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Sammanfattning 
Luftfart har i takt med en ökad globalisering fått en naturlig roll i samhället. Samtidigt blir de 

teknologiska och automatiserade system som interagerar med människor och organisationer alltmer 

komplexa. I det fortsatta arbetet med att hålla en hög säkerhetsnivå inom civil luftfart arbetar 

tillsynsmyndigheter kontinuerligt med tillståndsprövning, tillsyn och analyser av luftfartens aktörer 

för att förhindra olyckor. För en fortsatt utveckling av säkerhetsarbetet är det av intresse att klargöra 

vilka säkerhetsperspektiv som i framtiden kan vara med och definiera säkerhets- och tillsynsarbetet. 

Teorin kring Safety-II föreslår en förändring i perspektiv på säkerhet från att så lite som möjligt ska 

gå fel, till att fokusera på att så mycket som möjligt ska gå rätt. Safety-II definieras också som 

förmågan att lyckas under varierande förhållanden. 

  

Den här studiens syfte var att belysa möjligheter och utmaningar för en svensk tillsynsmyndighet att 

arbeta utifrån ett Safety-II-perspektiv vid tillsyn, där studien även ämnade att belysa beståndsdelar i 

Safety-II tillämpbara i ett tillsynsarbete. För att svara på syftet genomfördes en undersökning med 

kvalitativ ansats genom semistrukturerade intervjuer med inspektörer vid Transportstyrelsens Sjö- och 

luftfartsavdelning. En avgränsning mot tillsynsverksamheten drogs, där perspektiv från 

verksamhetsutövare uteslöts. 

  

Utmaningar som kunde identifieras med att arbeta utifrån ett Safety-II-perspektiv låg i 

regelverksstyrning, begreppsoklarhet och resurskrav. Även skillnader i föreskrivet och praktiserat 

arbete med rättvisekulturella aspekter, tvåvärdiga bedömningar och en byråkratisk tröghet kunde ses 

som potentiella utmaningar. Identifierbara möjligheter att arbeta utifrån Safety-II innefattade en 

diskret transformation av Safety-I-perspektivet, ökad dialog med verksamhetsutövare vid tillsyn samt 

tillgänglig kompetens internt vid myndigheten i tillägg till en positiv attityd hos inspektörer. 

Beståndsdelar i Safety-II tillämpbara i ett tillsynsarbete identifierades inom Transportstyrelsen i form 

av befintliga verktyg för fortsatt proaktivitet samt ett uppmärksammande av Resilience.  

  

En vid tillsynsmyndigheten intern människa-teknik-organisation-interaktion illustrerades även, samt 

en följande interaktion mellan tillsynsmyndigheten och den externa verksamhetsutövaren. 

  

Med bakgrund i studiens avgränsning, skulle en djupare insikt i problemområdet nås genom fortsatta 

studier som även inbegriper verksamhetsutövarens perspektiv på tillsyn och Safety-II. 

  

Nyckelord: Safety-I, Safety-II, tillsynsmyndighet, säkerhetsarbete, luftfart 

 

 

 

  



 

 

 

 

Abstract 
As a result of increased globalization, the aviation sector has become an inherent part of society. At 

the same time, technological and automated systems that interact with people and organizations are 

becoming increasingly complex. In order to maintain a high level of safety within the aviation 

industry, civil aviation authorities together with other agencies continuously work towards developing 

safety aspects, trying to prevent accidents. It is therefore of interest to determine the safety 

perspectives which can be applied in the future, defining the work of civil aviation authorities and 

other regulatory bodies. The Safety-II perspective promotes a change of view regarding the way we 

look at safety – from focusing on what goes wrong, to what goes right, where Safety-II also is defined 

as the ability to succeed under varying conditions. 

  

The purpose of this study was to investigate possibilities and challenges of applying a Safety-II 

perspective on the work of a supervisory authority. The study also aimed to pinpoint possible 

components of Safety-II suitable within the line of work of a supervisory authority. A qualitative 

approach for the study was chosen in which semi-structured interviews were held with inspectors at 

the civil aviation authority of Sweden (Transportstyrelsen), providing the data for the research. 

  

The challenges identified for a supervisory authority working with a Safety-II perspective underlined 

regulatory frameworks, the need of concept clarification, resource requirements, differences in work-

as-imagined and work-as-done, conclusions of a binary nature, bureaucratic inertia and just culture 

aspects. Meanwhile, the possibilities identified were related to an already incipient shift away from a 

Safety-I way of thinking, increased dialogue with operators, and available internal competencies at the 

supervisory authority. Components of Safety-II appropriate for a supervisory authority to initially 

work with were proactive tools and discussions regarding Resilience. The study also highlighted 

Human-Technology-Organization interactions internally within the supervisory authority, as well as 

the interactions between the supervisory authority and the operators. 

  

Due to the delineation of the study, a deeper insight into the problem area can be achieved through 

further studies that include Safety-II from a perspective of the operator. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras inledningsvis bakgrund och problembeskrivning för magisteruppsatsen, 

följt av syfte och frågeställningar, avgränsning samt disposition. Slutligen följer en 

begreppsbeskrivning och ordlista som stöd för vidare läsning.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Flyget och luftfartsindustrin har idag fått en naturlig roll i samhället i takt med en ökad globalisering.  

Under de senaste åren har säkerhetsarbetet inom luftfart förbättrats och når nu en hög säkerhetsnivå. 

Enligt Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) årliga säkerhetsrapport rapporterades 

endast 2,8 olyckor per en miljon avgångar 2015 (ICAO, 2016a). Säkerheten hålls på en god nivå trots 

att flygtrafiken ständigt ökar, med 3,5 miljarder schemalagda avgångar 2015 – 6,8 procent fler än 

föregående år (ICAO, 2016b).  

