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Sammanfattning 

Denna litteraturstudie behandlar Safety Managment System (SMS), ett relativt nytt begrepp och 

arbetssätt inom flygindustrin för att arbeta med flygsäkerhet och som initierades av det som idag är 

International Civil Aviation Organization (ICAO), ett organ inom Förenta Nationen (FN). SMS 

utvecklades eftersom det i flygsäkerhetsarbetet har blivit allt svårare att utpeka enskilda faktorer 

som orsakar olyckor, utan är i större grad en kedja av faktorer när en olycka inträffat. SMS är en 

systematisk metod för att hantera säkerhet, inklusive de nödvändiga organisatoriska strukturer, 

ansvarsområden, riktlinjer och rutiner. SMS omfattar säkerhetspolicy och mål, riskhantering, 

säkerhetsförsäkran samt säkerhetsfrämjande. Transportstyrelsen publicerade 2013 ett svenskt State 

Safety Program (SSP) med krav på SMS inom andra verksamhetsområden inom flyget. European 

Aviation Safety Agency (EASA) publicerade 2013 ett förslag där SMS skulle krävas hos 

flygunderhållorganisationer (Part-145), vilket ej än har fastställts och publicerats. Syftet var att 

tydliggöra hur implementeringsarbetet fortgår för SMS inom svenska Part-145 organisationer, vilka 

faktorer som kan försvåra arbetet, samt att belysa möjligheter och utmaningar vid implementering 

av SMS. Även att få en förståelse i skillnaden mellan dagens säkerhetsarbete i förhållande till vid 

implementerat SMS inom flygunderhåll. Arbetet begränsades till SMS i Svenska flygindustrin och 

inom flygunderhåll Part-145 och arbetet baseras på källor från ICAO, EASA, Transportstyrelsen, 

relevant litteratur och forskning samt en kvalitativ intervju med representant på Transportstyrelsen.  

Slutsatsen är att det finns i dagsläget starka indicier på att EASA kommer att publicera ett lagförslag 

sommaren 2018 som gäller för underhålls-organisationer (Part-145) och att dessa organisationer då 

kommer att ha en tvåårsperiod för implementering.  Vidare krav på rapportering, riskbedömning och 

tydligt krav på dokumentering är viktiga skillnader mellan dagens krav och de nya kraven i och med 

SMS. Vidare kan man konstatera att risken vid implementering av SMS är att man överkomplicerar 

implementeringen, inte anpassar systemet till egna organisationen, att rutiner sedan inte används 

alternativt otillräckligt med resurser eller att man efter implementering inte kontinuerligt arbetar 

med SMS. Vi kan även slå fast att framgångsfaktorer för att erhålla ett fungerande SMS inkluderar 

utbildning och engagerad ledning samt att SMS anpassas för organisationens verksamhet och blir väl 

integrerat i de dagliga aktiviteterna.  
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Abstract 

This literature study covers the Safety Management System (SMS), a relatively new concept and 

working method within the aviation industry to work with flight safety and initiated by what is now 

the International Civil Aviation Organization (ICAO), a United Nation (UN) specialized agency. SMS 

was developed since work with flight safety has become increasingly difficult to identify individual 

factors that cause accidents, but to a greater extent a chain of factors when an accident occurred. 

SMS is a systematic approach to managing safety, including the necessary organizational structures, 

responsibilities, policies and procedures. SMS includes safety policy and objectives, risk management, 

safety assurance and safety promotion. The Swedish Transport Agency published in 2013 a Swedish 

State Safety Program (SSP) with requirements for SMS in other areas in aviation. European Aviation 

Safety Agency (EASA) published in 2013, a proposal with requirements of SMS to the maintenance 

organizations (Part-145), which has not yet been established and published. The objective was to 

clarify how the implementation work continues for SMS in Swedish Part-145 organizations, the 

factors that can complicate the work, as well as highlighting opportunities and challenges in the 

implementation of the SMS. Also to get an understanding of the difference between today's safety 

work in relation to the implemented SMS in aviation maintenance. The work was limited to SMS 

within Swedish aviation industry and maintenance Part-145 and the work is based on sources from 

ICAO, EASA, Swedish Transport Agency, relevant literature and research as well as a qualitative 

interview with a representative of the Swedish Transport Agency. The conclusion is that there is at 

today strong indications that EASA will publish a legislative proposal the summer of 2018, which 

applies to maintenance organizations (Part-145), and that these organizations will then have two 

years to implement the new requirements. Further reporting requirements, risk assessment and 

clear demands on documentation are important differences between today's requirements and the 

new requirements of the SMS. Furthermore, it can be stated that the risk in the implementation of 

SMS is that it complicates implementation more than needed, do not customize the system to their 

own organization, the routines then will not be use alternative insufficient resources, or that after 

the implementation the organization do not continuously work with the SMS. We can also conclude 

that the success factors to obtain effective SMS includes education and management commitment 

and that the SMS adapts to the organization's operations and is well integrated in the daily activities.  
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Nomenklatur 

AD Airworthiness Directives 

AMC Acceptable Means of Compliance 

ATC Air Traffic Control 

CAMO Continuing Airworthiness Management Organisation 

CRM Crew Resource Management 

EASA European Aviation Safety Agency 

EASP European Aviation Safety Programme  

ERP Emergancy Response Plan 

EU Europeiska Unionen 

FN Förenta Nationen 

GM Guidance Material 

ICAO International Civil Aviation Organization 

JAA Joint Aviation Authorities  

LOFT Line Oriented Flight Training 

MOE Maintenance Organisation Exposition 

NPA Notice of proposed amendment 

OR Occurrence reporting 

Part-145 Maintenance Organisation  

Part-M Continuing Airworthiness Organisation 

QMS Quality Management System 

SARP Standard and Recommended Practices 

SMM Safety Management Manual 

SMS Safety Management System 

SRB Safety Review Board 

SSP State Safety Program 

TS Transportstyrelsen 

TSFS Transportstyrelsens författningssamling 
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1. Inledning 

Flygindustrin tillsammans med kravställande myndigheter och intresseorganisationer har under 

många decennier arbetat med flygsäkerheten världen över. Redan från de första flygningarna har 

säkerhet varit högt upp på prioriteringslistorna. Antalet olyckor inom flyget har kraftigt reducerats i 

och med säkerhetsarbetet framför allt i mitten av 1900-talet. Detta genom att den tekniska 

utvecklingen möjliggjorde att luftfartyg kunde konstrueras med bättre inbyggd tillförlitlighet. [1] 

I och med att luftfartyg blev allt mer tillförlitliga behövde man finna nya vägar framåt för fortsatt 

strävan efter ökad flygsäkerhet. Alltmer fokus riktades mot den mänskliga faktorn, det vill säga att 

människan gör fel som kan resultera i incidenter och olyckor. Säkerhetsarbetet gällande mänskliga 

faktorer utvecklades från 1970 och framåt genom att skapa skyddsnät så att de mänskliga felen som 

inträffar har så lite påverkan på flygsäkerheten som möjligt, samt att utbilda om de begränsningar 

som människan har. Detta är grunden för att de flesta verksamhetsområden inom flygindustrin idag 

har krav att utbilda sig inom mänskliga faktorer och att det ska repeteras vartannat år.[1] 

I och med utveckling av flygsäkerhetsarbetet har det blivit svårare och svårare att peka ut enskilda 

faktorer som leder till olyckor. I allt större utsträckning är det en kedja av faktorer för att en olycka 

ska inträffa. Med detta i vetskap har flygsäkerhetsarbetet utvecklats för att idag i högre grad arbeta 

med de organisatoriska faktorers inverkan på säkerheten.[1] 

Safety management system (SMS) är ett ledningssystem som grundar sig från säkerhetsutvecklingen 

av de organisatoriska faktorerna. SMS inkluderar all personal i organisationen från högsta ledningen 

till operatören och centraliseras kring principer i säkerhetskultur, rapporteringskultur, 

riskbedömning, målsättning, mått av framgång och beredskapsplan. Tyngdpunkten ligger i 

riskbedömning där grundidén är att arbeta med de små sakerna, skapa skyddsnät för att förhindra de 

”stora sakerna”, det vill säga det som innebär de större riskerna.[2] 

Denna litteraturstudie fokuserar på de organisatoriska faktorerna och hur ett safety management 

system (SMS) implementerat i flygunderhållet resulterar till vår generations bidrag till att öka 

flygsäkerheten. 

1.1 Problemformulering 

I denna litteraturstudie utgår vi från hypotesen att safety management system (SMS), kommer att 

införas som lagkrav inom Sverige för flygunderhållet Part-145 genom en EU-förordning. 

Problemformuleringen grundas i att vi idag i Sverige inte vet när det kommer att vara lagkrav på att 

ha SMS implementerat inom flygunderhållet. För att kunna visa på fördelarna med, och 

utmaningarna vid, implementering av krav på SMS genomgående inom flygverksamheterna i Sverige 

så kommer följande delproblemställningar att lyftas och analyseras i arbetet: 

 Finns det några risker i och med att SMS i dag gäller för andra områden inom flyget men inte 

inom flygunderhåll? 

 Vad finns det för risker och svårigheter vid implementering av SMS inom flygunderhållet? 

 Vilka möjligheter finns med att implementera SMS i flygunderhållet i Sverige? 

 Vilka aspekter är viktiga vid implementering av SMS inom en flygunderhållsorganisation? 

 Vilka organisatoriska förändringar kan komma att ske i och med implementering av SMS? 

 Vilka skillnader är det i riskrapportering respektive riskbedömning gentemot dagens OR? 

 Kommer nya utbildningskrav att gälla? 
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1.2 Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att få en tydligare inblick i hur implementeringsarbetet av SMS fortgår 

inom det svenska flygunderhållet och vilka faktorer som kan försvåra arbetet.  Att få förbättrad 

kunskap om vilka möjligheter, men även utmaningar som finns vid implementering av SMS. Samt att 

få en förståelse i vad som är skillnaden mellan dagens säkerhetsarbete inom flygunderhåll i 

förhållande till vid implementerat SMS.  

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till de komplexa organisationerna för Part-145 flygunderhållet inom den Svenska 

flygindustrin. Med komplexa organisationer avses organisationer med 20 eller fler anställda som 

utför underhåll och/eller tillhandahåller stort antal eller varierande typbehörigheter och/eller lämnar 

ut arbete till annan organisation, t.ex. använder sig av underleverantör. Med Part-145 avses godkänd 

flygunderhållsorganisation. Arbetet kommer att utgå från principerna i SMS och inte detaljerat gå in 

på framtagning av tekniska verktyg eller administrativa system. 

  



Mälardalens Högskola 

9 
 

2. Bakgrund 

Vid implementering och utformning av nya standarder och lagkrav är det flera myndigheter och 

organisationer involverade både internationellt och nationellt. För att förstå bakgrunden till arbetet 

med SMS så är det viktigt att veta vilka instanser som driver på arbetet, beslutar om vad som ska 

gälla, men även vad det grundar sig på samt hur implementeringskedjan hänger samman. För det 

svenska flygunderhållet används idag kvalitetsledningssystem (QMS) där avvikelser rapporteras via 

ett tillbudsrapporteringssystem (OR). Detta grundar sig i frågor kring kvalité och hur kvalitén ska 

garanteras. Hur QMS skiljer sig från SMS ska studeras vidare i detta arbete. 

2.1 ICAO 

Den 7:e december 1944 lades grunden till det vi idag känner som International Civil Aviation 

Organization (ICAO), genom att 52 nationer undertecknade en överenskommelse i Chicago för att 

arbeta med reglering av flygverksamheten. Denna överenskommelse är känd som 

Chicagokonventionen och rent formellt bildades ICAO i april 1947.  Senare samma år, närmare 

bestämt i oktober 1947 blev organisationen ett organ inom Förenta Nationen (FN), och arbetar 

tillsammans med medlemsländerna att utveckla internationella civila flygstandarder, 

rekommenderad praxis och policy för en säker, effektiv, ekonomisk hållbar samt miljöanpassad 

flygindustri.  ICAO har sitt säte i Montreal och arbetar tillsammans med de 191 länder som i dagsläget 

har skrivit under konventionen, där ibland Sverige. Vilket innebär att Sverige genom detta förbinder 

sig att följa de skallkrav och rekommendationer som beslutats genom konventionen.[3][4] 

Arbetet med SMS utvecklades under 2006 i och med att ICAO publicerade första utgåvan av safety 

management manual (SMM) som är ett vägledande dokument för principer och begrepp för 

internationellt flygsäkerhetsarbete[5]. Vidare har ICAO utvecklat en standard och rekommenderad 

praxis (SARP) för safety management vilket har implementerats i flera annex till konventionen.  

