda, restriktioner, färdplanering, andra flygplan, nödsituationer, tekniska problem - 
listan kan göras lång och några av dessa faktorer återkommer nedan. 

2.3 Flygtrafikledningens uppgifter 

Indelningen av luftrummet i luftrumsklasser görs i syfte att klargöra vilken typ av tjänster som 
tillhandahållas för respektive luftrum. 

Flygtrafikledningstjänst är ett samlingsbegrepp för flygkontrolltjänst ATS, 
flygrådgivningstjänst, flyginformationstjänst och alarmeringstjänst. (LFS, 2007a) 
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Det övergripande målet för flygtrafikledningstjänsten är enligt internationella bestämmelser 
(ICAO, 2007) följande: 

• Att förebygga kollisioner  
- mellan luftfartyg, och  
- mellan luftfartyg och ett hinder inom manöverområdet  

• Att påskynda och bibehålla ett välordnat flygtrafikflöde. 

• Att lämna råd och upplysningar för luftfartens säkra framförande och effektivitet. 

• Att underrätta vederbörande organ då luftfartyg är i behov av räddningstjänst samt i 
erforderlig grad bistå sådant organ. 

Dessa mål uppnås genom (Hopkin, 1995): 

1. Att varje luftfartyg är identifierat. 

2. Flygtrafikledaren känner till varje flygplans prestanda så att inga instruktioner ges som 
piloten inte kan följa. 

3. Nuvarande position samt rutten för varje flygplan är känd, samt de förändringar som 
sker. 

4. Att det finns en kommunikation mellan flygledare och pilot. 

5. Det måste hela tiden finnas en tydlig indikering av flygplanens position för att 
flygtrafikledaren ska kunna säkerställa tillräcklig separation mellan alla luftfartyg. 

6. Det måste finnas standardiserade metoder, procedurer och instruktioner för när 
flygtrafikledningens regler gäller. 

7. Information om varje luftfartyg måste presenteras på ett sådant sätt att det är lätt att 
göra jämförelser mellan olika luftfartyg som samtidigt befinner sig i samma 
kontrollerade luftrum. 

8. Det måste vara möjligt att säkert lämna över ett luftfartyg från en flygtrafikledare till 
en annan på ett sådant sätt att det är tydligt för både flygledare och piloter. 

9. En inspelning av alla exekutiva handlingar finns tillgänglig som bevis på dess 
förekomst och för att underlätta retrospektiv analys. 

Flygtrafikledningstjänst innefattar som ovan nämnts av flera olika typer av tjänster som ska 
tillhandahållas till flygtrafiken, inte enbart kontrolltjänst till synes. Det är däremot 
kontrolltjänsten som är av störst intresse i detta arbete varför de andra lämnas där hän. 

Flygkontrolltjänst utövas i sin tur av olika kontrollorgan under olika faser av en flygning 
(LFS, 2007b): 

• Tornet (TWR) utövar flygplatskontrolltjänst i kontrollzonen (CTR). 

• Inflygningskontrollen (APP) utövar inflygningskontrolltjänst i terminalområdet 
(TMA). 

• Områdeskontrollen (ACC) utövar områdeskontrolltjänst i områdeskontrollen (CTA). 

Till grund för flygkontrolltjänsten ligger färdtillståndet som definierar flygvägar och 
flyghöjder för att kunna separera flygtrafiken. Dessa färdtillstånd baseras på en ”begäran” från 
piloten eller på den färdplan som flygtrafikledningen har tillhanda för respektive flygning. 
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2.4 Arbetsbeskrivning 

En flygledare anländer till sin sektorposition för avlösning efter att ha pratat med den taktiskt 
ansvariga arbetsledaren (Tactical Supervisor, förkortat TS) och kollat upp vilken position som 
står näst på tur att byta. Normalt sitter man bara i en persons bemanning men två personer då 
trafikmängden kräver det. Det normala när flygledaren anländer till sin position är att primärt 
observera radarvyn men också de övriga planeringsverktygen (se kapitel 2.7) för att snabbt få 
en överblick över den rådande trafiksituationen samtidigt som headsetet kopplas in för att 
kunna höra vad som försiggår på radion. Den flygledare som sitter i position briefar den 
avlösande flygledaren enligt punkterna från en checklista för överlämning. Det ska dock 
nämnas att överlämningen kan variera både i längd och noggrannhet mellan flygledare och 
beroende på trafiksituation trots att det finns en checklista med punkter som ska gås igenom.  
När checklistan gåtts igenom och den avlösande flygledaren känner att fullgod kontroll över 
situationen erhållits kopplar sittande flygledaren ur sitt headset och lämnar över positionen. 
Ibland stannar flygledaren som just blivit avlöst kvar en kort stund för att prata och eventuellt 
se att inga problem uppstår innan denne går iväg på rast. 

Väl i position ansvarar flygledaren för separation och upprätthållande av ett effektivt 
trafikflöde i sin sektor. Dels ska flygledaren känna till status på sin sektor dvs vilka 
restriktioner som gäller i form av upprättade restriktionsområden och farliga områden (AIP 
ENR 5) dels de ATS-flygvägar (AIP ENR 3.1) som färdplanerad flygtrafik ska följa (AIP 
ENR 3.0.5) samt vilka höjder som gäller för trafik som ankommer och lämnar sektorn enligt 
procedurer i drifthandboken, där ibland publicerade standardförfaranden för samordningsfria 
förfaranden. För att kunna leverera krävs också god kännedom om respektive luftfartygs 
prestanda för att kunna göra bedömningar hur snabbt de stiger/sjunker och svänger i olika 
situationer. Följaktligen har flygledaren många parametrar att ta hänsyn till. Dessa parametrar 
skall sedan koordineras efter bästa förmåga för att skapa ett säkert och effektivt trafikflöde. 

När flygtrafik ankommer till en sektor ropar den upp på frekvensen, flygledaren kvitterar 
radarkontakt och ger ett färdtillstånd samt markerar i flygledningssystemet (E2KE) att 
trafiken har mottagits genom att kvittera i etiketten. Etiketten innehåller information om 
aktuell färddata (färdplan och klareringar) och beskrivs närmare i kapitel 2.6 och 2.7. 
Utfärdandet av färdtillstånd sker i förhållande till rådande trafik, eventuella restriktioner på 
färdväg, aktuell färdplan och flödet i sektorn. I det enklaste fallet finns det inga restriktioner 
att beakta och trafiken får färdtillstånd utifrån färdplan. I andra fall ges flygtrafiken ett 
färdtillstånd i avsikt att separera från annan trafik eller i förhållande till restriktioner i 
luftrummet eller i flödet. Restriktioner i flödet sker vanligen på ankommande trafik för att 
sekvensera ankomster från olika håll för slutlig inflygning. För detta ändamål finns ett 
planeringsverktyg som heter MAESTRO och upplyser flygledaren om förseningens storlek. 

Ibland uppstår ett behov av att muntligt koordinera trafik mellan sektorer då de inte följer det 
vanliga mönstret. Det kan vara att en mottagande sektor gärna ser att föregående sektor stiger 
eller sjunker trafik innan den kommer till den egna sektorn för att det bättre ska passa med det 
övriga trafikflödet, en annan anledning kan vara att en sektor har gett inledande 
sekvenseringsåtgärder till en flygning och på så sätt avviker från normalförfarandet. Det kan 
finnas en mängd orsaker till att koordinering sker. Koordinering sker muntligt via interfon 
men kan göras via inmatning i gränssnittet via sk. vita värden under vissa förutsättningar. 
Värdet matas då in i flygningens etikett och bekräftas av berörd flygledare via etiketten. På så 
sätt sker en förändring i flygningens färdplan. Vita värden är ett snabbt sätt att kommunicera 
en viss parameter t.ex. höjd- eller kursavvikelse, utan att behöva göra det muntligt. Eftersom 
kommunikation via radio är det enda sättet att ge färdtillstånd till piloter är detta en kanal som 
helst hålls öppen så mycket som möjligt för den primära kommunikationen. Om flygledaren 
sitter nära varandra i lokalen sker ibland kommunikation direkt muntligt till varandra men det 
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beror på situation eftersom prat mellan personer kan ha störande effekt på andra flygledare. 
Likaså kan tänkas att det tar bort uppmärksamheten från skärmen när flygledaren vänder sig 
bort vilket inte alltid är lämpligt. 

2.5 Statisk och dynamisk information i den underliggande domänen 

Luftrummets utformning i form av flygvägar, sektorindelningar, restriktionsområden, 
flygplatsfaktorer och olika navigationshjälpmedel samt deras placering är alla beskaffenheter 
hos själva arbetsdomänen för luftfarten. Dessa är liksom markens beskaffenheter med 
byggnader, hav och landhöjningar motsvarande avgränsningar och geografiska landmärken 
för flygdomänen. Vissa av dessa är av mer statisk karaktär medan andra är mer dynamiska. 
Sektorutformningar, flygvägar, standardprocedurer och tillgängliga navigationshjälpmedel är 
alla exempel på faktorer av varaktig karaktär. Förändringar i deras tillstånd sker men är i 
relation till det tidsperspektiv en flygledare jobbar i statiska. Undantag från 
standardprocedurer sker liksom navigationshjälpmedel kan vara ur funktion eller under 
service, vissa flygleder har bestämda öppettider men i sammanhanget kan alla dessa betraktas 
som mer eller mindre statiska företeelser. 

Restriktionsområden, flygplatskonfigurationer och väder är däremot exempel på 
inskränkningar som är av mer dynamisk karaktär med direkta implikationer på arbetet. 
Restriktionsområdenas utsträckning är liksom sektorer i övrigt statiska, skillnaden är att vissa 
typer av restriktionsområden kan öppnas och stängas mer eller mindre regelbundet och 
därmed relativt snabbt förändra förutsättningarna för flygledaren. Den aktuella 
flygplatskonfigurationen, dvs vilka banor som är i användning på respektive flygplats inom 
närområdet påverkar vilka flygrutter som används inom sektorn. 

Väder är ytterligare en faktor som i varierande utsträckning påverkar arbetet. Typiska 
sommaroväder kan skapa oreda i lufthavet inte minst för små luftfartyg men även för större 
trafikflygplan som gärna undviker att flyga rakt igenom upptornande cumulinimbus moln. Ett 
problem med just oväder är att det utgör en restriktion som inte är synlig på flygledarens 
skärmar. Avancerad utrustning i flygplanen gör att dessa kan se och orientera sig runt ovädret 
och när det gör det avviker de från den färdlinje som flygledaren förväntar sig.  

Mest dynamik skapar av naturliga skäl flygtrafiken även om den följer vissa regelbundenheter 
och det faktum att flödet av trafik regleras på en högre nivå. Hur trafiken förflyter i realtid 
avgör också de strategier som en flygledare nyttjar för att underlätta sitt arbete. Vanliga 
strategier är spärrhöjd, fartreduktion, vektorering och övervakning. Spärrhöjd skapar 
höjdseparation mellan trafiken. Fartreduktion är ett sätt att åtskilja trafik längs samma rutt i 
horisontalplanet. Vektorering (kursändringar) används för att fördröja en flygning som 
exempelvis anländer för tidigt för inflygning eller för att styra en flygning runt någon form av 
hinder. Övervakning eller monitorering av en situation är den mest uppmärksamhetskrävande 
åtgärden och kräver kontinuerlig uppföljning av flygledaren men samtidigt kan det vara den 
mest effektiva för att minimera förseningar. 

2.6 Statisk och dynamisk information om flygningar 

En flygning representeras på flygtrafikledningens skärmar som en fyrkant med möjligheten att 
visa en prediktionslinje (PLT, Prediction Line Tool) i flygningens färdriktning och historik i 
form av en svans med historiska punkter efter kvadraten som visar flygningens tidigare 
positioner (se Figur 4). Prediktionslinjen (beskrivs i 2.7) är användbar för att uppskatta vart en 
flygning kommer befinna sig efter en viss tid (det är möjligt att justera tidsintervallet efter 
eget tycke och behov) samt för att tydligare se kursändringar. 
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Förutom den grafiska presentationen av position och kurs finns även en textetikett. I den 
exempeletikett som visas i Figur 4 ges flygningens identitet (SKX420), höjd samt tendens 
(330↓), klarerad flygnivå (190), höjd för överlämning (150) och hastigheten i knop (47) (se 
Figur 4). 

  
Figur 4 Exempel på en etikett.  

Etiketten motsvarar den grundläggande informationen om en flygning. Förutom dessa data 
förknippas en flygning även med en färdplan som är en beskrivning över vilka flygvägar, 
höjder och fix som en flygning ska passera från start- till måldestination. Det är den 
information flygledaren använder för att dirigera trafiken rätt i luftrummet. Den färdplan som 
en flygning initialt planerar kan under flygningens genomförande komma att justeras för att 
passa in i trafikrytmen. Ibland kan till exempel en flygning få en mer direkt rutt än vad som 
var färdplanerat för att flygledningen har möjlighet att ge genvägar. Under andra 
omständigheter tvingas flygledningen fördröja en flygning genom att reducera fart eller lägga 
flygningen i väntläge, ändra höjd för att erhålla separation till andra luftfartyg, omdirigera 
trafik pga sänkt sektorkapacitet etc. Små förändringar hör till det normala. 

Representationen av en flygning utnyttjar bland annat färgkodning för att avgöra flygningens 
status. Exempelvis är trafik som ej berör sektorn gråa dvs om de befinner sig utanför sektorn 
alternativt över eller under. De flygningar man ansvarar för är svarta, de flygningar som strax 
närmar sig sektorn är blå, de som man lämnat över ansvaret för till nästa sektor är bruna. 
Etiketterna används även för att kommunicera ansvar mellan flygledarna, detta sker genom att 
etiketterna byter färg. 

2.7 Flygledarens verktyg; externa representationer 

Det är genom verktygen eller de externa representationerna som flygledaren egentligen 
upplever och ser den process som regleras. Det är därför viktigt att känna till dessa verktyg, 
vad de representerar och hur de används. Några av dessa verktyg har redan omnämnts i 
förbifarten ovan andra inte men nedan ges en översiktlig beskrivning av de viktigaste. Notera 
att alla dessa verktyg är del av flygledningssystemet (E2Ke). Figur 6 nedan är en bild av en 
flygledarposition där de olika skärmarna presenterar olika information från 
flygledningssystemet. 



Figur 5 Arbetet som flygledare i ett komplex

I flygledararbetet är få eller inga handlingar automatiserade till skillnad från ex en 
cockpitmiljö där flera processer är automatiserade och kan utföras utan inblandning av 
människor. De system som finns tillhanda bidrar ist
som råder på arbetet. MAESTRO, STCA och MTCD 
hjälpsystem som hjälper operatören att uppfatta situationen och göra bedömningar men utför 
inte på något sätt några handlingar. MA
restriktioner till miljön medan STCA och MTCD är hjälpmedel för att övervaka potentiella 
konflikter.  

Figur 6 Flygledarens arbetsposition. 
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Arbetet som flygledare i ett komplext system; människa och teknik. 

I flygledararbetet är få eller inga handlingar automatiserade till skillnad från ex en 
cockpitmiljö där flera processer är automatiserade och kan utföras utan inblandning av 
människor. De system som finns tillhanda bidrar istället med att klargöra vilka restriktioner 
som råder på arbetet. MAESTRO, STCA och MTCD (dessa förklaras nedan) 
hjälpsystem som hjälper operatören att uppfatta situationen och göra bedömningar men utför 
inte på något sätt några handlingar. MAESTRO skiljer sig från de andra då de adderar 
restriktioner till miljön medan STCA och MTCD är hjälpmedel för att övervaka potentiella 
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cockpitmiljö där flera processer är automatiserade och kan utföras utan inblandning av 

ället med att klargöra vilka restriktioner 
(dessa förklaras nedan) är exempel på 

hjälpsystem som hjälper operatören att uppfatta situationen och göra bedömningar men utför 
ESTRO skiljer sig från de andra då de adderar 

restriktioner till miljön medan STCA och MTCD är hjälpmedel för att övervaka potentiella 
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Radarskärmen. En grafisk 2D representation av sektorn och de närmast omgivande 
sektorerna. En zoom-funktion gör det möjligt att öka eller minska upplösningen i de fall det 
anses nödvändigt. 

MTCD / CARD (Medium-Term Conflict Detection / Conflict And Risk Display) definieras 
av EUROCONTROL (EUROCONTROL, 2007a) som ett integrerat system med prediktiva 
verktyg som kontinuerligt utför beräkningar på flygningarnas banor i luften och hittar 
eventuella konflikter där flygbanor korsar varandra med för liten marginal samt presenterar 
dessa för flygledaren upp till 20 minuter i förväg. Systemet tjänar som ett minnesverktyg för 
handlingar som behöver utföras för att förhindra konflikter och på så sätt hjälper till att 
minska arbetsbelastningen genom att flygledaren inte behöver söka konflikter lika intensivt 
men också genom att konfliksituationer kan undvikas. Målet med MTCD är att öka 
kontrollförmågan genom att göra arbetet mer proaktivt istället för reaktivt och därigenom 
balansera arbetsbelastningen mellan taktiska uppgifter och planeringsuppgifter (ibid). MTCD 
varningar presenteras för flygledaren i en separat display (se Figur 6). 

STCA (Short Term Conflict Alert) Är ett säkerhetsnät i flygledarens arbete även om det här 
benämns som ett verktyg. STCA är i likhet med flygplanens TCAS (Traffic alert and 
avoidance system) ett säkerhetsnät som är tänkt att i sista stund upplysa om och hjälpa till att 
lösa en konfliktsituation. Ett STCA larm ger flygledaren i bästa fall upp till två minuters 
förvarning om att en kollision är nära. (EUROCONTROL, 2007b)  

Ett STCA-larm syns på flygledarens radarskärm i form av en markering runt de inblandade 
flygplanen tillsammans med en ljudsignal och är ett tecken för en situation som kräver 
omedelbar uppmärksamhet.  

MAESTRO är ett sekvenseringsverktyg som hjälper flygledarna att sekvensera ankommande 
trafik till Arlanda och Bromma för landning. Verktyget visar förseningstider och där det 
behövs även fartreduktion i en fallande stapel (se Figur 6). 

 
Figur 7 Prediction Line Tool 

Prediction Line Tool (PLT). Detta verktyg visar en prediktionslinje i form av en vektor ut 
från själva ”radarblippen” som utgör flygplanets position. Verktyget ställs in på att visa vart 
flygplanet förväntas befinna sig efter ett visst antal minuter som i bilden ovan 3 minuter vilket 
indikeras av indelningen på strecket. Prediktionen baseras på att luftfartyget bibehåller 
hastighet och kurs. PLT fyller förutom funktionen att visa ett flygplans uppskattade framtida 
position även funktionen som minne och uppmärksammare för flygledaren. Normalt läggs 
PLT ut för flygningar som är nära varandra och där man tydligt vill se utvecklingen till 
exempel ifall två flygningar närmar sig varandra och i så fall kommer behöva separeras. PLT 
gör också att en flygnings eventuella kursändringar syns tydligt på skärmen pga linjens 
utsträckning och den större rörelse som uppstår i förhållande till om PLT inte är utlagd och en 
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kursändring då främst syns i form av den svans med historiska positioner som syns efter 
”radarblippen”. 

Flight Leg (FLEG). Visar en flygnings färdplan som en visuell ruttbeskrivning med 
färdlinjer mellan flygningens brytpunkter samt ankomsttider presenterade i anslutning till 
dessa brytpunkter. Praktiskt för att snabbt få en överblick över hur en flygning har 
färdplanerat.  

Vektor, mätverktyg. En vektor kan läggas ut vart som helst på bakgrunden för att lättare 
uppskatta avstånd eller kopplas till två flygplansobjekt där avståndet för vektorn uppdateras 
dynamiskt. 

Elektroniska strippar (EFS). Den elektroniska strippen eller etikett som de vanligen kallas, 
innehåller information om en flygnings färdplan dvs start, destination, brytpunkter och höjder. 
Den flygledare som för tillfället äger ansvaret för flygningen kan manipulera strippen direkt, 
andra flygledare kan anhålla om förändringar och den som äger strippen kan godkänna 
förslaget, på så sätt har alla tillgång till strippen. I tidigare flygledarsystem har stripparna varit 
i pappersformat och hanterats i sk rack vilket forskning har visat att det finns både för- och 
nackdelar med (MacKay, 1999). Ytterligare en av dessa studier beskriver flygledning som ett 
distribuerat kognitivt system (Fields, Marti, Palmonari, & Wright, 1998) och ger även där 
förklaringar på hur systemet med bland annat strippar hanteras. Den stora skillnaden i 
jämförelse med pappersstrippar är att all information om en flygning finns elektroniskt och 
integrerat tillsammans med radarbilden som ett objekt och på så sätt följer alla ändringar som 
sker i systemet med flygningen från start till landning vilket inte var fallet med 
pappersstrippar då information avlägsnades i samband med att flygningen togs över av ett nytt 
kontrollorgan. Ytterligare en fördel är den samordning som kan ske direkt i systemet via 
etiketterna. Vissa likheter med det gamla strippsystemet finns överfört i elektronisk form 
vilket berörs nedan. 

Approach Sector List (ASL). Visar en lista med de flygningar som är aktuella för sektorn. 
Koordinerade flygningar står skrivet i svart text medan ännu inte koordinerade flygningar står 
med blå text och redan överlämnade i brun. Denna lista påminner delvis om det stripprack 
som tidigare fanns för pappersstrippar. Informationen i denna lista är redundant med den som 
finns i anslutning till ”radarblippen”, fördelen är att den sammanställer och presenterar viss 
information om aktuella flygningar på ett sätt som är mer fördelaktigt för vissa 
arbetsuppgifter. Bland annat kan flygledaren snabbt skapa sig en bild av flygningarnas 
inbördes höjder samt ankomsttider och aktuell inflygningsprocedur. När en rad i listan 
markeras accentueras även dess motsvarighet till objekt i radavyn. Listan kan på så sätt 
användas för att söka efter en anropsbeteckning och med accentuerings hjälp snabbt få fram 
positionen i radarvyn. Det omvända gäller naturligtvis om en flygning markeras i radarvyn 
blir den även markerad i listan vilket kan vara till hjälp för att snabbt få upp listinformationen. 
Dessa funktioner gör listan till ett praktiskt verktyg vid exempelvis överlämning där 
genomgång av listan säkerställer att övertagande flygledare har informerats om alla aktuella 
flygningar. 

Preactivation List. I denna lista befinner sig flygningar som ännu inte aktiverats som 
ankomster och oftast inte heller syns i radarvyn om inte flygledaren zoomar ut. Aktivering 
sker sedan automatiskt av E2kE några minuter före inträde i sektorn genom att flygningen 
skiftar färg från grå till blå vilket på sätt gör det lättare att urskilja och hitta samt att 
flygningen försvinner från listan för att istället dyka upp i approach sector list. Denna lista 
motsvarar på så sätt den tidigare versionen med pappersstrippar där stripparna skrevs ut en 
stund innan ankomst till sektorn för att underlätta flygledarens planeringsarbete. Med hjälp av 
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denna lista kan flygledaren skapa sig en uppfattning om hur trafikbilden kommer se ut lite 
längre fram i tiden. 

Departure List. Denna lista presenterar avgående trafik inom ansvarsområdet. 

Accentuering. En funktion som gör det möjligt att markera en flygning i E2KE och göra så 
att objektet tydligt framhävs. Denna funktion kan användas för samarbete mellan flygledare 
och som en personlig påminnelse genom att objektet sticker ut från de övriga. 

VCS (Voice Communication System) är ett integrerad kommunikationssystem för interfon 
och VHF radio. Kommunikation med flygplan i luften och andra flygledare sker genom VCS 
(Voice Communication System). Systemet har en touchdisplay med en knappsats där 
respektive sektor kan nås genom en knapptryckning. Återkoppling sker i form av att knappen 
ändrar färg för att tydliggöra vilken sektor som har ringts upp. Detsamma gäller för 
inkommande samtal där ikonen för uppringande sektor byter färg för att flygledaren ska 
kunna se vilken sektor det är som ringer innan de svarar. Kommunikation med piloterna sker 
antingen genom att trycka in sändarknappen som sitter på sladden till headsetet eller trycka på 
den fotpedal som finns under bordet. Kommunikation sker i bägge fallen genom headsetet 
vilket gör att kommunikation från andra flygledare och piloter hörs samtidigt. 
Kommunikation med piloter sker via VHF-bandet vilket tekniskt sett bara gör det möjligt att 
sända en part i taget medan de mellan flygledare är möjligt att kommunicera simultant. Det 
brukar kallas dubbelsändning när två parter försöker sända simultant via VHF-bandet och det 
gör att sändningarna stör ut varandra. Detta är normalt inte något problem men något som 
förekommer. 

Kamera för starter. För flygledaren i sektor 2 finns en särskild skärm kopplad till en kamera i 
Arlanda tornet som visar de aktuella pappersstripparna där i realtid. Den är till hjälp för att se 
vilka starter som är på gång och som inom en snar framtid kan komma att beröra den egna 
sektorns trafik. På så sätt kan flygledaren planera trafiken med hänsyn till starterna som ännu 
inte syns på radarn.  

2.8 Organisation och samarbete 

Flygledaren ansvarar för trafiken i det egna luftrummet men det innebär inte att man opererar 
oberoende av andra flygledare. Med jämna mellanrum är en position dubbelbemannad med en 
planeringsposition (planner controller) med ansvar för den mer långsiktiga planeringen och 
konfliktsökningen medan den verkställande flygledaren (executive controller) ansvarar för 
situationen i sektorn just nu och utfärdar färdtillstånd till flygningarna samt upprätthåller 
separationen mellan dem. När det enbart är en persons bemanning ansvarar flygledaren för 
alla uppgifter. 

För att trafiken ska flyta på bra krävs även samarbete mellan angränsande sektorer. I ATS 
drifthandboken finns vad som kallas samordningsfria förfaranden definierade mellan olika 
sektorer, dessa innebär att det finns en skriven överenskommelse som ska följas för att 
underlätta arbetet mellan två sektorer så att överflödig kommunikation som tar tid utelämnas. 
Exempel på samordningsfritt förfarande är sektor 2 som har samordningsfritt med sektor 1 
och ska överlämna trafik söderut mot sektor 1 som färdplanerat FL 280 eller lägre stigande 

till färdplanerad höjd (LFV, 2006a). Vid de tillfällen som det inte finns samordningsfria 
förfaranden kommunicerar flygledarna med varandra via interfon för att trafiken ska 
överlämnas korrekt. Uppstår det frågor gäller hellre fråga en gång för mycket än en gång för 
lite. 

Flygledaren kommunicerar naturligtvis även med piloterna. Denna kommunikation följer en 
standardiserad fraseologi på flygengelska som är till för att förenkla kommunikationen och 
förståelsen. Radion har som tidigare nämnts sina begränsningar vilket gör att 



kommunikationen måste vara snabb och effektiv för att inte sändningsvägarna ska uppehållas 
mer än nödvändigt i synnerhet då radion är det viktigaste verktyget för att kunna påverka 
trafiken. 

Vid sidan om andra flygledare och piloter är skiftledaren en viktig person. Skiftle
informerar flygledaren om trafikbelastningen, när restriktionsområden öppnas etc. och ser till 
att arbetet runt om kring fungerar.

På detta sätt är flygledning ett lagarbete där alla aktörer är viktiga för att arbetet ska fungera 
effektivt och säkert. 

 ovan illustrerar den organisation och det team av människor som flygledaren är en del av.

Figur 8 Arbetet som flygledare i ett komplext system; människa och organisation.

 

2.9 Områdeskontrolltjän

Specifika förhållanden råder i respektive sektor, luftrummets utformning i förhållande till 
angränsande sektorer, antalet leder som passerar sektorn, antalet korsande leder och därmed 
risk för korsande konflikter samt
ATC. 

I Figur 9 ges en skiss över den geografiska utsträckningen av sektor 2. Heldragna svarta 
illustrerar gränsen för olika höjdskikt och röda linjer utgör gränsen för militärt 
restriktionsområde. Streckad linje visar de vanligaste flygvägarna i sektorn.
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Figur 9 En skiss över sektor 2 med geografisk utsträckning. 

Sektor 2 hanterar bland annat ankomster söderifrån för landning Arlanda och Bromma. För att 
åstadkomma ett ordnat flöde till Stockholm TMA via TRS (en radiofyr) används vanligen 
fartreducering och svängar. Hjälpmedlet MAESTRO ger information om fartreduktion och 
förseningstider. Är det fråga om större förseningar kan holding tillgripas. Positionen är 
normalt bemannad med en person men kan då trafikbilden är komplex eller då den 
volymmässigt ställer krav på högre bemanning även bemannas med hjälppositionen P2. 

Sektor 2 har ansvar för att ankomster till Arlanda passerar TRS (den punkt där flygningarna 
påbörjar inflygningen) på rätt höjd i förhållande till den bana som är i användning. Om bana 
01 är i användning kommer flygningarna ha kortare väg att flyga innan de når fram till 
landningsbanan och ska därför vara på lägre höjd redan när inflygningen påbörjas än om 
landning sker på bana 19 eller 26. Vid TRS tar standardiserade inflygningsprocedurer vid. 
Dessa är till för att främja ett välordnat trafikflöde där alla följer samma inflygningsrutt och 
håller någorlunda samma hastighet och höjd vilket möjliggör en effektiv planering för 
flygledningen.  