Transport av människor och gods i luften kommer emellertid alltid medföra vissa risker varpå 

flygning är långt ifrån ofarligt. Civil luftfart beskrivs som ett ultrasäkert1 system, som uppnått dagens 

höga nivå av säkerhet genom omfattande optimeringsprocesser baserade på allvarliga bakomliggande 

situationer och incidenter (Amalberti, 2001). I takt med att säkerhetssystem åldras och utvecklas blir 

tidigare säkerhetsstrategier sköra och mindre anpassningsbara. Traditionella säkerhetsstrategier som 

felsäker systemdesign och standardiserade operationer kommer fortfarande parallellt behövas, 

Amalberti (2001) betonar dock att försöken till optimering av traditionella strategier inte ger förmåga 

att lyfta säkerheten till nästa nivå, det vill säga mindre än en olycka per en miljon säkerhetsmått. 

Istället menar Hollnagel (2014) att traditionella sätt att tänka om säkerhet är otillräckliga som 

underlag för att designa säkerhetssystem, driva dem samt för att sköta deras prestanda. Framförallt 

menar Hollnagel (2014) att dessa system är otillräckliga i förståelsen av vad som händer när något går 

fel.  

Alltmer teknologiska och automatiserade system som interagerar med människor och organisationer 

har gjort flyget och dess tillhörande säkerhetssystem mer komplexa. Rochlin (1999) menar att 

människans kunskapsbas är otillräcklig för att skapa säkerhet i komplexa system som luftfart. 

Hollnagel (2014) anser att människan inte har möjlighet och kapacitet att förbereda sig för varje 

möjlig förändring eller omkastning i det dagliga arbetet. När arbete idag äger rum i ett sociotekniskt 

habitat som är både komplicerat och nära sammanlänkat, måste system och metoder reflektera detta 

(Hollnagel, 2014). Dekker (2011) tar upp frågan om komplexitet och hur komplexa systems 

egenskaper härleds från en mängd sammankopplingar som inte kan tolkas endast genom att se på 

enskilda interaktioner. Dekker (2011) föreslår att utredningar och insatser inom flygsäkerhet behöver 

innefatta teorier kring komplexitet och inte enbart leta efter isolerade orsaker till olyckor – eller 

isolerade orsaker till framgångar. 

 

                                                      
1 Ultrasäkra system definieras som att risken för en olycka är mindre än en olycka per 100 000 upp till en miljon 

säkerhetsmått. Enheten säkerhetsmått varierar beroende på studerad industri (Amalberti, 2001). När det gäller flyget avser 

säkerhetsmåttet antalet flygningar, där en flygning innefattar hela rörelsen från att planet lämnar en gate vid en flygplats till 

att den stoppar vid en gate på ankommande flygplats. 
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Den vetenskapliga disciplin som berör förståelsen för interaktioner mellan människor och delar av ett 

system kallas Human Factors eller ergonomi (IAE, 2017). I internationella sammanhang betecknas 

Ergonomics som en synonym till Human Factors. Disciplinen tillämpar teori, principer, data och 

metoder vid design och utveckling av system för att optimera människors välbefinnande. Ett sätt att 

betrakta övergripande system som rör flygsäkerhetsarbete är genom systemperspektivet Människa-

Teknologi-Organisation (MTO) som växt fram ur Human Factors-disciplinen (Karltun et al. 2016). 

Även om MTO-konceptet härstammar från kärnkraftsindustrin där den syftar till att öka säkerheten 

(Skjerve & Kaarstad, 2014) har metoden fått en bred tillämpning inom Human Factors-disciplinen 

(Karltun et al. 2016). MTO-konceptet ger även möjlighet att studera ett systems egenskaper samt 

möjlighet att belysa interaktioner och ömsesidiga beroenden inom de ingående elementen av ett 

system.  

 

På organisatorisk nivå är en barriär för att förhindra olyckor inom flyget de tillsynsmyndigheter som 

arbetar med kontroll och granskning av verksamhetsutövare inom luftfart. En betydande aktör inom 

flygsäkerhetsarbetet i Sverige är Transportstyrelsen. Transportstyrelsen är en statlig myndighet under 

Näringsdepartementet som arbetar på uppdrag av den svenska regeringen (Transportstyrelsen, 2017a). 

Sjö- och Luftfartsavdelningen vid Transportstyrelsen utformar regler och utövar tillsyn inom den 

civila luftfarten (Transportstyrelsen, 2017b) och utgör därmed en hörnsten i svenskt 

flygsäkerhetsarbete. Just vikten av tillsynsarbete för att höja säkerheten belyses bland annat av 

Hallberg (2008) som gör en jämförande studie mellan säkerheten inom hälso- och sjukvård respektive 

civilflyget. Författaren menar att det är kraven på tillståndsplikt och restriktioner, där tidsbegränsade 

tillstånd är ett exempel som främjat säkerhetsutvecklingen inom civilflyget. Studien visar också på att 

det internationella säkerhetssamarbetet inom civilflyget är ytterligare en faktor som med stor 

sannolikhet påverkat säkerheten positivt. Nämnda aspekter tillsammans med tillsynens utformning 

inom civilflyget menar Hallberg (2008) är anledningarna till att flyget i högre grad än sjukvården 

lyckats i sitt säkerhetsarbete.  

 

En eventuell utmaning gällande traditionellt säkerhetsarbete är att det fokuserat reaktivt och svarat 

först när något skett eller blivit kategoriserat som en oacceptabel risk. Människan i systemen har 

identifierats som en risk och en osäkerhet (Hollnagel, 2014). Det traditionella synsättet på säkerhet 

kan kallas Safety-I med den grundläggande definitionen “att så få saker som möjligt ska gå fel”. En 

annorlunda ansats gällande säkerhetsarbete är Safety-II som vill definiera säkerhet genom “att så 

mycket som möjligt ska bli rätt”. I Safety-II föreslås säkerhetsarbete arbeta mer proaktivt och 

kontinuerligt försöka förutse risker samt utveckla fungerande säkerhetssystem. Människan ses som en 

nödvändig resurs som har förmåga och flexibilitet att hantera system genom ett främjande av 

Resilience – förmågan att hantera störningar (Hollnagel, 2014).  