2013 utökades även antalet annex till konventionen genom annex 19 som i sin helhet är tillägnad 

safety management. I och med denna standard kräver ICAO att dess medlemsländer ska utveckla och 

implementera ett state safety programme (SSP) och dess tillämpliga verksamhetsutövare inom 

landet utveckla och implementera ett safety management system (SMS).  Standarden i sig är inte 

juridiskt bindande men genom medlemslandets förbindelse till konventionen så ses det som ett 

skallkrav. För implementeringen globalt bistår ICAO med resurser i form av vägledande dokument, 

utbildning och information. [6] 

2.2 EASA 

European Aviation Safety Agency (EASA) är europeiska myndigheten och EU-organet för 

luftfartssäkerhet som grundades 2002. Detta genom att överta funktioner och ansvar inom civila 

flygsäkerheten som tidigare hade legat på en nationell nivå för varje europeiskt land i samarbete 

med Joint Aviation Authorities (JAA). EASA har sitt huvudkontor i Köln och arbetar för att upprätta 

och bibehålla en hög och enhetlig nivå på civila flygsäkerheten inom Europa. Detta genom att bistå 

med teknisk expertis och framtagande av underlag till lagförslag inom EU-kommissionen. För detta 

arbete krävs nära samarbete något som EASA har med flera andra myndigheterna utanför Europa 

t.ex. med USA, Canada samt FN-organet ICAO. Utifrån direktiv som beslutats i kommissionen har 

EASA befogenheter att kontrollera att bestämmelser verkställs på nationell nivå och att 

flygsäkerheten följs av medlemsländer inom EU. Exempel på områden är certifiering av olika 
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produkter inom luftfart och de organisationer som tillverkar och underhåller dessa. EASA  samlar 

även in data för analysering och forskning för att kontinuerligt förbättra flygsäkerheten. [7][8] 

EU-kommissionen beslutar om de förordningar och direktiv som gäller för medlemsländer i EU inom 

flygsäkerhet. EASA hjälper till med publiceringen av dessa författningar som även kallas för ”hard 

law”, vilket ska följas. Till det ger EASA ut Acceptable Means of Compliance (AMC) och Guidance 

Material (GM) vilket ses som ”soft law” och är mer av vägledande dokument för att vara i linje med 

den fastställda lagen. Utöver detta skickar EASA ut Airworthiness Directives (AD) för att på ett 

kontinuerligt sätt upplysa om uppdaterade krav för fortsatt luftvärdighet.  

I och med ICAO-standard om att alla medlemsländer ska utveckla och implementera ett SSP, samt att 

dess tillämpliga verksamhetsutövare inom respektive land ska utveckla och implementera ett SMS så 

har EASA utvecklat ett europeiskt flygsäkerhetsprogram som förkortas EASP. EASP har till syfte att på 

ett effektivt sätt hjälpa till och koordinera så att alla medlemsländer inom EASA upprättar en 

nationell SSP enligt de tidsramar som är satta. [9] 

Den 21 januari 2013 publicerade EASA notice of proposed amendment, NPA 2013-01, vilket var ett 

förslag på ändringar i gällande regelverk där SMS skulle implementeras för 

flygunderhållsorganisationer, Part-145. Dessa ändringar har i dagsläget inte implementerats i 

befintliga regelverk för Part-145.[10] 

2.3 Transportstyrelsen 

Transportstyrelsen är den svenska myndigheten som ansvarar för luftfartsfrågor, myndigheten 

rapporterar till näringsdepartementet. Transportstyrelsen övertog ansvaret från tidigare 

Luftfartsstyrelsen i samband med sammanslagningen av myndighetsansvaret för (transport) väg, sjö, 

järnväg och luftfart. Transportstyrelsens ansvar gällande luftfart omfattar utgivning av föreskrifter, 

tillståndsprövning, tillsyn och upprätthållande av register. [11] 

Svensk luftfarts övergripande reglering är via Luftfartslagen och Luftfartsförordningen utgivna 

september 2010. Transportstyrelsen utfärdar föreskrifter regelbundet i form av TSFS, 

Transportstyrelsens författningssamling.[12] 

Enligt den Svenska luftfartslagen får luftfart inte bedrivas som förvärvsverksamhet (dvs. yrkesmässig) 

utan tillstånd. Tillstånd ansöks av berörd organisation till Transportstyrelsen som tillståndsprövar 

detta för både flygbolag, underhållsorganisationer samt certifierad personal, så som piloter och 

flygtekniker. Godkända organisationer tillsyns- och kvalitetsgranskas, att gällande författningar 

efterlevs samt följer praxis. Om transportstyrelsen via tillsyn anser att organisationen inte uppfyller 

kravställda åtaganden så kan organisationen sättas i näringsförbud och/eller förlora tillståndet att 

bedriva verksamheten. Transportstyrelsen upprättar och underhåller register över godkända tillstånd 

och luftfartyg bland annat godkända underhållsorganisationer och operativa licenser. De upprättar 

och lämnar även ut statistik samt analysarbete vid tillbud och olyckor.[13] 

Sverige har genom sin förbindelse som medlemsland i ICAO åtagit sig att upprätta ett State Safety 

Program (SSP). I maj 2013 publicerade Transportstyrelsen dokument TSL 2013-2516, 

”Flygsäkerhetsprogram för Sverige”. Detta är Sveriges SSP och på en övergripande nivå innehåller hur 

säkerhetsarbetet inom luftfarten hänger ihop och ska utvecklas. Dokumentet är framförallt 

framtaget för personal som arbetar med säkerhetsrelaterade frågor inklusive chefer, samt även som 

information intern och externt hur säkerhetsarbetet fungerar. En gång årligen utvärderas 
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Tranportstyrelsens flygsäkerhetsarbete och vid behov revideras SSP. I det Svenska 

flygsäkerhetsprogrammet finns för närvarande krav på SMS inom flygskolor, flygplats- och 

flygtrafiktjänstorganisationer men nämner även att samma krav på SMS kommer att implementeras 

för de resterande luftfartsverksamheterna inom de närmaste åren. [14] 

2.4 Introduktion SMS 

SMS är förkortning av Safety Management System och är ett resultat av utveckling och framgång 

inom flygsäkerhetsarbetet. Det härrör från ett proaktivt synsätt där riskabla händelser identifieras 

och procedurer skapas för att hantera detta. SMS är fastställt hos ICAO som definierar SMS enligt 

följande; 

 En systematisk metod för att hantera säkerhet, inklusive de nödvändiga organisatoriska 

strukturer, ansvarsområden, riktlinjer och rutiner. 

SMS är inte något som implementeras på en viss avdelning eller viss personer utan måste inkludera 

hela organisationen, det vill säga från högsta ledningen och företagets visioner till den enskilda 

medarbetaren och dess dagliga arbetsuppgifter. [15] 

Processen vid SMS kan ses som ett slutet kretslopp som ger återrapportering av effekten på de 

ändringar som införts. Processen innehåller följande steg: datainsamling, dataanalys, prioritering av 

osäkra förhållanden, strategiutveckling, strategigodkännande, ansvarsfördelning, 

strategiimplementering, situationsomvärdering och ytterligare insamling av uppgifter.[15] 

Innehållet i SMS är uppbyggt kring en stomme av fyra komponenter. Dessa delar är grundläggande 

och nödvändiga för ett fungerande SMS arbete. [15] 

 Säkerhetspolicy och mål (Safety policy and objectives) 

 Riskhantering (Risk management) 

 Säkerhetsförsäkran (Safety assurance) 

 Säkerhetsfrämjande (Safety promotion) 

2.5 State of the art 

SMS är ett relativt nytt begrepp inom flygindustrin, det har arbetats fram under många års utveckling 

av säkerhetsarbetet där mycket av det tidigare arbetet dvs. den tekniska utvecklingen och arbeta 

med mänskliga faktorer legat till grunden. Olika länder har kommit olika långt i arbetet med SMS, 

motsvarande kan även ses för olika typer av flygverksamheter där vissa har det som lagkrav medan 

andra är fortfarande i utvecklingsfasen. Processen med SMS startade 2006 och har genom 

förankringen via ICAO i Chicagokonventionen, annex 19, 2013 utarbetats till en standard. Den 

amerikanska flygmyndigheten FAA respektive EASA har 2011 respektive 2012 anordnat två 

konferenser som helt har fokuserat på SMS inom flygunderhåll. [16][17] 

Vidare avlades en doktorsavhandling 2013 av Damon J Lercel vid Saint Louis University i USA. 

Avhandlingen omfattar svårigheter och möjligheter för SMS i regelverket FAA Part-145 repair 

stations, samt tar upp problemet med att regelverket ska hantera industrin som helhet. Små och 

stora underhållsorganisationer har olika förutsättningar och behov, det är därför viktigt med skalbart 

system och lagar. Resultatet av forskningen är en prövad modell, Applicability-based Model for SMS 

Compliance by Part 145 Repair Stations, där kraven för SMS baseras på vilken kategori av luftfartyg 

som finns i organisationens typgodkännande samt vilken typ av flygning respektive kategori har.[18] 
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3. Metod 

Detta arbete är en litteraturstudie. Sökningen kring relevanta studier har varit utan andra 

exklusionskriterier än att de ska infatta safety managment system och vara inom flygindustrin, 

eftersom detta än är ett relativt nytt område inom flygindustrin så har det bedömts vara av vikt att 

fånga upp all eventuell publicerad data. Utifrån detta har den informationen som påträffats beaktas 

utifrån arbetets avgränsningar. Vidare har relevant information, överenskommelser (konventioner), 

lagkrav, förslag till lagkrav etc. från myndigheter, såsom t.ex. Transportstyrelsen och EASA samt 

samarbetsorgan ICAO tagits i beaktande utifrån arbetets avgränsningar. Samtidigt som 

avgränsningarna har tagits i beaktande så har valda delar som ligger utanför arbetets avgränsning 

inkluderas för att ge den bakgrund som är nödvändig för att kunna utföra de relevanta analyserna.  

Data har även inhämtas från vissa andra källor, såsom relevanta böcker, utbildningsmaterial och 

publicerat material kopplat till konferens kring det aktuella området, safety managment system inom 

flygindustrin.  Ytterligare som en metod i denna litteraturstudie så har arbetet även inkluderat en 

kvalitativ intervju med en representant från Transportstyrelsen, detta för att få tillräckligt med data 

som knyter an till den Svenska flygindustrin. Transportstyrelsen är den ansvariga myndigheten i 

Sverige, och val av representant med förfrågan om denna intervju gjordes tillsammans med 

handledare vid Mälardalens högskola. Denna intervju var med förutbestämda frågor som baserades 

på de för arbetet uppställda frågeställningar. Representanten från Transportstyrelsen fick ta del av 

frågorna före intervjun och sedan även av transkriptionen för att säkerställa kvalitén på de 

antecknade svaren. Transkriptionen inklusive de förutbestämda frågorna är bilagd till detta arbete. 

Utifrån all information som erhållits enligt ovan omnämnda metoder har sedan dessa data jämförts 

och analyserats för att kunna dra slutsatser till frågeställningarna för detta arbete.  

En alternativ metod som har förkastats skulle vara att inhämta information från alla 

underhållsorganisationer och operatörer i Sverige med förutbestämda frågor och på det sättet få en 

kvantitativ observation av arbetet med SMS. Denna metod valdes inte på grund av dels 

tidsbegränsning men även eftersom det finns stor risk för låg svarsfrekvens vilket skulle innebära att 

resultatet inte blir representativt. Det finns även en risk att antalet berörda utövare i Sverige inte 

skulle vara tillräckligt många för att räcka till för en sådan studie för att ge statistiskt säkerställd data 

och då behöver vända sig internationellt, vilket även skulle ge att resultatet inte följer de 

avgränsningar som är satta för arbetet. 
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4. Flygsäkerhetsteori och System 

Flygsäkerhetsarbetet kan delas in i olika epoker där olika faktorer har varit i fokus under arbetet. SMS 

tillhör den senaste epoken där tyngdpunkten ligger i att arbeta med de organisatoriska faktorerna.  

4.1 Historisk tillbakablick  

Antalet avgångar, flygtimmar och flygplan ökar kontinuerligt årligen i den globala flygverksamheten. I 

slutet av 2014 fanns det så många som 23 681 flygplan världen över i den globala flygflottan. Den 

totala flottan genererade 56,5 miljoner flygtimmar under 2014 för 25,6 miljoner avgångar. För att 

kunna göra en statistisk bedömning och jämförelse över tid för flygsäkerheten så definieras 

olycksfrekvensen som antalet olyckor dividerat med antalet flygavgångar. 

               
             

              
 

Vidare så kan olyckorna delas in i dödsolyckor och olyckor där luftfartyget förstörts så att reparation 

inte är ekonomisk försvarbart, totala olyckorna är summan av dessa två. Genom att studera 

olycksfrekvensen se figur 1, över 1900-talet och 2000-talets början kan man se att en dramatisk 

minskning i olycksfrekvensen under 1960-talet för att sedan under 1970- och 1980-talet flacka ut och 

vidare framåt minska i en mindre omfattning. Från detta kan man dela in i tre epoker där skilda 

faktorer har påverkat i olika grad för en ökad flygsäkerhet, se figur 2.  