Speciellt för sektor 2 gäller t.ex. att startande trafik från Bromma Flygplats som stiger snabbt 
kan komma i konflikt med sjunkande trafik på inflygning till Arlanda Flygplats, något som får 
flygledaren att erfarenhetsmässigt använda olika strategier och planera sitt arbete beroende på 
vilka banor som för stunden är i användning. 
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3 Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel avhandlar för studien relevant teoretisk bakgrund. En genomgång görs av tidiga 
HRA modeller som ofta relateras till även i nyare modeller inom ATC domänen. En kort 
introduktion ges till CSE som genomsyrar synen på vad ett system är och hur ett system 
definieras vilket är viktigt för att förstå hur FRAM tillämpas som ett systemperspektiv på 
olyckor. Läsaren ges även en generell indelning av olycksmodeller för orientering inom 
ämnesområdet. Slutligen beskrivs tillämpningen av FRAM vilket är den modell som använts i 
studien. 

3.1 Risk 

Vad menar vi när vi säger att något är eller utgör en risk? Att det finns en möjlighet att något 
kan inträffa, vanligen förknippat med ett negativt utfall kanske en olycka. Inblandning av 
sannolikhet är vanligt i många modeller där resultatet för en risk ska ligga under ett bestämt 
gränsvärde för att anses godtagbart ur risksynpunkt. Risk är en välanvänd term med en vag 
definition. Det kan referera såväl till en kvalitativt identifierad fara som till den mer 
kvantitativa matematiska representationen av nivån av säkerhet som en kombination av 
sannolikheten för ett oönskat utfall och allvarligheten av utfallet. (Huang, 2007, s. 67)  

Hollnagel (2004, s. 178) ser en risk som en tredelad entitet som vi måste förstå om vi vill 
förhindra olyckor. Först och främst måste vi kunna identifiera problemet, vilket inte alltid är 
så lätt. Om risken har identifierats är det då möjligt att förutse konsekvenserna och dess 
storlek samt finns det någon möjlig åtgärd för att hantera risken exempelvis i form av 
barriärer. 

Målet med en riskanalys är att förebygga olyckor och ohälsa genom att identifiera riskfyllda 
tillstånd i systemet och identifiera de händelser som föranleder att systemet kan komma att 
befinna sig i riskfyllda tillstånd samt identifiera konsekvenserna och sannolikheten för dem 
(Rollenhagen, 1997, s. 179).  

3.2 HRA 

Det finns en mängd olika discipliner som behandlar risk och säkerhet utifrån olika perspektiv. 
De tidiga metoderna för att utföra Human Reliability Analysis (HRA) hade ursprungligen som 
mål att ta fram värden för sannolikheten att ett fel skulle uppstå i en given situation (HEP, 
Human Error Probability), vilket användes som en del i Probabilistic Safety Assessment 
(PSA) inom till exempel kärnkraften (Hollnagel E. , 1998). Dessa metoder har ofta utgått från 
en väldigt teknisk syn på människan där traditionen varit att beskriva människan på samma 
sätt som man beskriver andra maskinkomponenter. Således betraktas även människan som en 
kontextfri komponent som likt teknik kan orsaka fel och sannolikheten för denna 
felbenägenhet kan beräknas (ibid). 

I senare metoder och modeller har insikten vuxit fram att det inte är tillräckligt att enbart se 
till individens felbenägenhet utan hänsyn måste även tas till kontexten som individen befinner 
sig i. Därför har gränserna för analysenheten förflyttats och systemet betraktas som en 
sammansättning av människa, teknik och organisation där inriktningen på människan snarare 
har en psykologisk eller beteendemässig bakgrund (ibid).  

I vissa metoder är sannolikheten för att fel uppstår viktigt att kunna beräkna i andra fall räcker 
det med en kvalitativ uppskattning av risken och därifrån kan man sedan direkt överväga 
åtgärder utifrån hur allvarliga konsekvenserna skulle bli (Hollnagel E. , 1998). 
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3.2.1 Varför behövs risk och olycksmodeller för människor? 

Människan utgör en central roll i såväl design och implementation som kontroll och vidare 
underhåll av alla typer av säkerhetskritiska system. Exempel kan vara inom 
kärnkraftsindustrin, flygindustrin och moderna sjukhus. Erfarenhet visar att överallt där en 
mänsklig handling eller avsaknad av handling kan orsaka en händelse eller på annat sätt 
påverka förloppet hos en process finns det skäl att på ett systematiskt sätt angripa 
tillförlitligheten i det mänskliga handlandet (Hollnagel E. , 1998, s. 22; Hollnagel E. , 2004). 

För att kunna beskriva och analysera den mänskliga interaktionen med teknik är det 
nödvändigt att ha en modell för hur den mänskliga komponenten fungerar. En sådan modell är 
dessutom nödvändig för att ge en förklaring till hur vårt agerande och vår prestation formas 
under olika omständigheter (Hollnagel E. , 1998).  

3.2.2 Mänskliga felhandlingar 

Då första generationens HRA-metoder fick kraftig kritik bland annat för bristande 
psykologisk realism och brister i bakomliggande antaganden om mänskligt beteende växte 
nya metoder fram med större koppling till psykologiska faktorer (Hollnagel E. , 1998). Det 
finns därför ett flertal modeller som beskriver människan som en informationsprocessande 
enhet, även om detta inte är den enda ansatsen för att förklara mänskligt beteende. Dessa 
utgör i olika grad en utökning av stimulus-organism-respons paradigmet som elementärt delar 
in informationsprocessen i en sekvens av bearbetningssteg från perception till beslutsfattande 
och handling (Hollnagel & Woods, 2005) De används på olika sätt för att förklara 
uppkomsten av felhandlingar genom att peka på var i informationsprocessen som bristen 
uppstått. 

Bland de som vanligen refereras inom flygdomänen hittar vi Wickens 
informationsprocessmodell som huvudsakligen byggs upp kring de tre stegen a) perception 
som involverar upptäckandet av stimulus och igenkänning av systemets tillstånd; b) 
beslutssteget där informationen processas och ett beslut fattas baserat på tillgången på 
information i arbetsminnet; c) responssteget är det slutliga steget där en handling väljs och 
utförs. Dessa representerar distinkta steg i informationsprocessen. (Hollnagel E. , 1998) 

 
Figur 10 Förenklad informationsprocessmodell 

En annan modell är Rasmussens trappstegsmodell av beslutsfattande (SLM, the Step Ladder 
Model) som även den baseras på en förväntad sekvens av mentala operationer som är 
inblandade i beslutsfattandet (Vicente, 1999). Det centrala temat  i trappstegsmodellen är att 
det finns genvägar eller strategier i beslutsprocessen som gör att alla informationsprocessande 
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steg inte behöver genomföras (ibid). Det är mycket tack vare dessa genvägar i modellen som 
den blivit så attraktiv för att förklara uppkomsten av felhandlingar (ibid).  

 
GEMS (Generic Error-Modelling System) är ett klassificeringsschema för felhandlingar 
utvecklat utifrån Rasmussens SRK taxonomi (skicklighetsbaserade, regelbaserade och 
kunskapsbaserade fel). Respektive feltyp kopplas till de olika nivåerna av 
informationsbearbetning. Reason gör därmed en distinktion mellan handlingars avsikter. 
Skicklighetsbaserade fel härstammar från rätt avsikt men fel utförda handlingar medan 
misstag rör högre ordningens kognitiva funktioner där avsikten redan från början är felaktig 
på grund av kunskapsbrist eller felaktigt applicerade regler. (Reason, 1990). 

Gemensamt för dessa modeller som beskriver människan som en informationsprocessande 
enhet är att de fokuserar på kognitiva faktorer i mänskliga felhandlingar i motsats till att se 
handlingar som en konsekvens av kontexten (Hollnagel E. , 1998). 

Enligt Hollnagel (1998) bygger flera av de tidiga HRA modellerna (exempelvis THERP 
(Technique for Human Error Rate Prediction)) på ett teoretiskt klassificeringssystem som är 
byggt för att passa ihop med PSA snarare än för att återspegla det mänskliga beteendet så som 
det faktiskt fungerar. En fokusering på det mänskligt felhandlandet kan i mångt och mycket 
ses som en konsekvens av analysens representation som ett händelseträd. Varje steg i ett 
händelseträdet äger rum i ett separat vakkum och reduceras till ett binärt utfall, korrekt eller 
inkorrekt. Det är en kraftig förenkling av hur sekvenser av mänskliga handlingar uppkommer 
vilket försvårar arbetet med att hitta effektiva åtgärder (Hollnagel E. , 2002). Det leder enligt 
Hollnagel (1998, s. 50) också till kategorier av fel som inte konsekvent gör åtskillnad mellan 
manifesterade fel och deras orsaker. Därför borde mänskliga fel (human errors) ses som de 
sätt på vilka männskliga felhandlingar kan yttra sig i en specifik kontext snarare än som egna 
felkategorier (ibid). Hollnagel (1998) menar därför att förklaringar till mänskliga handlingar 
måste utgå ifrån kontexten i högre grad. 

Det viktiga i HRA borde därför inte vara att hitta vilka mekanismer som kan leda till att 
specifika felhandlingar uppstår. Behovet ligger snarare i att hitta ett analysverktyg som 
beskriver de komplexa interaktionerna mellan den mänskliga kognitionen och situationen 
eller kontexten på ett sådant sätt att så väl korrekt som inkorrekt handlande förklaras (ibid). 
Att hitta en gemensam teori för uppkomsten av varierat handlande, snarare än en specifikt för 
felhandlande. Ernst Mach (1905, citerad i Reason, 1990) uttryckte detta på ett bra sätt 
”Knowledge and error flow from the same mental sources, only success can tell one from the 

other”.  

Det är också därför termen ”mänskliga fel” (human error) länge varit omtvistad i fråga om 
orsak till olyckor och incidenter (Hollnagel E. , 1983). Det framgår inte minst från citat nedan. 

The term”human error” covers all activities or omissions of a 

person that result into something either undesirable or that have 

the possibility of causing something undesirable, … This definition 

of the human error is taken in the context of the system, even 

though the main factors that contribute to an error, for example, 

can be due to absence of ergonomic design, procedures, training, 

or a combination of the above. This is why no guilt should be 

connected with the term “human error (Swain citerad i Sträter 
(2005)). 
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3.3 Behovet av nya modeller för att förklara mänskliga handlingar 

Kraven på nya modeller kan bland annat hämtas ur sammanställning av kritiken mot 
föregångarna (Swain, 1990; Dougherty, 1990 refererade i Hollnagel, 1998). Kritiken riktas 
framförallt mot de tidigare HRA modellerna och innefattar bland annat bristen på korrekt 
data, inkorrekta prediktioner (som en följd av de tidigare), bristande psykologisk realism och 
bristande hantering av faktorer som kan tänkas påverka den mänskliga prestationen där ibland 
ledningsfunktioner, attityder, organisatoriska faktorer, kulturella skillnader och irrationellt 
beteende. 

Tendensen är tydlig, det krävs modeller som bättre förklarar beteendet i komplexa system i 
samspelet mellan människor, teknik och organisation snarare än beteendet hos en enskild 
individ. Människors beteende är inte uteslutande reaktivt och därför räcker det inte att förklara 
mänskligt handlande utifrån vad som försiggår mellan perception och handling (Hollnagel E. , 
1998). Teorier kring handling utifrån ett informationsprocessparadigm skapar en reaktiv syn 
på mänskliga handlingar som inte är representativa för komplexa system om ens för enklare 
system (ibid).  

”…we are beginning to have some understanding of the cognitive 

bases of human error: but we still know very little about how 

these individual tendencies interact within complex groupings of 

people working with high-risk technologies. It is just these social 

and institutional factors that now pose the greatest threat to our 

safety. But perhaps it was always so.” (Reason, 1990, s250) 

Hollnagel & Woods (2005) menar att en syn på människan som en kompetent varelse ska 
fokusera på hur förutsättningarna ställs mot kraven i situationen. I komplexa dynamiska 
system är förutsättningarna föränderliga och det kräver att systemet kan anpassa sig till de 
aktuella omständigheterna. I förmågan till anpassning finns också en inneboende risk för att 
fel kan uppstå som en konsekvens av att förutsättningarna inte är tillräckligt väl utformade för 
att möta kraven och behoven (Hollnagel E. , 2004). Av den anledningen är det fel att bara leta 
efter och betrakta mekanismer för felhandlande i tron att därigenom öka säkerheten i 
sociotekniska system (ibid). Detta perspektiv annammas inte minst i Cognitive Systems 
Engineering (beskrivs i kapitel 3.4 nedan).   

3.4 Cognitive Systems Engineering 

Andra sätt att angripa risker och olyckor är utifrån ett systemiskt perspektiv, något som blivit 
allt vanligare med åren. Forskarvärlden tycks ganska enad om att det är en nödvändighet att 
angripa dessa frågor i ett vidare perspektiv än bara utifrån individen. Ett av dessa perspektiv 
är CSE (Cognitive Systems Engineering) som förespråkas av Hollnagel & Woods (2005).  

CSE kom delvis som en reaktion på informationsprocessparadigmet. Människan ses som en 
målorienterad och förutseende agent vars handlingar minst lika mycket baseras på vad som 
förutses eller förväntas. Fokus ligger på hur människor hanterar komplexa processer och 
högteknologiska system, och har tillkommit för att skapa ett bättre ramverk för design och 
utvärdering av människa-maskin system där arbete idag består av mer tänkande och mindre 
handling (ibid). 

CSE innebär enligt Hollnagel & Woods (ibid) ett fokusskifte från att se människor och 
maskiner som separata enheter till att se dessa som sammansatta system som utövar kontroll 
genom funktioner som är externa i förhållande till det sammansatta systemet. Det som blir 
intressant att beskriva är hur den sammansatta ensemblen av människa-maskin presterar 
snarare än hur de interagerar med varandra. Analysenheten är den emergenta process som 
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uppstår i skärningen mellan människor, teknik och arbete vilken inte kan studeras genom att 
se på delarna var för sig (Woods & Hollnagel, 2006). 

Ett sammansatt kognitivt system (Joint Cognitive System, JCS) består av åtminstone ett 
kognitivt system och en artefakt eller två kognitiva system. Det kan till exempel vara en 
bilförare och en bil i samspel eller två människor som utför en uppgift tillsammans. Systemet 
definieras utifrån sina funktionella egenskaper snarare än sin struktur (ibid). 

Karaktäristiskt för ett JCS är att systemet uppvisar ett målinriktat beteende och strävar efter 
att bibehålla kontrollen, det är vad som avses med kognition i CSE. Därför kan även maskiner 
uppvisa artificiella kognitiva beteenden i den bemärkelse att de är målinriktade. I ett moget 
system baseras detta på en igenkänning av situationen och tillhörande stereotypa responser 
justerade för att passa den aktuella situationen. I andra fall tvingas systemet adaptera till 
omständigheterna i situationen och som en sista utväg kan systemet tvingas prova sig fram för 
att återgå till ett normaltillstånd. (Hollnagel & Woods, 2005, s. 62)  

Kognition i det här sammanhanget är alltså inte bara något som äger rum i huvudet på 
människor utan är snarare den kontrollprocess och de aktiviteter genom vilka ett sammansatt 
kognitivt system hanterar komplexiteten och uppnår målen utifrån de förutsättningar och 
resurser som finns i kontexten (ibid). CSE anammar liksom dynamiskt beslutsfattande tanken 
om att arbetet kan beskrivas utifrån kontrollteori.  

COCOM (Contextual Control Model) är en cyklisk modell som representerar hur systemet 
bibehåller kontrollen över vad det gör och beskriver de nödvändiga stegen som krävs för ett 
kontrollerat utförande(Hollnagel & Woods, 2005). Modellen betonar att kontexten är 
avgörande för vilken handling som väljs. Återkoppling i ett JCS baseras på såväl direkt- som 
förväntad återkoppling (feedback och feedforward kontroll). Kontexten existerar både i form 
av arbetsmiljön och som en aktuell föreställning som systemet upprätthåller av omvärlden. 
Den aktuella föreställningen som systemet upprätthåller benämns av Hollnagel & Woods 
(2005) som construct  för att betona att det handlar om en representation av temporär karaktär 
och som avsiktligen konstruerats som ett underlag för handling. Den aktuella föreställningen 
är på samma gång både en reflektion och en skapelse av omgivningen (ibid). 

 
Figur 11 En grundläggande cyklisk modell för mänskliga handlingar. Fritt översatt från (Hollnagel & Woods, 2005, s. 
20) 

En viktig konsekvens av att fokusera på JCS är att systemgränsen explicit måste definieras, 
både i förhållande till omgivningen eller kontexten och systemets delar i förhållande till 
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varandra (Hollnagel & Woods, 2005). En avgränsning av ett JCS beror på syftet med 
analysen. Två kriterier kan användas för att avgöra vilka objekt som bör inkluderas i systemet. 
Det första är om objektet är viktigt för systemets funktionalitet och uppvisar stor variabilitet, 
då bör det inkluderas. Det andra är om objektet effektivt kan kontrolleras av systemet, då bör 
det inkluderas som en del av systemet annars bör det ses som en del av omgivningen. 

Ett viktigt skäl till att variabilitet uppstår är för att människor hela tiden strävar efter att 
optimera sin prestation. Dessa optimeringar innebär att människor hittar genvägar eller 
förenklingar som spar tid och ökar effektiviteten. För det mesta förknippas detta med ett 
positivt beteende men dessa optimeringar kan ibland leda till oönskade händelser. Hollnagel 
kallar dessa för efficiency-thoroughness trade-off principals (ETTO), balansgången mellan 
effektivitet och noggrannhet. (Hollnagel E. , 2004) 

När kraven från omgivningen ökar krävs att systemet kan anpassa sig till de nya 
förutsättningarna vilket sker genom ETTO-principer. Exempel kan vara att personen spar tid 
och resurser genom att anta att en situation kommer utvecklas som brukligt utan att 
dubbelkolla detta. Läsaren hänvisas till Hollnagel (ibid) för en utförlig beskrivning av 
principerna. 

3.5 Dynamiskt beslutsfattande 

Dynamiskt beslutsfattande är liksom CSE en modell sett utifrån ett kontrollperspektiv. Med 
utgångspunkt från kontrollteori presenterar Brehmer, Andersson, Hendel, & Sylvian (2003) i 
en studie de sju viktigaste dimensionerna i flygledarjobbet. Sätta upp mål och vara fokuserad, 
kunna representera händelser i flöden och processer (god situationsmedvetenhet), 
kommunicera och samarbeta med andra, lagra och erinra information från minnet, fatta beslut, 
förutse problem (planera och identifiera problem), anpassa lösningar efter situationen. I 
synnerhet handlar flygledarens jobb om att skapa sig situationsmedvetenhet om luftrummet 
och händelserna i det.  

Dynamiskt beslutsfattande karaktäriseras av att beslut fattas i realtid i situationer som kräver 
en serie beslut där besluten är beroende av varandra och där tillståndet i världen förändras 
både autonomt och som en konsekvens av utförda handlingar. Med beslutsfattande sett ur ett 
kontrollperspektiv skapas en grund för vilka villkor som måste uppfyllas för att uppnå 
kontroll, dessa i sin tur identifieras med exempelvis en mål-medel analys. För effektiv 
kontroll krävs att måltillståndet är tydligt och att den som utövar kontroll har tillräckliga 
resurser eller medel för att åstadkomma förändringar. Det krävs även att systemets nuvarande 
tillstånd (luftrummet och trafiken) kan identifieras och att den som utövar kontroll har en 
korrekt modell av vad konsekvenserna av en viss handling innebär och får för effekt. (Ibid) 

Enligt Brehmer et al (2003) kan det kontrollteoretiska synsättet användas för att beskriva de 
krav som uppstår i dynamiskt beslutsfattande och även de villkor som krävs för att uppnå 
kontroll. 

3.6 Generella olycksmodeller 

Det finns flera olika metoder för att utreda olyckor och identifiera risker och dessa avspeglar 
en underliggande modell. Hollnagel refererar till olycksmodeller som ett stereotypt sätt att 
tänkta kring olyckor och dess uppkomst (Hollnagel E. , 2003).  

En modell utgör ett ramverk för att kunna kommunicera om olyckor och riskers natur oavsett 
om modellen är uttalad eller ej (Hollnagel E. , 2004).. Det finns i grund och botten en 
föreställning eller ett antagande om vad som är orsaken till en händelse. Detta blir uppenbart 
inte minst i olyckssammanhang då synen på olyckor avgör hur vi ser på människans 
inblandning i olyckor (Hollnagel E. , 2004; Rollenhagen, 1997; Hollnagel E. , 2003). 
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Hollnagel (2004) ger en historisk tillbakablick på förklaringar till olyckor där det tydligt 
framgår att olyckor i allt större utsträckning har kommit att attribueras till mänskliga och 
organisatoriska faktorer framför rent tekniska fel. Från slutet på 70-talet och framåt anses den 
mänskliga faktorn och de organisatoriska faktorerna bära ansvaret för de flesta orsakerna till 
olyckor (ibid) 

De olika metoder som har växt fram under årens lopp kan enligt Hollnagel delas in i tre 
generella olycksmodeller; sekventiella-, epidemiologiska- och systemiska olycksmodeller 
(Hollnagel E. , 2004).  

3.6.1 Sekventiella olycksmodeller 

Den enklaste typen av olycksmodell är den sekventiella där olyckan beskrivs som en kedja av 
på varandra följande händelser som leder fram till en olycka. Det klassiska exemplet är 
Dominomodellen (Heinrich, 1931, refererad i Hollnagel 2004) där varje bricka representerar 
olika faktorer. En bricka som faller motsvarar en oönskad händelse och propagerar i likhet 
med domino genom systemet och leder till en olycka. Principen är att spåra händelseförloppet 
bakåt från själva olyckan för att på så sätt finna den utlösande grundorsaken, precis som det i 
domino finns en första bricka som faller och får det efterföljande att också falla. 

Att förhindra en olycka är detsamma som att ta bort en bricka så att kedjan bryts. 
Beskrivningen fokuserar på de barriärer som brustit och utelämnar övrig information 
(Hollnagel, 2004).  

De vanliga sättet att representera olyckor i sekventiella modeller är genom händelseträd 
(Hollnagel E. , 2004). Händelseträdet representerar förloppet som en enskild sekvens av 
händelser eller fel som leder fram till en olycka och har inte möjlighet att representera 
alternativa händelseförlopp eller parallella skeenden. Varje steg är binärt, handling lyckas 
eller misslyckas. 

Hollnagel (2004) beskriver sekventiella modeller som attraktiva i det avseendet att det är lätt 
att följa argumentationen i termer av orsak och verkan samt att det är enkelt och intuitivt att 
representera grafiskt, vilket är en stor fördel. En nackdel med denna modell är att det kan 
uppstå ett sökande efter en utlösande faktor eller en grundorsak (root cause) vare sig en sådan 
finns eller ej (ibid). Ytterligare en nackdel med den sekventiella modellen är att den bara 
tenderar att ta hänsyn till faktorer som äger rum lokalt kring olyckan i tid och rum, dessutom 
beskrivs händelserna som onormala, oväntade eller som felaktiga beteenden (ibid). Detta får 
lätt till följd att om tekniska fel kan uteslutas så måste människan varit orsaken till olyckan, 
enligt principen om komponentfel (ibid). 

3.6.2 Epidemiologiska olycksmodeller 

En alternativ modell till den sekventiella är den epidemiska som beskriver en olycka i analogi 
med en sjukdom där vissa faktorer är aktiva (uppenbara) och andra är latenta (dolda) men 
existerar samtidigt i tid och rum. Reason (1990) introducerade en distinktion mellan aktiva fel 
som förknippas med operatörsfel och latenta tillstånd som är förutsättningar skapade i ett 
tidigare skede distalt från själva olyckstillfället.  

Epidemiologiska olycksmodeller kan ses som utökade sekventiella olycksmodeller som tar 
hänsyn till orsaksfaktorer som är distala från själva händelseförloppet och har därmed en 
utökad omfattning som inkluderar även design- och underhållsaktiviteter. 
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Figur 12 Swiss Cheese Model, fritt översatt från (Reason, 1990) 

En välkänd modell är the swiss cheese analogy (Reason, 1990). Sociotekniska system liknas 
med multipla ostskivor sida vid sida där hålen i ostskivorna motsvaras av någon form av brist 
på en viss nivå i ett system. Nivåerna går från organisatoriskt beslutsfattande ner till osäkra 
handlingar. Under olyckliga omständigheter befinner sig hålen i linje med varandra och en 
bana skapar en möjlighet för en olycka att äga rum genom att alla barriärer har brustit. 

Det faktum att större olyckor i skyddade system sällan eller aldrig orsakas av en isolerad 
faktor för tanken till en liknelse mellan komplexa sociotekniska system och de inneboende 
patogen som orsakar sjukdomar i den mänskliga kroppen. Metaforen lägger tonvikten vid 
orsaksfaktorer som finns latent i systemet redan tiden före en olycka inträffar. (ibid) 

Dessa modeller uppstod som ett svar på ett det ökade behovet av kraftfulla modeller för att 
förstå en rad omfattande olyckor som inträffade i slutet på 70-talet och i början på 80-talet 
däribland kärnkraftsolyckorna Three Mile Island och Chernobyl samt gasutsläppet i Bhopal. 
De epidemiska olycksmodellerna skiljer sig från de sekventiella på i huvudsak fyra punkter 
(Hollnagel, 2004). 

 

- Prestationsavvikelser. Begreppet osäker handling (unsafe acts) betraktades som 
synonymt med mänskliga fel (human error) men har gradvis bytts ut mot 
begreppet prestationsavvikelse (performance deviations). Termen har fördelen av 
att vara applicerbar på såväl människor som teknik och dessutom mindre laddat än 
att säga mänskligt fel. Termen är dessutom neutral så till vida att det kan röra sig 
om avvikelser i både positiv och negativ bemärkelse vilket gör att det inte krävs en 
separat kategori för att beskriva de händelser som anses felaktiga. 

- Omgivande faktorer. Den epidemiska modellen tar även hänsyn till de omgivande 
faktorer som kan påverka prestationen så att avvikelser uppstår. I förhållande till 
grundorsak (root cause) som berördes tidigare kan dessa faktorer ses som ett sätt 
att göra analysen mer öppen för faktorer som kan påverka en viss händelse. 

- Barriärer. En barriär kan hindra oväntade konsekvenser från att inträffa genom att 
stoppa händelseutvecklingen i sista sekund. Tänkandet i barriärer kan också 
tillämpas för att beskriva barriärer som hindrar utvecklingen i ett tidigare skede. 
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- Latenta tillstånd. Denna benämning kommer ursprungligen från latenta fel som 
kom från distinktionen mellan aktiva och latenta fel (Reason, 1990). Det som 
definierar ett latent förhållande är att de finns i systemet redan innan en olycka 
inträffar. De brukar attribueras till grundläggande organisatoriska processer i form 
av design, procedurer, underhåll, utbildning, kommunikation och liknande. Aktiva 
fel däremot brukar betraktas som den omedelbara orsaken till en olycka.  

Epidemiska modeller är värdefulla i den mening att det utgör en grund för att diskutera mer 
komplexa samband i olyckor, mycket tack vare införandet av latenta tillstånd som inte kan 
beskrivas i enkla kausala kedjor (Hollnagel E. , 2004). Det går att se epidemiska 
olycksmodeller som en utökning av de sekventiella på så sätt att de latenta faktorerna är 
bidragande omständigheter till uppkomsten av en olycka och där de latenta faktorerna har 
funnits i systemet lång tid före olyckan inträffade. Det gör att analysen inte handlar om att 
hitta enkla samband utan tar hänsyn till komplexa interaktioner mellan olika faktorer. Detta 
till trots följer de epidemiska modellerna samma principer som de sekventiella modellerna 
med linjära kausala samband.  

Epidemiska modeller kan representeras i felträd som har vissa likheter med händelseträd. 
Skillnaden är att felträd kan representera parallella händelser eller latenta tillstånd med hjälp 
av noder. (ibid) 

3.6.3 Systemiska olycksmodeller 

Den tredje typen av olycksmodeller är de systemiska olycksmodellerna. Dessa modeller 
strävar på olika sätt efter att beskriva det karaktäristiska beteendet hos det helhetliga systemet 
snarare än att beskriva systemets orsak-verkan mekanismer eller epidemiska 
faktorer(Hollnagel E. , 2004). 

Influenserna till de systemiska modellerna har sina rötter i bland annat kontrollteori, kaosteori 
och i fallet med FRAM är det stokastisk resonans (ibid). Dessa utesluter inte kausal verkan 
men betonar att orsakerna kan vara av betydligt mer diffus karaktär och gradvisa. 
Förändringar äger rum över tid och avvikelser kan förstärka varandra, därför kan en liten och 
till synes obetydlig initial händelse förstärkas och leda till allvarliga konsekvenser om 
förhållandena är de rätta. Sociotekniska system är icke-linjära i det avseendet att systemets 
utfall inte står i proportion till systemets input och skiljer sig därmed kraftigt från tidigare 
linjära modeller. 

Istället för att göra en strukturell uppdelning av systemet anammar systemtänkandet en 
funktionell uppdelning som baseras på en övergripande förståelse för hur systemet fungerar. 
(Rollenhagen, 2005, s. 245; Hollnagel E. , 2004). Enligt Dekker (2006) kan schweizerost 
modellen oavsiktligt ha förstärkt uppfattningen att säkerhet kan bibehållas i ett system genom 
att analysera och säkerställa varje delkomponents funktionalitet var för sig enligt ett analytiskt 
tänkande. Detta bygger i sin tur på antagandet att säkerheten kvarstår när systemet sedan sätts 
ihop. Detta gäller i princip för konstruerade tekniska system som är linjära men är föga en 
fungerande modell för komplexa sociotekniska system där beteendet är emergent snarare än 
en konsekvens av linjära samspel. Olyckor i systemiska modeller anses vara emergenta 
fenomen i motsats till kausala orsakssamband som anses råda i tidigare modeller. Med 
emergent menas i sammanhanget något som uppstår ur de komplexa förhållandena och som 
därför inte går att förutse på samma sätt. Samtidigt hänvisar Hollnagel (2004) till Perrow 
(1984) när han menar att olyckor förefaller vara normala i den meningen att de är något vi 
måste vara beredda på kan inträffa just därför att systemen idag är så pass komplexa att det är 
svårt att förutse alla kopplingar som kan uppstå. 
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I jämförelse med epidemiologiska olycksmodeller har begreppen prestationsavvikelser och 
omgivande faktorer ersatts med distinktionen mellan skarp och trubbig ände i beskrivningen 
av hur olyckor uppkommer. De begränsningar och de resurser som är verksamma hos aktörer 
i den skarpa ändan har sitt ursprung i den trubbiga ändan avskiljd i tid och rum vilket återges i 
Figur 13. Beslut som tas i den trubbiga ändan utgör grunden för arbetet i den skarpa ändan.  