 

Det går att se indikationer (Amalberti, 2001; Dekker, 2011; Hollnagel, 2014; Rochlin, 1999) som 

pekar på att någon typ av förändring inom synen på säkerhetsarbete är på väg att ske. Safety-II kan 

tolkas vara ett svar och ett möjligt alternativ för att möta denna förändring. Det är också av intresse att 

se på hur säkerhetssystem är reglerade då de inte kan utvecklas för optimal säkerhet utan 

bestämmelser och regleringar från nationella eller internationella organ och myndigheter (Amalberti, 

2001).  
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Nästa steg i att höja säkerhetsnivån ytterligare är att utveckla en god förståelse för hur myndigheter i 

framtiden ska reglera luftfart och utöva tillsyn på dess verksamhetsutövare. Därför bör det klargöras 

vilka säkerhetsperspektiv som i framtiden kan vara med och definiera tillsynsarbetet. 

1.2 Syfte och frågeställning                                                                                                                                                                                                                                

Syftet med undersökningen är att identifiera utmaningar och möjligheter för Transportstyrelsen att i 

framtiden arbeta utifrån ett Safety-II-perspektiv vid tillsyn. I tillägg ämnar studien att belysa vilka 

beståndsdelar i Safety-II som kan vara tillämpbara i ett tillsynsarbete. 

  

Syftet underbyggs med följande två frågeställningar: 

 

1. Vilka faktorer kopplade till utmaningar och möjligheter finns för Transportstyrelsens 

luftfartsavdelning att arbeta utifrån ett Safety-II-perspektiv vid tillsyn?  

2. Vilka beståndsdelar i Safety-II är tillämpbara vid tillsynsarbete? 

1.3 Avgränsning 

Denna studie avgränsas till Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning i Sverige och belyser 

tillsynsarbetet utifrån inspektörers perspektiv på utövandet av tillsyn. Tillståndshavares och 

verksamhetsutövares perspektiv av att bli granskade utifrån Safety-II studeras ej. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen fortskrider genom kapitel två som avser att ge läsaren en generell överblick över relevanta 

luftfartsorganisationer samt vad tillsynsarbete inom luftfart innefattar. I kapitel tre presenteras det 

teoretiska ramverket och relevanta koncept som belyser säkerhetsarbete inom luftfart med en betoning 

på Safety-I och Safety-II. I rapportens fjärde kapitel presenteras de metoder och tillvägagångssätt som 

använts under arbetets gång. Resultat från datainsamling presenteras i kapitel fem. Analys och 

diskussion av resultat, MTO-aspekter samt valda metoder följer i kapitel sex. Uppsatsen avslutas med 

slutsats och förslag till vidare forskning i kapitel sju. Sist följer referenslista och bilagor. 
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1.5 Begreppsbeskrivning och ordlista  

Audit report   Granskningsrapport 

Bimodal   Tvåvärdig/tvåtypig syn på funktionalitet 

Binär    Tvåvärdig 

Blunt end   Trubbig ände 

Failure    Misslyckanden eller fel 

Habituation   Tillvänjning 

Human error   Fel som beror på människan 

Just culture   Rättvisekultur 

Performance variability  Variationer i utförande 

Safety    Säkerhet 

Sharp end   Spetsig ände   

 

EASA     European Aviation Safety Agency 
ICAO     International Civil Aviation Organization 

HF    Human Factors  

MTO     Människa-Teknik-Organisation 

SMS     Safety Management System 

SPI     Safety Performance Indicator 

SSP    State Safety Program - Flygsäkerhetsprogram 

TEM    Threat and Error Management 

TS    Transportstyrelsen 
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2. Europeisk luftfart och tillsynsarbete 
I detta kapitel presenteras en generell översikt av för problemområdet relevanta organisationer inom 

luftfart. I tillägg följer en enklare beskrivning av besluts- och regelprocesser inom global luftfart. 

Nedanför i figur 1 illustreras en förenklad översikt av organisationer relevanta för det belysta 

området. 

 

 

 

Figur 1. Förenklad översikt av luftfartsorganisationer. 

2.1 ICAO – Internationella Civila Luftfartsorganisationen  

ICAO (International Civil Aviation Organisation) är det högsta övergripande organet för civil luftfart i 

världen. ICAO är en av förenta nationerna (FN) specialiserad organisation, etablerad 1944 för att 

kunna administrera samt styra konventionen för internationell civil luftfart – Chicagokonventionen. 

Idag är 191 (ICAO, 2017a) av förenta nationernas 193 stater (UN, 2017) medlemmar i ICAO, där 

Sverige har varit medlem i ICAO sedan 7 november 1945 (ICAO, 2017b).  ICAO arbetar tillsammans 

med dessa 191 medlemsstater samt andra grupper inom luftfartsindustrin för att uppnå enhetliga 

standarder och policys världen över. Detta för att säkra en säker, effektiv samt ekonomiskt och 

miljömässigt hållbar civil luftfart (ICAO, 2017a). 

2.2 EASA – Europeiska byrån för luftfartssäkerhet  

Sverige är via medlemskap i EU också medlem i Europas gemensamma flygsäkerhetsmyndighet 

EASA (European Aviation Safety Agency). 2002 fastställde EU de första riktlinjerna för en ny 

generation av säkerhetsregler inom luftfart baserade på förordning (EU) nr 1592/2002, som då 

etablerade EASA som en grund i den europeiska luftfartens säkerhetssystem. År 2008 i kraft av 

förordning (EU) nr 216/2008, utvidgade EU det gemensamma regelverket för luftfart (Europeiska 

Kommissionen, 2017) och EASA blev då det högst styrande säkerhetsorganet i Europa. EASA 

samarbetar idag med nationella flygsäkerhetsmyndigheter inom Europa. 
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2.3 Transportstyrelsen     

Transportstyrelsens ansvarar för och har i uppgift att följa upp regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn 

och registerhållning inom transportområdet i Sverige (Transportstyrelsen, 2016). Sjö- och 

luftfartsavdelningen vid Transportstyrelsen utgör styrande säkerhetsmyndighet för civil luftfart. 

Transportstyrelsen arbetar tillsammans med EASA inom flygsäkerhet på nationell och europeisk nivå. 