 
 

Figur 1: Årlig olycksfrekvens per miljon flygavgångar 1959-2014 baserad på data från Boeing. [25] 

1950-talet kallas för den tekniska epoken är den period där olycksfrekvensen minskade allra mest 

drastiskt. Flygsäkerhetsarbetet under denna epok präglades av en reaktiv process där förbättringar 

inom flygsäkerheten i stort sätt utvecklades efter en olycka eller tillbud hade inträffat.  

Regleringsarbetet kom igång på allvar och synsättet var att så länge det finns en lag som beskriver 

hur man ska agera och man följer denna så sker inga säkerhetsöverträdelser.  Stora tekniska 

genombrott så som radar, jetmotor, autopilot och utvecklad navigation skapade säkrare flygningar 

samtidigt som den tekniska utvecklingen drev den inbyggda tillförlitligheten på luftfartyg framåt i 
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stor utsträckning. Det var de tekniska faktorerna som stod i centrum och flygsäkerheten förbättrades 

kraftigt genom att lösa de tekniska problemen.  [1] 

Allt eftersom luftfartygen byggdes med bättre inbyggd tillförlitlighet samt att infrastrukturen runtom 

flygningarna förbättrats skapades istället nya problem som tidigare inte hade förutsetts. När 

människan hanterade de tekniska systemen sker fel pga. de mänskliga begränsningar som finns i vår 

natur, då ingen människa kan vara 100 % felfri, i vilken grad beroende på miljö och situation. 

Säkerhetsarbetet blev mer komplicerat och fokus riktades mot den mänskliga faktorn, att skapa 

system och rutiner för att de mänskliga felens påverkan på flygsäkerheten skulle minimeras. Denna 

utveckling kom att prägla den ”mänskliga” epoken från 1970-talet och framåt, där stora satsningar i 

form av forskning, utbildning och standardisering skulle kontrollera människans påverkan på 

flygsäkerheten. Crew Resource Management (CRM) och Line Oriented Flight Training (LOFT) är 

resultat på implementeringar som utvecklats under denna epok. Även krav på kontinuerlig utbildning 

i mänskliga faktorer och människans begränsningar som utvecklats genom bättre kunskaper inom 

detta område. [1]  

 

Figur 2: Utvecklingen av säkerhetstänkandet med de tre epokerna. [1] 

Komplexiteten inom flyget och den redan tidigare utvecklingen av flygsäkerhetsarbetet har resulterat 

att det är svårare att utpeka enskilda faktorer som leder till olyckor. Oftast är det en kedja av 

händelser och faktorer som påverkar och orsakar att en olycka inträffar. Flygsäkerhetsarbetet präglas 

mer av ett proaktivt synsätt där man aktivt förebygger risker och incidenter som kan resultera i 

olyckor. Olyckor inom flyget har oftast en katastrofal påverkan med stora mänskliga och/eller 

materiella konsekvenser, det tillsammans med relativt få olyckor som normalt inträffar gör att andra 

verktyg behövs för att få till ett kontinuerligt arbete med förbättringar. Utbildning, regelverk och 

teknologi är exempel på grundstenar som skyddar oss från att händelser ska resultera i olyckor. Från 

1990-talet och framåt kom de organisatoriska faktorerna att vara mer i fokus, det handlar t.ex. om 

säkerhetskulturen och hur organisationen formar den på ett positivt eller negativt sätt. Kedjan 

startar med de beslutsfattare se figur 3, som finns inom organisationen och hur de interna 

processerna formas för att faror ska identifieras och neutraliseras. För varje del i kedjan ska det 

finnas barriärer som fångar upp, så att individuella misstag inte skapar oönskade situationer. [1] 
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Figur 3: Kedja av hädelser i en organisatorisk olycka. [1] 

 

Olyckor är som sagt vanligen ett resultat av en kombination av flera orsaker och förhållanden. 

Statistiskt sätt kan de sorteras in i olika kategorier av faktorer som är den primära orsaken. Genom 

att studera figur 4 kan man se att största faktorn är flygpersonal (55 %), följt av flygplan (17 %) och 

väderförhållanden (13 %). Flygunderhåll har en betydligt mindre andel som primär faktor på 3 %. ATC 

står för air traffic control vilket är flygtrafikledning. [26] 

 

 

Figur 4: Andelen olyckor per kategori baserat på statestik från Boeing mellan 1995-2005. [26] 
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Figur 5: SMS processen som slutet kretslopp. [15] 

4.2 Safety Management System 

Safety management system (SMS) är ett ledningssystem som 

baseras på säkerhetsutvecklingen av de organisatoriska 

faktorerna. SMS inkluderar all personal i organisationen och 

centraliseras kring principer i säkerhetskultur, 

rapporteringskultur, riskbedömning, målsättning, mått av 

framgång och beredskapsplan. Grundidén är att arbeta med de 

små sakerna, skapa skyddsnät för att förhindra de stora sakerna, 

det vill säga de större riskerna. SMS definieras som en systematisk 

metod för att hantera säkerhet, inklusive de nödvändiga 

organisatoriska strukturer, ansvarsområden, riktlinjer och rutiner. 

Processen vid SMS kan ses som ett slutet kretslopp som ger 

återrapportering av effekten av ändringar som införts. SMS-

processens som figur 5 visar innehåller följande steg: 

datainsamling, dataanalys, prioritering av osäkra förhållanden, 

strategiutveckling, strategigodkännande, ansvarsfördelning, 

strategiimplementering, situations-omvärdering och ytterligare 

insamling av uppgifter. SMS ska ses som ett kompletterande 

system till befintliga arbetsmetoder, lagar och regelverk. SMS är 

uppbyggt kring fyra komponenter och tolv element. [2][15] 

 

4.2.1 Säkerhetspolicy och Mål (Safety Policy and Objectives) 

Den första komponenten i ramverket för SMS är säkerhetspolicy och mål. Det handlar om på en 

övergripande nivå hur organisationen formar principer, processer och metoder för att nå sina 

uppsatta säkerhetsmål. Högsta ledningen ska fastställa skriftligt, så kallat safety policy statement hur 

organisationens intentioner och åtagande ser ut mot säkerhet samt specificera ansvarsområden för 

de som är involverade. Arbetet fokuserar på att uppnå uppsatta säkerhets- och prestationsmål, samt 

att kontinuerligt förbättra den totala säkerheten. Ledningen ska fastställa tydliga normer hur 

organisationen samt de anställda ska bete sig samt vad som inte är acceptabelt beteende i 

flygsäkerhetsarbetet. Exempel på hur ett Safety policy statement kan se ut presenteras i Bilaga A. För 

att hantera de övergripande delarna behöver ledningen specificera nyckelpersoner för 

säkerhetsarbetet. Både för de nyckelroller som är direkt reglerade men även för det som behövs för 

att organisationen ska uppnå de mål och den policy som är satt. Organisationen ska ta fram ett ERP-

dokument, ERP är förkortning av emergency response plan och är organisationens beredskapsplan 

om en nödsituation uppstår, t.ex. vid en flygolycka. ERP ska vara tillgänglig minst för alla som har ett 

ansvar för flygsäkerhet inom organisationen. Syftet med beredskapsplanen är att rädda liv och att 

nödsituationen ska återgå till det normala så fort som praktiskt möjligt. Arbetet med SMS ska 

dokumenteras på ett korrekt sätt, dokumentationen kan antingen integreras i organisationens 

befintliga system och dokument eller som en separat säkerhetsmanual. Dock måste SMS beskrivas 

och styras av det högsta ledningsdokumentet vilket för flygunderhåll är MOE, maintenance 

organisation exposition. Det viktiga är att de som är direkt berörda har möjlighet att arbeta med 

flygsäkerhet på ett effektivt sätt och att information fördelas och utbyts på ett korrekt sätt inom 

organisationen.  [2][27] 
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Figur 6: Matris för riskbedömning. [27] 

De fem elementen för säkerhetspolicy och mål är: 

 Ledningens åtagande och ansvar 

 Ansvarsområden för säkerhet 

 Utnämning av nyckelpersonal för säkerhet 

 Samordning av beredskapsplanering 

 SMS-dokumentation 

4.2.2 Riskhantering (Risk Management) 

Den andra komponenten i SMS-ramverket är riskhantering där stor fokus i SMS-arbetet återfinns. 

Säkerhet är det tillstånd där sannolikheten att skada personer eller egendom reducerats till och 

bibehålls på en acceptabel nivå genom en fortlöpande process av riskidentifiering och riskhantering 

[15]. Därför är identifiering av faror, risker och riskbedömning samt riskreducering en grundläggande 

del i säkerhetsarbetet. Människan utsätts ständigt för faror och vi har ett inneboende förmåga för att 

bedöma risken med att utföra aktiviteten. Att utsätta sig för faror kan exempelvis vara att resa där 

risken att färdas via motorcykel är betydligt högre än att färdas med buss. En annan fara kan vara att 

gå över ett blött golv. Hur stor är sannolikheten att vi ramlar och hur stor är allvarlighetsgraden med 

fallet? Det finns faror som vi utsätts för varje dag och där vi i det omedvetna accepterar risken 

eftersom vi anser den är inom acceptabel nivå och för att det finns en fördel dvs. fördelen överväger 

risken. [2][27] 

För att SMS ska fungera så måste organisationen initialt identifierar farorna med att bedriva 

verksamheten, en organisation med rapporteringskultur är nödvändig, då detta är ett fortlöpande 

arbete som kontinuerligt sätts på prov. Faror kan också identifieras genom kvalitetsrevisioner, 

undersökningar eller genom incident- och olycksrapporter. [2][27] 

Nästa steg i processen är att bedöma 

risken med respektive fara där syftet är 

att ha ett gott beslutsunderlag. Detta 

görs genom att analysera hur stor 

sannolikheten är att det sker samt 

analysera allvarlighetsgraden om det 

inträffar.  Med hjälp av en matris se 

figur 6, från t.ex. 1-40 kan ett 

indexvärde för risken beräknas för 

bedömning och prioritering gentemot 

andra faror.  En risk som bedöms som 

osannolik att hända och inte har stor 

allvarlighetsgrad om det händer får ett 

lågt värde och lär anses som acceptabel risk inom organisationen medan andra har större risk och 

måste åtgärdas. Utifrån riskbedömningen listas och prioriteras farorna efter fallande indexvärde, 

farorna som har högsta risken får högsta prioritet. [2][27] 

Frågeställningen efter riskbedömningen är huruvida risken anses vara inom acceptabel nivå, om man 

inte kan svara jakande så måste åtgärder sättas in för att kunna kontrollera farorna. Antingen genom 

att reducera risken till en acceptabel nivå eller eliminera faran dvs. ändra sin verksamhet där inte 

sådan fara förekommer. För att minimera risken måste riskbegränsande åtgärder utvecklas och 
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implementeras i verksamheten, det kan vara organisatorisk, utbildning, verktyg, processer och så 

vidare. Efter godkännande ska dessa implementeras och spridas i organisationen eftersom 

information är en nyckelfaktor, det är viktigt att alla berörda ska på ett effektivt sätt informeras om 

riskerna och åtgärderna. [2][27] 

De två elementen för riskhantering: 

 Identifiering av faror 

 Riskbedömning och riskreducering 

4.2.3 Säkerhetsförsäkran (Safety Assurance) 

Den tredje delen i SMS arbetet är säkerhetsförsäkran och handlar om att oavbrutet kontrollera, mäta 

och övervaka att organisationens säkerhetsarbete är garant för högsta möjliga säkerhet, att 

procedurer och åtgärder är tillräckligt effektiva. Organisationen ska ta fram processer för att 

övervaka och mäta hur säkerhetsarbetet fortlöper i förhållande till säkerhetspolicyn som fastställts 

av högsta ledningen samt styrka effektiviteten i riskhanteringen. Säkerhetsförsäkran handlar också 

om att garantera att organisationen är i linje med de gällande regelverken. Eftersom SMS är en slutet 

kretslopp av processer så ställs höga krav på att kontrollera att de riskbegränsande åtgärder som 

utförts kontrolleras och utvärderas att de har haft den effekt som eftersträvats. Organisationen ska 

tillsätta en intern grupp som bildar Safety Review Board (SRB) som ska kontinuerligt träffas och 

utvärdera de rapporter som rapporterats inom och till organisationen. Mötena ska resultera i 

övergripande rapporter som ska distribueras inom organisationen men som även ska kunna 

användas för rapportering till Transportstyrelsen och ev. till kund eller underleverantör där så är 

applicerbart. De övergripande rapporterna ska innehålla säkerhetsindikatorer på mätbara 

egenskaper från analyserade händelser, där säkerhetsindikatorerna ska vara i sådan form att de kan 

jämföras både internt men även extern och att trender och utveckling kan uppfattas. Sådana data 

kan exempelvis vara: 