Hollnagel (2004, s. 205) menar dock att distinktionen mellan aktiva och latenta fel i själva 
verket är en konstruktion av att den manifesterande händelsen står i fokus för analysen och att 
distala händelser med nödvändighet måste ha föregått händelsen. Hollnagel menar istället att 
alla fel i någon mening är aktiva fel fast vid en relativ skarp ände vilket förstås genom att 
poängtera att allas trubbiga ände är någon annans skarpa ände. Skillnaden är att de fel som 
sker i den faktiska trubbiga änden sällan påverkar dem själva utan istället blir latenta faktorer 
som påverkar någon annan i den faktiska skarpa änden. 

 

 
Figur 13 Relationen mellan skarp och trubbig ände, Hollnagel (2004). 

Systemiska modeller skiljer sig från de tidigare nämnda genom att en olycka beskrivs som en 
process av komplexa sammankopplade nät av händelser istället för som kausala kedjor. En 
olycka inträffar när systemets prestationsförmåga inte räcker till för de krav som ställs av 
omgivningen. Prestationen i sin tur är ett resultat av de samlade interaktionerna mellan 
systemets komponenter. (Huang, 2007) 

Det viktiga i systemiska modeller är inte hur en olycka utvecklas eller växer fram som en 
kedja av händelser där förhindrandet av en händelse bryter kedjan, istället är det 
kombinationen av händelser som är intressant. Händelserna eller orsakerna till en olycka 
existerar samtidigt i tid som en oväntad kombination av händelser men behöver inte ha en 
kausal verkan på varandra i vanlig mening. (Huang, 2007) 

I systemiska modeller har en händelse flera bidragande orsaker eller faktorer och kan ofta ses 
som en sammansättning av tre breda kategorier, människa, teknik och organisation (MTO 
faktorer). 
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3.7 Tidigare tillämpningar inom flygtrafikledning 

En av de mest välkända HRA modellerna är THERP som använder sig av händelseträd med 
alternativa åtgärdssekvenser. Den används normalt för situationer där uppgiften är ytterst 
procedurbaserad och kan brytas ner i separata steg. När en nedbrytning är gjord kan 
sannolikheten för om handlingen lyckas eller misslyckas beräknas. Problemet med att nyttja 
dessa modeller för ATC är bland annat att uppgifterna inte är lika enkla att bryta ner i 
händelseträd eftersom uppgifterna ofta är repetitiva, nästlade i andra händelser och sällan 
utförs i en förutbestämd ordning i form av en procedur. (Lindsay & Connelly, 2002) 

Det som ytterligare kan göra det problematiskt med ATC är att flera uppgifter är dolda för en 
observatör i den mening att de inte utgörs av en synlig handling. Flygledarens primära 
uppgifter brukar beskrivas som att skapa sig en mental bild, övervaka, planera och fatta 

beslut (EUROCONTROL, 1999). Detta förklarar naturligtvis de senare modeller som har haft 
en stark dragning mot att beskriva operatörens arbete i termer av mentala processer genom 
vilka kunskap inhämtas och kognitiva uppgifter utförs (EATMP Human Resources Team, 
2003).  

HERA-JANUS (Human Error in ATM taxonomy) och TRACEr (Technique for retrospective 
and predictive analysis of cognitive errors in ATC) är exempel på de senaste HRA-modellerna 
som använts inom ATC. (Subotica, Oching, & Sträter, 2006, s. 3) 

HERA-JANUS är ett konceptuellt ramverk för klassificering av mänskliga felhandlingar inom 
flygtrafikledning och är en anpassning eller vidarutveckling av TRACEr (EATMP Human 
Resources Team, 2003; EATMP Human Resources Team, 2002). Starka influenser har även 
hämtats från tidigare nämnda GEMS och SRK. Ramverket nyttjar så kallade contextual 

conditions (CC) för att klassificera faktorer som är interna eller externa för flygledaren och 
används för att definiera vad som anses ha påverkat flygledaren (EATMP Human Resources 
Team, 2003). Den underliggande modellen härstammar i grund och botten från Wickens 
informationsprocessmodell med några anpassningar specifikt för flygtrafikledning. (EATMP 
Human Resources Team, 2002) 
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Tabell 1 Contextual conditions, övergripande kategorier i HERA-JANUS. 

TRACEr är en föregångare till HERA-JANUS som till viss del bygger på Wickens 
informationsprocessparadigm samt taxonomier för att klassificera feltyper (EATMP Human 
Resources Team, 2002). TRACEr har dessutom försökt närma sig problematiken kring att 
använda en och samma modell för såväl risk- som olycksanalys. Fördelen är då att resultaten 
från systemets hela livscykel kan integreras utan att behöva omvärdera resultaten samt att det 
främjar kommunikationen kring ett systems säkerhetsaspekter över organisatoriska gränser. 

I en tidigare studie av Shorrock (2005) analyseras ett antal situationer som grund för ett 
klassificeringssystem av minnesbaserade fel i anknytning till TRACEr. Minnet anses i studien 
vara en kritisk faktor för att avgöra effektiviteten och säkerheten i flygledarsystemet. Den 
vanligaste typen av minnesbaserade fel var enligt studien förknippade med det prospektiva 
minnet (när det är dags att utföra en planerad åtgärd) eller att temporär information glömdes 
bort (exempelvis glömma bort flygningar som endast kräver lite aktiv kontroll). 

En av de rapporter som producerats av Eurocontrol (EUROCONTROL, 1999) ger en 
ingående beskrivning av de uppgifter som flygledaren har att utföra. Bland annat beskrivs 
arbetsprocessen i form av ett flödesschema med de ingående delprocesserna. Schematiskt 
beskrivs huvudprocessen enligt bilden nedan. Efter att flygledaren har övertagit i en position 
befinner sig denna i en kontinuerligt upprepad övervakningsloop. 

CC 

Pilot-flygledare kommunikation 

Pilot handlingar 

Trafik och luftrum 

Väder 

Dokumentation & procedurer 

Träning och erfarenhet Otillräcklig kunskap i positionen 

HMI & arbetsplatsdesign Otillräcklig erfarenhet i position 

Omgivning Otillräcklig träning i nödläge 

Personliga faktorer Otillräcklig team träning 

Lagsamarbete …. 

Organisatoriska faktorer  



Figur 14 Processmodell som beskriver förhållandet mellan de olika huvuduppgifterna.
(EUROCONTROL, 1999, s. 38) 

3.8 FRAM (Functional Res

FRAM är en systemisk olycks
begreppen. Modellen hämtar sin inspiration från
påverka ett annars stabilt system så att resonans uppstår och systemet överskrider sina gränser 
för vad de är designat för att klara av. Klassiska exempel 
som satts i svängning på grund av fotgängare 
varandra. Vissa likheter finns 
också bygger på att en lite störsignal förstärks och skapar 
(Hollnagel E. , 2004) 

I FRAM är resonansen funktionell för att förtydliga att resonansen inte är helt slumpmässig 
utan faktiskt beror av och förs vidare av övriga funktioner i systemet.

Den tänkta analysenheten för FRAM är ett sociotekniskt system betraktat som ett JCS.

Huvudkomponenterna i FRAM är: variabiliteten i mänskliga prestationer, teknologiska 
tillkortakommanden, latenta förhållande, försvagade eller avsaknaden av barriärer. Dessa fyra 
komponenter bidrar alla till resonans i systemet
som operatörer står för är en nödvändighet för att ett system ska kunna anpassa sig till nya 
eller oväntade situationer där arbetsbeskrivningar inte fullt ut matchar eller kan 
Variabilitet i ett flertal funktioner samtidigt 
önskvärt tillstånd även om varje funktions prestation var för sig ligger inom gränserna.

Eftersom tidigare modeller för att representera olyckor
i form av händelseträd och felträd är dessa inte lämpade för att representera en komplexare 
bild av sambanden i sociotekniska system där händelseförloppet inte propagerar linjärt
Därför krävs en ny form av representation där Hollnagel 
Structured analysis technique (Ross 1977 i Hollnagel 2004) där en funktion representeras med 
fyra parametrar input, output, 
viktiga. Därefter har strukturen modifierats för att stödja en systemisk olycksmodell och 
därför har parametrarna förhandsvillkor

för att visa att en funktion har förhandsvillkor för att utföras liksom 
Dessa parametrar är viktiga i risk och olyckssammanhang. 
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En FRAM-analys utförs i fyra steg, dessa listas nedan för att sedan ges en djupare förklaring 
(alla steg från Hollnagel (2004)). 

1. Identifiera systemets huvudsakliga funktioner och beskriv dess karaktär med hjälp av 
sex parametrar. 

2. Identifiera kontextberoende variabilitet utifrån en checklista för kontextuella 
förutsättningar (CPC). 

3. Definiera den funktionella resonansen baserat på möjliga kopplingar mellan 
funktioner och dess variabilitet. 

4. Identifiera barriärer för variabiliteten (dämpningsfaktorer) och besluta om åtgärder. 

3.8.1 Steg 1. Identifiera systemets huvudsakliga funktioner och beskriv dess 
karaktär med hjälp av sex parametrar 

En FRAM analys inleds med att göra en avgränsning och definition av systemets gränser 
vilket bestäms av syftet med analysen och beskrivningsnivån. Sedan kan en identifiering av 
systemets funktioner enligt Hollnagel (2004) göras på flera sätt med hjälp av olika tekniker 
där ibland återfinns top-down mål – medel analys, hierarkisk uppgiftsanalys, GMTA, 
identifiering via procedurer och likaså genom scenarion, m.fl. Enligt Hollnagel (2004) finns 
det inget enhetligt rätt eller fel när det gäller definitionen av funktioner, detta är återigen 
beroende av hur systemet har avgränsats och vad som är en funktions syfte och mål. Likaså 
finns det inte heller någon bestämd beskrivningsnivå för analysen. En systematisk genomgång 
av systemets mål och funktioner kommer till slut att generera en komplett beskrivning av 
systemets funktionalitet på en nivå relevant för analysen. 

Enligt Hollnagel (ibid, s175) krävs god kunskap om domänen och den typ av arbete som 
utförs liksom god förståelse för hur olika förhållanden påverkar prestationen för att kunna 
karaktärisera systemets funktioner korrekt. I första hand är det relevant att överväga faktorer 
som resurser, kontrollparametrar och tid vilka direkt är bidragande till hur funktionen utförs.  

Hollnagel (ibid) poängterar också att det är viktigt att så snart funktionsidentifieringen är 
gjord kasta bort de kopplingar som finns mellan funktionerna eftersom dessa bygger på en 
normal eller föreskriven ordning enligt en procedur eller uppgiftsbeskrivning. I syfte att hitta 
risker och förhindra olyckor och incidenter är det nödvändigt att inte vara bunden kring hur 
den normativa beskrivningen ser ut eftersom detta kan hindra möjligheterna att hitta hur en 
olycka kan uppstå då dessa allt som oftast uppstår på oförutsedda sätt.  

När systemets funktioner har identifierats beskrivs varje funktion var för sig utifrån följande 
sex egenskaper eller parametrar då det rör sig om variabler till en funktion (Hollnagel E. , 
2004): 

Input (I). Funktionens input är det som funktionen använder eller omvandlar och utgör en länk 
till föregående funktioner. 

Output (O). Är det som funktionen producerar och är också länken till efterföljande 
funktioner. 

Förhandsvillkor (P). De villkor som måste vara uppfyllda för att funktionen ska kunna utföras. 

Resurser (R). De resurser som funktionen behöver eller konsumerar när funktionen utförs. Det 
kan röra sig om hårdvara, mjukvara, materia, energi, information, manskap etc. 
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Tid (T). Tillgänglig tid är en speciell resurs som funktionen konsumerar men tid kan också 
utgöra en begränsning för funktionen. 

Kontroll (C). Det som övervakar eller justerar funktionen (kontrollant, riktlinjer, planering, 
procedurer, lagar etc.). 

 

Funktion Hämta medicin från hylla 

Input Nytt recept 

Output Medicin har tagits från hyllan 

Förhandsvillkor Receptet har registrerats via namn 

Resurser Medicinen är finns tillgänglig på hyllan 

Tid Ej applicerbar 

Kontroll Rätt medicin har tagits (namn, dos, etc.) 
Tabell 2 Följande är ett exempel på en funktion i tabellformat taget ur Hollnagel (2004). 

I ett första steg illustreras funktionerna i tabellformat åter igen för att kopplingen mellan 
funktionerna inte är intressanta i det här läget utan istället riskerar att hämma analysen. Istället 
föregås den visuella representationen av en analys och först i nästa steg när analysen av 
funktionen är klar kan funktionen illustreras grafiskt med kopplingar i form av en hexagon 
som beskriver funktionens kopplingar till andra funktioner.(Ibid) 

 
Figur 15 Grafisk illustration av en funktion. 

 

 

3.8.2 Steg 2. Identifiera kontextberoende variabilitet utifrån en checklista 
över kontextuella förutsättningar (CPC) 

I steg två bedöms funktionernas variabilitet. 

Det fundamentala med funktionell resonans är att variabiliteten i en funktion kan påverka 
variabiliteten i resten av systemet. Detta är anledningen till att det är viktigt att identifiera 
funktionernas variabilitet liksom systemets totala variabilitet. En funktions variabilitet är 
beroende av den kontext den befinner sig i dvs rådande omständigheter kring en händelse och 
dess omgivning men också av närliggande funktioner. Hollnagel (2004) benämner dessa som 
första och andra ordningens kontext. Funktionerna utgör första ordningens kontext och 
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systemets omgivning dvs det som befinner sig externt till systemets gränser utgör andra 
ordningens kontext. 

Kontexten definieras utifrån tre huvudkategorier människa (m), teknik (t) och organisation (o) 
där respektive kategori har sina specifika egenskaper och påverkan på en funktion. I FRAM 
utgörs de kontextuella förutsättningarna av vad som benämns CPC-er (common performance 
conditions), i andra modeller används begreppet performance shaping factors (PSF). 
Skillnaden mellan dessa ligger huvudsakligen i hur de används och inte hur de definieras. 

Namnet Common Performance Conditions (Hollnagel, 1998, s112) kommer från den relativt 
lilla uppsättning av faktorer som generellt anses ha stor påverkan på en funktions utförande. 
Dessa CPC-er har stor likhet med de contextual conditions som används inom HERA-JANUS 
(se kapitel 3.7).  

CPC-erna utgör en finare indelning av de tre huvudkategorierna och är en någorlunda fast 
uppsättning faktorer som anses ha störst påverkan på en funktions utförande. Dessa 
utvecklades ursprungligen för Cognitive Reliability and Error Analysis Method (CREAM, 
Hollnagel, 1998) och var då nio till antalet men har av erfarenhet utvecklats till nuvarande 
elva.  

FRAM gör inget starkt antagande om att performance conditions direkt orsakar fel eller leder 
till osäkra handlingar utan säger istället bara att kontexten påverkar funktionernas variabilitet 
såväl positivt som negativt. Det som i en epidemiologisk modell kallas osäkra handlingar 
(unsafe acts) motsvaras i FRAMs terminologi av normala handlingar som på grund av den 
sammanlagda variabiliteten leder till en oönskad konsekvens. Det gör det dessutom svårt att 
attribuera en grundorsak till en oönskad konsekvens, något som inte heller anses existera. Det 
innebär till exempel att det som normalt ses som felhandlingar, misstag, felavläsningar, 
etcetera, istället ska söka sina förklaringar på en bredare nivå som en konsekvens av systemets 
samverkan. En felavläsning kanske snarare är en effekt av bristande säkerhetstänk, en 
svåravläst skala, tidspress och dålig belysning vid tillfället för avläsningen. (Hollnagel E. , 
2004, s. 191)  

En beskrivning av respektive CPC ges nedan tillsammans med den eller de huvudkategorier 
den förknippas med. 

Tillgänglighet av resurser (M, T). Lämpliga resurser är en nödvändighet för att en funktion 
ska utföras på ett pålitligt sätt. Typiska resurser är personal och material. 

Träning och erfarenhet (M). Nivån och kvalitén av upplärning, kunskap och kompetens 
tillsammans med praktisk erfarenhet. Träning och erfarenhet avgör hur väl förberedd man är 
för olika situationer vilket därmed påverkar variabiliteten. Detta är en av de primära 
faktorerna. 

Kommunikationens kvalité (M,T). Timing och lämplighet i kommunikationen. 
Kommunikationen avser både teknologiska aspekter och den mänskliga eller sociala aspekten. 
Kommunikation är viktigt inte minst vid skiftöverlämningar, ytterligare exempel är 
kommunikationen mellan operativ avdelning och den organisatoriska.  

HMI och operationellt stöd (T). Avser människa-maskin interaktionen i allmänhet, 
gränssnittsdesign, stöd i gränssnittet samt operationellt stöd i form av beslutsfattande etc. 

Tillgång till procedurer och planer (metoder)(M). Checklistor för normala såväl som 
onormala tillfällen, rutinförfaranden etc. kan fungera synergiskt med träning och erfarenhet. 
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Arbetsförhållanden (T, O). Berör fysisk arbetsmiljö ex. ljus, värme, reflektioner i skärmar, 
oljud etc. 

Antal samtidiga uppgifter(mål) och eventuella konflikter mellan dessa (M, O). Antalet 
uppgifter som samtidigt måste utföras och regler och principer för hur konflikter mellan dessa 
mål löses. Klara prioriteringsordningar reducerar variabiliteten i funktionen. 

Tillgänglig tid (M). Upplevd såväl som faktisk tid att utföra en uppgift. Tillgänglig tid beror 
på samordningen mellan uppgifter och processens dynamik. Brist på tid (även subjektiv) kan 
öka variabiliteten i funktionen. Klara regler för hur konflikter hanteras kan reducera 
variabiliteten avsevärt. 

Dygnsrytm, anpassningsgrad (M). Om personen är anpassad till arbete vid aktuell tid. Brist på 
sömn, trötthet kan kraftigt försämra prestationen. 

Samarbetets kvalité (M). Överlapp mellan den officiella och inofficiella arbetsstrukturen, tillit, 
socialt klimat i allmänhet. De anställdas samarbetsförmåga, attityd, känsla för sitt arbete och 
entusiasm. 

Kvalité och stöd från organisationen (O). Kvalité i termer av tydlig rollfördelning, ansvar hos 
medlemmarna, säkerhetskultur, säkerhetshantering, instruktioner och riktlinjer för externa 
aktiviteter, roller för externa agenter etc. 

CPC-erna är inte ömsesidigt uteslutande utan överlappar varandra i sin betydelse. En närmare 
beskrivning av överlappen gör Hollnagel i CREAM (1998) där CPC-erna först 
introducerades. I sig självt är detta inte något problem, det viktigaste är att 
påverkansfaktorerna är så heltäckande som möjligt och att det finns en medvetenhet om att 
dessa inte är additiva vilket har antagits i tidigare modeller som exempelvis THERP.  
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Organisationens kvalité          

Arbetsförhållande +  +   + + +  

HMI & operationellt stöd +         

Tillgång till procedurer +         

Antal simultana mål  - - -      

Tillgänglig tid  + + + -  +  + 

Dygnsrytm          

Träning och erfarenhet +         

Samarbetets kvalité +       +  
Tabell 3 Beroenden mellan CPC-er fritt översatt från Hollnagel (1998, s117).  

Tabell 3 visar hur CPC-erna beror av varandra. Den vänstra kolumnen påverkas av den övre 
raden. Exempelvis kan vi se att om antalet simultana mål (övre raden) ökar påverkas 
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tillgänglig tid negativt. Förbättrade arbetsförhållanden innebär minskade antal simultana mål 

och ökad tillgänglig tid. 

I en studie av Subotica et al (2006) har CPCn antal simultana mål utelämnats i fråga om 
återhämtning från utrustningsbortfall med motiveringen att det är något som är karaktäristiskt 
för arbetet som flygledare. Det är dock möjligt att argumentera för att den fortfarande borde 
vara med eftersom den är så pass viktig och också strategiskt kan anses påverkbar av det 
sammansatta systemet. Även om det inte är möjligt att reducera antalet simultana uppgifter är 
det viktigt att sträva efter att tydliggöra prioriteringsordningen mellan dessa och så långt det 
är möjligt förenkla uppgifterna samt anpassa dem till varandra, allt för att få arbetet att flyta så 
bra som möjligt. 

I samma studie kommer författarna fram till en uppsättning av 16 RIF (Recovery Influencing 
Factors) som förutom de som redan finns i CPC-erna inkluderar, trafikens komplexitet och 
luftrummets indelning, väder, hur plötslig en händelse inträffar samt hur ofta, feltypens 
komplexitet, felets varaktighet, antalet arbetsstationer som påverkas. Dessa faktorer är alltså 
de som studien ser som mest relevanta för en flygledares möjlighet att återfå kontrollen över 
situationen. Med detta sagt är det viktigt att överväga om den uppsättning CPC-er som 
används är mest relevanta för den domän och de situationer som analyseras. Det kan annars 
vara nödvändigt att anpassa CPC-erna. De av Hollnagel föreslagna CPC-erna är inte en fast 
uppsättning utan en uppsättning som erfarenhetsmässigt har visat sig täcka in de generellt 
viktigaste faktorerna för en funktions utförande. 

För att bedöma en funktions variabilitet görs en bedömning av varje CPC. Hollnagel (2004) 
(2004) föreslår en skattning i tre kategorier, (1) stabil eller variabel men adekvat, (2) stabil 
eller variabel men inadekvat och (3) oförutsägbar. Denna skattning bör ses som initial och att 
en annan indelning är fullt möjlig, se exempelvis Hollnagel & Nygren (2006). Tilldelningen 
av bedömningsvärden sker enligt (Hollnagel E. , 1998, s. 114) baserat på generell human 
factors kunskap. 

 

Check av axelrörelse Omständigheter Bedömning 

Tillgänglighet av resurser Underbemannade Inadekvat 

Träning och erfarenhet  Adekvat 

Kommunikationens kvalité Oklara regler/indikationer Ineffektiv 

HMI och operationellt stöd Klumpig utrustning Acceptabel 

Tillgång till procedurer Oklara procedurer Opassande 

Arbetsförhållanden Dålig säkerhetskultur Inkompatibel 

Antal samtidiga mål Effektiv och utförlig > Kapacitet 

Tillgänglig tid Tidspress Inadekvat 

Dygnsrytm  Justerad 

Samarbetets kvalité Kontroller avslås Ineffektiv 

Organisationens kvalité Byråkrati, dålig återkoppling Ineffektiv 
Tabell 4 Exempel på CPC-bedömning fritt översatt från (Woltjer & Hollnagel, 2007) 

I exemplet ovan visas bedömningen tillsammans med de omständigheter som föranleder 
bedömningen, något som gör det tydligare att följa. 
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Enligt Hollnagel ska det inte ses som en nödvändighet att klassa alla CPCer om de inte anses 
nödvändigt. Alla funktioner kanske inte påverkas av alla CPCer och dessa kan därför 
reduceras för funktionen. I de fall en funktion endast utförs av en person och är oberoende av 
samarbete med andra kan exempelvis CPCn samarbetets kvalité utelämnas i bedömningen av 
funktionen. (Hollnagel E. , 2004) (Hollnagel E. , 2004) 

3.8.3 Steg 3. Definiera den funktionella resonansen baserat på möjliga 

kopplingar mellan funktioner och dess variabilitet 

Huvudsyftet i detta steg är att hitta kopplingar som kan uppstå under vissa omständigheter 
trots att de inte borde göra det och på så sätt skapa en funktionell resonans i systemet. 

Steg 1 genererade en uppsättning funktioner med kopplingspunkter till andra funktioner 
genom de sex parametrarna. Genom steg 1 och 2 tillsammans är det nu möjligt att hitta 
beroendet mellan funktioner vilka hittas genom att undersöka om variabiliteten hos en 
funktion har någon effekt på en annan funktion.  

De förväntade kopplingarna mellan funktioner hittas genom att leta efter matchande 
beskrivningar på funktionernas input och output. Funktioner kan också länkas ihop via 
funktionernas andra parametrar genom att en funktion kan utgöra exempelvis en resurs, en 
förutsättning eller en kontrollfunktion för en annan funktion. De förväntade kopplingarna är 
en beskrivning av hur systemet fungerar under normala omständigheter och utgör därför en 
bra grund för att undersöka vad som händer om små variationer uppstår i funktionerna. 

De oväntade kopplingarna å sin sida uppstår som en effekt av den variabilitet som 
funktionerna uppvisar. Dessa är intressanta i syfte att förhindra olyckor och det är därför 
nödvändigt att fundera över hur något kan gå fel och varför. Detta kan i FRAM göras genom 
att överväga hur kopplingar mellan funktioner kan upphävas eller utebli. Enklast är att prova 
med en funktions förhandsvillkor. På vilket sätt skulle ett förhandsvillkor kunna utebli och 
vad skulle effekten bli. Liknande tillvägagångssätt kan användas på de övriga parametrarna. 
Ytterligare ett sätt att finna oväntade kopplingar är att lätta på matchningsvillkoren. Detta 
innebär att en funktion producerar ett mer generellt output som inte helt stämmer överens med 
matchningsvillkoret vilket illustreras i Figur 16.  

 
Figur 16 "En godtycklig medicin" istället för "rätt medicin". Fritt från (Hollnagel E. , 2004) 

 I FRAM har kopplingarnas värden mellan noder stor betydelse. Kopplingarnas värden är 
dynamiska till skillnad från representationen av händelseträd och felträd. 
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En stor bidragande orsak till funktionell resonans är att människor befinner sig i samma 
kontext vilket påverkar flera funktioner på samma sätt. Det innebär till exempel att om det 
råder tidsbrist i en funktion är risken stor att det gör det i flera av procedurens funktioner 
vilket kan medföra att människor gör samma typer av kompromisser i termer av noggrannhet 
och precision. Dessa förstärks av varandra genom systemet och kan skapa ett oönskat utfall. 
Bästa sättet att skydda sig mot detta hävdar Hollnagel (2004) (2004) är att nyttja olika former 
av barriärfunktioner för att stävja resonansen. 

3.8.4 Steg 4. Identifiera barriärer för variabiliteten (dämpningsfaktorer) och 

besluta om åtgärder 

Detta steg handlar om att hitta barriärer som skyddar systemet mot de eventuella risker som 
identifierats genom olycksanalys eller riskanalys. Nästa fråga är vilken typ av barriär som ska 
introduceras vilket är en praktisk sammanvägning av den effekt som önskas och kostanden. 
En barriär kan sträcka sig allt ifrån att introducera en skriven procedur, till att sätta upp 
varningsskyltar, lösenordsskydda åtkomst till ett objekt eller rent fysiskt inkapsla farligt 
material och därigenom skydda omgivningen. 
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4 Metod 

Metoden består av deltagande observationer, intervjuer och studier av dokumentation där 
ibland drifthandboken samt regler och bestämmelser för civil luftfart. 

4.1 Val av metod 

I risk och olycksutredningar baserar sig vanligen datainsamlingen på intervjuer, tekniska 
undersökningar och studie av organisationens dokumentation i form av instruktioner, 
arbetsbeskrivningar etc. (Rollenhagen, 2003). 

För denna studie har det stora intresset legat på att ta reda på hur arbetet i och kring en 
flygledarposition fungerar samt de regler och instruktioner som organiserar arbetet. Därför har 
metoder valts för att samla in information som skapar förståelse för arbetet och kan ge en 
fördjupad insikt i det. Ytterligare ett skäl till metodval är att domänen har varit okänd för 
författaren och att det då varit lämpligt med ett utforskande förhållningssätt. Lämpliga 
metoder i förhållande till studieobjektet ansågs vara intervjuer, observationer och studie av 
dokumentation. En metodtriangulering med avsikt att ge en bred förståelse för domänen. 
Dessa beskrivs mer ingående nedan. 

Hollnagel & Woods (Woods & Hollnagel, 2006) ger ytterligare stöd för att observationer är 
viktiga för att utforska kognitiva system men påpekar samtidigt att styrkan i observationer 
ligger i observatörens förmåga att kunna se bortom det uppenbara och vara beredd på att bli 
överraskad. Observationer är då ett kraftfullt verktyg för att upptäcka och utforska en domän. 
En viktig anledning till att göra observationer är att system förändras över tid vilket innebär 
att föreskrifter kan vara inaktuella, det kan finnas regler och procedurer som inte följs för att 
de är krångliga eller för att det finns snabbare sätt att utföra uppgiften på. Dessa förändringar 
gör att arbetet i praktiken inte ser ut som det gör på pappret och effekterna är inte enbart 
positiva. 

4.2 Metodtriangulering 

Triangulering är ett sätt att kontrollera data genom jämförelser av insamlad data från olika 
källor (May, 2001; Ely, 1993). Kvale (1997) hävdar att metoden är beroende av att fakta 
samlas in med olika metoder. Exempelvis att observationer stöds av efterföljande intervjuer. 
Andra hävdar dock att det är möjligt att använda samma metod men att data samlas in vid 
olika tidpunkter (Ely, 1993). Detta styrker att det är möjligt att använda sig av data från olika 
rapporter av samma fenomen. 