Transportstyrelsen2 redogör förenklat för hur beslutsprocessen inom luftfart fungerar, som presenterat 

nedanför i figur 2.  

 

 
 

Figur 2. Beslutfattningsprocessen inom global och europeisk luftfart 

Transportstyrelsens tillsynsverksamhet inom svensk luftfart kan delas in i tre kategorier: 

tillståndsprövning, tillsyn samt analys och utvärdering av rapporter och händelser. Dessa tre 

kategorier utgör en grund vid inspektion och kontroll av tillståndshavare. 

2.3.1 Tillståndsprövning 

I sitt styrande dokument Flygsäkerhetsprogram för Sverige (Transportstyrelsen, 2016) beskriver 

Transportstyrelsen riktlinjer för tillståndsprövning, tillsyn och analys. Flygsäkerhetsprogrammet utgör 

Sveriges SSP – State Safety Program. Verksamheter behöver ansöka om Transportstyrelsens tillstånd 

för att överhuvudtaget få bedrivas lovligt.  

  

                                                      
2 Baserat på intervju (2017-04-07) med sakkunnig inspektör vid Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning. 

 

 

Transportstyrelsen - Luftfartsavdelning 

Ledande organ för varje land tar sedan beslut om hur myndigheter som exempelvis Transportstyrelsen ska 
operera. I Sverige svarar Transportstyrelsen direkt under Sveriges regering genom Näringsdepartementet som 

styrande myndighet. Transportstyrelsens uppgift är bland annat att verifiera att de krav och regelverk som 
transportorganisationer lever under uppfylls - ett exempel på detta är genom tillsyn. 

 EASA 

EU skapar därefter förordningar och direktiv för respektive land utefter EASA:s förslag - exempelvis gällande 
tillsyn. 

 ICAO 

ICAO fungerar som högst beslutande organ vad gäller hur säkerhet inom luftfart ska fungera och praktiskt. 
tillämpas. 
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Efter ansökan och granskning utfärdar Transportstyrelsen tillstånd till verksamheter som anses 

uppfylla de krav som är uppsatta för den specifika typ av verksamhet de ska bedriva. I tillägg kan det 

finnas ytterligare krav på människor, utrustning och system som ska användas. Detaljerade regler för 

hur organisationer och tillståndshavare ska bedriva sina verksamheter finns beskrivna och samlade i 

ett antal regelverk för luftfart. Tillstånd har olika tidsbegränsningar beroende på typ av verksamhet 

och relevanta regelverk (Transportstyrelsen, 2016).  

2.3.2 Tillsyn  

Tillståndsprövningen följs sedan upp av tillsyn där Transportstyrelsen fortlöpande säkerställer att de 

krav som var uppfyllda vid en tidigare tillståndsprövning ännu är uppfyllda. Enligt 

flygsäkerhetsprogrammet (Transportstyrelsen, 2016) bedrivs tillsyn enligt Transportstyrelsens 

tillsynsstrategi (TSG 2013–1354) med underliggande riktlinjer: 

 

o Riskhantering och riskbaserad tillsyn (TSG 2014–1394)   

o Systemtillsyn (TSG 2015–1678)  

o Bedömning av säkerhetskultur vid tillsyn (TSG 2013–400) 

 

Uppmärksammade risker hos tillståndshavare som bedöms ligga utanför Transportstyrelsens uppdrag 

som nationell tillsynsmyndighet kan lämnas vidare till EASA eller andra relevanta myndigheter 

(Transportstyrelsen, 2016). 

 

En beskrivning av hur tillsynsarbete går till finns i resultatdelen av denna uppsats där avsnitt 5.1 ger 

en övergripande bild av hur tillsynsförloppet fungerar i praktiken. 

2.3.3 Analys och utvärdering av rapporter och händelser  

Enligt förordning (EU) 376/2014 har verksamhetsutövare och även vissa specifika personkategorier 

rapporteringsskyldighet i relation till händelser som har, eller kunnat ha, påverkat flygsäkerheten. 

Transportstyrelsen medverkar i europeiskt program för att utveckla informationsutbyte och 

analyskapacitet inom EASA. Inkomna händelse- och undersökningsrapporter ska vara med och bidra 

till lärdomar i syfte att höja flygsäkerheten. Exempel på hantering av inkomna händelserapporter är 

bevakning av specifika händelsetyper där trender kring dessa typer av situationer analyseras. Ett 

rättvisekulturperspektiv3 ska appliceras vid analys och förslag till åtgärder i enlighet med förordning 

(EU) 376/2014 (Transportstyrelsen, 2016). 

  

                                                      
3 Ett rättvisekulturperspektiv sörjer för att innehållet från inrapporterade händelser skyddas på ett lämpligt sätt och inte 

används i andra syften än upprätthållande och förbättrande av flygsäkerheten (EU, 2014). Rättvisekultur behandlas i avsnitt 

3.1.2. 
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3. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras relevanta begrepp och teorier för att svara på undersökningens syfte. Först 

presenteras definitioner av säkerhet samt traditionella modeller av säkerhetsarbete. Komplexitet som 

begrepp leder sedan in på teori kring hur en eventuell förändring i synsätten av säkerhetsarbete kan 

motiveras. Därefter bryts Safety-I som koncept ned i ett antal fundament. Behovet av förändring 

belyses för att gå vidare mot skillnaden i föreskrivet och praktiserat arbete. Därefter presenteras 

fundament för Safety-II-begreppet med tillhörande principer. Sist följer en beskrivning av relationen 

mellan Safety-I och Safety-II samt avsnittet Human Factors och Människa-teknik-organisation. 

3.1 Säkerhet och rättvisekultur 

3.1.1 Safety 

Begreppet säkerhet kan definieras på olika sätt och påverkas av i vilken kontext det placeras. 