 Antal rapporter från de anställda 

 Antal anmärkningar vid kvalitetsrevision 

 Antal incidenter i det dagliga arbetet 

En normal sammansättning av SRB är VD, säkerhetschefen och olika ansvariga chefer för 

verksamheterna t.ex. linjeunderhåll, basunderhåll, komponentunderhåll etc. Vid organisatoriska 

ändringar eller ändringar inom verksamheten som kan påverka säkerheten ska detta vara en 

kontrollerad ändring. I praktiken handlar det om att lista ändringen/ändringarna, göra en utredning 

och bedömning om hur och vad det påverkar inom den befintliga organisationen, inklusive hur stor 

inverkan som ändringen har. Vissa ändringar har liten risk och arkiveras utan åtgärd utöver 

dokumenteringen av densamma, medan andra som har direkt inverkan på godkända 

myndighetsdirektiv måste hanteras och rapporteras till Transportstyrelsen. [2][27] 

Ledningen måste ständigt arbeta med orsaker till avvikelser i standarder och procedurer och 

kontinuerligt arbeta med säkerhetsrevisioner och ledningsgranskning för en kontinuerlig förbättring 

av arbetet med SMS. [2][27] 

De tre elementen för säkerhetsförsäkran är: 

 Säkerhetsövervakning - mäta  

 Hantering av förändringar - kontrollera 

 Kontinuerlig förbättring av SMS - övervaka 
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4.2.4 Säkerhetsfrämjande (Safety Promotion) 

Säkerhetsfrämjande arbete handlar om det sammanlagda arbetet med SMS och sammanför alla 

aktiviteter tillsammans för att skapa en stark säkerhetskultur som uppmuntrar till god 

kommunikation och öppenhet i alla nivåer av organisationen. Säkerhetsfrämjande arbete ska 

resultera i att organisationen aktivt arbetar med att samla säkerhetsinformation genom revision, att 

övervaka och mäta samt via medarbetarundersökningar. Organisationen ska sedan aktivt arbeta med 

att informera om relevant säkerhetsinformation, mål och processer inom SMS till de anställda, där 

relevant säkerhetsinformation även kan vara från andra organisationer som har liknande verksamhet 

och/eller säkerhetsarbete. [27][28] 

För att arbetet med SMS ska fungera på ett så bra sätt som möjligt så måste all personal i 

organisationen vara involverad. Det är viktigt att organisationen utbildar och tränar personalen i 

berörda arbetsuppgifter inom SMS, träning kan t.ex. innebära att man får inplanerat extra stöd de 

första gångerna man ska utföra vissa uppgifter. Organisationen ska utveckla och kontinuerligt 

uppdatera ett utbildningsprogram för säkerhet som ska vara garant för att personalen är rätt 

utbildad och har rätt kompetens att utföra sina uppgifter. Träning och utbildning ska vara 

individanpassad utifrån respektives roll för varje berörd i arbetet med SMS. [27] 

De två elementen för säkerhetsfrämjande är: 

 Säkerhetskommunikation  

 Utbildning och träning 

4.3 Quality Management System jämfört med Safety Management System 

Kvalitetsledningssystem och säkerhetsledningssystem skiljer sig i grunden från varandra och utgår 

från olika syften, dock så är många processer och mål gemensamma och mycket av arbetssätten 

kompletterar varandra.  

4.3.1 Quality Management System 

Kvalité kan definieras som ”Grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav” enligt den 

internationella kvalitetsstandarden ISO 9000:2008. I boken Kvalitet från behov till användning av 

Bergman och Klefsjö från 2001 definierar de kvalité enligt följande citat: ’’kvaliteten på en produkt är 

dess förmåga att tillfredsställa och helst överträffa kundernas behov och förväntningar”. 

Kvalitetsbegrepp kan skilja sig åt och olika synsätt kan behövas inom en, respektive mellan olika 

organisationer, och om begreppen skiljer sig åt för att tillföra viktig information i sak kan det vara en 

styrka men istället en brist om betydelsen inte är tydligt definierad, kommunicerad och uppfattad. 

Kvalitetsarbete kan delas upp i komponenter, 1. kvalitetsutveckling – kontinuerliga förbättringar, 

2. kvalitetssäkring – före ”produktion”, 3. kvalitetsstyrning – under ”produktion” och 

4. kvalitetskontroll – efter ”produktion”. Med ett kvalitetsledningssystem kan kvalitetsarbetet 

tillförsäkra, i möjligaste mån, att processerna för tjänster eller framställning av produkter blir pålitliga 

och om en avvikelse uppstår kan hanteras genom identifiering, spårning och korrigering.  Det 

systematiska kvalitetsarbetet har sin grund i USA under 1920-talet och senare efter andra 

världskriget skedde en stor del av utvecklingsarbetet detsamma i Japan, senare under 1960-talet så 

introducerades kvalitetsledningssystemet QMS inom flyget. Det är inte ovanligt att man uppfattar 

det som att kvalité och säkerhet motsvarar varandra. [15][20] 



Mälardalens Högskola 

20 
 

Figur 7: Jämförelse mellan QMS och SMS. [30] 

Quality management system (QMS) är ett kvalitetsledningssystem som baserar sig på hantering av 

processer, procedurer och policys i hela organisationen utifrån ett kvalitetsperspektiv. Syftet med 

QMS är att på ett systematiskt sätt styra och kontrollera att organisationen kontinuerligt utvecklas i 

rätt riktning för en bättre kvalité och effektivitet. Kunden sätts i centrum och en nyckelfaktor är att 

förstå vad kunden behöver och därefter utveckla sina processer för att nå dessa behov. Det är inte 

ovanligt att en del uppfattar och tror att det är en samling av dokument, men i själva verket är det 

hela kvalitetsledningssystem. [19] 

QMS omfattar kvalitetskontroll och kvalitetssäkring, där kvalitetskontroll är reaktiv och fokuserar på 

att det uppfyller kraven samtidigt som kvalitetssäkring istället är proaktiv och fokuserar på att skapa 

förtroende i att kvalitetskraven uppfylls. [15] 

4.3.2 Safety Management System 

En generell definition av säkerhet kan beskrivas som "relativ frånvaro av skada” [21], för att ge en 

bättre beskrivning av säkerhet inom flyget definierar ICAO säkerhet som ”det tillstånd där 

sannolikheten att skada personer eller egendom reducerats till och bibehålls på en acceptabel nivå 

genom en fortlöpande process av riskidentifiering och riskhantering”. [15] 

SMS utgår centralt från säkerhet och 

frågeställningen om hur man kan hålla 

människor och egendom från att skadas. 

SMS började utvecklas så sent som 2006 

vilket betyder är det är betydligt ”yngre” 

än QMS. Dagens förståelse på inverkande 

faktorer gör att SMS fokuserar i hög grad 

på mänskliga prestationer, mänskliga och 

organisatoriska faktorer. ICAO definierar 

SMS enligt följande ”En systematisk metod 

för att hantera säkerhet, inklusive de 

nödvändiga organisatoriska strukturer, ansvarsområden, riktlinjer och rutiner”. [15] 

Utifrån detta konstateras att SMS utgår från säkerhet, människan och de organisatoriska aspekterna 

för att uppfylla säkerhet medan QMS utgår från produkten och service för att uppfylla kundens 

önskemål på kvalité, se figur 7. Detta skiljer sig från varandra men det finns även flera saker som 

bygger på varandra och har likheter.  Exempel för det är: 

 Båda är planerade och hanterade 

 Båda är beroende av att utföra mätning och övervakning 

 Båda involverar hela organisationen genomgående, inklusive processer, funktioner och 

personer 

 Båda strävar efter kontinuerliga förbättringar 

Genom att jämföra likheterna och olikheterna kan det konstateras att SMS bygger vidare på QMS 

men med ett något annat grundsyfte. Principer från QMS ligger i grunden för ett fungerande SMS 

vilket innehåller både säkerhets- och kvalitetspolicy samt praxis, integrationen av kvalitetsrelaterade 

delar i SMS utgår och fokuserar istället på hantering av flygsäkerhet till skillnad från tidigare i QMS 

där fokus varit på produkten och kunden. Ett system ersätter inte det andra utan SMS fungerar som 

ett komplement till QMS, andra lagar och praxis. [15] 
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4.4 Occurrence reporting 

Occurrence reporting (OR) är idag ett kravställt moment i alla Part-145 underhållsorganisationer. EU-

kommissionen har utfärdat regler om vad OR innebär samt ska hanteras och EASA har utfärdat AMC 

och GM. OR handlar om tillbudsrapportering och är primärt framtagen för rapportering av 

flygsäkerhetsmässiga händelser, som t.ex. kan vara orsakade av incidenter eller olyckor. Händelser är 

ett bredare begrepp och tillbud är de händelserna som bedöms som allvarliga eller riskfyllda, men 

kan vara av olika grad. Regelverket ställer krav att underhållsorganisationen ska rapportera tillbud till 

Transportstyrelsen samt till den som ansvarar för luftfartyget (vanligen tillverkaren). Om 

underhållsorganisationen är kontrakterad av en kommersiell operatör ska även operatören erhålla 

rapporten om tillbud. För att organisationen ska kunna administrera OR ställer regelverket krav på 

att varje underhållsorganisation ska upprätta ett internt tillbudsrapporteringssystem, dvs. ett internt 

OR system. Detta för att kunna samla in händelser från de anställda ute i organisationen på ett 

officiellt och beskrivet sätt samt utvärdera och administrera händelserna samt bedöma huruvida de 

är tillbud som behövs rapporteras vidare. Det interna OR systemet ska kunna samla ihop och bedöma 

samt identifiera trender och generera korrigerande åtgärder. Syftet med rapporteringen är att 

identifiera faktorer som bidrar till incidenter och dra lärdom av dessa för att skapa ett system som är 

motståndskraftig mot liknande händelser. Tillbud som ska rapporteras till Transportstyrelsen ska 

rapporteras snarast praktiskt möjligt, dock inte senare än 72 timmar efter att tillbudet har 

identifierats. [22] 

Vid tillbudsrapporteringen särskiljer man på två olika delar, ena delen är Mandatory reporting, dvs. 

rapportering som är kravställt. Det handlar om mer allvarliga incidenter som kan ha en stor inverkan 

på säkerheten samt att det sker av personer som direkt involverad i flygverksamheten. Den andra 

delen är frivillig rapportering, Voluntary reporting, där syftet är att samla ihop rapporter som kan ha 

inverkan på flygsäkerheten men som inte berörs av den obligatoriska rapporteringen, alt av personer 

som inte är direkt involverad mot underhållet eller flygverksamheten. Alla relevant data som härrör 

OR-rapportering ska sparas i minst en databas hos berörd organisation. En angiven och oberoende 

person i organisationen ska hantera och kontrollera så att denna process fungerar och lever upp till 

regelverket, att rapporter på händelser samlas in, utvärderas, bearbetas, analyseras och arkiveras på 

ett korrekt sätt. Tillbuden som rapporteras till Transportstyrelsen ska arkiveras både på en nationell 

nivå men även samlas in och sparas inom Europa. Rapporterna ska analyseras, trender identifieras 

och preventiva åtgärder skapas för att kontinuerlig förbättring av flygsäkerheten internt inom 

organisationen, nationellt hos ansvarig myndighet samt inom EU hos EASA. Informationen från 

tillbudsrapporterna ska även kunna användas i standardiserat format för att kunna utbytas nationellt 

och internationellt inom EU för att informera andra organisationer och medlemsländer om händelser 

och risker. En av nyckelfaktorerna i denna process är att informationen som rapporteras vidare 

endast får användas för att underhålla eller utveckla flygsäkerheten och att på det sättet förhindra 

händelser och tillbud. Rapporteringen får inte användas mot en enskild person för att skuldbelägga 

eller lägga ansvaret på, utan en ”no blame policy” ska premieras, vilket även tas upp i regelverket. 

[23] 

Några exempel på kravställd rapportering för flygunderhåll är [24]: 

 Allvarlig skada i luftfartygets struktur som hittas vid underhåll  

 Allvarligt läckage eller kontaminering av vätskor 

 Fel eller bristande funktionsförmåga på någon del i motor eller transmission  
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 Skada, fel eller defekt av propeller eller rotor som skulle kunna leda till allvarlig händelse och 

förlora kontrollen av luftfartyget 

 Väsentligt fel av ett kritiskt säkerhetssystem eller utrustning  

 Felaktigt monterad eller felinstallerad komponent  

 Händelse där mänskliga prestationer, inklusive trötthet hos personalen har kunnat inverka på 

flygsäkerheten negativt 

4.5 Riskhantering med Bow-Tie Metoden 

Bow-Tie metoden är ett etablerat verktyg inom säkerhetsarbetet och hjälper till vid 

riskanalyseringsarbetet. Metoden har utvecklats från orsaks- och konsekvensdiagrammet (1970-

talet) och barriärdiagrammet (1980-talet) och har blivit populärt och användbart på senare tid inom 

flygindustrin och är idag en del av SMS. Metoden är användbar för majoriteten av verksamheterna 

inom flygindustrin, exempelvis flygoperatörer av varierad storlek, flygplatsoperatörer, 

flygtrafikledning, flygunderhållsorganisationer, militär med mera. [29] 

Syftet med Bow-Tie metoden är att på ett systematiskt och visuellt sätt rita upp riskbilden för en 

specifik fara och genom detta identifiera de direktpåverkande orsakerna samt de påföljande 

konsekvenserna om det inträffar. Figur 8 visar hur Bow-Tie metoden ser ut när den visuellt ritats upp. 