4.3 Intervjuer 

Den kvalitativa forskningsintervjun beskrivs av Kvale (1997) som ett sätt för intervjuaren att 
förstå världen på det sätt som den intervjuade uppfattar den och kan därför ses som både 
beskrivande, tolkande och analyserande.  

Intervjuformerna brukar grovt sett delas in i fyra olika typer även om gränserna i praktiken 
kan vara något flytande (May, 2001). De olika intervjuformerna är: strukturerad intervju, 
semistrukturerade intervjuer, ostrukturerade och gruppintervjuer (ibid.). 

De som i sammanhanget kan vara aktuella att närmare beskriva är den semistrukturerade och 
ostrukturerade intervjuformen. Den semistrukturerade intervjuformen bygger på ett antal 
teman som är intressanta för forskningsfrågan (May, 2001). Därtill ställs ett antal relevanta 



37 

frågor i syfte att ge svar på de tematiska frågeställningarna men frågorna är främst till som 
utgångspunkt för att skapa ett positivt samtal som sedan hålls levande av att den intervjuade 
känner sig motiverad att berätta (Kvale, 1997). Även om frågorna normalt är specificerade på 
förhand finns det utrymme för intervjuaren att fördjupa och utveckla de svar som ges vilket 
inte tillåts i strukturerad intervjuform (May, 2001). 

Det som karaktäriserar den ostrukturerade intervjun är dess öppna karaktär. Trots att intervjun 
är öppen finns det ett mål men den intervjuade har större frihet att berätta om ämnet ifråga. På 
så sätt skiljer sig denna intervjuform från de strukturerade som eftersträvar jämförbarhet 
genom begränsade svarsalternativ utifrån ett intervjuschema. (May, 2001) 

4.4 Deltagande observationer. 

Genom kvalitativ forskning har man många möjligheter att komma i kontakt med och tala 
med människor. Intervjuer kan komma till stånd relativt informellt under själva den 
deltagande observationen och ofta har det sitt ursprung i situationer som uppstår under resans 
gång. De föregås därför av mindre förberedelser och planering. (Ely, 1993) 

Se och lyssna är våra främsta medel för att samla in etnografisk data. Den deltagande 
observatörens roll beskrivs som ett kontinuum från fullt deltagande, vilket innebär att 
observatören deltar som en gruppmedlem under en längre tidsperiod, till att vara endast 
observatör och då likna en fluga på väggen endast betraktandes (Ely, 1993). May (May, 2001) 
kallar dessa roller för ”den totala deltagaren”, deltagande observatör”, ”observatören som 
deltagare” och ”total observatör”. Normalt brukar forskare försöka hitta en balans någonstans 
emellan ytterligheterna (Ely, 1993). 

I rollen som ”deltagande observatör” deklarerar forskaren öppet sitt syfte för den studerade 
gruppen (May, 2001). Forskaren intar lite rollen som ett ”fan” som är nyfiken på att lära sig 
och förstå utan att för den skull själv bli medlem i gruppen. 

I rollen ”observatör som deltagare” rör vi oss bort från deltagandet i gruppen. Forskaren har 
ingen varaktig kontakt med de studerade personerna istället rör det sig om enstaka besök med 
mer formella observationer. Mötet blir snarare ett möte mellan främlingar där forskaren inte 
åtnjuter fördelarna av att vistas tillräckligt länge ute i fält för att lära sig de roller, relationer 
och regler som gäller i den studerade miljön. (May, 2001) 

Vilken roll man som observatör och forskare väljer att ta beror naturligtvis på syftet och vilka 
möjligheter som erbjuds i sammanhanget. 

4.5 Genomförandet 

Under de dagar som spenderades på ATCC gjordes i huvudsak observationer i arbetsposition 
men även tre uppföljande intervjuer samt mer informella samtal vid lunch och fikaraster. 

4.5.1 Observationer i arbetsposition 

Observationer utfördes i arbetsposition och var inledningsvis inte inriktade på någon speciell 
position och syftet med det var att få möjlighet att se en större del av samarbetsområdet. Efter 
några tillfällen ansågs det dock nödvändigt att koncentrera observationerna till en och samma 
position och anledningen till det är att varje arbetsposition har sitt specifika luftrum vilket 
skapar specifika förutsättningar för hur arbetet utförs. Det är också nödvändigt att skapa en 
djupare kunskap för att förstå hur systemet fungerar vilket enklast uppnås genom att lära 
känna förutsättningarna i en och samma arbetsposition. 

Vid ankomst till ATCC under observationstillfällena togs först kontakt med WS och TS vilka 
först noterade vilken sektor som kunde vara lämplig, samt därefter tillfrågade sittande 



38 

flygledare om de kunde tänka sig att ha en observatör med i arbetsposition. Inledningsvis 
valdes sektorer där arbetsbelastningen var låg för att flygledarna skulle ha möjlighet att 
samtidigt ge en introduktion till arbetet och de rådande omständigheterna i sektorn.  

När en arbetsposition valts ut tog observationerna vid och inleddes med en kort presentation 
mellan observatör och flygledare. Beroende på hur mycket det var att göra i arbetspositionen 
kunde presentationen vara både kortare och längre. Under de första tillfällena fanns ett 
intresse från flygledarna att syftet med observationerna presenterades. Syftet förklarades och 
det klargjordes också att flygledaren inte hade något emot att information samlades in samt att 
den information som samlades in var opersonlig. 

Observationernas längd varierade mellan 45 minuter upp till 150 minuter. De första 
observationstillfällena var längre då de närmast fungerade som en upplärningsfas för 
observatören. Några tillfällen kunde dessutom vara längre då de periodvis var mer att göra 
och också mer att observera. Tillfällen då det är mer trafik inträffar i praktiken två gånger per 
dag under morgon och eftermiddagsrusningen. De har då varit intressant att se hur trafiken 
och därmed arbetet förändras från lugnt till mycket att göra tillbaka till lugnt igen. 

Observatörens position var vid sidan om flygledaren. Vid de få tillfällen det var bemannat 
med en planeringsposition satt observatören snett bakom mellan dessa om det var möjligt för 
att kunna se vad bägge gjorde. Vid de tillfällena var det oftast planeringspositionen som tog 
sig tid att förklara vad som hände. 

Under observationstillfällena kunde dialog mellan observatör och flygledare äga rum med 
hänsyn taget arbetssituationen. Vissa flygledare var mer än villiga att berätta vad de gjorde 
medan andra bad observatören ställa frågor om något behövde förklaras. Det var mycket 
värdefullt att kunna ställa frågor under tiden flygledarna jobbade, för att förstå situationen och 
dessutom förstå flygledarens åtgärder i vissa situationer. Det framgick dock tydligt när det var 
olämpligt att ställa frågor eller prata och vid de tillfällena vidmakthölls en strikt observerande 
roll för att inte inverka på flygledarnas arbete. Det ska dock tilläggas att flygledarna är otroligt 
duktiga på att prioritera sitt arbete och bortse från saker som är mindre viktiga, däribland 
observatören. Dessutom är flygledarna vana vid att bli observerade i sitt arbete, dels av lärare 
i utbildningsskeenden men också av just forskare och andra på studiebesök. Eftersom de 
dessutom är vana att jobba två stycken i en och samma arbetsposition samt vana att samarbete 
och koordinera samordning av trafik och lösningar av uppkomna situationer är det också 
duktiga på att kommunicera och förklara sitt arbete till andra.  

Totalt genomfördes observationer under 7 dagar inom loppet av ett halvår. Med mellan 3-5 
timmars observationer per dag genererade detta totalt uppemot 30 timmar i position. 

De data som samlades in bestod av observationer av vilka arbetsuppgifter som utfördes, det 
vill säga hur arbetet som flygledare går till. Ett antal uppgifter utkristalliserade sig under 
arbetets gång och andra identifierades och jämfördes från tidigare studier. 

Förutom arbetsuppgifterna har även en beskrivning gjorts av de verktyg som flygledaren 
använder och vilken typ av information de ger. 

Efter en tid i en och samma arbetsposition börjar man notera vilka mönster flygtrafiken följer 
och vilka situationer som är vanligt förekommande liksom även vilka strategier flygledare 
tenderar att använda sig av för att lösa situationer. Det är en viktig form av rutin och 
erfarenhet som är nödvändig för att flygledaren ska klara av sitt jobb på ett smidigt sätt. De 
kan ses som en anpassning till aktuella förhållanden i form av tillgängliga verktyg, 
trafikflöden, angränsande sektorer, restriktionsområden etc. i en viss sektor. 

Mer erfarna flygledare menar att lösningsmodeller är bland det viktigaste att förmedla till nya 
flygledare. Lösningsmodeller tar oftast tid att utveckla och något man lär sig av praktisk 
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erfarenhet, det finns inte nedtecknat någonstans. Det handlar helt enkelt om att anpassa sig till 
de dynamiska förhållandena. 

4.5.2 Intervjuer och informella samtal  

Under studiens gång gjordes tre djupare intervjuer utanför arbetspositionen i syfte att få mer 
detaljerad information om hur vissa uppgifter utförs samt hur flygledaren individuellt väljer 
att använda sina verktyg som finns till hands. Även om intervjuerna var viktiga ansågs 
observationerna vara de som medfört mest insikt och förståelse för arbetet. Det svåra med 
observationerna var att i en naturlig miljö avgränsa vad som var viktigast att titta efter. Vid 
intervjuerna fanns möjlighet att i lugn och ro gå närmare in på enskilda detaljer där 
flygledarna fick möjlighet att brodera ut svaren. 

Intervjuerna genomfördes under flygledarens ordinarie arbetstid på rasten mellan två pass. 
Detta hade som följd att flygledarnas rast gick åt till intervju varför dessa hölls ner till antal. 
Flygledarna tillfrågades under observationstillfällena i position om de efteråt skulle vilja ställa 
upp på en intervju. Det var normalt sett inga problem och intervjuerna genomfördes sedan i 
ett konferensrum eller i en lugn del av personalens fikautrymmen. Intervjuerna hade någon 
form av tema med utgångspunkt från någon eller några arbetsuppgifter där flygledarna 
ombads att fritt berätta och där intervjuaren ställde kompletterande frågor. Målet var att nå 
fram till fördjupad förståelse. Intervjuernas varaktighet varierade i längd där två av 
intervjuerna var halvtimmeslånga medan en tredje pågick i ca 50 minuter.  

Förutom de formella intervjuerna bidrog även informella samtal med flygledare till 
information om jobbet i allmänhet och om hur flygledare tänker i olika situationer. Även om 
detta inte använts som fakta har det bidragit med ökad förståelse för arbetet och i etnografisk 
anda skapat legitimitet och acceptans för observatörens närvaro. 
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5 Resultat 

Resultatet av denna studie representeras i form av de fyra steg som utgör FRAM. Den 
information som samlats in i form av observationer, intervjuer och studie av dokumentation 
sammanställs i relation till de funktioner som utgör systemet. 

Funktionerna skapas med hjälp av tillgänglig data i steg 1 och 2 av FRAM och presenteras 
nedan. Steg 3 är att sätta samman dessa funktioner för att representera hur systemet hänger 
samman och fungerar i en given situation. Detta har gjorts utifrån två scenarion. Dessa utgör 
grunden för de modeller som sedan satts samman med hjälp av FRAM-modulerna. I 
anslutning till scenarierna lyfts även tankegångar kring modelleringen. 

5.1 Systemgräns 

Flygledningssystemets arbete är processorienterat och består av ett antal mindre delprocesser 
varav alla är nödvändiga delar och starkt knutna till varandra genom flygledarens försorg. 
Flygledaren är själva navet i det system som är satt att kontrollera luftrumsrörelserna i ett 
avgränsat luftrum samt koordinera rörelserna mellan olika luftrum. Luftrumsrörelserna är den 
process som systemet kontrollerar och är på så sätt del av systemets omgivning. Angränsande 
sektorer är samarbetspartner när systemet koordinerar rörelserna mellan olika luftrumspaket.  

Systemet representeras funktionellt men avgränsas i praktiken till en flygledares 
arbetsposition och arbetet med hjälp av tillgängliga verktyg i flygledningssystemet (E2ke) 
samt övriga medarbetare (se kapitel 2). Systemet kretsar kring de funktioner som är 
nödvändiga för att leda trafiken säkert och effektivt genom ett luftrum. 

På Stockholm ACC bemannas en position mestadels med enbart en flygledare (E) men kan 
vid vissa perioder bemannas med ytterligare en flygledare (P). En systemavgränsning bör 
adressera båda situationer men eftersom större delen av observationstiden spenderades i 
enkelbemanning läggs tonvikten på ett system bestående av enbart en flygledare (E). Likaså 
äger scenariona nedan rum under enkelbemanning.  

 
Figur 17 Flygledningssystemet och dess omgivning. 
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5.2 Identifiera primära systemfunktioner, steg 1 och 2. 

Steg 1 och 2 presenteras tillsammans vilket görs för att förenkla förståelsen då detta tydliggör 
framställningen. 

Vissa av CPCerna nedan är av större vikt än andra i systemet. Träning & erfarenhet, antal 
samtidiga mål, tillgänglig tid anses vara viktigare än de andra då dessa förmodas variera mest 
över de olika funktionera. Tillgänglighet av resurser, tillgång till procedurer, 
arbetsförhållanden och organisationens kvalité kan i sammanhanget anses vara konstant över 
de olika funktionerna då systemets alla funktioner äger rum i anslutning till en och samma 
arbetsposition. Därför beskrivs CPCer i förhållande till systemet på en för alla funktionerna 
generell abstraktionsnivå. Syftet är att slippa upprepa CPCer som är samma för flera 
funktioner. Att kalla det för kontextfunktion kan eventuellt vara olyckligt i sammanhanget då 
det kan förväxlas med en funktion i systemet. Den kan snarare betraktas som en övergripande 
funktion eller funktionsmall för systemet. 

De överordnade målen för systemet är att upprätthålla separation, främja välordnad trafik och 
ge en effektiv service vilket i huvudsak innebär att minimera förseningar. Dessa mål är direkt 
tagna från ICAO Annex 11 tidigare omnämnda. Med utgångspunkt från dessa mål 
tillsammans med arbetsbeskrivningar i drifthandboken för ATCC och tidigare studier har 
systemets primära funktioner nedan identifierats. Dessa har sedan observerats under studiens 
genomförande för att ge en förståelse för hur arbetet går till i praktiken. 

• Hantera ankommande trafik till sektorn 

• Hantera trafik som lämnar sektorn 

• Lämna över position 

• Flödesjusteringar 

• Service till trafik 

• Söka/upptäcka konflikt 

• Lösa konflikter 

• Bevaka konflikter  

• Uppföljning av konfliktåtgärder 

• Tillsättande av P-pos (planeringsposition) 

• Upprättande av restriktionsområden 

• Kontroll av RUFF 

Denna lista av funktioner gör inte anspråk på att vara en fullständig specifikation av 
flygledning men är ett urval av funktioner som ansetts värdefulla för att kunna diskutera de 
händelser/situationer som observerats under studiens gång eller beskrivs i incidentrapporter. 
Det är möjligt att göra en långt mycket mer detaljerad beskrivning av respektive funktion men 
detta har inte varit syftet med studien. 

Syftet är att funktionerna ska fånga den dynamik och den variabilitet som är karaktäristisk för 
systemet. Genom att fånga variabiliteten i funktionerna är det möjligt att beskriva vart i 
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systemet och hur variationer uppkommer vilket är viktigt för att identifiera eventuella risker 
och föreslå eventuella åtgärder.  

Variationer uppstår som en följd av att förutsättningarna ständigt förändras, exempelvis 
genom varierande trafikbelastning över dygnets timmar, väderförhållanden, tillgång till 
utrustning och personal, typ av trafik, etc. I takt med dessa förändrade förutsättningar 
förändras även kraven på systemet att prestera ändamålsenligt. För att hantera situationen 
förändrar systemet sitt beteende i förhållande till uppgiften, exempelvis genom att justera 
kontrollprocessen och uppnå målen med varierande strategier. När belastningen ökar kan 
flygledningen tvingas att bli mer reaktiv i sina åtgärder och därmed minskar 
framförhållningen. Alternativt kan åtgärder vidtas i ett tidigare skede för att skapa större 
förutsägbarhet i situationen. Höjdseparation eller fartreduktion är exempel på regler som 
skapar separation mellan luftfartyg som därför inte lika aktivt måste övervakas. Detta kan 
innebära åtgärder som fördröjer en flygning men samtidigt garanterar säkerheten. Vid mindre 
belastning kan flygledaren istället förlita sig på övervakning där en separationsåtgärd vidtas 
först då det visar sig nödvändigt, detta innebär att flygledaren kan lägga större prioritet på 
service och effektivitet då arbetsbelastningen är låg. 
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Funktionsmall – ”Operativ flygledning” 

Att kalla den övergripande funktionen ”Operativ flygledning” skall enbart förstås som en 
inkapsling av den tidigare systemavgränsningen. 

Denna funktionsmall kan ses som en funktion fast på en högre abstraktionsnivå i jämförelse 
med den relativa systemavgränsningen. Det skulle innebära att om vi betraktar ”operativ 
flygledning” som en funktion i ett större system som även innefattar exempelvis funktionerna 
”utbildning”, ”administration” och ”maskinunderhåll/förvaltning” kan CPCerna förstås mot 
bakgrund av att alla tidigare nämnda funktioner är delmängder av funktionen ”operativ 

flygledning”. 

Detta är en generell eller övergripande funktionsmall i relation till systemets alla funktioner. 
Här görs en slags generell bedömning av CPCerna för systemet. Att en sådan anses möjlig 
beror på att flera av funktionerna har samma kontext i flera avseenden. Ett exempel kan vara 
tillgängligheten av resurser. Om en funktion enbart anses nyttja resurser som är gemensamma 
för alla funktioner kan dessa sägas ärvas från denna mall och behöver på så sätt inte beskrivas 
igen, istället sker en hänvisning till funktionsmallen för att ändå ge ett slags generellt 
utlåtande om CPCn inte specifikt skiljer sig.  

Funktionsmallen förser i det här fallet analysen med ett explicit antagande om systemet som 
helhet. Detta kan delvis ses som ett sätt för den som utför analysen att göra sina antaganden 
mer explicita i de fall en specifik CPC för en funktion inte ansetts nödvändig. 

I funktionerna nedan förekommer ”Ärvd” som en bedömning av en CPC, det är då att betrakta 
som en hänvisning till denna generella funktion. 

 

Operativ flygledning Omständigheter Bedömning 

Tillgänglighet av resurser De resurser som krävs finns att tillgå, generellt 
är detta att betrakta som ett fungerande 
flygledningssystem (datorsystem) och 
flygledare.  

En källa till variation är om P-position inte 
tillsätts i tid då arbetsbelastningen kan öka 
snabbt och inte alltid helt förutsägbart. Likaså i 
de fall en sektor inte delas i tid. 

En förutsättning för att utföra arbetet är att 
E2kE fungerar. Det finns redundans i form av 
backupsystem men dessa ska bara användas 
under kortare tid för att lösa en uppkommen 
situation och tömma luftrummet på trafik. 

I flygledarens verktyg finns även radio- och 
telefonisystemet integrerat vilket används både 
internt inom centrat och externt till respektive 
luftfartyg.  

Effektiv men 
varierande. 

Träning och erfarenhet Kunskap, erfarenhet och kompetens är kärnan i 
flygledning. Flygledarna är väl utbildade och 
förtrogna med arbetet. I de fall längre frånvaro 
från arbetet varit fallet finns tjänsteföreskrifter 
för hur självbriefing och eventuell utbildning 

Tillräcklig. 
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skall gå till beskrivet i drifthandboken, likaså 
finns nationella och europeiska bestämmelser 
som reglerar kompletterande utbildning . 

De uppgifter flygledaren har är som regel väl 
inövade. 

Kommunikationens 
kvalité 

Sker både genom gränssnittet och verbalt.  

Intern kommunikation mellan flygledare skiljer 
sig från extern kommunikation med piloter på 
så sätt att ingen standardiserad fraseologi 
används. Dock ska kommunikationen följa en 
mall vilket inte alltid följs, detta medför att 
kommunikationen kan betraktas som varierande 
men stabil då den bygger på gemensam grund. 

Effektiv men 
varierande 

HMI och operationellt 
stöd 

Gränssnittet är komplext och samtidigt av stor 
vikt för flygledaren i sitt arbete och det är 
därför inte tillämpligt att ge ett generellt 
utlåtande för hela systemet. 

- 

Tillgång till procedurer Drifthandboken innehåller beskrivningar av 
procedurer som är specifika för samordning 
mellan angränsande sektorer. 

Tillräckliga 
(beskrivs i 
detalj) 

Arbetsförhållanden De fysiska arbetsförhållandena kan betraktas 
som konstanta i sammanhanget då flygledarens 
arbete är begränsat till en arbetsposition som 
huvudsakligen utgörs av två stora datorskärmar 
och tillhörande tangentbord och mus liksom 
även en kommunikationsenhet.   

Tillräckliga 

Antal samtidiga mål De övergripande målen är två, att separera 
trafik och erbjuda en effektiv flygtrafikledning 
med så få förseningar som möjligt. Dessa mål 
skapar i sin tur en mängd delmål bland annat 
beroende av trafiksituationen. Antalet mål kan 
betraktas som mycket varierande och är snarast 
ett karaktärsdrag. Flygtrafikledning handlar om 
att på ett effektivt och säkert sätt uppnå dessa 
delmål med hjälp av de resurser som står till 
buds. 

Effektiv men 
varierande 

Tillgänglig tid Varierande, kraftigt beroende av situationen. Oförutsägbar 

Dygnsrytm Flygtrafikledning sker på dygnets alla timmar 
men trafikmängden är begränsad nattetid. 
Flygledarens arbetspass är anpassade. 

Anpassad 

Samarbetets kvalité Förmågan att samarbeta och hjälpa varandra för 
att undvika att situationer uppstår är väl 
utvecklat. Man försöker skapa ett bra 
trafikflöde där trafik kan lämnas till nästa 
sektor tidigare om nästa sektor har nytta av 
detta likaså lämnar man inte heller över en olöst 

Effektivt 
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situation.  

Som helhet är lagandan och arbetsmoralen god. 
När det kommer till att jobba tillsammans i en 
arbetsposition påpekar en av flygledarna att 
arbetet underlättas om man jobbar med någon 
man trivs med och också har en arbetsmetodik 
som överrensstämmer. 

Organisationens kvalité Organisationen betraktad som helhet är 
stödjande. Rollfördelningen är tydlig i en 
relativt platt organisation. Man anammar ett 
icke skuldbeläggande förhållningssätt vilket hör 
till en god säkerhetskultur med fördelen att 
rapporteringsviljan är hög och gör att problem 
och incidenter öppet kan diskuteras istället för 
att döljas. Återkommande möten ger 
återkoppling till utbildning och 
vidareutveckling av systemet.  

Stödjande 
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Hantera ankommande trafik till sektorn. 

Den funktion genom vilken ansvaret för en flygning tas över från en tidigare sektor. Sker då 
en flygning anländer till sektorn. 

Hantera ankommande 
trafik till sektorn. 

 Kommentarer 

Input  Flygning anländer till sektorn 
och ropar upp. 

Blå etikett i gränssnittet. 

Olika typer av överlämning 
förknippas med olika ansvar. 

Transfer/Assume, Hand Over 
Proposal (HOP), samordnad 
överlämning.  

Begränsningar 
(restriktionsområden av olika 
slag, flöde, trafik etc). 

Output Klarering utfärdad och motläst, 
state assumed i E2kE (etikett 
uppdaterad), trafiken under 
ansvar i sektorn, integrerad i 
sektorplan. 

Svart etikett i gränsnittet. 

fel i kommunikation, glömt 
state assume,  

Förhandsvillkor Flygning närmar sig sektorn. 
Flygtrafik överlämnad av 
föregående sektor (manuellt 
eller via systemet). 

 

Resurser Flygledare, radio, radar, 
färdplan, samordning med annan 
flygledare. Samordningsfria 
förfaranden. 

Procedurer för att underlätta 
överlämnandet. 

Tid Tillräcklig för ett säkert 
utfärdande som följer 
sektorplaneringen. 

 

Kontroll Klarering baseras på färdplan 
initialt.  

Motläsning från pilot, 
verifiering av flygledare korrekt 
tillbakaläst, position och höjd på 
radar verifierad.  

Klarerings giltighet 
(konfliktfrihet) kontrollerad.  

Samordningsfria förfaranden 
(underlättar överlämning). 

Viss variabilitet!  

”radar contact!” som svar, ej 
motläsning, ej heller säkert att 
ankomsthöjd som skiljer sig 
från förväntad 
(samordningsfritt förfarande) 
uppmärksammas, detta trots 
att ankomst inte följer normal 
samordning.  

Om en ankomst sker enligt 
överlämnande för 
samordningsfritt förfarande 
innebär det att 
överrenskommen separation är 
upprättad mellan efterföljande 
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luftfartyg vid överlämnandet.  

CPC bedömning 

Hantera ankommande 
trafik till sektorn. 

Omständigheter Bedömning Kommentarer 

Tillgänglighet av 
resurser 

Ärvd - Det har dock 
uppmärksammats 
vid något tillfälle 
att felkodning för 
sektortilldelning 
gjort att en 
flygning passerat 
in i sektorn 
obemärkt. 

Träning och erfarenhet Detta är 
rutinförfarande.  

Tillräcklig.  

Kommunikationens 
kvalité 

Sker på olika sätt, ej 
standardiserad 
fraseologi dock viss 
praxis. 

Kan ske via 
gränssnitt eller 
interfon. 

Tillräcklig  

HMI och operationellt 
stöd 

Tydlig i gränssnittet. 
Stödjer även 
koordinering av 
aktivitet och 
redundans i form av 
att åtgärden 
innefattar minst två 
olika flygledare i två 
olika sektorer 
tillsammans med den 
påminnelsefunktion 
som indikeras mha 
etikettens färg. 

Tillräcklig  

Tillgång till procedurer Procedurer finns 
beskrivna i 
drifthandbok. 
Samordningsfria 
förfaranden samt 
tillfällen där 
samordning ska ske 
manuellt. 

Tillräckliga.  

Arbetsförhållanden Ärvd -  

Antal samtidiga mål Vanligtvis säkerhet 
kontra så få 

Effektiv men 
varierande 
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förseningar som 
möjligt, skapar en 
balansgång. Beror på 
mängden trafik i 
sektorn samt 
komplexiteten i 
rådande situation.  

Baseras på 
erfarenhet. 

Tillgänglig tid Beror på mängden 
trafik i sektorn samt 
komplexiteten i 
rådande situation. 

Baseras på 
erfarenhet. 

Varierande  

Dygnsrytm  Anpassad  

Samarbetets kvalité Beror på procedurer 
och HMI. Varierar 
beroende på om både 
E och P position 
tillsatta. P sköter i så 
fall samordning med 
annan sektor, dock är 
E ansvarig för 
operativ ledning i 
sektorn och 
kommunicerande av 
mottagandet i 
etiketterna. 

Effektivt Samarbete sker 
både verbalt vie 
telefonisystemet 
och via 
etiketterna. 
Kommunikation 
via ettiketterna 
effektivt kräver 
inte synkron 
överföring av 
information utan 
är asynkron och 
varaktig (synlig i 
gränssnittet). 

Organisationens kvalité Ärvd -  
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Hantera trafik som lämnar sektorn. 

Den funktion genom vilken ansvaret för en flygning överlämnas till en annan sektor. Sker då 
en flygning närmar sig sektorgränsen och ansvaret övergår till nästa sektor. 

Hantera trafik som 
lämnar sektorn. 

 Kommentarer 

Input  Flygning under ansvar av 
flygledaren.  

 

Output Koordinering med angränsande 
sektor utförd, ansvar överlämnat 
(helt eller delvis, representeras 
med olika färgmarkeringar i 
flygningens etikett). 

Instruktion till piloten att skifta 
frekvens. 

Ansvaret för en flygning kan 
lämnas över i olika grad. 
Antingen fullständig 
överlämning eller partiell. Vid 
normal  överlämning 
(Transfer/Assume) har 
mottagande sektor bara rätt att 
göra mindre korrigeringar så 
länge trafiken inte kommit in i 
eget luftrum (lokala 
driftbestämmelser). 

Om överlämnande sektor 
påskyndat och lämnat över det 
fulla ansvaret har mottagande 
sektor rätt att svänga, 
höjdjustera och ge 
fartrestriktioner (HOP). 

 

Förhandsvillkor Flygning närmar sig punkt för 
överlämning alternativt att 
trafiken begärs överlämnad. 

Flygning befinner sig ej i 
konflikt.  

 

Ibland har övertagande sektor 
planeringsmässigt ha större 
nytta av att ta över trafiken för 
att inordna den i den egna 
sektorns trafikflöde. 

Resurser Huvudsakligen flygledare och 
radar, sektorplanering.  

Arbetsbelastning i egen och 
intilliggande sektor avgör när 
överlämning sker. 

Tid Sker i "god tid" innan passage 
av sektorgräns.  

Anmodar flygning att skifta 
frekvens. Tidsåtgången för detta 
bedöms som mycket kort. 

I praktiken händer det att 
flygningar går över i annat 
luftrum innan de blivit 
koordinerade. De kan ha blivit 
överlämnade men ej ropat på 
frekvensen. 

Kontroll Lokala driftbestämmelser, 
samordningsförfaranden, radar. 

Rätt frekvensbyte kommunicerat 
och motläst. 

 

CPC-bedömning 
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Hantera trafik som lämnar 
sektorn. 