Hollnagel (2014) menar att ordet Safety kan tänkas komma från det franska ordet Safu, som i sin tur 

kommer från det latinska ordet Salvus vars betydelse är oskadd, hälsosam eller säker. Hollnagel ger 

inledningsvis i sin bok (2014) en klassisk definition av safety genom beskrivningen “frånvaro av 

oväntade utfall som tillbud eller olyckor”. En mer detaljerad allmän definition av vad Safety innebär 

beskrivs som: “Safety är systemets egenskaper eller kvalitéer som är nödvändiga i att försäkra att 

antalet händelser som kan vara farliga för arbetare, allmänheten eller miljön är acceptabelt låga.” 

(Hollnagel, 2014). 

En annan definition av säkerhet går att se i ICAO:s definition från 2013: “Det tillstånd där risken för 

skador på personer eller egendom minskats till och upprätthålls vid, eller under, en acceptabel nivå 

genom en fortlöpande process för riskidentifiering och säkerhetsriskhantering.” (ICAO, 2013) 

3.1.2 Just Culture 

Rättvisekultur är en aspekt av säkerhet som rör hur information kopplat till säkerhet ska behandlas 

och vilket underlag exempelvis rapporter bör utgöra för juridiska påföljder och straff. Dekker (2012) 

belyser att det finns en viss problematik kopplat till att rapportering av incidenter och händelser inte 

alltid behandlas på lämpligt och rättvist sätt. Författaren menar det bör främjas en no blame culture, 

det vill säga en kultur hos organisationer som inte tillskriver människor skyldighet för felhandlingar 

de gjort i god tro i sitt dagliga arbete. I en artikel av Dekker, 2009 belyses emellertid vikten av att 

fråga sig var gränsen går mellan vad som kan kallas oskyldiga misstag och grov vårdslöshet. 

 

Europaparlamentet och europarådets förordning (EU) 376/2014 (EU, 2014) är ett styrande dokument 

för informationshantering av händelserapporter inom europeisk luftfart. En del i syftet med 

förordningen är att uppmuntra operatörer och personer inom luftfart att öppet rapportera kring 

aspekter som rör säkerhet. Rapporterade händelser ska i utgångspunkt inte användas i andra syften än 

upprätthållandet och förbättrandet av flygsäkerheten. I tillägg ska innehållet i rapporterna hanteras på 

ett lämpligt sätt för att skydda individer från rättsliga påföljder (EU, 2014). 
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3.2 Linjära säkerhetskoncept samt komplex teori 

Fastställande av orsaken eller orsakerna till en olycka kan uppfattas som en av de viktigare 

uppgifterna vid exempelvis en olycksutredning. Traditionella modeller av händelseförlopp antar att 

fysiska effekter kan spåras tillbaka till fysiska orsaker eller en kedja av orsaker (Leveson, 2004). 

Nedanför följer två exempel på linjära beskrivningar och modeller för att illustrera olyckor och 

säkerhetsarbete. 

3.2.1 Dominomodellen 

En klassisk metafor och illustration av förhållandet mellan orsak och verkan inom säkerhet är 

Heinrichs dominomodell från 1931 presenterat i figur 3. Hollnagel et al. kommenterar i ett dokument 

utgivet av Eurocontrol (2013) denna modell där författarna beskriver hur kommersiellt flyg i tidiga 

dagar nästan uteslutande fokuserade på tekniska fel. Tekniska komponenter kunde i luften eller på 

backen gå sönder eller inte fungera som planerat. Förståelsen för hur tekniken fungerade var baserad 

på enklare relationer mellan orsak och verkan med linjära modeller för att förklara händelser och 

olyckor genom okomplicerade samband (Eurocontrol, 2013). Dominomodellen representerar en 

förenklad, linjär och kausal ordning, där dominobrickor faller en efter en. Syftet är att i en 

händelseanalys finna den komponent, eller dominobricka, som först fallit och därefter triggat 

dominoeffekten som orsakat en olycka (Eurocontrol, 2013). 

 

 
Figur 3. Dominobrickor som faller likt ett förenklat och linjärt händelseförlopp där något triggat en dominoeffekt som lett 

fram till en olycka. Illustration hämtad från Pixabay (2017). 

3.2.2 Schweizerostmodellen 

En annan beskrivning av relationen mellan faror och olyckor är en illustrering av säkerhetsbarriärer 

framtagen av James Reason (1997), även kallad schweizerostmodellen. Reason (1997) beskriver hur 

försvar, barriärer och skydd utgör defensiva lager eller skikt i ett säkerhetssystem. Samtliga lager har 

gemensamt att de vill skydda personer eller egendom mot lokala faror genom exempelvis 

konstruerade system som larm, fysiska hinder eller automatiska avstängningar. Andra typer av lager 

kan utgöras av operativa personer som kirurger, piloter eller kontrollrumsoperatörer där de är 

beroende av administrativa förfaranden och kontroller i skyddande avseende. Ofta fungerar lagren 

effektivt, men skyddsskikt har alltid vissa svagheter.  
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Varje defensivt skikt skulle i en ideal värld vara helt intakta, men i verkligheten menar dock Reason 

(1997) att dessa skikt mer liknar en schweizerost med flertalet hål. Ett hål i ett enda skyddsskikt 

orsakar normalt inte en olycka men när hål i flera skikt radas upp efter varandra kan det förorsaka en 

händelsebana som leder till en olycka. 

3.2.3 Komplex teori 

Dekker (2011) menar att det traditionella sättet att se på fel och olyckor kan exemplifieras genom 

föregående nämnda perspektiv av världen där allt som händer har en definitiv, identifierbar orsak och 

en slutgiltig effekt. Traditionella teorier om säkerhet likt Heinrich (1931) och Reason (1997) med 

antaganden gällande relation mellan orsak och verkan används exempelvis av haveriutredare och 

andra personer involverade inom säkerhetsarbete i sökandet efter en eller flera isolerade faktorer till 

en händelse. Förutsägbarhet av faror, tidsreversibilitet och möjlighet att reproducera “sanningen” 

bakom en olycka är något som enligt Dekker et al. (2011) präglar det traditionella sättet att se på 

failure. 

  

Det finns forskning som föreslår ett annorlunda perspektiv att se på misslyckanden eller failure. 