Metoden har både en preventiv del (vänstra sidan) samt en reparerande del (högra sidan) och där 

kontrollpunkter kan sättas in i mellan för att förhindra och/eller minska risken för orsaken respektive 

konsekvensen ska inträffa. [29] 

 Fara   Aktivitet som har potential att orsaka skada 

 Topphändelse  Frisättning eller förlust av kontroll över faran 

 Orsak   En direkt möjlig orsak till topphändelsen 

 Konsekvens  Konsekvens när topphändelsen inträffar 

 Kontrollpunkt  Åtgärd som förhindrar och/eller motverkar händelsen 

 Förebyggande  Preventiv del för att inte topphändelse ska ske 

 Återhämtande  Reparerande del om topphändelse sker 

 Eskaleringsfaktor  Ökar risken genom att minska effekten av kontrollerna 

Bow-Tie metoden är en rekommenderad metod inom SMS, färdiga program och lämpliga mallar kan 

införskaffas från flera företag som tillhandahåller detta. Majoriteten är i grunden lika varandra och 

har samma syfte dvs. rita upp riskbilden. Val av programvara är mer av enskilda önskemål för 

organisationen. Förutom vid riskanalyseringen kan metoden användas vid utbildningstillfällen och vid 

kommunikation inom och utanför den egna organisationen. [29] 
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Figur 8: Bow-Tie metoden där riskbilden ritas upp på ett visuellt sätt. [29] 

4.6 Implementering av SMS 

Implementering av SMS varierar stort över flygindustrin, vissa länder har hunnit längre med 

implementeringsprocessen än andra länder, det varierar även mellan de olika 

luftfartsverksamheterna samt mellan olika organisationer. SMS ska implementeras på ett 

systematiskt sätt och det kan ta upp till år att implementera alla delar i SMS så att det fungerar på ett 

tillfredställande sätt. Hur lång tid det tar i praktiken att implementera SMS inom flygunderhåll beror i 

stor del på organisationen själv och prioriteringar, men även hur stor och komplex organisationen är. 

ICAO förordar fyra implementeringsfaser och ett nära samarbete med nationella 

luftfartsmyndigheter. Delar i arbetet med SMS som spänner över alla fyra faser är arbetet med SMS-

dokumentation, SMS-utbildning och kommunikation, de fyra faserna kan sammanfattas i följande 

punkter: [30][31] 

1. Planeringsfas 

2. Reaktiv fas 

3. Proaktiv och förebyggande fas 

4. Försäkran om driftsäkerhet 

Första fasen i implementeringen består av att göra en plan över hur arbetet ska utföras för att uppnå 

de nya kraven samt utse en grupp som arbetar med implementeringen. I denna fas identifieras 

ansvariga personer samt kanaler för SMS och säkerhetskommunikation initieras. En s.k. Gap Analysis 

utförs för att hitta diskrepansen mellan de befintliga processer och rutiner gentemot de nya kraven 

som finns i och med SMS. Ett utbildningsprogram för SMS definieras och där nyckelpersoner för 

implementeringsarbetet prioriteras så att de får den utbildning som erfordras.  [30][31] 

Andra fasen i SMS-implementeringen präglas av att utveckla de grundläggande delarna i SMS 

samtidigt som korrigera eventuella brister i befintliga säkerhetsprocesser, rutiner och 

säkerhetskulturen. Organisationens säkerhetspolicy och mål beskrivs och fastställs, samt 

ansvarsområden för ledning och de respektive avdelningarna definieras. En beredskapsplan (ERP) 
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utvecklas och fastställs för hantering av kritiska händelser och en grupp (SRB) utses för att koordinera 

arbetet med SMS. SMS-dokumentationen bearbetas stegvis fram för att ligga till grund för 

organisationens säkerhetsmanual. [30][31] 

Tredje fasen ska efter implementering resultera i att organisationen är redo att samla in 

säkerhetsdata via t.ex. frivillig rapportering och tillbudsrapporter (OR) samt kunna genomföra 

säkerhetsanalyser på det som rapporterats in. Detta görs genom att ta fram processer för intern 

rapportering av faror, ta fram processer för riskhantering och analysering samt initiera program för 

interna och externa kvalitetsgranskningar s.k. Quality Audit Programme. Analyseringsdelen ska vara 

så pass utvecklad att säkerhetsindikatorer kan definieras på händelser med hög risk. Avslutningsvis i 

den tredje fasen ska organisationen ta fram processer för hantering av organisatoriska ändringar 

eller andra ändringar inom verksamheten som kan påverka säkerheten och för att kunna riskbedöma 

dessa ändringar. Hela tredje fasen präglas av att bearbeta organisationen så att nya 

säkerhetsbeteenden och beslutsmönster kan föras in i organisationen vid ev. behov. [30][31] 

Fjärde och avslutande fasen i implementeringen handlar mycket om att knyta samman alla delar för 

att få i gång ett fullt fungerande SMS och ha ett framåttänkande synsätt. Organisationen ska ha 

kommit så pass långt att en klar policy och disciplinärt förfaringssätt finns inom organisationen, för 

att på ett bra sätt kunna separera mellan oavsiktliga misstag och avsiktliga eller grova överträdelser. 

Att göra misstag är mänskligt och måste hanteras inom organisationen, att göra grova överträdelser, 

återkommande eller avsiktliga misstag är inte tillåtet inom flygindustrin och kräver konsekvenser. 

Integrering av system och processer tar form, även underleverantörer och kunders SMS ska 

integreras om så är möjligt. Säkerhetsindikatorer kan definieras för både allvarliga och mindre 

allvarliga hälselser samt kan rapporteras både internt och externt enligt överenskommelse med de 

lokala luftfartsmyndigheterna för informationsutbyte. Ett program för kvalitetsgranskning av SMS 

upprättas och utbildningsprogrammet med all nödvändig SMS utbildning slutförs. [30][31] 

En detaljerad beskrivning av de fyra faserna enligt framtaget SMM från ICAO presenteras i Bilaga B. 

[30] 
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5. Resultat 

EASA notice of proposed amendment, NPA 2013-01 är det lagförslag som ligger till grund för SMS 

implementering i flygunderhållet. Förhållandevis många kommentarer (storleksordning 1300) 

rapporterades in till förslaget där Sverige har haft en aktiv roll som medlemsstat inom EASA. Arbetet 

komplicerades bland annat på grund av den spännvidd på kommentarerna som kom in, samt 

frågeställningar kring lagkrav för små organisationer respektive stora organisationer. Under vår och 

sommar 2015 har arbetet fortsatt och ett reviderat förslag har färdigställts hos EASA. Vid tidpunkten 

för detta arbete är det nya förslaget på väg att publiceras för att sedan diskuteras i EASA-kommittén 

under sommaren 2016 och det beräknas att vara uppe för omröstning i oktober 2016, efter 

omröstningen kommer arbetet med AMC och GM att påbörjas. I de styrande dokument så som 

lagtext och vägledande dokument kommer inte benämningen SMS användas utan skrivs som 

Management System, ledningssystem som bygger på principer från SMS.   

5.1 Implementering av SMS inom Flygunderhåll 

Lagförslaget för SMS beräknas vara på plats sommaren 2017. Då ställs det krav för Part-M att under 

en tvåårsperiod implementera SMS i respektive organisation.  För Part-145 organisationerna 

beräknas det att dröja ytterligare ett år för att få lagförslaget på plats dvs. sommaren 2018 och då 

har dessa organisationer en tvåårsperiod på sig att implementera SMS. Figur 9 visar viktiga datum för 

SMS utvecklingen. Som tidigare presenterat kan implementeringen delas in i fyra faser. Detta är en 

bra väg framåt för hur man planerar sin SMS-implementering och kan på ett bra sätt hjälpa till för att 

arbeta sig framåt. Det är väldigt viktigt att anpassa systemet för sin egen organisation så att det går 

att jobba med det i det vardagliga arbetet, därav en välbehövd 2-årig implementeringstid för att få 

de processer, dokument och utbildning som behövs på plats. SMS berör hela organisationen och 

ställer ytterligare krav på dokumentation i jämförelse med tidigare, samtidigt är en 

grundförutsättning i ett fungerande system att information och kommunikationsflödet fungerar.  

Detta är viktigt att ta i beaktande när man fastställer och förmedlar sina dokument i organisationen, 

Safety Policy Statement samt Emergency Response Plan är två dokument som är viktiga att alla 

förstår innebörden av samt känner till var de finns tillgängliga. Ett välfungerande och användarvänligt 

dokumenthanteringssystem där personalen kan ta del av information på ett bra sätt är viktigt, det 

kan vara att göras genom att kunna läsa via smarttelefon, surfplatta eller dator. Transportstyrelsen 

arbetar med ett förslag för ändring i underhållsstrukturen, det är dock för tidigt att säga exakt hur 

den kommer att se ut, men den har till syfte att införa lättnader för allmänflyget där troligen inget 

krav på SMS kommer att gälla medan SMS krav för Part-145 och Part-CAMO kommer att införas. En 

klar definition av komplex eller icke-komplex organisation som tidigare föreslagits kommer att tas 

bort och istället ska SMS vara anpassat för den specifika organisationen. 

Framgångsfaktorer 

För att implementering av SMS ska vara framgångsrik i en organisation krävs att ledningen är 

engagerade i implementeringsarbetet, det är av vikt att SMS anpassas till den egna organisationen 

och applicerbara lagkrav. Vidare så är det viktigt att säkerställa att man talar samma språk, förstår 

innehållet och innebörden av SMS inom organisationen och för detta är utbildning en nyckelfaktor.   

Risker 

Det finns en del risker som man bör uppmärksamma, en är att organisationen kan riskera att gör 

implementeringen mer komplicerad än vad det behöver vara. Mycket av det arbetet som tas upp 
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inom SMS utförs redan inom många organisationer men utan att dokumenteras på ett 

tillfredsställande sätt, samt att man senare efter SMS är implementerat kommer att behöva göra mer 

utförliga analyser i jämförelse med arbetet som utförs i dagsläget. Om man övertar eller köper in 

standardiserade procedurer som inte är anpassade eller blir anpassade efter den egna 

organisationen så finns det en risk att det blir hyllvärmare och inte bidrar till ett välfungerande SMS. 

Vidare så är det viktigt att kompetens finns genomgående inom hela organisationen, att alla har 

relevant kunskap anpassat för sin roll. Organisationen måste ges förutsättningar i resurser så som tid, 

personal, kunskap och kunskapsstöd i form av t.ex. IT, för att kunna ge det önskade resultat som SMS 

avser att ge.   

 Överkomplicerar 

 Ej anpassat till den egna organisationen  

 Rutiner blir ”hyllvärmare” 

 Otillräckliga resurser  

Det är svårt att säga i vilken utsträckning det påverkar att SMS idag gäller vissa områden inom flyget 

men inte för flygunderhållet. Det man kan säga är att det kan ha en inverkan, mer av detta analyseras 

i diskussionen.  

Viktigt efter implementering 

SMS är inte perfekt från dag ett och SMS som sådant omfattar ett kontinuerligt förbättringsarbete. 

Det är viktigt med ett målinriktat arbete där de förändringarna som görs noggrant analyseras, att 

undvika allt för drastiska förändringar och att hela organisationen är engagerad i förbättringsarbetet.  

Möjligheter 

Ur ett flygsäkerhetsperspektiv så finns det stora möjligheter om alla organisationerna kontinuerligt 

arbetar med ett förbättringsarbete, mellan organisationer kan det även bli en konkurrensfördel. Som 

ett resultat av arbetet med SMS kommer säkerhetsindikatorer att skapas och i och med detta kunna 

optimera resurserna inom organisationen, men även att det ger myndigheterna möjligheter att 

nyttja deras resurser mer optimalt samt bättre möjligheter till granskning av organisationerna. Med 

en gemensam standard för flygverksamheten ska SMS bidra till att flygsäkerhetsinformation på ett 

effektivt sätt sprids genom branschen till berörda som verkligen behöver den. Med ett utvecklat SMS 

ska trender kunna analyseras samt större ändringar hanteras. Detta ger verktyg till organisationen för 

att avgöra om uppsatta mål kommer nås eller om ändringar missgynnat utvecklingen. I och med 

implementering av SMS ges bättre grundförutsättning för utveckling mot målstyrda regler vilket 

generellt innebär att regelverket skrivs relativt fritt medans krav på mål sätts för att arbeta mot.  