Omständigheter Bedömning Kommentarer 

Tillgänglighet av resurser Ärvd -  

Träning och erfarenhet Rutinutförande Tillräcklig  

Kommunikationens 
kvalité 

Sker på olika sätt, ej 
standardiserat språk. 

Kommunikation via 
gränssnitt eller interfon. 

Tillräcklig  

HMI och operationellt 
stöd 

Tydligt i gränssnittet. 
Stödjer koordinering av 
aktiviteten och 
redundans i form av att 
åtgärden innefattar 
minst två olika 
flygledare i två olika 
sektorer tillsammans 
med den 
påminnelsefunktion som 
indikeras mha 
markeringsfärg. 

Tillräcklig  

Tillgång till procedurer Det finns formella 
procedurer i 
drifthandboken. 
Flygning överlämnas 
snarast om nästa sektor 
kan dra nytta av tidig 
ankomst. Request on 
Frequency (ROF) som 
påminnelse och begär 
överlämnad. 

Tillräcklig  

Arbetsförhållanden Ärvd -  

Antal samtidiga mål Vanligtvis säkerhet 
kontra så få förseningar 
som möjligt, skapar en 
balansgång.  

Beror på mängden trafik 
i sektorn samt 
komplexiteten i rådande 
situation.  

Baseras på erfarenhet. 

Effektiv men 
varierande. 

 

Tillgänglig tid Beror på mängden trafik 
i sektorn samt 
komplexiteten i rådande 
situation.  

Baseras på erfarenhet. 

Varierande  
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Dygnsrytm  Anpassad  

Samarbetets kvalité Beror av procedurer och 
HMI. 

Ansvar tydligt fördelat. 

Effektivt  

Organisationens kvalité Ärvd -  
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Lämna över position. 

Flygledarna roterar i arbetsposition vilket medför att överlämningar sker löpande under 
dagens pass. Ett pass varierar i längd men ca 45-60 min med rast emellan.  

Lämna över position  Kommentarer 

Input  Flygledare för aktuell sektor, 
flygledare för positionsbyte. 

 

Output Positionen bemannad av ny 
flygledare, sektorplan övertas 
från föregående flygledare eller 
ny skapas 

 

Förhandsvillkor Trafiksituation ordnad  

Resurser Personal, position  

Tid Tillräckligt för att lämna över. Normalt sker överlämning 
väldigt snabbt 
(uppskattningsvis 30 
sekunder). Tar längre tid då 
situationen är mer komplex, 
fler rörelser och mer att hålla 
reda på. 

 

Kontroll Överlämningsprocedur: gällande 
banor, utrustning inre/yttre, 
signifikant väder, förändringar i 
luftrumsstatus, trafiksituation 
enligt skärm/listor/notepad, 
eventuella filter; bekräftelse 
läget under kontroll innan 
överlämning slutförs 

Procedur finns men följs inte 
alltid så noga.  

CPC bedömning 

Lämna över position Omständigheter Bedömning Kommentarer 

Tillgänglighet av resurser Personal finns för att 
fylla passen. Justeras av 
TS, delvis 
organisatorisk funktion. 

Tillräcklig  

Träning och erfarenhet Rutinutförande. Tillräcklig. Rutin gör att 
procedurer 
ibland ej 
följs, man 
tycker att 
man har koll. 

Kommunikationens kvalité Beroende på situation 
kan kommunikationen 
variera mellan 
avlösande sittande 
flygledare. 

Effektiv men 
varierande. 
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HMI och operationellt stöd Varierar vilka element 
man använder sig av. 

Effektivt men 
varierande 

 

Tillgång till procedurer Procedurer inte alltid 
fullständigt utförda. 

Tillräckliga men 
varierande 
användning. 

 

Arbetsförhållanden Ärvd   

Antal samtidiga mål Beror på mängden 
trafik i sektorn samt 
komplexiteten i rådande 
situation.  

Varierande  

Tillgänglig tid Beror på mängden 
trafik i sektorn samt 
komplexiteten i rådande 
situation.  

Mer trafik kan göra att 
överlämningen tar 
längre tid. I princip får 
en överlämning ta den 
tid som krävs. 

Varierande  

Dygnsrytm  Anpassad  

Samarbetets kvalité Beror av tiden. Tudelat 
ansvar. Informera. Om 
oklarheter kvarstår 
fråga. 

Effektivt men 
varierande. 

 

Organisationens kvalité Ärvd -  

Det finns ett överlapp mellan erfarenhet,  procedurer, kommunikationens kvalité och stöd i 
HMI. Av erfarenhet vet flygledarna vilka punkter i sektorn där komplikationer vanligen 
uppstår och därmed vart det är viktigt att söka potentiella konflikter innan ett övertagande 
sker.  

Hur mycket kommunikation som sker mellan flygledarna vid en skiftöverlämning beror på 
situationen. Är det mycket trafik påverkar det den tid flygledaren har att prata med avlösande 
flygledare. Den avlösande flygledaren kan istället behöva stå och observera vad som händer 
för att själv sätta sig in i den rådande situationen om det inte finns tid för sittande flygledare 
att ge information. Det kan även vara ett visst stöd om avlösande flygledare redan suttit 
tidigare under dagen då flygledaren har vetskap om det rådande läget i luftrummet vad gäller 
trafik, utrustning, restriktioner etc.  

Det finns en checklista i drifthandboken för vad som ska gås igenom vid överlämning. Denna 
följs i princip utan att flygledarna för den skull behöver slå upp den. Flera flygledare utgår 
ifrån listorna i displayerna och tar flygningarna i tur och ordning. I vissa fall när det är lite 
trafik går sittande flygledare bara genom de flygningar som syns i radarvyn. Genom att 
använda listorna kan man vara säker på att man inte missat informera om någon trafik i 
sektorn. Den flygledare som tar över positionen ställer frågor om det finns oklarheter. 
Avgående flygledare kan stanna kvar och observera en liten stund efter avlösning om det 
råder oklarheter. 
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Det som kan vara kritiskt är att överlämningen ibland går väl fort och brister i vad som skulle 
kommunicerats uppstår vilket gör att viktig information saknas eller uteblir. Det kan även ses 
som en brist i gränssnittet att inte all information får plats alternativt som en brist i rutinerna 
vid överlämning. Detta är iakttagelser men framgår också av en sammanställning av orsaker i 
incidentrapporter från 2005 (se bilaga 1). 
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Flödesjusteringar. 

I synnerhet när det är högtrafik kan det uppstå flödesjusteringar. Syftet med detta är att 
försena flygningar på väg inför landning för att möta den kapacitet som finns för att ta emot 
landande flygplan. Flödet kan också justeras med hjälp av sekvenseringsåtgärder. 

Flödesjusteringar  Kommentarer 

Input  Flygning under ansvar av 
flygledaren. 

 

Output Flödesjusterande åtgärd i form 
av klarering utfärdad och 
motläst. 

Etikett uppdaterade. 

Sektorplan uppdaterad. Tillstånd 
hos flygledare och MAESTRO. 

En åtgärd kan vara att ge 
fartrestriktioner i syfta att 
försena, ge väntläge, svänga 
trafiken för att öka tiden. 

Förhandsvillkor Indikation från MAESTRO eller 
samordning med annan sektor. 

 

Resurser MAESTRO, radar, mätverktyg, 
färdplan, prediktionsverktyg 
(färdplan) -> visar färdlinje och 
vilka tider flygningen passerar 
efterföljande brytpunkter. 
Erfarenhet från tidigare 
uppskattningar. 

 

Tid tidsåtgång varierande  

Kontroll I MAESTRO sker kontinuerlig 
uppdatering om förseningen, i 
driftsbestämmelser justeras hur 
mycket försening som ska ges 
samt hur.  

Klarerings giltighet (konfliktfri 
situation) kontrollerad. 

Eventuella konflikter i 
samband med ny klarering. 

CPC bedömning 

Flödesjusteringar Omständigheter Bedömning Kommentarer 

Tillgänglighet av resurser Flygledare och 
angränsande sektorer 
samt tekniska 
instrument. 

Tillräcklig  

Träning och erfarenhet Flödesjusteringar tillhör 
rutinuppgifter. 

Tillräcklig  

Kommunikationens kvalité Via gränssnittet eller 
muntlig begäran över 
interfon med annan 
flygledare. 

Kommunikation med 
piloten via radio. 

Effektiv  
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HMI och operationellt stöd MAESTRO är inte 
integrerat med E2kE 
vilket gör att 
flygledaren aktivt måste 
scanna av MAESTRO 
för att upptäcka 
förändringar. 

Varierande  

Tillgång till procedurer - Oklart  

Arbetsförhållanden Ärvd -  

Antal samtidiga mål Beror på mängden 
trafik i sektorn samt 
komplexiteten i rådande 
situation.  

Varierande  

Tillgänglig tid Beror på mängden 
trafik i sektorn samt 
komplexiteten i rådande 
situation.  

Åtgärd ska ske inom ett 
tidsfönster dvs 
indikation i MAESTRO 
måste uppmärksammas 
i tid. 

Varierande  

Dygnsrytm  Anpassad  

Samarbetets kvalité Beror av tiden. 
Samordning kan ske 
muntligt eller via vita 
värden. 

Effektivt men 
varierande. 

 

Organisationens kvalité  Ej tillämplig  
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Service till trafik. 

Ibland justeras trafiken för att ge förkortad färdväg, detta är en form av service till trafiken 
som ges i mån av tid och i förhållande till arbetssituationen. 

Service till trafik  Kommentarer 

Input  Flygning under ansvar i sektorn.  

Output Färdtillstånd utfärdas eller 
nekas. 

Klarering utfärdad och motläst. 

Etikett uppdaterad. 

Uppdaterad sektorplan.  

Nytt färdtillstånd kan påverka 
annan trafik i sektorn. 

Förhandsvillkor Flygledaren själv upptäcker att 
en effektivisering är möjlig 
utifrån aktuell arbetsbelastning 
för egen och berörda sektorer 
utan att äventyra säkerheten. 

Inkommande begäran från pilot/ 
på anmodan av flygledare 
/förslag från annan sektor att ex. 
ge direkt rutt 

 

Resurser radar (position & konflikt), 
färdplan (se vart flygning är på 
väg och se eventuella hinder för 
ny klarering), 

 

Tid Tillräcklig för att assistera med 
servicen. 

tid kan vara en begränsning i 
det här fallet, om man inte har 
tid att assistera 

Kontroll Kommunikation mellan berörda 
sektorer, bekräftande krävs för 
funktionens genomförande 

 

CPC bedömning 

Service till trafik Omständigheter Bedömning Kommentarer 

Tillgänglighet av resurser Flygledare och 
angränsande sektorer 
samt tekniska 
instrument. 

Tillräcklig  

Träning och erfarenhet Service till trafik är 
rutinuppgift. Erfarenhet 
är dock viktigt för att 
kunna göra avvägning 
av nyttan ställt mot 
eventuell ökad 
arbetsbelastning. 

Tillräcklig  

Kommunikationens kvalité Via gränssnittet eller 
muntlig begäran över 

Effektiv  



58 

interfon. 
Kommunikation med 
pilot över radio, 
försöker vara 
tillmötesgående. 

HMI och operationellt stöd Finns stöd i gränssnittet 
för att enklare hantera 
ex. direktrutter.  

Tillräcklig  

Tillgång till procedurer Inga procedurer, 
snarare sunt förnuft.  

Oklart  

Arbetsförhållanden Ärvd -  

Antal samtidiga mål Beror på mängden 
trafik i sektorn samt 
komplexiteten i rådande 
situation.  

Varierande  

Tillgänglig tid Situationsberoende. 
Service ges i mån av tid 
ställt mot den extra 
arbetsbelastning det 
innebär i form av 
samordning och risk för 
konflikt med annan 
trafik. 

Varierande  

Dygnsrytm  Anpassad  

Samarbetets kvalité Beror av tiden. Service 
kan innebära ökad 
arbetsbelastning för 
egen eller andra 
sektorer därför krävs 
moget övervägande 
ställt mot nytta. Risken 
finns att man är mer 
tillmötesgående än vad 
som är lämpligt vilket 
kan skapa oreda för sig 
själv eller andra 
sektorer. 

Effektivt men 
varierande. 

 

Organisationens kvalité  Ej tillämplig  

Denna funktion kan kräva upprepad kommunikation mellan pilot, flygledare och angränsande 
sektor och kan utgöra alltifrån en lång till en kort process över lång eller kort tid. Service i ena 
änden kan skapa kaos i slutändan, dock ligger det utanför det avgränsade systemet. Denna 
funktion är i princip samma som flödesjustering. Skillnaden har i det här fallet är att det är 
flygledaren i den aktuella sektorn som initierar servicen. I funktionen för flödesjustering är 
det någon annan till exempel angränsande sektor eller MAESTRO.  
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Konflikthantering 

Konflikthantering kan delas in i fyra moment:  

• Söka konflikter 

• Lösa konflikter 

• Uppföljning  

• Bevakning 

Ett första steg är att upptäcka en situation som kan utvecklas till en konflikt. Flygledaren kan 
redan på ett tidigt stadium åtgärda en situation som han eller hon tror kunna utvecklas till en 
konflikt för att på så sätt frigöra uppmärksamhet till annat. Alternativt bevakar flygledaren 
situationen till dess att situationen lämpar sig och att det är fastställt att en åtgärd kommer att 
behövas. När en konflikthanterande åtgärd utförts kräver den uppföljning för att säkerställa att 
en säker buffert för separation åstadkommits.  

Konflikthantering är en funktion som inbegriper alla delar i problemlösning.  

• Identifiering av händelse eller situation som kan komma att leda i en oönskad riktning 
och eventuellt kräva åtgärd.  

• Beslut om åtgärd, val av åtgärd och uppföljning av åtgärd.  

Stor vikt läggs ofta på det första steget, hur ett problem identifieras, vilket kan vara olyckligt 
eftersom konflikthantering är en process där alla steg är nödvändiga.  

Indelningen av konflikthantering i olika delmoment är en förenkling och en normering av 
processen. Förenklingen är nödvändig för att beskriva systemets olika tillstånd. Om 
konflikthantering vore en obruten kedja av händelser skulle den kunna representeras med 
enbart en FRAM-modul. Likaså i de fall konflikthanteringens respektive steg är ointressanta 
skulle den kunna representeras med enbart en modul. I studiens sammanhang har det dock 
varit intressant att göra uppdelningen i dessa moment. 
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Figur 18 Konflikthantering som en sammansatt funktion. 

Sökakonflikter 

Funktionen är en vital del av arbetet och handlar om att identifiera potentiella konflikter 
mellan flygningar. 

 

Söka konflikter  Kommentarer 

Input  Trafiksituation, MTCD eller 
STCA varning. 

 

Output Plan för att lösa konflikter  Baseras på trafikbilden. 

Förhandsvillkor -  

Resurser Flygledare (E-position och P-
position). Direkta verktyg är 
radar, STCA, MTCD; indirekt är 
färdplan, flygplansprestanda och 
erfarenhet viktiga faktorer för att 
göra gällande 
konfliktbedömningar. 

STCA och MTCD är verktyg 
för att upptäcka konflikter. 
Färdplan och prestanda kan ge 
flygledare en bild av om 
konfliktsituation över 
huvudtaget är att vänta i ett 
senare läge.  

Om P-position tillsatt svarar 
denne för konfliktsökning på 
längre sikt mha MTCD. 

Tid Tillräckligt för att göra en 
korrekt bedömning om 
flygplanens rörelser i 
luftrummet. 

 

Kontroll STCA, MTCD, regler för civil 
luftfart. 

Regelverket sätter restriktioner 
för vad som anses vara en 
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konflikt; den buffertzon som 
måste finnas mellan luftfartyg 
för att inte äventyra 
säkerheten. 

CPC bedömning 

Söka konflikter Omständigheter Bedömning Kommentarer 

Tillgänglighet av resurser Personer och verktyg. Tillräckliga  

Träning och erfarenhet Rutinuppgift. Tillräckligt  

Kommunikationens kvalité - Ej tillämplig  

HMI och operationellt stöd STCA-larm och 
MTCD-varning. Flight-
leg för visualisering av 
konfliktpunkt. 

MTCD-varningar inte 
alltid relevanta baseras 
på färdplansdata.  

Varierande.  

Tillgång till procedurer - Ej tillämpbar  

Arbetsförhållanden Ärvd   

Antal samtidiga mål Beror på mängden 
trafik i sektorn samt 
komplexiteten i rådande 
situation.  

Varierande  

Tillgänglig tid Beror på mängden 
trafik i sektorn samt 
komplexiteten i rådande 
situation. 

Beroende på när en 
konflikt upptäcks kan 
tillgänglig tid variera. 

Varierande  

Dygnsrytm  Anpassad  

Samarbetets kvalité Samarbete med P-
position. P-position 
söker konflikter på lång 
sikt. 

Tillräckligt  

Organisationens kvalité - Ej tillämplig.  
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Lösa konflikter 

Lösa konflikt är den funktion som utfärdar en instruktion för att lösa uppmärksammad 
konflikt. 

Lösa konflikter  Kommentarer 

Input  Plan för att lösa konflikter.  

 

 

Output Åtgärd för att lösa konflikt, 
klarering utfärdad och motläst. 

Etikett uppdaterad. 

Om annan sektor berörs, 
samordning utförd. 

En åtgärd innebär inte att 
konflikten är löst bara att den 
åtgärdats och förmodas 
upphöra, uppföljning krävs 
som verifiering. 

Förhandsvillkor Konflikt upptäckt.  

Resurser Flygledare, radar, radaretikett, 
radio för att kommunicera 
åtgärd.  

 

Tid Tillräcklig för att samordna och 
lösa konflikt. 

 

Kontroll Rutiner, procedurer, strategier.  

CPC bedömning 

Lösa konflikter Omständigheter Bedömning Kommentarer 

Tillgänglighet av resurser Personer och verktyg. Tillräckliga.  

Träning och erfarenhet Rutinuppgift.  

 

Vilka strategier som 
används baseras på 
erfarenhet. Exempel på 
strategier är spärrhöjd, 
fartreduktion för bägge 
luftfartygen samt 
vektorering 
(kursändringar). 

Otillräcklig. Situationer med 
underskriden 
separation är 
ovanliga som 
övningsscenarion, 
När situationer i 
verkligheten 
uppstår är det risk 
för att de utförda 
åtgärderna inte är 
tillräckliga. 
Övningar  handlar 
om att hantera 
mycket trafik och 
se problemen 
innan de uppstår så 
att 
underskridanden ej 
uppstår.  

 

Kommunikationens 
kvalité 

Detta är en rutinuppgift 
som ofta utförs. 

Tillräcklig.  
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Kommunikation med 
piloten sker via 
standardiserad 
fraseologi. 

Kommunikation mellan 
flygledare vid 
dubbelbemanning. 

Dålig radiotäckning 
kan uppstå vilket 
påverkar hörbarhetern 
på radion. Barriär för 
detta är återläsning av 
färdtillståndet. 

HMI och operationellt 
stöd 

Det finns STCA-larm 
och MTCD-varning. 
Flight-leg för 
visualisering av 
konfliktpunkt.  

Tillräcklig.  

Tillgång till procedurer - Ej tillämplig.  

Arbetsförhållanden Ärvd -  

Antal samtidiga mål Beror på mängden 
trafik i sektorn samt 
komplexiteten i 
rådande situation.  

Varierande  

Tillgänglig tid Beror på mängden 
trafik i sektorn samt 
komplexiteten i 
rådande situation.  

Varierande  

Dygnsrytm  Anpassad  

Samarbetets kvalité - Ej tillämplig  

Organisationens kvalité - Ej tillämplig.  
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Bevaka konflikter.  

Genom denna funktion bevakar systemet utvecklingen hos en potentiell konflikt. 

Bevaka konflikter  Kommentarer 

Input  Luftfartygs rörelser ansedda som 
potentiella konflikter. 

 

Output Konflikter kontrollerade (plan 
för att lösa konlikt). 

Eventuell markering med PLT, 
färgmarkering el. flightleg. 

 

Förhandsvillkor -  

Resurser Radar, färdplan, 
flygplansprestanda, erfarenhet, 
strategier, STCA, MTCD. 

 

Tid Tillräcklig för att skapa en 
korrekt bedömning av 
situationen. 

 

Kontroll STCA och MTCD, strategier Kontroll så till vida att de är 
ett extra stöd i att bedöma en 
situation. Dessa verktyg tjänar 
även som påminnelser.  

CPC bedömning 

Bevaka konflikter Omständigheter Bedömning Kommentarer 

Tillgänglighet av resurser Flygledare och verktyg. Tillräckliga.  

Träning och erfarenhet Rutinuppgift.  
Användning av olika 
strategier. 

Tillräcklig.  

Kommunikationens kvalité Kommunikation mellan 
flygledare vid 
dubbelbemanning. 

Tillräcklig.  

HMI och operationellt stöd STCA-larm och 
MTCD-varning.  

Flight-leg för 
visualisering av 
konfliktpunkt. 
Färmarkering och PLT 
värdefulla för 
påminnelser. 
Användning av dessa 
varierar mellan 
flygledare. 

Tillräcklig men 
varierande. 

 

Tillgång till procedurer - Ej tillämplig.  

Arbetsförhållanden Ärvd -  

Antal samtidiga mål Beror på mängden Varierande  
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trafik i sektorn samt 
komplexiteten i rådande 
situation.  

Tillgänglig tid Beror på mängden 
trafik i sektorn samt 
komplexiteten i rådande 
situation.  

Varierande  

Dygnsrytm  Anpassad  

Samarbetets kvalité Vid dubbelbemanning. Tillräcklig.  

Organisationens kvalité - Ej tillämplig.  
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Uppföljning av konfliktåtgärder. 

Hantering av konflikter kräver uppföljning. 

Uppföljning av 
konfliktåtgärder 

 Kommentarer 

Input  Konfliktsituation under uppsikt.  

Output Konfliktsituation kontrollerad. 

Eventuellt PLT, färgmarkering 
och flight-leg. 

Output behöver inte vara 
godkända eller ökande 
säkerhetsmarginaler, däremot 
om de minskar så kvarstår 
konflikten och kräver 
ytterligare åtgärder. 

Förhandsvillkor -  

Resurser Radar, STCA, MTCD. Färdplan, 
flygplansprestanda, erfarenhet, 
strategier 

MTCD och STCA både resurs 
och kontroll. Att de finns gör 
dem till en resurs, att de 
dessutom utför en larmande 
funktion gör dem 
kontrollerande. 

Tid tillräckligt för att göra en korrekt 
bedömning 

 

Kontroll Säkerhetsmarginaler 
oförändrade och godkända eller 
ökande. STCA och MTCD 

5NM och 1000’ om RVSM 
godkända. 

CPC bedömning 

Uppföljning av 
konfliktåtgärder 

Omständigheter Bedömning Kommentarer 

Tillgänglighet av resurser Flygledare och verktyg. Tillräckliga  

Träning och erfarenhet Rutinuppgift.  
Användning av olika 
strategier. 

Tillräcklig  

Kommunikationens kvalité  Ej tillämplig.  

HMI och operationellt stöd STCA-larm och 
MTCD-varning som 
beslutsstöd.  

Flight-leg för 
visualisering av 
konfliktpunkt. 
Färgmarkering och PLT 
värdefulla för 
påminnelser. 
Användning av dessa 
varierar mellan 
flygledare. 

Tillräcklig men 
varierande. 

 

Tillgång till procedurer - Ej tillämplig.  
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Arbetsförhållanden Ärvd -  

Antal samtidiga mål Beror på mängden 
trafik i sektorn samt 
komplexiteten i rådande 
situation.  

Varierande  

Tillgänglig tid Beror på mängden 
trafik i sektorn samt 
komplexiteten i rådande 
situation.  

Varierande  

Dygnsrytm Hela dygnet.  Anpassad  

Samarbetets kvalité Vid dubbelbemanning. Tillräcklig.  

Organisationens kvalité - Ej tillämplig.  
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Tillsättande av P-position (planeringsposition). 

Funktionsdefinition 

Tillsättande av P-position  Kommentarer 

Input  Ökad eller beräknad ökning av 
arbetsbelastningen. 

Situation skapar eller 
förväntas skapa en 
arbetsbelastning där en 
persons arbete inte räcker till 
för att upprätthålla en säker 
och effektiv trafiksituation. 
Kan initieras av både 
flygledaren och TS. 
Trafikbelastning beräknas 
överstiga rekommendationerna 
för att tillsätta en P-position. 

Output P-position tillsätts P-pos utgör en extra resurs i 
service och upptäckten av 
konflikter 

Förhandsvillkor -   

Resurser Personal, PA-system (för att 
tillkalla personal). 

 

Tid Normalt behövs lite 
framförhållning då denna tid är 
tiden det tar för en person att ta 
sig från uppehållsrum till 
positionen. 

Varierande beroende på vart 
personalen befinner sig. 

Kontroll Flygledaren kallar själv på hjälp 
om denna känner behovet 
alternativt planerar TS att 
tillsätta en P-pos utifrån 
beräknat trafikflöde i sektorn. 
Kommunikation sker mellan TS 
och flygledare. 

 

CPC bedömning 

Tillsättande av P-position Omständigheter Bedömning Kommentarer 

Tillgänglighet av resurser Tillgänglig personal. En 
fråga om planering.  

Tillräcklig.  

Träning och erfarenhet - Ej tillämpbar  

Kommunikationens kvalité - Ej tillämpbar  

HMI och operationellt stöd - Ej tillämpbar  

Tillgång till procedurer Tillsättande vid 
beräknad 
trafikbelastning 
(stapeldiagram) eller 
egen uppskattning i 

Varierande men 
tillräcklig. 
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samråd med TS. 

Arbetsförhållanden - Ärvd  

Antal samtidiga mål Beror på mängden 
trafik i sektorn samt 
komplexiteten i rådande 
situation.  

Varierande  

Tillgänglig tid Beror på mängden 
trafik i sektorn samt 
komplexiteten i rådande 
situation.  

Varierande  

Dygnsrytm Vet ej. Normalt lugnt 
kvällstid varför sektorer 
snarare slås ihop. 

Okänd  

Samarbetets kvalité - Ej tillämpbar  

Organisationens kvalité Varje sektor har en 
gräns för antalet 
trafikrörelser som får 
hanteras när sektorn 
bara är bemannad med 
en flygledare. 

Den verkställande 
flygledaren (E) avgör 
själv ytterst när en 
planeringsposition (P) 
tillsätts, Det innebär att 
flygledaren kan begära 
assistans även om 
belastningen är lägre än 
den gräns som är 
uppsatt för att sektorn 
per automatik ska 
besättas med en 
flygledare i 
planeringsposition (P).  

Tillräcklig.  
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Upprättande av restriktionsområde 

Funktionsdefinition 

Upprättande av 
restriktionsområde 

 Kommentarer 

Input  TS informerar om öppnande.  

Output Restriktionsområde upprättat, "I 
leden" skylten vänds. Området 
markerat i E2ke. Samordning 
koordinerad. 

 

Förhandsvillkor Information om öppnandet. Information om öppnande 
både förhandsvillkor och 
input? Information ska föregå 
öppnandet alltså en form av 
barriär. 

Resurser Restriktionsområdets 
representation, flygledare, TS. 

 

Tid Tillräckligt för samordning och 
öppning. 

 

Kontroll R-området utsträckning och 
procedur för upprättandet i 
drifthandboken.   

 

CPC bedömning 

Upprättande av 
restriktionsområde 

Omständigheter Bedömning Kommentarer 

Tillgänglighet av resurser Personal (flygledare, 
TS, STRIL), 
radarpresentation.  

Tillräckliga.  

Träning och erfarenhet Rutinuppgift. Tillräcklig.  

Kommunikationens kvalité Tydlig Tillräcklig.  

HMI och operationellt stöd Tydlig representation. Tillräcklig.  

Tillgång till procedurer I drifthandbok Tillräcklig.  

Arbetsförhållanden - Ärvd  

Antal samtidiga mål Beror på mängden 
trafik i sektorn samt 
komplexiteten i rådande 
situation.  

Varierande  

Tillgänglig tid Får ta den tid det tar, 
påverkas av mängden 
trafik och andra 
uppgifter. 

Varierande.  

Dygnsrytm Hela dygnet.  Anpassad  

Samarbetets kvalité Vid dubbelbemanning. Tillräcklig.  
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Organisationens kvalité Tydlig 
ansvarsfördelning och 
rutiner. 

Passande  

Kontroll av RUFF 

Funktionsdefinition 

Kontroll av RUFF  Kommentarer 

Input  RUFF  

Output RUFF kontrollerad Reservsystemet för radarn 
fungerar? 

Förhandsvillkor   

Resurser Flygledare, RUFF  

Tid   

Kontroll Föreskrift i drifthandbok.  

CPC bedömning 

Kontroll av RUFF Omständigheter Bedömning Kommentarer 

Tillgänglighet av resurser Personal och RUFF Tillräcklig.  

Träning och erfarenhet  Tillräcklig  

Kommunikationens kvalité - Ej tillämpbar  

HMI och operationellt stöd Tydlig Tillräcklig.  

Tillgång till procedurer Drifthandbok Tillräcklig.  

Arbetsförhållanden - Ej tillämpbar  

Antal samtidiga mål  Tillräcklig.  

Tillgänglig tid Görs i mån av tid. Tillräcklig  

Dygnsrytm  Anpassad  

Samarbetets kvalité - Ej tillämpbar  

Organisationens kvalité Enligt drifthandboken 
ska funktionen utföras 
efter varje 
skiftöverlämning. Detta 
görs dock inte. Brist i 
medlemmarnas ansvar 
inför uppgiften och 
organisationens 
tydlighet. 

Otillräcklig.  