Hollnagel (2014) menar att tänkbara utfall inte alltid kan spåras tillbaka till specifika komponenter 

eller funktioner i systemet. Det går att argumentera för att ett visst tillstånd existerade någon gång 

under en viss tidsperiod, men det går dock aldrig att vara absolut säker på i vilket sammanhang. 

Oförutsedda utfall kan tänkas uppstå från oväntade – och oavsiktliga – kombinationer av variation i 

utförandet mellan system och människor. Dessa fenomen och händelser kan tolkas som komplexa ur 

ett olycks- och orsaksperspektiv. Tillfälliga och övergående händelser och fenomen kan vara svåra att 

spåra tillbaka i tiden kan tänkas fungera som ett biljardspel. Även om utgångsläget för biljardbollarna 

kan vara likt, hamnar bollarna vid varje slag tillslut olika och det är problematiskt att återskapa 

bollarnas händelseförlopp endast baserat på deras rådande positioner. Även när man försöker 

återskapa utgångsläget blir inget interaktionsförlopp mellan bollarna det andra exakt likt. (Hollnagel, 

2014). 

3.3 Från TEM till Resilience 

Resilience beskrivs som människans förmåga att upptäcka, begripa och anpassa sig till avvikelser och 

störningar som faller utanför ett systems grundläggande förutsättningar. Även om Resilience idag kan 

ses som en ny ansats till systemsäkerhet i linje med Safety-II, betyder det inte att äldre metoder och 

koncept för att främja säkerhet ska förkastas (Hollnagel et al. 2006). Istället menar Hollnagel et al. 

(2006) att så många som möjligt av äldre och beprövade koncept ska bevaras. Detta under 

förutsättning att de traditionella metoderna ses på i nytt ljus och att de kan tänkas användas på ett sätt 

som eventuellt skiljer sig från traditionen.  

 

Dekker & Lundström diskuterar i sin artikel (2007) det beprövade konceptet fara- och felhantering 

(TEM) som fortfarande utgör en avgörande komponent i piloters kunskapskrav vid licensiering. Syftet 

med TEM är att förbereda exempelvis flygande besättningar med samordnande och kognitiva 

förmågor att hantera både rutinmässiga samt i viss mån oförutsedda händelser och situationer. Den 

rådande ansatsen för att lära ut TEM fokuserar dock på replikerbarhet och en tillförlitlighet till 

prestationer och utföranden applicerat på återkommande situationer. Dekker & Lundström (2007) 

menar att detta innebär att mindre uppmärksamhet riktas mot skillnader i situationskontexten.   
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Ett system som i hög grad fokuserar och förbereder för endast återkommande scenarion kan riskera att 

plötsligt lämna besättningar att “slåss för sig själva” i utkanterna av ett välbyggt och extremt 

välkontrollerat system, när situationer uppstår som systemet inte var förberett på. Det är vid dessa 

utkanter av systemets kapacitet som människors färdigheter att möta planlagda situationer behöver 

omvandlas till att motverka eventuella hot och avvikelser som tidigare inte kunnat förutses. Att tänka 

utanför boxen och bruka ett system utanför ramarna av vad det i utgångspunkt var designat för är 

kännetecken för Resilience (Dekker & Lundström, 2007).  

 

Deharvengt (2007) förklarar hur implementering av regler som styr adaptiva system som exempelvis 

Resilience emellertid kan vara utmanande för myndigheter inom luftfart. Den centrala frågan i 

Deharvengts (2007) artikel är att utvärdera vilken möjlighet reglerande organ har att introducera 

koncept som exempelvis Resilience samt deras roll i att kunna reglera och styra Resilience hos 

verksamhetsutövare. Deharvengt (2007) frågar sig om verksamheter inom luftfartsindustrin ibland 

själva skapar motstånd eller missförstår adaptiva strategier (eng. Resilient strategies) som avvikande 

procedurer. Styrande och reglerande organ inom högriskindustrier anses inte vara karaktäristiska 

föregångsexempel för Resilience-arbete då det som koncept kräver expertkunnande och flexibla och 

lärande organisationer. Myndigheter föreslås därmed omsorgsfullt undersöka sin egen expertis för att 

reglera Resilience (Deharvengt, 2007). Gibbons & Heintze (2015) belyser att försöken att förbättra 

och tillämpa Resilience hos verksamheter och organisationer, ofta leder till insikten att tillämpningen 

kräver helt ny ansats till arbetet för aktörer som vill jobba med Resilience. Gibbons och Heintze 

(2015) menar att Resilience kräver en kombination av färdigheter och kunskap där det går att 

ifrågasätta om aktörer som vill jobba med liknande koncept verkligen har de resurser som krävs för att 

utveckla och sjösätta dessa. 

3.4 Safety-I: Undvika att saker går fel 

3.4.1 Konsekvenser av habituation 

Traditionellt förknippas begreppet säkerhet med frånvaro av saker som går fel. En oavsiktlig men 

ofrånkomlig konsekvens av att associera säkerhet med saker som går fel är en bristande förståelse för 

saker som går rätt och varför de fungerar som de ska (Hollnagel, 2012). Habituation eller tillvänjning 

som det betyder på svenska, är ett begrepp hämtat från psykologin. Den formella definitionen av 

habituation är “en avtagande respons som ett resultat av ett repeterat stimuli” (Harris, 1943:345). 

Hollnagel (2012) beskriver hur avvänjning gör att människan lär sig bortse från saker som sker 

regelbundet – just för att dessa saker sker regelbundet. Konsekvensen av regelbundna mönster och 

handlingar som genererar tänkta och förväntade resultat när saker “helt enkelt” fungerar, leder till en 

reducerad uppmärksamhet som enligt Hollnagel (2012) kan beskrivas genom två effekter: 

 

1. Det syns ingen skillnad mellan det förväntade och det som faktiskt har hänt. Därav finns inget 

som fängslar uppmärksamhet eller skapar en reaktion. 