 

Figur 9: Tidslinje på viktiga datum för utveckligen av SMS för svenskt flygunderhåll. 

1. 2006: ICAO publicerar SMM  

2. Januari 2013: NPA 2013-01 

publicerades och skickades på remiss 

3. April 2016: NPA 2013-01 revideras 

med nytt lagförslag 
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4. Sommaren 2016: Diskussion av 

lagförslag i EASA-kommittén 

5. Oktober 2016: Omröstning om 

lagförslaget i EASA-kommittén 

6. Sommaren 2017: Ny lag om krav på 

SMS för Part-M 

7. Sommaren 2018: Ny lag om krav på 

SMS för Part-145 

8. 2019: Implementering av SMS klar för 

Part-M organisationer 

9. 2020: Implementering av SMS klar för 

Part-145 organisationer 

 

5.2 Rapportering och Riskbedömning 

Att rapportera tillbud är flygindustrin sedan tidigare familjär med. I och med introduktionen av SMS 

ställs dock högre krav på rapportering, där man efter implementering av SMS även kommer att 

rapporter faror vilket innebär att man rapporterar redan innan något händer.  Grundidén är att 

identifiera de mindre farorna och kontinuerligt jobba med dessa för att undvika de stora händelserna 

och tillbuden. Den utökade rapporteringen ställer stora krav på organisationen, att det finns en 

kultur att rapportera och utan att beskylla rapportören även om individen har gjort ett fel. Det måste 

finnas ett bra och enkelt system att rapportera i samtidigt är det viktigt att de som rapporterar får en 

återkoppling på det han eller hon har rapporterat så det upplevs som givande att fortsätt rapportera. 

Systemet man använder för rapportering bör vara en typ av ärendehanteringssystem som är 

användarvänligt och minimerar risken för att systemet som sådant är en tröskel för att rapportera.  

Inom riskhanteringen återfinns riskbedömning, det vill säga analysen av risken vilket är det stora nya 

efter implementering av SMS. Riskbedömningen ska med SMS utföras systematiskt och noggrant 

dokumentera analysen inklusive beslutet. Riskbedömningen ska göras utifrån allvarlighetsgrad och 

sannolikhet, där riskmatrisen är ett bra hjälpmedel.   En mer omfattande modell inom riskhantering 

är bow-tie modellen som är ett annat lämpligt hjälpmedel. Där dessa två hjälpmedel kan används 

tillsammans.  

5.3 Utbildning och Organisation 

Utbildning i SMS både under implementeringsfasen samt i det kontinuerliga arbetet är en 

nyckelfaktor för ett fungerande arbete med SMS. ICAO rekommenderar utbildningen i SMS genom 

alla fyra implementeringsfaser och att utbildningsprogrammet som arbetas fram är individanpassat 

för den specifika rollen som personen har i organisationen. I det europeiska lagkrav som kommer att 

vara gällande kommer utbildningskrav finnas med. Det är för tidigt att säga hur exakt det kommer att 

se ut men med största sannolikhet så ställs krav på initial utbildning i SMS samt fortbildning 

vartannat år. Det är en beprövad standard som används inom andra utbildningsmoment.  

Vissa organisatoriska justeringar kommer att behövas i och med SMS, se figur 10. AM (Accountable 

Manager) är som tidigare organisationens högst ansvarige person. För att hantera och driva 

säkerhetsarbetet framåt tillsätts en ny befattning i form av SM (Safety Manager), denna befattning 

ansvarar för säkerhetsarbetet där många av SMS-aktiviteterna återfinns. För att granska att 

organisationen arbetar i enlighet med gällande lagar ska en ansvarig CMM (Compliance Monitoring 

Manager) utses, denna befattning ska dock inte ses som något nytt mer än namnet då mycket av 

arbetet är det som tidigare hanterades av kvalitetsavdelningen och som QM (Quality Manager) hade 

ansvaret för. SRB (Safety Review Board) är den grupp som kontinuerligt träffas för att utvärdera 

inkomna rapporter och identifierade faror. 
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Figur 10: Förenklat organisationsschema efter implementering av SMS. 
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6. Diskussion 

För att få förståelse om SMS så behöver man förstå grunderna till flygsäkerhet. Att flyga förknippas 

med en viss risk för olycka, vilket det är, men risken för olycka är betydligt lägre än att färdas med bil. 

Det är just det som säkerhet handlar om, att reducera och bibehålla riskerna på en acceptabel nivå 

genom ett fortlöpande arbete med riskidentifiering och riskhantering. För det kommersiella 

trafikflyget så räknar vi med att komma fram oskadda. Som resenärer inom trafikflyget har vi en 

väldigt låg tolerans på risker medan andra flygverksamheter som t.ex. akrobatflyg har betydligt högre 

riskacceptans. Inom biltrafiken accepterar vi till viss del krockar, bara det inte skadar någon allvarligt. 

Fokus blir för att minimera skadan så mycket som möjligt är genom säkra bilar, bra vägar och regler 

så som hastighetsbegränsningar och nykterhet. En annan jämförelse kan vara med 

läkemedelsindustrin, för att få kalla ett läkemedel säkert innebär det att det inte får uppstå någon 

biverkan? För att ett läkemedel ska ha effekt så kommer det även att ha biverkningar, men nyttan 

med ett läkemedel måste överstiga riskerna med att ta den för att den ska kunna ses som säker och 

få myndighetsgodkännande att säljas. Av denna anledning accepteras en större risk för biverkningar 

(både fler och allvarligare) med ökad allvarlighetsgrad på sjukdomen eller symptomet som ska 

behandlas med respektive läkemedel.  

Denna komplexitet är en av de anledningar varför de nya lagkrav och SMS tagit tid att få på plats 

inom flyget. Flygsäkerheten ska kontinuerligt förbättras men det får inte lamslå allmänflyget så att 

verksamheten inte kan bedrivas. Därför arbetar Transportstyrelsen med en ny underhållsstruktur där 

en kombinerad luftvärdighetsdel finns med lättnader för allmänflyget, för dessa organisationer blir 

det troligtvis inget krav på SMS medan Part-145 och Part-CAMO kommer att få krav på 

implementering av SMS. För de organisationer som arbetar mot de flygoperativa kommersiella 

verksamheterna respektive dess underhållsdel ställs de högsta kraven. Tidigare diskuterades olika 

parametrar för om organisationen är komplex eller icke-komplex, där komplexa skulle ha högre krav 

på SMS än icke-komplexa. Detta förslag är nu förkastat och nya förslaget är att det generellt sätt ska 

vara anpassat till den egna organisationens behov. Detta anser jag är av fördel eftersom det minskar 

jagandet att ligga på ena sidan av ”strecket” för att detta ska generera lättnader, dock så kommer det 

nya förslaget ställa högre krav på Transportstyrelsens roll i bedömningen av vad som är anpassat. 

Faktorer som har avgörande är t.ex. organisationens storlek, typ av godkännande och antal 

typbehörigheter.  

En 2-årig implementeringstid bedömer jag som kort men dock rimlig tid. Det är viktigt att få igång ett 

system att jobba med och som är anpassat till organisationen, sedan utifrån det kontinuerligt göra 

förbättringar. SMS behöver inte vara perfekt från dag ett och eftersom det innefattar ett 

kontinuerligt förbättringsarbete så bör man aldrig ha tron att det ska bli perfekt för att sedan inte 

behöva jobba med det.  Jag bedömer att det är viktigt att redan i inledningsfasen av 

implementeringen av SMS knyta ihop en större grupp för detta arbete och att få hela organisationen 

att känna sig delaktig i arbetet eftersom SMS berör alla, att enskilda personer har kunskap och 

arbetar med SMS hjälper inte i det stora hela.  

Man måste förstå att när man skapar organisationens SMS manual med dokumentation, rutiner och 

processer så ska man inte göra det bara för att tillgodose myndigheternas direkta krav utan det 

måste vara något som även kan användas i det vardagliga arbetet. Jag är övertygad om att 

inspektörerna på Transportstyrelsen som kommer ha i uppdrag att granska arbetet har en god känsla 

om processerna används eller blir s.k. ”hyllvärmare” som plockas fram innan en kontroll från 
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myndigheten. Sätter man upp arbete med SMS på ett bra sätt så finns det stor möjlighet för 

utveckling och kontroll, även att få alla i organisationen att bättre förenas och arbeta mot samma 

mål. Det gamla ordspråket ”you can't manage what you can't measure” stämmer bra in på SMS, för 

när man kan börja mäta via SMS så är det lättare att kunna prioritera och tillsätta resurser och 

därigenom förbättra.  

Idag är SMS ett krav inom flera typer av verksamheter inom flyget men ännu inte för underhåll och 

tillverkning, vilket kan ha en viss inverkan och eventuellt vissa risker kan finns kopplat till det. 

Flygindustrin är en komplex bransch och i en sådan är det väldigt viktigt att försöka vara samspelta, 

det är viktigt med standarder och att man talar samma språk, att man ”kalibrerar in sig med 

varandra”. Om olika system skulle gälla så skulle det riskera att skapa förvirring, missförstånd och 

försvåra granskning. I den komplexa branschen måste man göra sitt yttersta för att försöka 

underlätta och att vi pratar samma språk. En annan risk kan vara att flygsäkerhetsinformation inte 

sprids vidare till verksamheter som har användning av denna eftersom säkerhetsindikatorer inte 

tagits fram av underhållsorganisationen. Man ska också ta i beaktande att det finns en stor mängd 

EASA-godkända underhållsorganisationer i USA som går under Amerikanska luftfartsmyndigheterna, 

därför är det viktigt att samspelet däremellan fungerar.  

Rapportering och riskbedömning är en central del i arbetet med SMS. Grundstruktur finns sedan 

tidigare i flygunderhållet genom OR samt vanligen en generell förståelse för riskhantering. Med SMS 

blir det tydligare och ställer ytterligare krav på rapportering av faror och dokumentering samt beslut 

kopplat till riskbedömningen. Organisationen ska sträva efter att ha en god rapporteringskultur vilket 

innebär att individen som rapporterar ett eventuellt misstag inte får bestraffas, för till vilken nytta är 

rapporteringen samt det tillhörande utvecklingsarbetet om individen blir t.ex. avskedad? 

Grundtanken måste vara att det ska vara en lärandeprocess och att samma misstag inte begås igen. 

Självklart måste det finnas gränser på vad som inte är acceptabelt att överskrida t.ex. att liknande 

misstag upprepande gånger även efter korrigering och utbildning, eller att något gjorts med avsikt att 

skada någon person eller något materiellt. Det är viktigt att rapporterna hanteras på ett bra sätt så 

att individen kan få återkoppling på resultat och beslut, samt att hela organisationen kan notera det 

pågående förbättringsarbetet. Får inte de som rapporterar återkoppling att rapporten hanteras och 

resulterar till något så finns det en övervägande risk att rapporteringskulturen skadas, ”Varför ska jag 

rapportera något när ingen är villig att hantera det efteråt? Det resulterar ju ändå inte till någon 

förbättring eller gör någon skillnad.” Att hämna i sådan situation är väldigt farligt och min bedömning 

är att efter det kunna få ett fungerande SMS på plats skulle vara väldigt svårt och ta lång tid. Att 

skriva processer går förhållandevis fort, men att ändra organisationens kultur tar lång tid. Jag anser 

att det är viktigt att redan tidigt under implementeringsperioden fundera på vilka 

rapporteringsverktyg som passar organisationen bra. Det måste vara lätt att rapportera, att ha 

fördefinierade fält och rullistor som förenklar, vara användarvänligt och att individen som ska 

rapportera känner igen sig inom systemet. I dagens samhälle finns alltid mobiltelefonen med och 

nära tillhands och att kunna rapportera på ett bra sätt via smarttelefonen ser jag som en intressant 

möjlighet, samtidigt som det ställer krav på applikationen så att den är synnerligen användarvänlig. 

Det är även bra om systemet, oaktat hur man rapporterar in, kan med helt eller viss automatik 

generera data till säkerhetsindikatorerna som till stor del handlar om statistik. Om det är svårt och 

krångligt att rapportera tenderar det till att man hoppar över det eftersom det tar för lång tid, detta 

kan medföra stor risk att rapporteringskulturen skadas. Riskbedömningstänkandet finns till viss del 

inom branschen, dock i och med SMS så behöver en vana skapas i att än mer noggrant analysera 
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faror systematiskt och att dokumentera detta. Vilket jag bedömer som viktigt för att kunna prioritera 

rätt mellan farorna, för att kunna använda resurserna på ett effektivt sätt och att det inte bara blir en 

sorts ”brandsläckningsutryckning”, samt även vara tydlig i kommunikationen vilket beslut tagits så att 

inget missförstånd uppkommer. 