Denna funktion anses vara instabil eftersom funktionen har till uppgift att verifiera systemets 
funktion men inte utförs i den omfattning som föreskrivs med en säkerhetsrisk som följd. 
Alternativt om RUFFen inte behöver testas i föreskriven omfattning bör kravet ses över och 
drifthandboken uppdateras för att föreskrifterna och handhavandet i praktiken ska 
överrensstämma.  
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5.3 Steg 3, Identifiera funktionella kopplingar 

Flygledarens jobb är högst dynamiskt vilket får till följd att funktionernas interaktion med 
varandra till största delen bestäms av hur en situation utvecklas, vilket återspeglas i att 
flertalet funktioner uppvisar variation i antal samtidiga mål och tillgänglig tid. Det är därför 
svårt att skapa en normativ beskrivning för flygledarens arbete men en schematisk översikt 
har bland annat gjorts inom ITA-projektet (EUROCONTROL, 1999) för EUROCONTROLs 
räkning. Arbetet beskrivs utifrån de kognitiva uppgifter som flygledaren utför och lägger 
tonvikten vid hur information hanteras och processas då främst på stegen 
informationsinsamling och beslutsfattande.  

För att enklast kunna bedöma risker krävs att en speciell situation finnas i åtanke då 
situationen i sig utgör den process som flygledarsystemet är satt att kontrollera. Flera 
flygledare ger bilden av att arbetet i hög grad styrs av den uppkomna situationen och att ingen 
situation är en annan lik. Av detta skäl kommer ett par scenarion beskrivas och analyseras 
med hjälp av de funktioner som tidigare identifierats som systemets primära funktioner. 
Scenariona kan ses som en form av instansering av funktionerna där faktiska värden tilldelas 
funktionerna. Med hjälp av den variabilitet som identifierats i steg 2 kan funktionernas 
interaktion med varandra illustreras. 

5.3.1 Utredning av flyghändelse strax söder om TRS 

Scenariot nedan härstammar ursprungligen från en utredning gjord inom Luftfartsverket och 
baseras på befintlig dokumentation (LFV, 2006c). 

Händelsen inträffade i sektor 2 söder om TRS (se även Area Chart – Stockholm i bilaga 2, 
samt Figur 9 för beskrivning av området), det är alltså samma sektor som huvudsakligen 
observerats under studiens genomförande 

Händelseförloppet 

De inblandade luftfartygen var SKX420 ankommande mot Arlanda från Halmstad och 
SAS192 från Kalmar också på väg till Arlanda.  

Flygledaren hade just löst och skulle börja sekvensering av SAS192 och SKX420, bägge på 
väg mot Arlanda via TRS på FL190 vilket är en vanlig höjd för trafiken att befinna sig på. 
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Figur 19 Inledande situation 

SAS192 hade redan blivit fartreducerad av den flygledare som tidigare arbetade i positionen. 
Anledningen var att SAS192 skulle hamna som tur två efter SKX420. Efter denna åtgärd blir 
flygledaren löst. Något senare upptäcker den pågående operatören att både SAS192 och 
SKX420 har tilldelats förseningar av MAESTRO. SAS192 hade fått en försening på 5 min 
och SKX420 hade en försening på 3 minuter. 

Flygledaren valde att låta SAS192 som var fartreducerad fortsätta till TRS holding och gav 
klarering om detta. Vidare planerade flygledaren att SKX420 skulle vektoreras samt 
fartreduceras för att uppnå en försening på 3 minuter. SKX420 klarerades först sjunk till 
FL150 och strax därefter fartreducerades denne till 200 knop med påföljande svängklarering 
till kurs 090. 

 
Figur 20 SKX420 påbörjar högersväng och separationen underskrids 

Denna kurs skulle dock visa sig leda SKX420 på en skärande kurs med SAS192 då båda 
befann sig på samma höjd med korsande färdvägar. Detta uppmärksammades av flygledaren 
som bad SKX420 att påskynda planén (ett luftfartygs minskning av höjd). SKX420 kvitterade 
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detta och flygledaren klarerade även SAS192 att svänga höger till kurs 090 för att öka 
avståndet till SKX420 horisontellt. Strax innan lämnade SKX420 sin höjd och det minsta 
avståndet mellan flygningarna blev 800 ft och 4,2 NM. 

Flygledaren gav viss trafikinformation till SKX420 som svarade att de hade visuell kontakt 
med SAS192.  I samband med detta öppnades P2 eftersom trafikbelastningen ökade och 
förseningstider började delas ut. 

I kommentarerna till utredningen nämns att flygledaren inte upplevt några yttre 
störningsmoment som ska ha påverkat händelsen. Däremot hänvisas till att flygledaren ganska 
precis hade löst i positionen och eventuellt inte hunnit ”jobba in sig” i läget. Flygledaren själv 
kunde inte uppge varför denne gav svängklarering till SKX420 trots att denne fortfarande 
befann sig på samma höjd som SAS192. En förklaring man hänvisar till är att flygledaren har 
skapat sig en mental bild av att höjden var ledig i och med att flygledaren gav SKX420 
klarering att sjunka. Rent mentalt skulle höjden vara ledig och därför såg inte flygledaren att 
det blev en konfliktsituation när SKX420 klarerades svänginstruktioner till kurs 090.  

Flygledaren upptäckte däremot konflikten innan det blev ett underskridande av separationen 
och vidtog åtgärder, men innan dessa åtgärder gav effekt kom separationen att underskridas. 
Flygledaren själv anser att ett annat röstläge borde ha använts för att påkalla 
uppmärksamheten hos SAS192 eftersom SAS192 bad om en bekräftelse på 
svänginstruktionen vilket i sin tur bidrog till fördröjning av den sväng som utfördes av 
SAS192. Detta påverkade utgången av händelsen och om besättningen hade reagerat mer 
direkt kunde ett underskridande eventuellt ha undvikits. 

I utredningen som är ganska kortfattad, på grund av att händelsen inte var så allvarlig, saknas 
mycket information som skulle vara nödvändig för att göra en mer ingående analys av 
händelseförloppet men händelsen tjänar ändå som ett gott underlag för diskussion eftersom 
det är en verklig händelse. Den visar bland annat att det inte krävs några särskilda 
omständigheter för att det ska uppstå situationer som kan vara riskfyllda.  

Analys och kommentarer 

Händelsen klassas som ett separationsunderskridande då den separation som flygledningen 
ska upprätthålla är 5 NM och 1000 ft i det här fallet. Det minsta avståndet mellan 
flygningarna blev under händelsen 4,2 NM och 800 ft vilket kan låta som ett litet övertramp 
men då ska man vara medveten om att ett trafikflygplan gott och väl kan färdas 5 NM på 
under minuten på dessa höjder. Därmed lämnar inte den minsta tillåtna separationen mycket 
utrymme i tid för handling. I det här fallet påbörjades en åtgärd redan innan separationen 
underskreds. I andra fall kanske en upptäckt görs efter att separationen underskridits och då 
kan en minut eller mindre vara kort tid för att fundera ut en åtgärd samt utföra den. Det bör i 
sammanhanget nämnas att det även finns säkerhetsnät hos flygledaren i form av ett STCA 
larm och också ett antikollisionsvarningssystem i de flesta större flygplan, men dessa system 
är yttersta nödåtgärden och inte några system man ska se som arbetsverktyg. Har situationen 
gått så långt har flera barriärer redan brustit på vägen. 

De förklaringar som ges till händelsen är tydligt kopplade till en underliggande modell av 
flygledaren som ett informationsprocessande system med begränsad kapacitet. Det är 
minnesfunktionerna som brister tillsammans med den mentala arbetsbild som flygledaren 
upprätthåller. Fakta värderas mot bakgrund av den analysmodell som används. Med 
utgångspunkt från att det finns olika bakomliggande analysmodeller kan man tänka sig en 
annan värdering av situationen i termer av funktioners resonans. 

Utgångspunkten kan istället vara att händelsen är en konsekvens av den normala variationen 
som uppstått. Vi kan inte explicit uttala oss om hur det skulle varit om flygledaren hunnit 
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jobba in sig mer i situationen, händelsen kunde fortfarande varit möjlig och framförallt måste 
överlämningar av en position ske förr eller senare men sättet det sker på kan generera bättre 
eller sämre förutsättningar för att kontrollera situationen. Det är möjligt att överlämningen kan 
ha gått ganska fort vilket egentligen inte är något ovanligt. En liten bit in i händelseförloppet 
upptäcker flygledaren att MAESTRO tilldelat förseningar och lägger därför upp en plan för 
hur flygningarna ska försenas. Planen följer de förfaranden som vanligen tas till det vill säga 
förseningssvängar och holding. Att flygledaren valde en högersväng mot SAS192 förstås mot 
bakgrund av att SKX420 anlände från Halmstad förmodligen via U/N851 (en luftled) och 
därmed inte hade så mycket utrymme för en sväng åt vänster utan att komma in i en annan 
sektor (se sektorkartan i Figur 9 Error! Reference source not found.) medan en högersväng 
skulle leda in i den egna sektorn men då förutsätta att höjdseparation skapas till SAS192. Det 
är först när flygledaren klarerar SKX420 sväng innan höjden har lämnats, trots att de bägge 
flygningarna befinner sig relativt nära varandra, som något anmärkningsvärt händer. Dess för 
innan har flygledaren bestämt att låta SKX420 sjunka till FL150 för att möjliggöra en 
vektorerad förseningssväng. Det nämns som mest troligt att flygledaren därför föreställde sig 
att SKX420 hade lämnat höjden vilket inte var fallet. Innan svängen till kurs 090 klareras har 
flygledaren inte försäkrat sig om att villkoret att höjden är lämnad var uppfyllt.  

Den här händelsen visar att systemet som helhet inte har tillräcklig förmåga att motstå skadlig 
variabilitet i funktionerna och en liten miss kan få allvarliga följder. Systemet stödjer inte 
funktionerna fullt ut och resultatet riskerar bli en attribuering till mänskligt felhandlande eller 
begränsningar i mänskliga förmågor. Att flygledaren baserar beslut på förväntningar kan bero 
på att detta är ett sätt att reducera moment och därmed tid enligt Hollnagels ETTO-principer. 
Det förenklar helt enkelt arbetet. I vanlig ordning förväntar sig flygledaren att SKX420 
påbörjar sjunk direkt efter klareringen har bekräftats. I det här fallet gjorde piloterna inte det 
och orsaken till det är inte relevant i sammanhanget men kanske berodde på att de hade en 
checklista att utföra innan sjunk påbörjas. Hur som helst var klareringen bekräftad och 
förväntades av flygledaren. I det senare skedet vidmakthöll flygledaren föreställningen och 
baserade en högersväng på den informationen vilket inget i flygledarsystemet motsatte sig.  

Felaktiga förväntningar nämns som bidragande orsak vid ett par tillfällen i 2005 års 
flygsäkerhetsrapport från luftfartsverket (LFV, 2006b). Man kan i det här scenariot se att 
situationen löstes utan att kollisionsrisk förelåg, men med konsekvensen att 
säkerhetsmarginaler underskreds. Att det hela överhuvudtaget ledde fram till ett 
separationsunderskridande berodde på att SAS192 befann sig där det gjorde i kombination 
med att SKX420 inte sjönk som förväntat och att flygledaren inte försäkrade sig om att 
förväntningarna infriats. Detta illustrerar hur små varianser i flera funktioner möjliggjorde ett 
underskridande. 

FRAM analys 

Bilden nedan är en beskrivning av händelsen med hjälp av de tidigare identifierade 
funktionerna. I beskrivningen finner vi ett antal för händelsen och för modelleringen 
intressanta omständigheter.  
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Figur 21 FRAM modell av scenario 1 

Bilden illustrerar förloppet som inleds med ”Överlämning” och sedan ”Flödesjustering”. 
Utfallet från ”Flödesjustering” är vanligen en koppling till ”Hantera avgående trafik”, vilket 
skulle inträffat här också om klareringen för flödesjusterande åtgärd hade beaktat att en 
konflikt skulle uppstå och väntat med att ge en klarering till dess att SKX420 hade uppnått 
betryggande separation för att inleda sväng. Detta skulle kunna bero på brist i kontrollen som 
gör att klarering ändå utfärdas, tidsbrist och flera samtidigt konkurrerande mål, vilket 
illustreras med att dessa parametrar är skuggade. Den vanliga kopplingen illustreras med en 
heldragen linje medan den streckade illustrerar den koppling som nu uppstod.  

I kommentarerna till händelserapporten nämns att flygledaren kanske inte hade jobbat in sig i 
situationen. Vad detta i så fall får för effekt är oklart men ett antagande är att det i så fall finns 
en påverkan mellan ”Överlämning av position” och ”Flödesjustering”. Kopplingen bör i så 
fall vara en resurs eller en form av kontroll. Att ”jobba in sig” tyder på att det är en resurs i 
form av förståelse av nuvarande och tidigare tillstånd som utgör en resurs för att fatta beslut 
alternativt en kontroll för att utfärda klareringen, vilket av dem är svårt att avgöra för en 
funktion som transformerar information. Utifrån den definition som gjorts av funktionen 
”Överlämning av position” kan vi se att funktionens output är bemanning av ny flygledare, 
alltså en resurs. Sekundärt producerar funktionen en förändring av systemets kunskap om 
nuvarande situation. Således torde funktionen kunna kopplas på båda sätten.  



77 

Konflikthantering är som nämnts tidigare en pågående dynamisk process. I bilden illustreras 
att ”Sök konflikt” kopplas till ”Lösa konflikt”, utfallet är skuggat för att visa en negativ 
variabilitet, konflikten upptäcks sent. Konfliktlösningen resulterar i åtgärder som i sig är 
otillräckliga för att förhindra ett underskridande av minima, därav är utfallet på ”Lösa 
konflikt” skuggat. Den streckade linjen från ”Lösa konflikt” till ”Hantera avgående trafik” 
illustrerar en möjlig koppling där ”Uppföljning av konfliktåtgärd” utesluts. 

Uppföljningen av konflikten resulterar dock i att separationen återuppsättas och att de 
respektive flygningarna kan avgångshanteras. I annat fall är åtgärden otillräcklig och 
ytterligare konfliktlösande åtgärder får göras. Det illustreras med kopplingen mellan 
”Uppföljning av konfliktåtgärd” och ”Lösa konflikt”. 

Ytterligare funktioner kan variera över tid och scenarion och skapa en oväntad interaktion, 
men i det här fallet har de omnämnda faktorerna i scenariot illustrerats. 

Det som inte framgår i nuvarande situation är vad som sker på en högre nivå, hantering av 
annan trafik i sektorn, hur planeringspositionen senare tillsätts, kommunikation och 
samordning med andra sektorer vilka alla är funktioner som har en påverkan på hur mycket 
tid som kan finns tillgänglig till den här situationen. Eventuellt är tidsbrist en bidragande 
orsak till det inträffade. I andra rapporter nämns felprioriteringar och fokus på hantering av 
annan trafik i sektorn som starkt bidragande orsaker till situationen varför en diskussion kring 
de olika situationernas påverkan på varandra vore intressant att kunna illustrera.  

Den information som ges i rapporten rör endast de två flygningarna SKX420 och SAS192, 
men när denna händelse kort tagits upp för diskussion med flygledare vid ATCC är denna 
händelse bekant och det nämns att händelsen inträffade under en ganska trafikintensiv period. 
Funderingar väcks därför ytterligare kring vilken inverkan övriga arbetsuppgifter hade. Först 
och främst kräver situationen att flygledaren kan planera sitt arbete och prioritera uppgifterna 
i rätt ordning. Det krävs då att flygledaren skiftar uppmärksamheten mellan de olika 
funktionerna för de olika flygningarna. Detta framkommer för nuvarande genom CPCerna 
samtidiga mål och tillgänglig tid. Detta borde även gå att illustrera med hjälp av funktioner 
som påverkar varandras parametrar under förutsättning att dessa funktioner är kända, annars 
får detta framgå via CPCerna. 

I etiketten noteras alla klareringar och om så var fallet även här har flygledaren undgått att 
notera att SKX420 ännu inte påbörjat sjunk till klarerad höjd FL150 samtidigt som 
kursangivelsen införs i etiketten. Alternativt kan flygledaren ha förväxlat siffrorna i etiketten 
på något sätt.  

Vi kan i det här fallet upptäcka en möjlighet för en barriär. I dagsläget läggs höjd- och 
kursangivelser till i etiketten via en lista med alternativ. Systemet skulle därför kunna vara 
utrustat med en rimlighetskontroll som när en höjd eller kurs läggs in markerar ut de alternativ 
som är förknippade med en risk. Flygledaren skulle då påminnas om att än en gång försäkra 
sig om sitt val. Valet skulle på så sätt bli en överenskommelse mellan flygledaren och 
systemet om att man är överens om valet. Nu säger systemet ingenting förrän i efterhand då 
systemet upptäcker en konflikt via MTCD eller STCA. 

 

5.3.2 ”Hello goodbye” - lugnt i sektorn 

Detta scenario är ett utdrag ur de observationer som genomfördes under studiens gång. 

Scenariot utspelar sig under en knapp timme när det är lugnt i sektor 2 (se Area Chart – 
Stockholm i bilaga 2, samt Figur 9 för beskrivning av området). 

Händelseförloppet 
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SAS606 ropar upp strax före Pelup och anmäler FL330 sjunkande till FL290, flygledaren 
svarar ”SAS606 radar contact, follow TRS3T26” vilket är den STAR som presenteras i 
approach sector list, samtidigt som övertagandet kvitteras genom att markera flygningen och 
välja assume i den meny som dyker upp. SAS606 kvitterar färdtillståndet. Därefter får 
SAS606 också klarering att sjunka till FL110 vilket är den höjd som E2 (exekutiv flygledare 
på en-route sektor 2) enligt de lokala procedurerna ska leverera ankomsterna till inflygningen 
på. Ungefär samtidigt dyker DHL2LL upp i approach sector list som blåmarkerad vilket 
innebär att den strax når sektorgränsen och flyttas från preactivation list där den synts sedan 
ca en halv timme före beräknad ankomsttid till sektorn. Inget händer i sektorn förrän SAS606 
når TRS och skiftas till inflygningskontrollen. Det sker genom en anmodan till piloten att 
skifta frekvens samtidigt som flygledaren väljer transfer i flygningens meny i radarvyn, vilket 
medför att etiketten ändrar färg från svart till roströd för att indikera att flygningen 
överlämnats till nästa sektor. Anropssignalen förblir svart medan övriga etiketten är roströd 
fram till dess att nästkommande sektor har mottagit flygningen på sin frekvens och gjort 
assume i etiketten, då blir även anropssignalen roströd. Etiketten övergår sedan automatiskt 
till grå efter att en viss tid förflutit och flygningen inte längre är intressant för E2. Etikettens 
färgmarkering gör att det fortfarande är möjligt att hålla reda på samordningen mellan 
sektorerna trots det tysta överlämningsförfarandet. E2ke håller reda på en flygnings status, 
delvis dynamiskt och delvis som en effekt av flygledarens val av handlingar. Detta tjänar som 
minnesavlastning i synnerhet vid samordning. 

Strax därpå når DHL2LL sektorgränsen och anmäler FL390 sjunkande och får klart sjunka till 
FL190 mot TRS. En halv minut senare ringer interfonen, en snabb blick på 
kommunikationsdisplayen avslöjar att det är angränsande sektor 1 som ringer. Flygledaren 
svarar genom att trycka på knappen som blinkar för sektor 1. Flygledaren identifierar sig med 
ett kort: ”2:an” och får till svar: ”ettan, - du har GSY31 utmed din sektorgräns på väg mot 
Visby FL270”. Denna information meddelas därför att GSY31 rör sig i anslutning till 2:ans 
ankomstflöden strax under den höjd som trafik vanligen ankommer på från Malmö och därför 
skulle kunna vara intressant för 2:an att känna till. Flygledaren bekräftar och har redan 
uppmärksammat flygningen. Ca 2 minuter senare kommer en ny flygledare för att avlösa i 
position 2 varpå sittande flygledare går igenom aktuell trafik i ordning utifrån approach 

sector list (observera att flygningar kan förekomma i ASL men inte synas på radarn). I 
informationen ges en kort briefing angående respektive flygnings avsikter samt aktuellt 
tillstånd, exempelvis DHL2LL sjunkande till FL190 mot TRS, samt banor för landning på 
Bromma och Arlanda. Slutligen berättar flygledaren att TRS fortfarande är ur funktion vilket 
står skrivet i en notepad som ligger upplagd på radravyn i enlighet med föreskrifterna. 
Flygledaren som just löst av stannar kvar en liten stund tills skiftande flygledare har kopplat 
in sitt headset, satt sig till rätta och hunnit orientera sig i positionen. Innan flygledaren beger 
sig iväg för rast kompletterar avlösande flygledare med information om GSY31 som passerar 
utmed södra sektorgränsen, information som inte är nödvändig men som annars skulle kunna 
väcka frågor och kräva onödig kommunikation med flygledaren i sektor 1. 

Efter avlösning ger den nya flygledaren klart för DHL2LL att fortsätta sjunk till FL110. En 
kort minut förflyter innan telefonen ringer. Det är angränsande sektor i Malmö (förkortas här 
MM) som meddelar att SAS404 och KAL547 ankommer på FL360 med mindre än 8 NM 
separation i samma flöde mot TRS. Enligt drifthandboken ska avståndet mellan trafik i detta 
flöde vara 8 NM konstant eller ökande. I det här fallet är differensen mätt från TRS bara 7 
NM (SAS404 anländer via luftfartsled U/N851 och KAL547 i luftfartsled U/Z330). 

DHL2LL når strax TRS när flygledaren anmodar flygningen att skifta frekvens och överför 
flygningen genom transfer till nästa sektor. Efter det ropar KAL547 upp och anmäler 
sjunkande till FL290. KAL547 har precis passerat sektorns laterala gräns och får därmed 
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svängas fritt så länge flygningen befinner sig öster om luftfartsled U/N851 även om 
flygningen inte befinner sig i 2:ans luftrum, det är ett samordningsfritt förfarande som 
underlättar samarbetet sektorerna emellan. KAL547 får färdtillstånd mot TRS med tillåtelse 
att sjunka till FL110. Därefter rapporterar även SAS404 på frekvensen som också får 
färdtillstånd mot TRS och tillåtelse att sjunka till FL110. 

Flygledaren planerar att vänta med att vidta åtgärder för att separera de bägge ytterligare, 
vilket bygger på antagandet att SAS404 kommer bibehålla eller öka avståndet till KAL547 
mätt från TRS tack vare att KAL547 håller en nordligare kurs och därmed har en större 
motvindskomposant än SAS404 då det för tillfället råder kraftiga västliga vindar på den 
aktuella höjden. KAL547 som är en Boeing 747 kommer enligt flygledaren dessutom att 
reducera farten relativt SAS404 under sjunket. Orsaken uppges vara att flygplanet är stort och 
förmodligen därför kräver mer tid för att reducera farten inför inflygning samt att de har fler 
checkpunkter på sin cheklista före inflygning och därför behöver mer tid för att hinna med 
detta. Separationen under inflygning är reducerad till 3 NM men trafiken ska levereras till 
inflygningssektorn på FL110 med minst 5 NM separation vilket är godtagbart till bana 26 
(Arlanda) och 30 (Bromma) men till bana 01 (Arlanda) krävs åtminstone 6-7 NM för att få 
tillräckligt med utrymme för inflygningskontrollen att justera ankomsterna inbördes. 

Flygledaren lägger på PLT på de bägge flygningarna för att tydligare se hur deras inbördes 
förhållande utvecklas. Efter några minuter visar det sig att SAS404 mycket riktigt håller en 
betydligt mycket högre fart när de passerar FL240 nästan samtidigt och flygledaren tar bort 
PLT. Plötsligt lyser det upp vita värden i de bägges (SAS404 och KAL547) etiketter och i 
ASL. Det är inflygningskontrollen som via etiketten förmedlar att de vill att flygningarna 
skickas direkt mot TEB (en radiofyr) från nuvarande position. Det är en liten genväg i 
jämförelse att först passera TRS för att därefter svänga upp mot TEB. Denna service kan ges 
tack vare att det är relativt lugnt på inflygningen. Flygledaren bekräftar de nya färdvägarna 
via etiketterna och de vita värdena blir svarta.  Därefter ger flygledaren KAL547 färdtillstånd 
mot TEB från nuvarande position följt av färdtillstånd till SAS404 som också ges färdtillstånd 
direkt mot TEB.  

En liten stund senare ringer inflygningskontrollen för att tala om att SAS1624 som närmar sig 
sektor 2 söderifrån ska få en STAR CDA (Continuous Descent Approach), en speciell typ av 
inflygning som normalt bara förekommer när trafiken är lugn. STAR CDA innebär att 
flygningen kan hålla ett konstant sjunk under hela inflygningen vilket reducerar 
bullernivåerna och utsläppen. Mitt i samtalet bryter SAS1624 in och anmäler sjunkande till 
FL290. Flygledaren avslutar samtalet med inflygningskontrollen och svarar SAS1624 med 
”SAS1624, radar contact”. Därefter anmodas KAL547 att skifta frekvens samtidigt som 
transfer sker till nästa sektor. Sedan får SAS1624 ta emot färdtillstånd för inflygning via 
STAR CDA och klart sjunka till FL150. När färdtillståndet är bekräftat ropar flygledaren upp 
SAS404 och skiftar även den till nästa sektor och gör transfer.  

Villkoret för att en normal överlämning är att flygningen närmar sig sektorgränsen och 
befinner sig på betryggande avstånd, 5NM konstant eller ökande avstånd till annan trafik. 
Flygledaren anmodar flygningen att skifta frekvens och gör samtidigt en överföring 
(transfer/release) i etiketten. Så snart flygningen ropat upp nästa sektor efter frekvensbyte gör 
övertagande sektor ett mottagande (transfer/assume) vilket medför att etiketten hos 
föregående sektor blir röd och därmed markerar att överlämningen är komplett. Flygningen 
behåller denna markering en stund efter övertagandet för att automatiskt skifta till grå när den 
anses vara bortom intresse för flygledaren. 
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Efter ytterligare några minuter får SAS1624 klart att sjunka till FL110 samt anflygning direkt 
mot fixet SA607 som är en punkt på STAR CDA även detta en genväg i jämförelse med att 
först flyga via TRS. 

 

Identitet Luftfartsled Brytpunkt Höjder 

SAS606 U/N851 TRS FL330/290/110 

DHL2LL U/Z330 TRS FL390/290/190/110 

GSY31 utanför sektorn   

SAS404 U/N851 TRS/TEB FL360/290/110 

KAL547 U/Z330 TRS/TEB FL360/290/110 

SAS1624 U/N851 TRS/SA607 FL290/110 
Tabell 5 De respektive flygningarna i korthet. 

Scenariot är ganska typiskt för en lugn situation i sektorn. De separata flygningarna påverkar 
inte varandra mer än i ett av fallen vilket gör det enkelt att planera arbetet i god tid och 
dessutom slippa planera om. Det skapar en tidsbuffert att handla inom. Under andra 
omständigheter förkommer en mer komplex trafikbild som gör det svårare att planera 
långsiktigt eftersom situationen är så pass dynamisk. Flygledningen har i det här fallet också 
möjlighet att ge extra service till ankommande trafik i form av en något kortare 
inflygningsväg vilket koordineras gemensamt med angränsande sektorer. 

Analys och kommentarer 

I det här scenariot är de flesta flygningar att betrakta som hello-goodbye, vilket innebär att de 
får en klarering vid ankomst och behöver sedan inte justeras utan kan när de når en punkt för 
överlämning lämnas över till nästa sektor.  

Det som kan vara intressant är KAL547 och SAS404 som anländer till sektorn samtidigt och 
övervakas i förhållande till varandra. Flygledaren väljer att inte vidta åtgärd direkt utan nöjer 
sig med att uppmärksamma den potentiella situationen och hålla den under uppsikt.  

KAL547 och SAS404 befinner sig i preactivation list redan när den nya flygledaren sätter sig 
i positionen varför det är rimligt att dessa uppmärksammas av flygledaren redan långt innan 
de syns på radarn (något som flygledare rapporterat under observationerna). Efter ytterligare 
en tid dyker de upp i ASL med blå ankomstmarkering, något efter att de har blivit synliga på 
radarn, beroende på inzoomningsnivån. Samtidigt som de blåmarkeras i ASL markeras deras 
etiketter blåa på radarn för att göra det enklare att hitta dem. Flygningarna antas därför vara 
upptäckta långt innan MM ringer och det startar en medveten process hos flygledaren om att 
dessa närmar sig sektorn. När MM ringer är E2 därför förberedd på detta och vet snabbt vad 
saken gäller. De bägge flygningarna koordineras mellan E2 och MM och man är överrens om 
överlämningen av dem trots att full separation för överlämning inte är uppnådd enligt 
drifthandboken. Strax därpå ropar de bägge flygningarna upp på frekvensen, först KAL547 
och sedan SAS404. Föregående flygledare överlämnar dem samtidigt för att de bägge ska 
finnas under kontroll av en och samma flygledare. I intervjuer anges att det är normalt att 
flygningar som berör varandra hanteras i klump på det här sättet. 