 

2. Det skapas ingen motivation till att förstå varför saker gick bra. “Det gick uppenbarligen bra 

eftersom systemet – människan och teknologin – fungerade som det skulle eftersom inget 

olyckligt hände”. 
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Hollnagel (2012) menar att det första påståendet, det vill säga frånvaro av noterbara skillnader mellan 

utfall, är acceptabelt. Det andra påståendet däremot kan beskriva motiven av en otillräcklig 

säkerhetsansats genom att endast uppmärksamma det som går fel. Förutsättningarna för Safety-I är 

definierade som ett tillstånd där antalet negativa utfall är så låga som möjligt, där syftet för 

organisationer som arbetar med säkerhet är att uppnå just detta. Denna ansats till säkerhetsarbete är 

tydligt reaktiv eftersom den börjar som en respons först när något har gått fel eller blivit identifierat 

som en risk (Hollnagel, 2014).  

3.4.2 Att söka efter fel 

Hollnagel (2012) illustrerar i figur 4 skillnaden i att se efter vad som går fel istället för vad som går 

rätt. Nedan presenteras ett fall där den statistiska sannolikheten för fel är 1 på 10,000 vilket betyder att 

för varje gång ett fel förväntas finns det 9,999 tillfällen där det går att förvänta att utfallet blir rätt och 

leder till det önskade resultatet, markerat i mörkgrått. 

 

 
Figur 4. Obalansen mellan vad som går rätt och vad som går fel. Illustration baserad på Hollnagel (2014). 

Tendensen att fokusera på vad som går fel är förstärkt på flera sätt (Hollnagel, 2012). Det är ofta 

pålagt av regelgivande organ och myndigheter, stöttat i modeller och metoder, beskrivet i tusentals 

artiklar och böcker samt uttryckt av otaliga experter, konsulter och företag som konstant påminner om 

behovet att undvika risk, fel och olyckor. Att fokusera på fel stämmer överens med den stereotypiska 

förståelsen för vad säkerhet innebär och hur säkerhet bör hanteras. Det efterföljande receptet blir 

“hitta och åtgärda”, det vill säga att se efter fel och krångel, försöka fixa orsaken till problemet och 

eliminera grundorsaker och/eller förbättra barriärer. En konsekvens av att endast retrospektivt 

korrigera och åtgärda fel vid källan är bland annat att förståelsen för orsaken inte ges chans att 

inbegripa vad som skulle kunna tillvaratas och utvecklas i förebyggande syfte snarare än efteråt 

korrigeras. Lärandeprocesser kring felhantering kan därmed endast utgå från en mindre del av den 

information som i utgångspunkt fanns tillgänglig (Hollnagel, 2012). Situationen är omvänd när det 

kommer till vad som går rätt, med andra ord de 9,999 tillfällen av 10,000 illustrerade i figur 4.  
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Detta fokus ges idag mindre uppmärksamhet då det saknas krav från myndigheter och regelgivande 

organ att se på vad som fungerar väl eller att rapportera hur ofta något går rätt (Hollnagel, 2014). 

Även om någon skulle önska att rapportera det, är det svårt att vet hur det ska göras och det finns 

begränsad hjälp att få (Hollnagel, 2012).   

3.4.3 Principer för säkerhetsarbete 

Safety-I gör ett antagande om en binär4 syn på arbete och aktiviteter (Hollnagel, 2014). Utfallet av en 

handling, funktion eller aktivitet kan vara acceptabel eller oacceptabel, med andra ord lyckas eller 

misslyckas. Antagandet i Safety-I är att när utfallet är acceptabelt och antalet oönskade eller farliga 

händelser är så låga som praktiskt taget möjligt, beror det på att allting fungerade som föreskrivet eller 

tänkt. Detta menar Hollnagel (2014) är vad som kallas att något fungerar som normalt, framförallt 

genom att personer har följt given och bestämd arbetsgång. Omvänt, när utfallet är oacceptabelt och 

följderna blir klassificerade som olyckor eller incidenter, beror det på ett fel eller misslyckande av en 

teknisk eller mänsklig komponent (Hollnagel, 2014). Figur 5 illustrerar filosofin bakom Safety-I 

(Hollnagel et al. 2015). Denna syn menar Hollnagel (2014) antar att det endast existerar två olika 

tillstånd av processhantering och sätt att operera ett system. Ett tillstånd där allting fungerar och ett 

där någonting felar. De två olika tillstånden antas vara distinkt olika och syftet med säkerhetsarbete 

enligt Safety-I är att försäkra sig om att ett system stannar i det acceptabla tillståndet och aldrig 

hamnar i det oacceptabla (Hollnagel, 2014). 

 

 

 
 

Figur 5. Antagande gällande orsaker till utfall i Safety-I. Illustration baserad på Hollnagel (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Ordet binär avser i detta sammanhang tvåvärdig. 
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En binär ansats till säkerhetsarbete som Safety-I lämnar enligt Hollnagel (2014) endast två 

tillvägagångssätt för att uppnå sitt mål vilket illustreras i figur 6. Det första tillvägagångssättet är att 

hitta orsaken, exemplifierat i figur 6 med ett förstoringsglas, och därefter utveckla en lämplig åtgärd, 

eller alternativt identifiera risker för att ges möjlighet att eliminera eller isolera dem. Den andra 

lösningen för Safety-I att uppnå sitt mål är genom att förhindra en övergång från ett normalt till ett 

onormalt tillstånd, oberoende om övergången är plötslig eller skett gradvis. Detta uppnås genom att 

begränsa variationsutförandet i det normala tillståndet, av att förstärka följsamheten och eliminera 

graden av handlingsfrihet hos människor. Om inget oacceptabelt händer under en tid, särskilt om 

ingenting händer på väldigt länge, då anses systemet vara säkert (Hollnagel, 2014). 

 

 
Figur 6. “Hitta och fixa” i Safety-I. Illustration baserad på Hollnagel (2014). 