Den nya organisationsstrukturen kommer säkerligen att öppna upp för diskussion om vilka roller som 

kan kopplas ihop hos en och samma person. En mindre organisation kanske vare sig har resurser eller 

behov att separera SM och CMM, utan det blir samma fysiska person. Min samlade uppfattning kring 

detta är det troligtvis kan fungera, men att det är upp till Transportstyrelsen att bedöma från fall till 

fall om så är lämpligt. SMS och mänskliga faktorer är nära kopplade till varandra, men det är viktigt 

att särskilja på det under träning och utbildning. Kurser går garanterat att kombinera på vissa sätt, 

men det är viktigt att inte blanda ihop termerna så att man tror att man får utbildning i SMS men i 

självaste verket utbildas man i mänskliga faktorer eller vise versa. Utbildning i SMS och mänskliga 

faktorer är två skilda krav.  

Man kan få en viss förståelse varför SMS inte utvecklats inom flygunderhållet, men samtidigt redan 

implementerats inom andra flygverksamheter genom att titta på andelen olyckor per kategori i 

flyget. Endast 3 procent av olyckorna kunde relateras till flygunderhåll mellan åren 1995-2005, vilket 

är en låg andel och därav att fokus varit på de andra verksamheterna och att dessa har prioriterats 

enligt min bedömning. 

Metoden för detta examensarbete har varit att samla information och teori från myndigheter, 

intresseorganisationer, forskare och litteraturförfattare. Detta har fungerat bra mycket pga. den 

öppenhet som finns inom flygindustrin men även för att SMS är en het fråga i dagsläget. Beslutat att 

ha en kvalitativ intervju med Transportstyrelsen gav flera bra infallsvinklar och jag bedömer det som 

representativa resultat. Även om en nackdel kan vara att resultatet ev. kan vara något styrt från ett 

myndighetsperspektiv, men jag tror ändå inte att resultatet skulle skilja speciellt mycket om en 

kvantitativ metod hade valts vilket istället hade gett flera andra möjliga ”felkällor”. Problemet är att 

få underhållsorganisationer har SMS implementerat i Sverige eftersom det inte är något krav i 

dagsläget.  

6.1 Relaterad forskning 

Arbete kring mänskliga faktorer och arbete med SMS är nära kopplade till varandra i forskning sker 

inom båda områdena. Forskningen har resulterat i krav på utbildning kring mänskliga faktorer inom 

flygunderhållet. Forskning har resulterat i att SMS mest troligen kommer att implementeras inom 

flygunderhåll och med utbildningskrav. Forskning gjord av Damon J Lercel 2013, visade på en skalbar 

modell för SMS baserat på organisationens specifika godkännanden och typ av kategori flygningen 

sker i. [18] Damon J Lercel´s forskning fokuserar på den Amerikanska marknaden samt dess 

myndighetsdirektiv och tar inte den Europeiska strukturen i beaktande, vilket är gällande för den 

Svenska flygindustrin. Man kan dra viss parallell mellan Lercel´s forskningsresultat och det arbete 

som Transportstyrelsen jobbar med för att göra kravet på SMS proportionellt för små respektive 

stora underhållsorganisationer. Gemensamt för Lercel´s forskning och Transportstyrelsens arbete är 

att resultatet ska vara sådant att höga krav ställs på det kommersiella trafikflyget samtidigt som 

lättnader kan göras för allmänflyget. I Lercel´s forskning studeras vilken nytta som SMS har för 

flygsäkerheten samt vilka kostnader det genererar. I detta examensarbete framförs möjligheter och 

risker med implementering av SMS men helt utlämnat kostnadsaspekten. Arbete med SMS bör ses 
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som ett ständigt förbättringsarbete, initialt att implementera processerna och för att sedan 

kontinuerligt jobba med att förbättra flygsäkerheten.  
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7. Slutsats 

Arbetet med SMS startade 2006 genom att ICAO publicera sin SMM. Sedan dess har krav på SMS 

implementerats för flygskolor, flygtrafikledning, bruksflygbolag och flygbolag med AOC-tillstånd. År 

2013 publicerades första förslaget om krav på SMS inom flygunderhåll i Europa, vilket diskuterades 

flitigt och mycket feedback inkom till EASA. Som det ser ut i dagsläget verkar det som att lagförslaget 

kommer att godkännas under sommaren 2017 respektive 2018, med en tvåårig implementeringstid 

vilket ger att SMS ska vara implementerat för Part-M organisationerna år 2019 samt för Part-145 

organisationerna år 2020. Hypotesen att lagkrav på SMS kommer att införas för flygunderhåll Part-

145 inom Sverige får härmed anses stämma och vara bekräftad.  En ny underhållsstruktur arbetas 

med på Transportstyrelsen för att på ett bra sätt implementera SMS på de områden som kräver det, 

medan allmänflyget då får lättnader och med detta troligtvis inte ställer SMS som krav. 

För implementering av SMS i underhållsorganisationen så finns en del risker. Risken att man 

överkomplicerar arbetet, man anpassar inte systemet till den egna organisationen, att rutiner blir 

”hyllvärmare” eller att otillräckligt med resurser tillsätts för implementeringen. När man väl har sitt 

SMS på plats är det viktigt att kontinuerligt arbeta med det, att göra små ändringar och analysera vad 

som behöver ändras. Tanken är att små ändringar med tiden blir större förbättringar. 

Utbildning och engagerad ledning är några framgångsfaktorer för att få till ett fungerande SMS. Ett 

fungerande SMS måste vara anpassat för organisationens verksamhet och väl integrerat i de dagliga 

aktiviteterna. Allt arbete med SMS ska sträva efter att få den allmänna säkerhetskulturen inom 

organisationen att utvecklas. 

SMS ska ge möjligheten till kontinuerligt förbättringsarbete. Säkerhetsindikatorer tas fram vilket 

baseras på data som rapporterats in från de anställda i organisationen. Från detta kan man ta fram 

trender och analysera dessa, optimering av resurser göras och målsättning skapas. Genom 

bedömning och mätning som är ett krav i och med SMS, ska beslutsfattande bli tydligare eftersom 

det finns mer av ett dokumenterat underlag att besluta om. Det totala arbetet med SMS skapar en 

tydlighet och möjlighet till att organisationen arbetar mot gemensamma mål och att 

flygsäkerhetskulturen kan stärkas vilket i sin tur ska leda till minskade antal tillbud, incidenter och då 

även olyckor.  

Mycket av arbetet centraliseras kring rapportering och riskbedömning. Rapportering har sedan 

tidigare funnits som krav inom flygunderhållet men ytterligare krav ställs i och med SMS på 

rapportering och identifiering av faror. Riskbedömning är en helt ny del i arbetet där organisationen 

ska bedöma risken utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet, för att sedan ta beslut om risken är 

acceptabel eller inte samt dokumentera detta noggrant. Nya utbildningskrav kommer att gälla med 

grundutbildning och fortbildning inom SMS.  Viss organisatorisk förändring kommer att ske i och med 

implementering av SMS. Safety Manager är den nya befattningen som har stor del av huvudansvaret 

och hanterar mycket av SMS innehållet, medan Compliance Monitoring Manager tar av den gamla 

rollen som tidigare benämndes som Quality Manager.  

När det gäller programvara för administrering av SMS-aktiviteterna så rekommenderar inte 

Transportstyrelsen något specifikt program utöver att det ska passa för den verksamhet som man 

bedriver. Flygindustrins parter blir de som får se till att utveckling av effektiva program kommer till. 

Som ett resultat av de krav som kommer blir det nya affärsmöjligheter som skapas i form av 

utbildningsinstanser och för företag som utvecklar verktyg för hantering av SMS. 
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7.1 Framtida arbeten 

Detta examensarbete presenterar SMS och dess frågeställningar på en relativ övergripande nivå. I 

och med fortsatt arbetet inom SMS för underhåll så öppnas flera intressanta frågeställningar där 

vidare analyser kan göras.  

Dokumentation och rapportering är centrala delar i SMS och är viktiga delar för ett effektivt arbete. 

Hur detta görs i detalj ska för bästa resultat beslutas av det specifika företaget. För att få effektiv 

rapportering och lättillgänglig dokumentation krävs bra verktyg, hur detta kan utvecklas och sättas 

upp är intressant för fortsatt arbete. 

Säkerhetsindikationer tas fram baserad på identifiering av faror, rapportering och granskning. Mycket 

av detta arbete ligger till grund för god kommunikation internt i företaget, även externt till andra 

parter och till ansvarig luftfartsmyndighet. Av intresse är hur man kan sätta upp och optimera för att 

få ut så mycket som möjligt av indikatorer och som beskriver säkerhetsarbetet på företaget på ett 

korrekt sätt.  

Nya utbildningskrav kommer att gälla i och med SMS implementeringen. Utbildning vet vi utgör en 

central roll för ett lyckat resultat. Vad är viktigt i SMS-utbildningen? Hur ska den formas för att få 

individen att utvecklas och känna sig delaktig på bästa sätt? Det kan vara några av frågeställningar 

kring utbildning som är intressanta att analysera vidare. 

Med SMS så tar vi ytterligare steg för fortsatt förbättrat säkerhetsarbete där mål är viktigt att sätta 

upp och att kontinuerligt följa utvecklingen av dessa mål och måluppfyllelse. Målstyrda regler är 

något som diskuteras mer och mer, vilket avser regler som sätts upp om vilka mål som ska uppnås 

men inte reglerar på vilket sätt. Även om målstyrda regler inom flygindustrin ligger långt fram i tiden 

så är det intressant att börja studera möjligheten till det. 

Sammanfattning av framtida arbeten: 

 Arbete kring system för dokumentation och rapportering 

 Arbete kring optimering av säkerhetsindikationer 

 Arbete kring hur SMS-utbildning kan formas för flygunderhållet  

 Arbete kring målstyrda regler 

 SMS för flygplanstillverkning, vad innebär det? 
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Bilaga A – Safety Policy Statement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SAFETY POLICY STATEMENT 
 

Safety is one of our core business functions. We are committed to developing, implementing, maintaining and 

constantly improving strategies and processes to ensure that all our aviation activities take place under an appropriate 

allocation of organizational resources, aimed at achieving the highest level of safety performance and meeting 

regulatory requirements, while delivering our services.  

All levels of management and all employees are accountable for the delivery of this highest level of safety performance, 

starting with the [Chief executive officer (CEO)/managing director/or as appropriate to the organization].  

Our commitment is to:  

• support the management of safety through the provision of all appropriate resources that will result in an 

organizational culture that fosters safe practices, encourages effective safety reporting and communication, and 

actively manages safety with the same attention to results as the attention to the results of the other management 

systems of the organization;  

• ensure that the management of safety is a primary responsibility of all managers and employees;  

• clearly define, for all staff, managers and employees alike, their accountabilities and responsibilities for the delivery 

of the organization’s safety performance and the performance of our safety management system;  

• establish and operate hazard identification and risk management processes, including a hazard reporting system, in 

order to eliminate or mitigate the safety risks of the consequences of hazards resulting from our operations or 

activities, to achieve continuous improvement in our safety performance;  

• ensure that no action will be taken against any employee who discloses a safety concern through the hazard 

reporting system, unless such disclosure indicates, beyond any reasonable doubt, gross negligence or a deliberate 

or wilful disregard of regulations or procedures;  

• comply with and, wherever possible, exceed, legislative and regulatory requirements and standards;  

• ensure that sufficient skilled and trained human resources are available to implement safety strategies and 

processes;  

• ensure that all staff are provided with adequate and appropriate aviation safety information and training, are 

competent in safety matters, and are allocated only tasks commensurate with their skills;  

• establish and measure our safety performance against realistic safety performance indicators and safety 

performance targets;  

• continually improve our safety performance through continuous monitoring and measurement, regular review and 

adjustment of safety objectives and targets, and diligent achievement of these; and  

• ensure that externally supplied systems  

 

 

 

___________________________________  

CEO/Managing Director/or as appropriate  
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Bilaga B – Implementering av SMS 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 

1. SMS Element 1.1 (i): 

a) identify the SMS accountable 

executive;  

b) establish an SMS 

implementation team;  

c) define the scope of the SMS;  

d) perform an SMS gap 

analysis.  

2. SMS Element 1.5 (i):  

a) develop an SMS 

implementation plan.  

3. SMS Element 1.3:  

a) establish a key person/office 

responsible for the 

administration and 

maintenance of the SMS.  

4. SMS Element 4.1 (i):  

a) establish an SMS training 

programme for personnel, with 

priority for the SMS 

implementation team.  

5. SMS Element 4.2 (i):  

a) initiate SMS/safety 

communication channels.  

1. SMS Element 1.1 (ii):  

a) establish the safety policy 

and objectives,  

2. SMS Element 1.2:  

a) define safety management 

responsibilities and 

accountabilities across relevant 

departments of the 

organization;  

b) establish an SMS/safety 

coordination mechanism/ 

committee;  

c) establish departmental/ 

divisional SAGs where 

applicable.  

3. SMS Element 1.4:  

a) establish an emergency 

response plan.  