Flygledaren ger de bägge vidare klarering till FL110 under bevakning då han planerar att 
situationen kommer lösa sig av sig självt utan extra klareringar vilket baserar sig på tidigare 
erfarenhet. Flygledaren lägger dock på PLT som visar 3 minuter på bägge flygningarna för att 
göra det enklare att uppskatta deras inbördes förhållande till TRS. Ett alternativ till PLT skulle 
kunna vara att använda FLAG, den presenterar dock tiden över TRS vilket kan kännas lite 



långt fram men visualiserar även MTCD i form av en rödmarkering på den sträcka 
flygningarna förväntas underskrida separationen. Det framgår inte i 
varför flygledaren hellre väljer att använda PLT för att göra en bedömning av flygningarnas 
position en kortare tid framåt i tiden (3 min), men eventuellt kan det 
data. Intervjupersonerna nämner att MTCD baseras på färdplanerad data vilket då ger en 
beräknad position utifrån färdplanen och aktuellt position men att denna data sällan blir 
aktuell eftersom flygledaren planerar förändringar
aktuella prediktionen inaktuell. PLT beräknar vilken position flygningen kommer ha inom ett 
tidsintervall givet bibehållen kurs och fart. Det ger därmed en mer aktuell prediktion av en 
framtida position något kortare i
av. 

Ett par minuter förflyter innan flygledaren har bekräftat att hans planering stämde. SAS404 
ökar avståndet till KAL547 varpå PLT tas bort från de bägge flygningarna. Något senare får 
flygningarna uppmaningen från inflygningen att fortsätta direkt mot TEB. Uppmaningen 
kommer via vita etiketter. E2 ger dem klarering direkt mot TEB vilket motläses. Eftersom 
avståndet mellan de bägge flygningarna är ökande utgör de en konfliktfri situation med
betryggande avstånd som flygledaren inte behöver bevaka. De bägge flygningarna har 
dessutom uppnått betryggande separation och höjd för att lämnas över till nästkommande 
sektor. Det vill säga flygledarens mål för överlämning är uppfyllt och flygledaren ka
över flygningarna till nästa sektor trots att de befinner sig i det egna luftrummet.

Figur 22 Händelseförloppet, SAS404 & KAL547
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långt fram men visualiserar även MTCD i form av en rödmarkering på den sträcka 
flygningarna förväntas underskrida separationen. Det framgår inte i det insamlade
varför flygledaren hellre väljer att använda PLT för att göra en bedömning av flygningarnas 
position en kortare tid framåt i tiden (3 min), men eventuellt kan det bero på tillförlitligheten i 
data. Intervjupersonerna nämner att MTCD baseras på färdplanerad data vilket då ger en 
beräknad position utifrån färdplanen och aktuellt position men att denna data sällan blir 
aktuell eftersom flygledaren planerar förändringar av flygväg eller höjd vilket gör den 
aktuella prediktionen inaktuell. PLT beräknar vilken position flygningen kommer ha inom ett 
tidsintervall givet bibehållen kurs och fart. Det ger därmed en mer aktuell prediktion av en 
framtida position något kortare in i framtiden vilket flygledaren i det här fallet är intresserad 

Ett par minuter förflyter innan flygledaren har bekräftat att hans planering stämde. SAS404 
ökar avståndet till KAL547 varpå PLT tas bort från de bägge flygningarna. Något senare får 

ningarna uppmaningen från inflygningen att fortsätta direkt mot TEB. Uppmaningen 
kommer via vita etiketter. E2 ger dem klarering direkt mot TEB vilket motläses. Eftersom 
avståndet mellan de bägge flygningarna är ökande utgör de en konfliktfri situation med
betryggande avstånd som flygledaren inte behöver bevaka. De bägge flygningarna har 
dessutom uppnått betryggande separation och höjd för att lämnas över till nästkommande 
sektor. Det vill säga flygledarens mål för överlämning är uppfyllt och flygledaren ka
över flygningarna till nästa sektor trots att de befinner sig i det egna luftrummet.
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långt fram men visualiserar även MTCD i form av en rödmarkering på den sträcka där 
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FRAM analys 

Nedan beskrivs situationen utifrån de funktioner som tidigare identifierats med ett undantag 
för samordning vilket berörs nedan. 

 
Figur 23 FRAM modell av scenario 2 

PAL/ASL (preactivation list och approach sector list) utgör inledningsvis resurser till 
ankomsthanteringen. PAL och ASL utgör resurser genom att det förvarnar om och 
uppmärksammar det faktum att trafik är på väg till sektorn. På så sätt utgör de också en 
planerings och övervakningsfunktion för systemet som kontinuerligt uppdaterar om själva 
ankomstförloppet. När de så är dags för flygningarna att passera in i sektorn finns dessa 
flygningar i ASL med blå markering och visas även geografiskt i radavyn med blå etikett. 

”KAL547 och SAS404 anländer i sektorn” är radarinformation som input till 
ankomsthanteringen.  

Den samordning som föregår ankomsthanteringarna betraktas här som en kontrollfunktion för 
ankomsthanteringsprocessen där de bägge flygledarna gör upp om ansvarsförhållandena och 
den överrenskommelse som finns mellan sektorerna att MM ska leverera trafiken med 8 NM 
separation mätt från TRS enligt drifthandboken. Så är inte fallet och därför samordnas 
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situationen. Samordningen skulle potentiellt även kunna ses som ett förhandsvillkor eftersom 
att samordning måste föregå ankomsthanteringen då muntlig samordning ska ske, enligt 
drifthandboken, om föreskriven separation ej är uppnådd före överlämning. 

Viktigt att notera i sammanhanget är att ”Samordning” är en ny funktion som inte 
åskådliggjorts i de tidigare stegen. Funktionen har brutits ut ur ”Hantera ankommande trafik” 
eftersom samordningen i det här fallet äger rum en stund före själva överlämnandet. Det går 
att se dessa som separata funktioner eller som variation i den ursprungliga funktionen. Då 
samordningen i sig självt kan skapa variabilitet som är intressant att illustrera blev valet att 
bryta ut samordning som en egen funktion. 

Funktionen ”Hantera ankommande” för de respektive flygningarna transformerar den 
sammanlagda informationen till ett ansvar för flygningarna som ges klarering i sektorn. 
Därefter bevakas flygningarna fram till dess att det är säkerställt att separationen upprätthålls. 
Från det att flygningarna ankomstklareras till dess att de ges flödesjusterande åtgärder 
befinner de sig i ett övervakningstillstånd där flygledaren kontinuerligt uppdaterar sig om 
utvecklingen med stöd av tillgängliga verktyg.  

I den här representationen utgör funktionerna mellan ankomst och överlämning en form av 
parallella skeenden. Utfallet av de bägge funktionerna ankomshantering blir input till ”Söka 
konflikt”, ”Flödesjusteringar” och ”Hantera lämnande trafik”. Efter ankomsthantering 
kontrollerar systemet flygningen till dess att ansvaret lämnas till nästa sektor. Det innebär att 
en flygning kan påverkas av funktionerna ”Söka konflikt” och ”Flödesjusteringar” under den 
tid de befinner sig i sektorn under ansvar av flygledaren. Konfliktsökning betraktas som något 
som sker kontinuerligt men det resulterar inte i någon handling. Däremot flödesjusteras de 
bägge flygningarna och ges direkt klarering mot TEB innan de överlämnas till nästa sektor. 
”Söka konflikt” är även en kontrollfunktion till ”Flödesjusteringar”.  

De flödesjusterande åtgärderna förmedlas som vita värden som dyker upp i etiketterna på 
KAL547 och SAS404 vilket är en förenklad samordningsfunktion som flygledaren bara 
behöver bekräfta för att sedan ge klarering till respektive flygning. När detta är gjort leder 
situationen fram till ett tillstånd där flygledaren anser det möjligt att lämna över flygningarna 
till nästa sektor.  

Förhandsvillkoret för överlämning är att flygningen närmar sig sektorgränsen och befinner sig 
på betryggande avstånd, 5NM konstant eller ökande avstånd till annan trafik vilket i det här 
fallet har åstadkommits med flödesjusteringarna. Input till ”Hantera lämnande trafik” är enligt 
funktionsdefinitionen att flygledaren ansvarar för trafiken vilket ges av en ”Hantera 
ankommande trafik”.  

När en flygning ankomsthanteras inträffar minst två viktiga saker. Flygledaren tar över 
ansvaret för en flygning vilket markeras med svart etikett i radarsystemet. Det innebär också 
att dubbelriktad radioförbindelse är upprättad och att flygledaren ger flygningen en vidare 
klarering i sektorn. Indirekt förväntas flygledaren även ha skapat en plan för flygningens 
förflyttning i luftrummet.  

5.4 Steg 4, förslag till åtgärder 

I det första scenariot finns bland annat ett behov av att illustrera de rådande restriktionerna för 
att motverka uppkomsten av situationen och alternativt förstärka förmågan att snabbt och 
effektivt åtgärda situationen på bästa sätt när den väl uppkommer. Olika lösningar finns på 
problemet, att tillföra någon form av resurs eller mer tid kan vara en generell lösning vilket 
följande är exempel på: 



84 

• Avlösande flygledare stannar kvar i position som ett extra vakande öga efter avlösning 
som en barriär för att förhindra klarering som leder till separationsunderskridande. 
Utökad resurs och kontroll för funktionerna. 

• Stärkta rutiner kring utfärdande av klarering, att alltid verifiera planen mot aktuella 
värden är en god uppmaning men inte en särskilt robust barriär.  

• Att i likhet med andra ACC införa dubbelbemanning på alla positioner. En kostsam 
åtgärd. Utökad resurs och kontroll för i princip samtliga funktioner eventuellt även 
ökad tidsbuffer tack vare reducerad mängd samtidiga mål. 

• Utifrån en rimlighetsbedömning förstärka gränssnittet med information om aktuella 
restriktioner för de närmaste minuterna. Kontinuerliga beräkningar i systemet borde 
kunna stödja beslutsfattandet genom att indikera vilka åtgärder i form av 
höjdändringar respektive kursändringar som är lämpliga för att undvika att utfärda 
färdtillstånd som direkt leder till konflikter. Även om det inte förbjuder en åtgärd kan 
de vara en påminnelse. Utgör en barriär som funktionen måste bryta för att utföra 
funktionen. Barriären förstärker funktionens kontroll och bidrar med en resurs. Risken 
finns att dessa liksom MTCD ger falska larm vilket gör instrumentet oanvändbart eller 
till och med riskfyllt om flygledaren ofta utför klareringar som strider mot 
rekommendationen. 

• Ytterligare en förstärkning vore att automatiskt lägga till en avståndsbedömning 
(distansvektor) mellan två flygplan som närmar sig varandra inom en viss radie eller 
lägga till restriktionsgränser kring en flygning (skapa en zon kring luftfartygets 
symbol som utgör den verkliga gränsen för separationsunderskridande). Detta skulle 
vara ytterligare exempel på situationsbaserade gränssnitt som redan finns i viss 
utsträckning. En sådan åtgärd bidrar med en barriär som även här måste passeras för 
att utföra funktionen. Funktionens kontrollmekanism förstärks liksom funktionens 
resurser förstärks. Eventuellt kan åtgärden även verka positivt på tiden.  

• En indikation som tydligt visar om luftfartyget har påbörjat senast tilldelad klarering i 
form av höjd eller kursändring. Bidrar med ökad kontroll som input till funktionen. 

• Bättre integrera MAESTROs flödesjustering direkt i gränssnittet (flygningens etikett i 
E2ke) för att möjliggöra tidigare upptäckt. Förstärker funktionen i tidsaspekten men 
även som utökad kontroll. 

• Vägledning vid konflikt. Trafikflygplan har antikollisionsvarningssystem som även 
kan ge direktioner för undvikande manövrar. Liknande system skulle kunna stödja 
flygledaren fast på ett tidigare stadie. 

• Mer övning i konfliktlösning i situationer som har fortskridit olika långt. 

Flera av förslagen ovan bär antaganden om ett visst användande och ett visst beteende något 
som i sig är intressant i sammanhanget. Dessa bör därför endast ses som förslag som kräver 
förankring hos områdesexperter och noggrann analys av nyttan men kanske ännu viktigare 
risken. Kommer införda verktyg att användas på det sätt som det är tänkt och vilka 
oförutsedda sidoeffekter kan uppstå i användning. De är dock förslag på en glidande skala 
från barriärer i syfte att förhindra uppkomsten av separationsunderskridande till åtgärder för 
att avhjälpa uppkommen situation. Det viktiga att illustrera är att det ändå har en varierande 
bredd vad gäller dess implementation, robusthet och kostnad. 
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I de fall olika former av automation övervägs som lösning bör dessa vara av sådan karaktär att 
det kontinuerligt visar en fortskridande process snarare än plötsligt ger en varning om 
underskridande. Det gör att flygledaren i ett tidigare skede kan ta del av den kunskap som 
systemet känner till och handla proaktivt. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel tas intressanta aspekter upp rörande arbetet med FRAM, frågor som har 
uppstått under arbetets gång och som har setts som problematiska att hantera på ett eller annat 
sätt.  

6.1 Metoddiskussion 

Det finns inneboende problem i att använda observationer som huvudsaklig metod för 
datainsamling, inte minst för att det är känsligt för observatörens tolkningar samt för hur data 
nedtecknas. Data riskerar att förvanskas på vägen från observation till nedtecknande och 
vidare i nästa tolkningssteg. Rörlig bild och dataupptagningar från systemen skulle varit 
intressanta men var inte möjligt. Observationer sågs som ett bra sätt för att få tillgång till hur 
arbetet utförs i praktiken samt skapa en förståelse för arbetet. Metoden motiveras också med 
att det är den mest realistiska kompromissen mellan tillgång på data, kostnad vid utförandet 
och graden av databearbetning. 

Förutom observationer användes intervjuer för att fördjupa diskussionerna på valda teman. 
Dessa utfördes som uppföljning på några observationstillfällen för att kunna ta vara på 
situationer från det aktuella arbetspasset. Observationerna var öppna i sin utformning vilket 
ansågs lämpligt för ändamålet att få intervjudeltagaren att öppet berätta om hur jobbet utförs 
och hur de tänker kring utförandet. 

Det kan diskuteras huruvida den mängd data som samlas in var tillräcklig. Totalt utfördes 
uppemot 30 timmars observationer och tre intervjuer. Vidare  kan det argumenteras att antalet 
intervjuer varit för få för att validera utsagorna från observationerna. Med hänsyn taget 
arbetsdomänens komplexitet skulle det varit både lämpligt och önskvärt med fler tillfällen.  

Trots viss kritik ovan kring val av metod och mängden insamlad data har det bidragit med en 
stor mängd data, förmodligen mer än tillräckligt för att utföra den här studien med syftet att 
prova och utvärdera FRAM inom flygtrafikledning. 

6.2 Funktionsdefinitioner, steg 1. 

Funktionerna producerar olika tillstånd beroende på situation och kan ha olika input beroende 
på situation. Det är först vid instansering som de får ett värde. I exempelvis konflikthantering, 
vad är input till Söka konflikter? Är det en varningssignal från STCA el MTCD, eller är det de 
”flygningar som inkluderas i den uppmärksammade konflikten (objekt)” eller är det ”en 
känsla eller erfarenhet (tidigare kunskap)” som gör att konflikter söks. Output kan vara ett 
tillstånd ”flygningar ej i konflikt”, ”flygningar på väg ur konflikt (dynamiskt tillstånd)”, 
”åtgärdsplan”. Det går även att fundera kring huruvida ”samordning” ska vara en egen 
funktion eller om det bara är en CPC (samarbetets kvalité) till funktionen 
”ankomsthantering”, vilket illustreras i scenario 2. Detta illustrerar delvis problematiken med 
att funktioner lätt kan definieras i FRAMs första och andra steg men bli problematiska att 
sätta samman i efterföljande steg. Detta kan leda till att man hellre börjar med steg 3 för att 
sedan gå tillbaka till steg 1 och 2 i en iterativ process.  

Enligt Hollnagel & Woods (2005) är definitionen av en funktion relativ till syftet och 
systemets beskrivningsnivå och ska därför inte utgöra något problem. 

Under arbetets gång upplevdes det dock som ganska problematiskt att det inte finns någon 
riktigt bra definition på vad en funktion är och att nivån och djupet på en analys är relativ till 
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syftet. Huvudsakligen kan detta bero på att en systemavgränsning inte är helt lätt att göra 
eftersom ett system hela tiden kan brytas ner i mindre beståndsdelar och att stopvillkoren för 
när man gått tillräckligt djupt är otydliga. Dessutom är en strukturell nedbrytning ofta enklare 
än en funktionell eftersom fysiska enheter är separerade medan funktioner utgörs av 
konglomerat av strukturer som uppfyller ett visst mål. Vid en strukturell uppdelning av ett 
system kan vi se till designerns syfte med komponenten. Vid en funktionell uppdelning kan en 
komponent eller delkomponent förekomma flera gånger men i olika funktioner. Man kan tala 
om primära och sekundära funktioner. Exempelvis är PLT till för att beräkna vart ett flygplan 
kommer befinna sig efter en viss tid. Dock visar det sig att den även fyller flera andra 
funktioner. Flera flygledare har etablerat en strategi där de bara använder PLT på flygningar 
där avsikten är att separera trafik. På så sätt blir det ett minnesredskap och ett hjälpmedel för 
att fatta beslut om flygningarnas inbördes ordning. PLT indikerar också tydligare effekten av 
fartskillnader mellan luftfartyg. Om två flygningar ankommer från olika håll mot ett fix kan 
flygledaren välja att använda PLT för att avgöra vilken av dem som kommer vara framme 
först, alternativt kolla på FLEG. Ytterligare en egenskap hos PLT är att det rent visuellt på 
radarskärmen förstärker en flygnings heading och därmed eventuella kursändringar genom att 
vektorns rörelse gör ett stort utslag. Det i sin tur kan fungera som en mekanism för att utföra 
en viss åtgärd. 

Funktioner kan uppstå i användning som inte var avsedda av designern av systemets beteende. 
På gott och ont. Människor hittar korrelationer i omgivningen, det kan även sägas vara 
förväntningar som fungerar som genvägar för beslutsfattande. Dessa byggs upp över tid som 
en effekt av systemets anpassning. Denna anpassning är på många sätt önskvärd eftersom den 
bidrar till ökad effektivitet men den kan också vara skadlig i de fall förväntningar eller 
genvägar försätter systemet i en riskfylld situation. Det krävs därför att en funktionell analys 
görs av systemet i användning och inte görs utifrån en normativ beskrivning som 
dokumenterats under designen av systemet och som med tiden kan ha förändrats. Systemets 
struktur kan vara oförändrad men funktionerna kan ändras över tid. Åter igen, en funktionell 
uppdelning borde inte vara något problem men är till sin natur en mer öppen fråga.  

6.2.1 Inkapsling 

Valet av funktioner avgör vad man tittar på. ”What you look for Is what you find”, “What you 
find is what you fix” (Huang, s40)! Funktioner kapslar in, det är därför viktigt att göra en 
korrekt funktionsidentifiering. En barriär fungerar bara i anslutning till en funktions 
inkapsling varför det är viktigt att inte kapsla in för stora händelser i en funktion utan i så fall 
bryta ner dessa i mindre funktioner. Inte minst för barriärernas skull men också för 
händelseutvecklingen är det viktigt att funktionerna inte blir för stora eftersom en funktion 
kan få för stort ansvar och producera för många olika saker. I dessa fall bör funktionen 
återigen delas upp i mindre beståndsdelar. 

I många fall upplevs det som att en annan inkapsling av funktionerna är tänkbar. Till exempel 
ingår utfärdande av färdtillstånd som en del i Flödesjusteringar och Lös konflikter, detta 
skulle kunna ses som en egen delfunktion till bägge funktionerna beroende på vad man vill 
illustrera. Scenariot som beskrivs i kapitel 5.3.2, ”Hello goodbye” - lugnt i sektorn, visar 
konkret på en situation där det under arbetets gång kändes som tillräckligt att låta samordning 
ingå som en del i funktionen Hantera ankommande trafik, men när det väl kom till att 
beskriva scenariot upplevdes det som att Samordning behövde vara en egen funktion.    

Ytterligare ett exempel är uppdelningen av konflikthantering i fyra steg. Det bör i första hand 
ses som en logisk indelning snarare än som en sekvens av handlingar. Indelningen görs därför 
att det anses viktigt att kunna illustrera systemets tillstånd i en given situation. Egentligen är 
detta en kontinuerligt pågående parallell process. Lösa konflikter är den enda av funktionerna 
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som utfärdar ett färdtillstånd i syfte att påverka situationen. Söka konflikter är det som 
uppmärksammar en konflikt om en sådan inte redan är känd. Bevakning äger rum då 
flygledaren ännu inte har bestämt sig för en åtgärd och då flygningarna befinner sig utom risk 
för varandra. 

Att funktionsidentifieringen är relativ till syftet är både en styrka och en svaghet eftersom det 
är lätt att bli inkonsekvent, vilket påverkar analysen. Detta kan bli mest påtagligt vid proaktiv 
analys där en specifik oönskad händelse inte finns utan istället söks och då söks i anslutning 
till funktionernas avgränsningar.  

6.2.2 En eller flera funktioner? 

En fråga som dyker upp när det rör funktionen Hantera ankommande trafik är huruvida det 
ska vara en eller två funktionsmoduler i illustrationen som i scenario 2 (kapitel 5.3.2, ”Hello 
goodbye” - lugnt i sektorn), en för vardera flygning? Genom att ha två är det möjligt att återge 
det faktum att två ankomster skulle kunna påverka varandra vilket kändes mest lämpligt i det 
här fallet. Det samma kan sägas gälla Söka konflikter ska det enbart vara en funktion i 
illustrationen eller ska det vara en funktion för varje konflikttillfälle? 

6.2.3 Vad transformerar en funktion?  

Funktioner vars syfte är att transformera information tenderar att vara svåra att avgränsa. 
Parametrarna input, output, förhandsvillkor och kontroll har en tendens att blandas ihop och 
det blir svårt att avgöra hur en funktion omsätter dessa. En resurs kan även i vissa fall brytas 
ut till en egen funktion. Exempelvis kan verktyg som prediction line tool ses som en resurs 
eller som en egen påminnelsefunktion. Man måste då skilja på dess logiska funktion och dess 
fysiska egenskap som resurs. 

6.2.4 Multipla utfall från funktioner 

Detta kan tyda på att funktionen borde delas upp. Ibland kan output från en funktion returnera 
flera saker. Naturligtvis ska formuleringen av systemets funktioner anpassas till syftet men 
detta kan samtidigt motverka möjligheten att hitta oväntade kopplingar, förmodligen är detta 
ett svårt kapitel och en effekt av att en funktionell uppdelning inte är entydigt definierad. 

Ett exempel som kan tjäna som jämförelse ges i Figur 14 och är återgivet nedan.  

Hämta medicin => [godtycklig medicin] => Kunddialog => [medicin ges ut] 

Effekten av vad som händer om funktionen hämta medicin inte ger ut rätt medicin. Objektet 
som genomgår processen är felaktigt och tillåts propagera genom systemet på grund av 
bristande kontrollmekanismer. I fallet med funktionen Hantera ankommande trafik som finns 
i flygledarsystemet ser vi att vi kan alternera utfallet av klareringen: missa att göra state 
assume, missa att få ansvar för trafiken eller missa att integrera i sektorplan. Om funktionen 
ger ut ett färdtillstånd till FL110 eller FL150 säger inte så mycket, däremot om vi anger att det 
är rätt eller fel tillstånd som kommer ut, vilket i sin tur definieras av situationen. Vart 
propagerar detta värde vidare och till vilken funktion?  

Den enda funktion man vet alltid kommer följa efter Hantera ankommande trafik är Hantera 

lämnande trafik, eftersom all trafik förr eller senare lämnar sektorn. Där emellan kan, om 
situationen påkallar, det krävas konflikthantering, flödeshantering etc. men det avgörs i varje 
enskild situation. Om flygningen är själv i sektorn blir det sannolikt inga direkta konsekvenser 
alls. Finns det annan trafik i närheten kan det leda till konflikt. Eftersom varje situation är 
unik finns det alltså ett stort antal tänkbara scenarion att betänka som möjliga. Detta är en 
konsekvens av att arbetet är dynamiskt och händelsestyrt.  
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6.2.5 Tillstånd och processer 

Funktioners åtgärder tar tid att verka. Flera av funktionerna i flygledning resulterar inte i 
distinkta tillstånd, snarare resulterar de i förändringsprocesser som äger rum över tid. 
Exempel på detta ges i första scenariot där flygledaren utfärdar ett färdtillstånd som också 
bekräftas av piloten men som inte direkt vidtar åtgärd och påbörjar sjunk. Flygledaren 
markerar i flygningens etikett att sjunk har klarerats. Det innebär dock inte omedelbart att 
flygningen befinner sig på den nya ”säkra nivån”, istället befinner sig flygningen under en 
övergångsperiod på väg mot säkert tillstånd vilket indikeras i flygningens etikett genom 
skillnaden mellan aktuell nivå och klarerad nivå. Vad som däremot lite saknas i modellen är 
hur förloppet förflyter till dess att konflikt upptäcks, eftersom händelserna inte alltid blir 
synliga. Skälet till detta är hur systemet är avgränsat. Om systemet brutits ner i mer detalj 
hade även systemets förändringar tydligare illustrerats i sammanhanget. I nuvarande modell 
motsvarar flödesjustering ett skeende, där flygningen först klareras sjunk och en stund senare 
sväng, detta sker inom samma funktion och vi går därför miste om det faktum att det i cockpit 
finns två viktiga funktioner som illustrerar händelsen tydligare. Funktionerna ”ta emot 
klarering” och ”vidta åtgärd” skulle kunna illustrera hur det sker en för flygledningssystemet 
oväntad fördröjning mellan klarering och handling i cockpit. Men för det modellerade 
systemet illustreras detta förlopp enbart med att funktionen ”flödesjustering” brister i sin 
kontroll och därför utfärdar en klarering som senare skapar en konflikt. 

Slutsatsen är att det är enklare att representera systemets funktioner men svårare att återge 
händelser som inte sker i direkt anslutning till funktionernas avgränsning. Detta kopplar åter 
tillbaka till ovan nämnda inkapsling av funktioner. Det är naturligtvis enklare att i modeller 
representera tillstånd än processer. Att stänga en ventil kan betraktas som en atomär handling 
medan flertalet kognitiva processer inte går att betrakta på detta sätt som enskilda handlingar 
eller händelser som lika enkelt kan separeras från varandra.  

6.3 Förhållandet mellan CPC och funktionsparameter. CPC-
bedömning, steg 2. 

Det är viktigt att på ett adekvat sätt representera de rådande situationsfaktorerna. Detta görs i 
CPCerna, men dessa känns inte tillräckligt specifika eller uttömmande. Ett förtydligande av 
CPCerna i förhållande till domänen skulle kunna underlätta både arbetet och tolkningen. Ett 
alternativ vore att ta inspiration från det som kallas contextual condition (CC) i HERA-
JANUS. Det finns som nämnts likheter mellan CPCer i FRAM och kontext i andra modeller 
då bland annat nämnda CC men också tidigare nämnda PSF och RIF (i kapitel 3.2.1,3.7 och 
3.8.2)Förmodligen skulle trafik & luftrum, väder och ev. pilothandlingar vara intressanta. 
Väder och pilothandlingar kan ses som utanför systemets gränser, däremot nämner 
flygledarna att det tar hänsyn till väder när de planerar sitt arbete och likaså att en pilot som 
låter osäker eller stressad påverkar deras handlande. Trafik och luftrum är faktorer som kan 
inordnas under samtidiga mål och tillgänglig tid i nuläget men dessa är viktiga faktorer för att 
avgöra systemets variabilitet och kan därför behöva specificeras noggrannare. I scenario 2 
framgår till exempel också att flygledarens specifika kunskap och kännedom om luftfartyg är 
viktig kunskap för beslutsfattande. 

Därför föreslås en typ av stödmall över tänkbara faktorer inom respektive CPC som vanligen 
ger upphov till variabilitet som är specifikt anpassat till flygledningssystemet. Dessa kan 
möjligen erhållas från tidigare nämnda modeller utvecklade inom EUROCONTROL. 

Ytterligare en fråga som väckts under arbetets gång är hur funktionsparametrarna påverkas av 
CPCerna. I nuläget är det upp till den som gör analysen att utifrån generell human factors 
kunskap och erfarenhet bedöma hur CPCernas sammanvägda variabilitet påverkar 
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parametrarna, något som gör att analysen skulle kunna variera utifrån vem som utför den. Det 
borde därför finnas en mall med exempel och riktlinjer för hur CPCerna kan tänkas påverka 
parametrarna. Dessa bör dock inte ses som kausala eller som de enda kopplingarna utan 
snarare vara sätt att förstärka förmågan att hitta kopplingar. Styrkan med FRAM är att 
CPCerna är generella faktorer som påverkar en funktions prestation och genom att analysera 
dessa är man tämligen säker på att också innefatta det som påverkar en viss funktion. Frågan 
är som sagt om dessa är för generella och bör preciseras för respektive funktion för att därmed 
också tydliggöra i analysen vad bedömningen baseras på. CPCerna är inte additiva men 
påverkar varandra vilket kan vara ytterligare skäl till precisering.  

Vissa CPCer kan direkt kopplas ihop med vad som brukar kallas feltyper eller fenotyper, sätt 
på vilket något kan gå fel. Till exempel avgör systemets design vilka typer av fel som kan 
göras. Något kan göras för snabbt eller för sakta, för hårt eller för löst, för mycket eller för 
lite, för sent eller för tidigt etc. 

CPCerna uttrycker egentligen bara funktionens benägenhet att variera men säger inte hur den 
varierar eller vad effekten blir. Däremot förmodas man kunna dra slutsatsen att exempelvis 
dåliga rutiner och procedurer för att utföra en viss funktion resulterar i att just parametern 
kontroll då kan vara utsatt för variabilitet vilket kan ge effekt på funktionens sammanlagda 
stabilitet. Instabilitet kan resultera i potentiella funktionella kopplingar med negativt utfall. 

I de fall CPCer generellt upplevs ha samma värde för flera funktioner i systemet har en 
övergripande bedömning gjorts. Detta förklaras som tidigare med att systemets avgränsning 
kan göra det lämpligt för att slippa återupprepa information. Det kan sägas att det råder stor 
skillnad mellan typen av funktioner i tidigare olycks- och tillbudsutredningar där FRAM 
använts och den här tillämpningen. I tidigare tillämpningar är funktionerna distalt 
lokaliserade, utförs av olika personer på olika nivåer i systemet. I det här fallet ligger 
funktionerna nära varandra både i tid och i nivå dvs funktionerna utförs på samma ställe av 
samma grupp människor därav blir CPC-ernas bedömning väldigt lika. Vissa CPCer har 
därför utryckts gemensamt i en övergripande funktion för att på så sätt slippa återupprepa 
samma värden. 

Typiska CPC-er som blir det samma då funktioner är närmare varandra i den mening att de 
utförs av samma människor och på samma plats är: arbetsförhållanden, kvalité på 
kommunikation och organisatoriska faktorer. 

6.4 Förmåga att representera iakttagelser och identifiera den 
funktionella resonansen, steg 3.  

En händelseanalys etablerar vanligen en kausal orsak verkan mellan händelser baserat på att 
de följer varandra i tid. Detta kan bli olyckligt då viss vital information kan utelämnas. 
Fördelen är som sagts tidigare att det är enkelt och intuitivt att skapa dessa händelseträd och 
att händelserna direkt kopplas till rådande eller förväntade tillstånd. Funktionsanalysen å sin 
sida kan tydligare visa vilka funktioner som var overksamma, uteblev eller på annat sätt 
varierade på ett sådant sätt att ett oönskat utfall blev möjligt oberoende av när det äger rum i 
tid. Det gör också att representationen förenklar införandet av åtgärder då dessa direkt knyter 
an till hur funktionerna interagerar snarare än hur de händelsevis råkar efterfölja varandra i 
tid. Olika typer av klassificeringssystem som används i andra modeller identifierar orsaker till 
tillbud men främjar inte direkt åtgärder knutna till funktioner.  

Där sekventiella modeller och kausala kedjor brister framstår FRAM som ett effektivt verktyg 
för att representera funktioners varierande prestationsförmåga i förhållande till tillgängliga 
resurser. De modeller som byggs är dynamiska och det är möjligt att illustrera alternativa 
händelseförlopp med samma funktioner.  
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Funktionerna kan visa komplexa samspel och sammanföra information på flera nivåer bland 
annat via CPCerna. FRAM behöver inte representera händelsesekvenser i tidsordning vilket är 
en stor fördel i de fall det inte spelar någon roll när funktionen inträffade bara att den 
inträffade. 

Eftersom FRAM inte kräver en på förhand bestämd sekvens av handlingar kan interaktionen 
mellan olika funktioner bestämmas i efterhand, något som i högsta grad är lämpligt för 
flygledarsystemet som är väldigt dynamiskt. Inledningsvis görs exempelvis en uppgiftsanalys 
där kopplingarna mellan funktionerna tas bort. Därefter interagerar funktionerna genom sina 
kopplingar till varandra och inte utifrån när det äger rum i tid. 

6.5 Arbetsflöde 

Arbetsflödet i FRAM följer fyra steg. Inledningsvis identifieras systemets funktioner, därefter 
bedöms dess potentiella variabilitet utifrån CPCerna. I steg 3 identifieras den funktionella 
resonansen. Det sista steget handlar om åtgärdspaket och kan särskiljas från de tre första som 
handlar om att definiera systemet och dess variabilitet. De tre första stegen upplevs dock inte 
som sekventiella utan har en tendens att bli en iterativ process där de första stegen kan behöva 
justeras för att passa det tredje (illustreras i scenario 2 där funktionen ”Samordning” 
tillkommer). Risken finns därför att man hellre jobbar med visualiseringen i steg 3 och i 
efterhand får de två första stegen att stämma överrens, något som Hollnagel (2004) varnar för. 
Likaså är det vanligen den visuella modellen som framhävs i merparten av de artiklar som 
använder FRAM. Andra modeller utgår ifrån en enbart visuell representation av 
händelseförloppet (event trees) och risken är som sagt att detta skapar begränsningar för 
analysen. 

6.6 Rymmer FRAM förklaringar till incidenterna? 

Syftet med FRAM är bland annat att komma bort från tänket kring felhandlande, human 

error, och skapa nya förklaringsmodeller. I kapitel 3.7 nämndes bland annat Shorrocks (2005) 
studie där slutsatsen var att prospektiva minnesfel var bland de vanligaste i flygledning, dessa 
innebär att en planerad åtgärd glöms bort. Minnesfel skulle till exempel kunna ha en annan 
förklaring som bristande träning och rutiner, brister i kommunikation med utrustning eller 
bristande HMI. Tanken är inte att bara skapa en ny attribuering av felen utan snarare att ge en 
bredare förklaring till händelserna. 

Det är dock enklare att kommunicera kring distinkta feltyper som människor intuitivt känner 
sig bekanta med än kring incidenter som emergenta fenomen som en konsekvens av 
variabilitet, därmed inte sagt att det är mer rätt. Det förenklar appliceringen för de utövare 
som ska använda modellen. En kategoriseringsmodell med ett flödesschema är enklare att 
följa, men frågan är åter igen vilka förklaringar vi söker? Enligt devisen du hittar det du söker 

efter (What you look for is what you find) och du fixar det du hittar (What you find is what 
you fix) är klassificeringsmodeller inte helt utan komplikationer.  

Orsak och verkan är inte det enda sättet att tänka kring uppkomsten av incidenter, och med 
FRAM ska vi istället förstå hur systemet fungerar och hitta förklaringar snarare än orsaker. 
Flera faktorer utgör tillsammans en förklaring och det är dessa faktorers variabilitet som 
FRAM söker efter. 

I bilaga 1 ges en sammanställning över orsaker/förklaringar till incidenter som inträffat inom 
ATCC Stockholm och Malmö under 2005. Dessa har ett brett spann vilket bland annat 
återspeglar vad som anses påverka flygledarens arbete och orsaka incidenter. Vi kan bland 
annat notera att inga extraordinära orsaker tillskrivs incidenterna utan istället utgörs av relativt 
”normala” omständigheter dvs situationer som inte nödvändigtvis hade behövt resultera i 
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någon incident. Det samma gäller även för scenario 1. Detta talar för att variabilitet i det 
normala beteendet skulle kunna vara en bättre förklaring än existerande teorier om 
felhandlingar som enbart tillskrivs först efter en incident har inträffat. Hur ofta förekommer 
till exempel bristande fraseologi utan att det leder till en incident respektive hur ofta är 
hörbarhet och bristande arbetsmetoder ett problem. Det vore mer intressant om dessa orsaker 
kunde knytas till funktioner och dess kontext för att illustrera vart och hur de uppstår och 
också hur de skulle kunna åtgärdas. 

6.7 IPS dominerar inom ATC 

Målet med FRAM är att visa systemets helhetliga funktion och inte enbart flygledarens 
funktion. Det innebär som tidigare nämnts att modellen inte explicit visar en modell av 
flygledarens interna funktioner. Däremot talar flygledarna själva gärna om kontroll i termer av 
sin ”bild av situationen” som en form av intern mental representation.  

Förklaringar i FRAM lutar sig tillbaka på en modell över observerad variabilitet (Hollnagel E. 
, 2004) snarare än en modell av brister i flygledarens begränsade informationsbearbetande 
kapacitet och pekar tydligare på en gemensam roll mellan systemets komponenter centrerat 
kring de funktioner systemet utför. Däremot kan IPS modeller ses som närmast dominerande 
som underliggande modell inom ATC vilket gör det svårt att införa andra modeller.  

Vid skapandet av exempelvis HERA bortsåg man från modeller baserade på kontrollteori med 
motiveringen att dessa inte var lämpade för open-loop system utan passar bättre för closed-
loop system. (EATMP Human Resources Team, 2002) 

Fördelen med använda en modell som illustrerar funktioner är att man direkt ser vilken 
funktion som påverkas istället för att gå steget över klassificeringen för att sedan identifiera 
rätt funktion för åtgärd, vilket talar för FRAM. 

6.8 Skillnaden mellan mentala och fysiska handlingar, skapar 
problem vid modellering 

Vissa typer av variation framgår för nuvarande inte ur de modellerade scenariona. Hur 
representeras till exempel olika strategier för att hantera trafiken? I de fall det är lite att göra 
väljer flygledaren att låta trafiken sjunka direkt till höjd för överlämning till nästa sektor. I de 
nuvarande modellerna för scenariona framkommer inte detta trots att variationer är viktig. Det 
samma gäller val av andra strategier som flygedare nyttjar vid hantering av konflikter till 
exempel övervakning av situationsutvecklingen kontra användandet av spärrhöjd. Dessa 
faktorer skulle behöva tydliggöras mer än bara i CPCer som kunskap och erfarenhet. 
Naturligtvis är det kunskaper och erfarenheter men de har en funktionell påverkan och 
möjligen skulle detta  modelleras på något sätt, kanske som en egen funktion i form av 
Planering, Val av strategi eller liknande. 

Det som gör flygtrafikledning speciellt är att det rör sig om dynamiskt naturalistiskt 
beslutsfattande, förändringar som sker autonomt oberoende av flygledarens handlingar vilket 
beskrivs av Brehmer et al (2003). En stor del av arbetet är inte observerbart men ändå 
avgörande för systemets helhetliga funktionalitet. För att beskriva en situation kan vi därför 
inte basera beskrivningen endast på de funktioner systemet utför eftersom vi då skulle gå 
miste om mycket av det som faktiskt försiggår och är en vital del av systemets funktionalitet. 
Två viktiga funktioner är således systemets aktuella förståelse för vad som sker samt hur 
denna förståelse upprätthålls. Genom att tala om en aktuella föreställning (construct från 

Hollnagel & Woods (2005)) poängteras att det inte behöver röra sig om en enbart mental 
föreställning utan en funktion hos det helhetliga systemet som representerar vad som händer 
just nu, vad som har hänt samt vad som kommer hända. Operatören har en bild av skeendet 
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som stöds av systemets tillstånd och ligger till grund för beslutsprocessen och prioriteringarna 
av uppgifter.  

Radarsystemet håller på sitt sätt en bild av de framtida förflyttningarna som baseras på 
färdplanen vilket inte behöver stämma med flygledarens avsikter och medför bland annat att 
MTCD kan varna för situationer som flygledare vet inte kommer inträffa men samtidigt också 
att MTCD inte med säkerhet visar de konflikter som kommer uppstå om flygledaren 
bibehåller sin plan. Hur representerar vi denna sammanlagda kunskap i modellen som byggts 
upp och hur modelleras den efterföljande kontrollprocessen som systemet befinner sig i? Från 
det att en flygning kommer in i sektorn och ansvaras utav flygledaren förändras dess 
parametrar dynamiskt i en framåtskridande process. Med utgångspunkt från den information 
som dynamiskt uppdateras i tekniken gör flygledaren en bedömning av åtgärder ställt mot 
förväntningarna. Eftersom flygledaren normalt sett inte är reaktiv utan snarare 
informationssökande och proaktiv skapar denne förväntningar på hur situationen kommer 
utvecklas och vidtar åtgärder långt innan teknikens säkerhetsnät vidtar. Till viss del kan vi se 
uttryck för förväntningarna genom de verktyg flygledaren använder för att bedöma 
situationen, i det här fallet genom PLT. Flygledaren tar hjälp av teknikens prediktiva förmåga 
för att visualisera flygningarnas framtida positioner utifrån aktuella parametrar. Det är lätt att 
få intrycket av att hanteringen av KAL547 och SAS404 sker i isolering från övriga händelser. 
Så är naturligtvis inte fallet. En ovan observatör tenderar att vara reaktiv och fokusera på de 
händelser som dyker upp medan en erfaren flygledare kontinuerligt betraktar området närmast 
sektorn, PAL, ASL, MTCD och kameran som övervakar starter på Arlanda för att se vad som 
är att vänta. En snabb titt på diagrammet över den kommande trafikbelastningen kan också 
visa hur mycket trafik som förväntas för en viss period vilket kan vara en hint om 
arbetsbelastningen för en viss tidpunkt och därmed initiera tillsättandet av en 
planeringsposition. Ofta kan det räcka med att titta på PAL, vilken representerar trafiken i 
sektorn inom överskådlig tid (täcker upp till 30 min och därmed en stor del av ett arbetspass), 
för att avgöra om en planeringsposition behövs eller ej. Hur påverkar detta flygledarens 
nuvarande och framtida arbete? Flygledaren kan om situationen medger skapa lång 
framförhållning och planera ankomsterna till sektorn innan de ens nått fram till sektorn medan 
de i andra fall tvingas fokusera på den rådande situationen. Framförhållning är ett tecken på 
att systemet befinner sig i kontroll och därmed en viktig funktion att kunna modellera på ett 
tydligt sätt. 

I denna studie upplevdes svårigheter med att återge funktionerna tillsammans med systemets 
aktuella tillstånd eller föreställningar på ett tillfredsställande sätt.  

Även om JCS delvis tar avstånd från en uppdelning av kognitiva handlingar och fysiska 
handlingar är det viktigt att ändå bemöta begrepp som mental bild eller situationsmedvetenhet 
inte minst för att det genomsyrar domänen och sättet som både experter och flygledare talar 
om kontroll. 

Det finns dock inget i FRAM som modell som utesluter att logiska funktioner skapas för att 
återge denna information, det är mest en fråga om hur detta lämpligen låter sig göras! 

 

6.9 FRAM som verktyg för att utforska och ställa rätt frågor 

Tillförlitligheten i FRAM är beroende av att funktionsidentifieringen rekursivt identifierar alla 
funktioner som är intresse för det avgränsade systemet och att allt som är aktuellt i anslutning 
till en funktion förs upp ytan och diskuteras i samråd med domänexperter, i det här fallet 
flygledare, skiftledare och ev. utbildningspersonal. 



94 

För att få tillgång till hur ett system fungerar i verkligheten i kontrast till hur det fungerar i en 
normativ beskrivning i interna dokument bör en FRAM-analys därför ske i nära kontakt med 
operatörer och den organisation som är under utredning. Det är också viktigt att den 
information som samlas in görs i direkt anslutning till de identifierade funktionerna för att 
underlätta tolkningen av informationen så att den passar in i metodens format. Metoden är 
informationskrävande vilket bland annat framgår av det första scenariot där ytterligare 
information vore önskvärd för att ge en tydligare beskrivning av den rådande kontexten och 
inte på förhand göra några antaganden om orsaker. 

Tillförlitliga prediktioner är svårare än utredning av olyckor därför att den oönskade 
händelsen redan har inträffat och kräver en förklaring. En prediktion är i någon mån 
känsligare för vilken data som samlas in eftersom den inte kan tolkas i anslutning till en 
händelse utan utförs mer eller mindre förutsättningslöst. Därför vore det även intressant att till 
metoden beskriva själva förfarandet för insamlingen av data, något som varit frånvarande i 
litteraturen. Hollnagel & Woods beskriver i (Woods & Hollnagel, 2006) ett konceptuellt 
ramverk som främst betonar att den som utför observationer av ett JCS bör förbereda sig på 
överraskningar som uppstår i system i användning, något som inte gör det lättare för en novis 
men som förmodligen är ett steg närmare verkligheten när det gäller komplexa sociotekniska 
system. 

6.10 Krav på förkunskaper för att utföra FRAM 

Föregående stycke väcker inte minst frågor kring vem som är lämpad för att utföra en analys 
med FRAM och vad som krävs i termer av förkunskaper. 

Intrycket är att FRAM är svår att använda i praktiken och kräver omfattande domänkunskap 
och även ett brett kunnande inom human factors fältet vilket i nuläget gör den opraktisk för en 
novis utövare. Det krävs mycket tid och är förmodligen också en fråga om erfarenhet för att 
omsätta observationer och intervjuer till identifierade funktioner med tillhörande parametrar 
som påverkas.  

I första hand kan förkunskapskraven verka negativt på modellens spridning men 
förhoppningsvis kan användandet av modellen komma att resultera i bästa praktiker eller 
generella tillvägagångssätt för att underlätta arbetet med modellen. 

6.11 Viss information ryms inte i modellen 

Det finns information som är upplevs viktig att få med i modellen för att verkligen illustrera 
systemets funktion, exempelvis i scenario 2 där känd information om flygplansprestanda 
påverkar beslutsfattande i betydande grad och därför borde tydliggöras mer i modellen. Detta 
är kunskap som kanske inte specifikt anknyter till någon av de identifierade funktionerna och 
faller därför bort. 

Det finns andra exempel på praktiska funktioner för att framhäva en flygning i radarvyn som 
fungerar som minnesverktyg. Att lägga på en PLT eller använda en framhävande färg på 
flygningens etikett kan fungera som minnesstöd för en flygning eller för en åtgärd som ska 
utföras. Ytterligare exempel är kunskap om hur det brukar vara, exempelvis i scenario 2 där 
information om hur en Boeing brukar bete sig påverkar flygledarens beslut. Likaså när 
KAL547 och SAS404 ankomstklareras ges de klart sjunka till FL110 dvs direkt ner till 
samordningshöjden för leverans till nästa sektor. Skälet är att flygledaren har noterat att det 
inte finns någon trafik i angränsande sektorer som flygningarna kan komma i vägen för och 
tillåter dem därför att sjunka hela vägen direkt. Denna variabilitet i klareringar är naturligtvis 
också viktig att modellera eftersom den är viktig för systemets helhetliga prestation och 
säkerhet men också som förklaring till varför åtgärder vidtas.  
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Hur respektive flygledare skapar strategier för hur komplexiteten hanteras kan vara svårt att 
framhäva och än svårare att ta hänsyn till när risker ska bedömas, men de är i högsta grad 
väsentliga för systemets funktionalitet.  

6.12 Är FRAM ett verktyg för flygtrafikledning? 

Modelleringen har visat att FRAM mycket väl kan användas som ett verktyg för att illustrera 
flygledningssystemets funktionalitet (genom två scenarion) och även hur funktioner kan 
förstärkas med åtgärder kopplade till dessa funktioner (steg 4 i modelleringen).  

Ytterligare iterationer av modellen liksom tester krävs dock för att avgöra om föreslagna 
ändringar kommer få önskad effekt samt ta reda på oönskade sidoeffekter. 

6.13  Slutsatser och framtida forskning 

Avsikten med denna studie har varit att applicera FRAM på flygtrafikledning. I samband med 
detta har ett antal problem uppmärksammats vilka har väckt en mängd frågor kring hur 
FRAM ska appliceras. 

FRAM har upplevts som svår att använda och kräver stor kunskap i alla steg från 
funktionsmodellering till preventiva åtgärder. Det krävs ett brett kunnande från systemteori 
och psykologi till domänkunskap. Modellen ger i författarens mening inte tillräckligt stöd i 
analysprocessen då det egentligen finns få handfasta tips och råd kring modellens applicering. 
Till stor del handlar analysen i sista ändan om utredarens egen kunskap och erfarenhet inom 
domänen och mer övergripande inom human factors.  

Samtidigt som modellen har konstaterats vara svåranvänd så är fördelen att den är öppen och 
inte fast vid en på förhand fast uppsättning teorier kring orsak och verkans samband. FRAM 
gör anspråk på att förklara hur systemet fungerar dynamiskt snarare än att fokusera på att 
enbart förklara händelseförloppet vilket gör ansatsen betydligt mer omfattande och delvis ger 
en förklaring till svårigheterna med att tillämpa modellen. Ett värdefullt tillskott till FRAM 
vore därför att utforma generella riktlinjer (best practices eller patterns) för hur processer, 
tillstånd, parallellism och förhållandet mellan olika systemnivåer kan hanteras. 

En förutsättning för att modellen ska fungera väl är att tydliga systemgränser definieras något 
som i den här rapporten uppvisade tydliga svårigheter med. Framtida studier skulle kunna 
prova en annan avgränsning där tonvikten läggs på ett system verksamt på en något högre 
nivå där inriktningen snarare skulle ligga på förtaktisk planering en bit ifrån den operativa 
flygledningspositionen. Fortfarande skulle det vara intressant att bibehålla flygledarpositionen 
i systemet men samtidigt lyfta fram TS och WS planeringsfunktioner. I ytterligare ett annat 
system skulle utbildningsfunktioner lyftas in som en del av ett mycket brett definierat system.  

Det finns idag ett stort bibliotek av händelserapporter som kan användas för att utveckla 
modellen specifikt för domänen flygtrafikledning.  

Det är också viktigt att komma fram till en enhetlig och generell representationsform som 
visar såväl det dynamiska förloppet som systemets funktioner på ett tydligare sätt. 
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Bilaga 1. Sammanställning av bidragande orsaker 

Följande är en sammanställning av faktorer som anses ha bidragit till incidenterna i 
Luftfartsverkets flygsäkerhetsrapport 2005 (LFV, 2006b). 

- Missbedömning av sjunkprestanda 
- Flygledare agerade fel och använde förstärkningsfras i ett felaktigt läge i samband 

med TCAS varning. Skulle istället bara informerat andra sektorledare om konflikten. 
Detta gjordes inte för det var inte logiskt. 

- Felaktig förväntan 
- Organisatorisk påverkan 
- Otillräckliga kunskaper och färdigheter. 
- Hög ambitionsnivå 
- Missad kontroll av återläsning. 
- Otillräcklig recoveryåtgärd 
- Flygledare låste på en lösning. 
- Felaktigt antagande. 
- Stor mängd utrustning ur funktion, ökad arbetsbelastning (efter stormen Gudrun) 
- Flertal extra uppgifter. 
- Missade felaktig tillbakaläsning. 
- Otillräcklig recoveryåtgärd. 
- Noterade inte att villkorsfrasen utelämnades i klareringen. 
- Felaktig bedömning. 
- Felaktig metod (spärrhöjd). 
- Ovana med nytt flygtrafikledningssystem. 
- Ny/ändrad separation. 
- Noterade ej luftfartygs olika prestanda. 
- Glömska 
- Nytt flygtrafikledningssystem. 
- Hög belastning. 
- Använde inte försträrkningsfras. 
- Ovana vid nytt flygtrafikledningssystem. 
- Flygledaren upptagen med annat. 
- Glömde bort konflikt. 
- Fokusering på konflikt i annan del av sektorn. 
- Arbetsmetodik ”bevakning” istället för ”spärrhöjd”. 
- Inneffektiv recoveryåtgärd. 
- Felaktigt antagande. 
- Samordning. 
- Dålig hörbarhet. 
- Bristande information innan hoppning, formationshoppning. 
- Flygledaren ger klarering till icke ledig höjd. 
- Flygledaren har inte ingripit då elev givit klarering till icke ledig flygnivå. 
- Bristande övervakning från instruktör. 
- Eleven har felaktig arbetsmetodik. 
- Arbetsmetodiken ej tydligt beskriven i drifthandbok. 
- Närvaro av icke operativ personal i den operativa miljön. 
- Relation mellan operativ och administrativ arbetstid i förhållande till instruktörsrollen. 
- Saknade metodanvisningar. 
- Bristande kunskaper. 
- Bristande fraseologi. 
- Passivt agerande. 
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Bilaga 2. Area Chart Stockholm 

 
Figur 24 Area Chart – Stockholm, AD 2 ESSA 4-1 (LFV, 2011). 
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Bilaga 3. Intervjuteman 

Intervjuteman 

 

Lämna över position 

Vad ser du för risk om detta inte görs korrekt? 

Har du själv upplevt något problem i samband med överlämningar? 

 

HOV Ankomster (assume) 

Hur går det till? Vad görs i samband med att en flygning tas emot från annan sektor? 

Ansvar beroende på vilken typ av överlämning. HOP, transfer/assume vad betyder dessa? 

Vilka typer av färgmarkeringar? Vilka menyval? Förklara hur det går till att göra assume. 

Vad utgör en risk i samband med överlämning? 

Är det normalt sett så att man som mottagare inte gör något förrän en flygning ropar på 
frekvensen?  

Vilken kommunikation försiggår mellan dig och överlämnande sektor? Vad är 
sammordningsfritt förfarande? Vad innebär det för ansvar och hur påverkar det din planering 
och förväntningar? Alla som följer ett sammordningsfritt förfarande vet du vad du kan 
förvänta? 

Trafik kan vara överlämnad utan att flygningen har ropat upp, vilket indikeras av färgen på 
etiketten. 

 

HOV lämnande (transfer) 

Finns det risk att man lämnar över en flygning tidigare än man egentligen borde ha gjort? 
Skulle detta kunna få några negativa effekter?` 

Hur och när lämnas trafiken över till nästa sektor? Vad avgör hur tidigt eller sent man lämnat 
över? Är det sektorgräns eller visst fix, vad beror det på? Var finns det beskrivet vilka 
procedurer som gäller? 

Är man vaksam på andra sektorer som man skickar trafik till hur mycket de har att göra eller 
skickar man bara över sin trafik? 

 

Flödesjusteringar 

Sker dessa bara på uppmaning från MAESTRO? Hur uppmärksammas det att en 
flödesjustering har uppkommit i MAESTRO, kommer det någon signal eller påminnelse eller 
är det bara genom att aktivt scanna? 

Det känns inte som någon kollar på flödesstaplarna, har ni någon nytta av dem? Vad säger 
dem er egentligen? Känner du dig mentalt mer förberedd om detta underlag finns tillgängligt? 

Upplever du att du har mycket kapacitet över även om du är på gränsen för den mängd du får 
hantera själv utan att en E-position ska tillsättas? Hur bestäms när E-position ska tillsättas? 
Du tillsammans med TS eller bara TS och flödesschemat? Kan det uppstå tillfällen då man 
snabbt behöver hjälp men TS är upptagen?  
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Service till trafik 

När och hur ger man service till trafik? Vad ska vara uppfyllt för att man ska ge en flygning 
direkt färdtillstånd så att de slipper gå via fixen som annars är publicerade flygvägar. 

 

Upptäcka/förhindra konflikter 

Hur indikerar MTCD och STCA konflikter? 

Hur vet du att det kommer uppstå en konflikt som inte indikeras av STCA el MTCD? Bygger 
på förväntningar och tidigare erfarenhet, kunskap om flygningars beteenden -  mental bild? 

 

Lösa konflikter 

Finns det standardförfaranden? Hur ser dessa ut? Vad påverkar hur du väljer att lösa en 
situation? (tid kan jag tänka mig är en avgörande faktor). 

När du utfärdat ett tillstånd som ska separera trafik är konflikten då ur vägen? 

konfliktlösning sker inte momentant på eller av. Det kan även vara något som säkerställs över 
tid. Vad är en konflikt och när anses en konflikt löst? 

Vissa kallar det lösningsmodeller, är tidigare sätt att lösa problem på viktiga för framtida 
problemlösning? 

Problemet kring att skapa sig en korrekt uppfattning om en åtgärd är tillräcklig eller ej. I 
incidentrapportsammanställningen nämns bland annat otillräcklig recoveryåtgärd ett par 
gånger. Är det svårt att uppskatta effekten av sina åtgärder? 

 

Övervaka konflikter 

Strategier initieras egentligen inte förrän i själva konfliktlösningen. Strategier kan tillämpas 
som avlastning t.ex. spärrhöjd el fartrestriktioner istället för bevakning. 

Vilka sätt finns det att övervaka konflikter? Verktygen kan fungera som minne och assistera 
och påminna. 

 

Uppföljning av konfliktåtgärder 

Återigen om verktyg tjänat som minne (fungerar som cues) och hjälp i separationen och 
konflikten anses avvärjd tas dessa markeringar bort, ett tecken på att situationen är löst samt 
att verktygen inte längre behövs och för att inte förvirra tas bort. 

Om en åtgärd är t.ex. att gå på kurs en viss tid för att åstadkomma separation skrivs detta in i 
etiketten och visas i kortversion, på så sätt kan FL lätt se att ett färdtillstånd är utfärdat som 
skiljer sig från färdplanen. Detta ändras naturligtvis när flygningen får lov att återgå till 
ursprungsplanen. 

 

Planering 

Markkeringar och användandet av vertygen  kan ses som en del av planering och 
upprätthållande av en korrekt bild av situationen.  

Några egna tankar: 

-egen bedmöning 



103 

-PLT predicition line tool 

-MTCD (kan visa färdväg och vart konflikt beräknas genom grönmarkerad färdlinje ok, 

sektion med konflikt röd) 

-titta på färdplan genom etikett 

-titta på färdlinjen och tider för passage av kommande fix. 

-en första bedömning via antal kärror och avstände, direkt uppskattning om konflikt i aktuellt 

läge 

-användande av kameran som övervakar avgångar från Arlanda för att avgöra om det finns 

starter som inom närtid kan påverka 

 

Vad betyder att skicka vita värden? Skickas när något avviker. Vem skickar till vem och ang. 
vad? Är det den som ska ta över en flygning som skickar vita värden, som en förfrågan om 
man får göra en förändring då flygningen ännu inte kommit in i egen sektor eller som ett 
önskemål att tex ta emot flygningn på en annan höjd än normalt? Eller skickas vita värden 
från någon som gjort transfer men där flygningen fortfarande befinner sig i eget luftrum och 
man vill göra någon mindre förändring för att förenkla för sig själv? 
 
RUFF 

Om systemet lägger ner försvinner stripparna, är detta en riskfaktor? Vilken information finns 
i RUFF (backup/gamla radarbilden). Hur ofta övas dessa förfaranden? 
 

Övrigt 

Ser du några bekymmer med användandet av systemet (i förhållande till det gamla med 
strippar) Vad har avsaknaden av strippar betytt för kommunikationen? Hur utgör systemet ett 
hjälpmedel för att koordinera aktiviteter? Kommunikation och samarbete flygledare-
flygledare, flygledare-pilot. 
 
 