4. SMS Element 1.5 (ii):  

a) initiate progressive 

development of an SMS 

document/manual and other 

supporting documentation.  

1. SMS Element 2.1 (i):  

a) establish a voluntary hazard 

reporting procedure.  

2. SMS Element 2.2:  

a) establish safety risk 

management procedures.  

3. SMS Element 3.1 (i):  

a) establish occurrence 

reporting and investigation 

procedures;  

b) establish a safety data 

collection and processing 

system for high-consequence 

outcomes;  

c) develop high-consequence 

SPIs and associated targets and 

alert settings.  

4. SMS Element 3.2:  

a) establish a management of 

change procedure that includes 

safety risk assessment.  

5. SMS Element 3.3 (i):  

a) establish an internal quality 

audit programme;  

b) establish an external quality 

audit programme.  

1. SMS Element 1.1 (iii):  

a) enhance the existing 

disciplinary procedure/ policy 

with due consideration of 

unintentional errors or 

mistakes from deliberate or 

gross violations.  

2. SMS Element 2.1 (ii):  

a) integrate hazards identified 

from occurrence investigation 

reports with the voluntary 

hazard reporting system;  

b) integrate hazard 

identification and risk 

management procedures with 

the subcontractor’s or 

customer’s SMS where 

applicable.  

3. SMS Element 3.1 (ii):  

a) enhance the safety data 

collection and processing 

system to include lower-

consequence events;  

b) develop lower-consequence 

SPIs and associated 

targets/alert settings.  

4. SMS Element 3.3 (ii):  

a) establish SMS audit 

programmes or integrate them 

into existing internal and 

external audit programmes;  

b) establish other operational 

SMS review/survey 

programmes where 

appropriate.  

5. SMS Element 4.1 (ii):  

a) ensure that the SMS training 

programme for all relevant 

personnel has been completed.  

6. SMS Element 4.2 (ii):  

a) promote safety information 

sharing and exchange internally 

and externally.  

SMS Element 1.5: SMS documentation (Phases 1 to 4) 

SMS Elements 4.1 and 4.2: SMS training, education and communication (Phases 1 and thereafter)  
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Bilaga C – Intervju med Transportstyrelsen 

Anteckningar från intervju 2016-04-22 med Johan Brunnberg, Flygteknisk inspektör och Part-M 

processkoordinator på Transportstyrelsen. 

Fråga: Flygsäkerhetsprogram för Sverige TSL 2013-2516 från 2013. Är det gällande SSP för 

Sverige? Är det någon revidering av SSP på gång? 

Svar: Ja, gällande Flygsäkerhetsprogram för Sverige är TSL 2013-2516 från 2013. Just nu arbetas 

det med en ny utgåva av dokumentet som väntas klart under sommaren 2016.  

Fråga: För vilka verksamhetsområden är SMS kravställt i Sverige idag? 

Svar: Idag är det lagkrav för flygskolor, flygplatser, flygtrafikledning, bruksflygbolagen och flygbolag 

med AOC tillstånd att ha ett implementerat SMS. 

Fråga:  EASA notice of proposed amendment, NPA 2013-01 från 2013 för Part-145. Vad hände med 

detta EASA förslag? 

Svar: Förslaget kom ut 2013 och berörde Part-145 och Part-M. På förslaget kom det in i 

storleksordning 1300 kommentarer vilket kan anses vara förhållandevis många kommentarer. 

Sverige har haft en aktiv roll och deltagit med kommentarer till förslaget. Spännvidden på 

kommentarerna blev brett och frågeställningar kring lagkrav för små organisationer respektive 

stora organisationer komplicerade arbetet. Åren 2013 och 2014 blev en mellanperiod för att sedan 

2015 ta fart igen. Sverige deltog under vår och sommar 2015 för att arbeta fram ett nytt förslag för 

Part-M som inom snar framtid ska publiceras och vidarebefordras till EASA kommittén samt EU 

kommissionen för granskning och godkännande. 

Fråga: När human factors blev obligatoriskt inom flygunderhållet ställdes även krav på utbildning 

vartannat år inom ämnet. Har Transportstyrelsen någon uppfattning kring kommande ev. 

utbildningskrav inom SMS? 

Svar: Reglerna för SMS som godkänns av EU kommissionen kommer att innehålla utbildningskrav. 

Utbildning är en nyckelfaktor för ett fungerande SMS arbete. Det återstår hur lagkravet exakt 

kommer att se ut men med stor sannolikhet så kommer krav ställas på initial utbildning samt 

återkommande utbildning vartannat år (fortbildning). Liknande struktur finns för andra moment 

t.ex. human factors vilket är beprövat . Dock är det viktigt att särskilja mellan utbildning i SMS samt 

human factors så att det inte blandas ihop med varandra. Då SMS innefattar hela organisationen 

kommer troligtvis utbildningskravet beröra alla typer av roller i organisationen. 
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Fråga: Hur arbetar TS med implementeringen av SMS för flygunderhållet idag? 

Svar: Transportstyrelsens roll är att granska att organisationen uppfyller de regelkrav som gäller. 

Idag finns det inget krav på SMS för flygunderhållet och då ingen organisation att granska. Dock 

pågår det ett arbete inom Transportstyrelsen att förbereda sig själva, intern utbildning samt 

upprätta senaste information om ämnet och att medverka genom kommentarer till remisser på 

lagförslag. Även kommunicera till branschen genom seminarium om vad som är på gång.  

Fråga: Finns det något uppskattat år enligt EASA eller TS när SMS ska vara implementerat för Part 

145? Och hur lång tid får organisationerna på sig att implementera detta? 

Svar: Lagförslaget för Part-M är beräknat att godkännas sommaren 2017 och då ställs krav på SMS. 

Organisationerna kommer troligen då få en period av 2 år på sig att implementera processerna. 

Om inte förslaget godkänns så kan eventuellt datumet skjutas framåt. För Part-145 

organisationerna så räknar man med ett år till, dvs. lagförslag godkänt sommaren 2018 och två års 

implementeringstid till 2020.  

Fråga: Kommer TS att ge rekommendation på programvara för att administrera SMS som uppfyller 

kraven?   

Svar: Transportstyrelsen kommer inte ge några rekommendationer på programvara för att 

administrera SMS. Det är upp till parterna inom industrin att utveckla de verktyg som behövs och 

Transportstyrelsens roll är att granska att organisationerna lever upp till de krav som är satta. 

Transportstyrelsen kan peka på vilka verktyg som finns tillgängliga på marknaden men inte 

rekommendera något.   

Fråga: Enligt en doktorsavhandling (Damon J Lercel, 2013) i USA så finns problem att lagförslagen 

inte är tillräckligt skalbara till mindre respektive större organisationer.  Hur ser man inom TS på 

detta eventuella problem? Har TS någon plan kring detta? 

Svar: Liknande frågeställning uppkom redan under remissen NPA 2013-01. Det är viktigt att 

lagkraven ställs på en rätt nivå beroende på operation, tillstånd och komplexitet av organisation. 

För den kommersiella flygoperativa respektive dess underhållsdel ställs högst krav. 

Transportstyrelsen arbetar med ett förslag för ändring i underhållsstrukturen där en så kallad 

kombinerad luftvärdighets organisationsdel finns med lättnader för allmänflyget. Där föreslås 

lättnader, troligen inget krav på SMS gälla medan Part-145 och Part-CAMO har krav på SMS. Det 

tidigare förslaget med SMS krav för komplexa organisationer respektive icke komplexa 

organisationer föreslås försvinna. Det ska istället vara anpassat för organisationens verksamhet, 

storlek och komplexitet där Transportstyrelsens får en viktig roll att definiera detta i fall till fall. Det 

är viktigt att anpassa lagkraven för de specifika delarna för att inte lamslå de mindre 

organisationerna och allmänflyget. 
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Fråga: Hur skulle ni vilja sammanfatta den allmänna reaktionen/återkopplingen inom 

Svenskt flygunderhåll för implementering av SMS? Har ni fått någon feedback ex i samband 

med seminarium/presentation av NPA 2013-01? 

Svar: Ingen större återkoppling. Den som har varit har varit positiv där man är nyfiken på vad som 

kommer att komma. Man är intresserad av att veta om extra resurser behövs och vilka roller inom 

organisationen som kan kombineras.  

Fråga: Vad anser ni är de största riskerna och svårigheterna med implementeringen av SMS i 

underhållsorganisationerna i Sverige?  

Svar: Stor risk vid implementering är om organisationerna inte skaffar kunskap, är att man gör det 

krångligare än det behöver vara. Mycket av arbetet görs redan idag men dokumenteras inte. 

Risken finns att man tar standardiserade procedurer och manualer som någon annan skapat och 

som inte passar in i sin egen organisation vilket lätt blir till en hyllvärmare och resulterar i ett icke 

fungerande system. En annan risk är för att implementera SMS är att man har för lite kompetens 

inom området vilket gör att man inte förstår innehållet. SMS innefattar hela organisationen, om 

bara en person utbildas och driver implementeringen så finns risken för ett icke fungerande 

system. Finns inte förutsättning, dvs tid, kunskap, resurser så finns stor risk för dåligt resultat. 

Fråga: Vilka faktorer anser ni är viktigast vid implementering av SMS i underhållsorganisationerna? 

Svar: Ledningens engagemang är en nyckelfaktor. Utan ledningens driv och tydlighet finns det stor 
risk att implementeringen misslyckas. Det är viktigt att anpassa systemet för sin egen organisation 
och för det lagkrav som ställs på den specifika organisationen. Det är även viktigt att ”kalibrera” in 
sig så alla pratar samma språk, förstår vad det innebär och vad SMS innehåller. Utbildning och 
kunskap är en annan nyckelfaktor. 

Fråga: Vilka faktorer anser ni är viktigast efter implementering av SMS i underhållsorganisationer? 

Svar: Förståelse att ett system inte kan vara perfekt vid första dagen det är infört. Det är inte 

perfekt och kanske inte kommer bli det någon gång heller. Det viktiga är att man kontinuerligt 

arbetar med det och utvecklar det till det bättre. Små steg, skynda långsamt så att med tiden få ett 

bra system. Fundera innan och gör små justeringar för att utveckla. Även att involvera hela 

organisationen i arbetet är viktigt. 
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Fråga: Vilka möjligheter ser ni på TS finns med att implementera SMS i flygunderhållet i 

Sverige? 

Svar: Det finns stora möjligheter för organisationerna att utvecklar sig själv och att kontinuerlig 

förbättra sig, både från ett flygsäkerhetsperspektiv men även i konkurrensen mellan varandra. 

Med SMS finns det möjligheter att skapa säkerhetsindikatorer och på det sättet sätta in resurser 

där det behövs på ett bättre sätt. Riskhantering är det nya stora med SMS. Gör man 

riskbedömningar så strävar det till att man ständigt utvecklar sig, man bli bättre och bättre. Det 

kan resultera i att interna mål eller regler sätts högre än vad regelverket beskriver för att man 

ständigt blir bättre samt att konkurrensen företag dessemellan hårdnar. Med SMS har vi större 

möjligheter att kunna utveckla oss mot målstyrda regler. 

Fråga: Hur skulle ni beskriva skillnaderna i rapportering respektive riskbedömning gentemot 

dagens system? 

Svar: Den stora skillnaden i rapportering före respektive efter SMS är att idag så rapporteras något 

när det händer. En avvikelse händer som har påverkan och det rapporteras in i systemet. Efter SMS 

så måste vi tänka ytterligare ett steg. Vi ska rapportera in sådana saker som kan inverka att 

någonting händer. D.v.s. rapportera de små sakerna innan de större sakerna händer.  

För riskbedömning är det stor skillnad och kanske det största fokuset inom SMS. Riskbedömning 

görs idag utan att vi tänker på det eller dokumenterar det. Efter implementering av SMS ska 

riskbedömning göras på ett systematiskt sätt, det ska dokumenteras och vi ska tänka till, vad är 

allvarlighetsgraden och sannolikheten att något händer. Så största skillnaden är att det ska göras 

systematiskt, dokumenteras och analyseras. 

Fråga: Anser ni att det finns några risker i och med att SMS i dag gäller andra områden inom flyget 

men inte flygunderhåll? 

Svar: Ja det skulle kunna ha inverkan. Det är viktigt att vara samspelta i en komplex värld som 

flygindustrin är. Om olika system gäller kan det skapa förvirring och försvåra granskning. Pratar 

man inte samma språk så finns det risk för missförstånd.  

Fråga: Hur arbetar och samarbetar TS med ICAO, EASA och andra luftfartsmyndigheter när det 

gäller SMS? Skickas experter på TS på EASA för flygsäkerhetsfrågor?  

Svar: Samlingsplatsen för luftfartsmyndigheter runt om i Europa är i EASA. Sverige genom 

Transportstyrelsen skickar representanter till EASA-möten för att diskutera frågorna. Det är 

igenom EASA som Sverige samarbetar med andra länder. Sverige har som medlemsland i ICAO 

även representanter där. 

 