3.4.4 Fundament i Safety-I 

Det går att sammanfatta Safety-I genom Hollnagels (2014) manifestationer, mekanismer och 

fundament bakom Safety-I som säkerhetsparadigm: 

 

o Manifestationen för Safety-I är att se vad som kan gå fel. 

o Mekanismerna bakom Safety-I grundar sig på kausalitet och antagandet om grundorsaker och 

möjlighet att se bakåt i tiden genom att isolera orsak. 

o Antagandet är att system kan brytas ned i mindre beståndsdelar. Denna process är reversibel 

och människan kan få förståelse för ett system genom meningsfulla beståndsdelar. 

o Förutsättningen för funktionalitet är binär: antingen fungerar det eller inte. 

 

Hollnagel (2014) menar att Safety-I som koncept inte längre är hållbart, åtminstone inte generellt 

applicerbart. Heinrichs dominomodell publicerades år 1931. Sättet att tänka om säkerhet i början av 

1900-talet är sannolikt inte relevant idag när dagens sociotekniska system inte är nedbrytbara, 

tvådimensionella eller förutsägbara (Hollnagel, 2014). 
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3.5 Ett behov av förändring 

Säkerhetstänk under de tidigare åren gjorde antaganden (Hollnagel, 2014) om att system var 

väldesignade och säkra där produkt- och systemutvecklare förutsett varje möjligt utfall med lämplig 

försvarskapacitet. Människor i den spetsiga5 änden, det vill säga de som i sitt arbete utförde eller 

utsattes för riskfyllda moment, exempelvis piloter, förväntades att operera säkert genom att bete sig 

som de blivit tränade till, där anpassning och variation i utförande snarare sågs som en risk. Safety-I 

grundas ur ett perspektiv på säkerhet som utvecklades mellan år 1965 fram till omkring 1985 där 

behovet och förutsättningarna för arbetet var påtagligt annorlunda mot idag (Eurocontrol 2013).  

 

Hollnagel (2014) menar att förändring och utveckling föds ur en ömsesidig effekt av två faktorer. Den 

första genom människans uppfinningsrikedom och den andra genom en konstant strävan att öka sin 

bemästring av världen omkring sig – genom principen snabbare, bättre och billigare (Hollnagel, 

2014). Konsekvensen i modern tid kan dock bli att människan pressar systemen till dess 

begränsningar utan att fullt ut förstå konsekvenserna av denna utveckling. En formulering kring detta 

återspeglas genom lagen om utsträckta system som menar att varje system idag kontinuerligt sträcks 

ut till att operera till full kapacitet och produktivitet, där det görs avkall på säkerhet (Hollnagel, 2014).   

3.5.1 Säkerhet kontra produktivitet 

Eftersom Safety-I fokuserar på att förebygga negativa utfall blir en kontraproduktiv konsekvens av att 

arbeta utifrån ett perspektiv som ser efter fel att säkerhet och kärnverksamhet inklusive produktion får 

slåss om tillgängliga resurser. Det leder till att investeringar i säkerhet ses som omotiverade kostnader 

vilka kan bli svåra att rättfärdiga när samma resurser hade kunnat lämnas åt produktion (Hollnagel, 

2014). Dilemmat kan illustreras med talesättet “om du tror att säkerhet är dyrt – pröva en olycka”. 

Trots ett faktum i att resurser behövs och kan löna sig att investeras i säkerhet, kan ledningar och 

styrelser ändå ha svårt att förstå vikten av just en sådan investering. Hollnagel (2014) menar att 

organisationer har svårt att satsa i åtgärder för säkerhet när allting verkar fungera och det inte sker 

några fel, då en sådan insats kan tolkas överflödig, inte minst när ingen allvarlig olycka har skett på 

längre tid eller när en organisation behöver spara pengar. För en utveckling mot nya ansatser kan en 

drivkraft och motivation vara att involvera både ledning och operativ personal i ett förändringsarbete 

och på så sätt skapa ett större deltagande (eng. participation). Fördelar med participation är ett större 

erfarenhetsutbyte mellan olika grupper genom spridning av kunnande och engagemang (Bruzelius & 

Skärvad, 2004)  

3.5.2 En tillsynsparadox 

En slutlig konsekvens av att kvantifiera säkerhet genom att mäta vad som går fel kommer oundvikligt 

leda till en paradoxal situation. Paradoxen består i att desto säkrare en aktivitet eller ett system blir, 

desto mindre finns det att mäta. I slutändan, när system är perfekt utformade och fullständigt säkra – 

förutsatt att detta är möjligt – finns inget kvar att mäta. Detta följer i en naturlig utveckling mot att 

undersöka nya dimensioner av säkerhet. Detta refereras i denna uppsats som tillsynsparadoxen. 

                                                      
5 Spetsig ände (en. sharp end) syftar till de personer, grupper eller aktiviteter vid ett arbete eller verksamhet som blir särskilt 

utsatta för utmanande och/eller farliga situationer (Flin et al. 2008). Exempel på personer som verkar vid den spetsiga änden 

är: kirurger, piloter och kontrollrumsoperatörer vid kärnkraftverk.  
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3.6 Föreskrivet arbete och praktiserat arbete 

Människor som opererar i den spetsiga änden av en verksamhet, ofta i högre utsträckning genom 

riskfyllda faktiska situationer är de som vet hur arbetet i praktiken går till. Dessa personer vet att det 

endast är möjligt att arbeta genom att kontinuerligt justera handlingar och åtgärder till rådande 

förhållanden – det vill säga praktiserat arbete (eng. Work-As-Done). Hollnagel (2014) menar att 

samma arbete kan ses annorlunda utifrån från den trubbiga6 änden. Den trubbiga änden genom 

exempelvis styrelse- eller ledningsperson har en tendens att lägga tonvikt på hur arbetet borde ske, 

även benämnt som föreskrivet arbete (eng. Work-As-Imagined), baserat på generella uppfattningar 

om arbetet. Föreskrivet arbete kan inte omsättas i praktiken om det faktiska arbetet ser annorlunda ut. 

När en skillnad och ett gap mellan föreskrivet och praktiserat arbete är uppenbart, kan den skillnaden 

användas för att förklara varför något gick fel (Hollnagel, 2014). 

 

Inom socialpsykologin har belysningar gjorts mellan relationen av en officiell, anbefalld struktur och 

den praktiserade arbetsordningen. Westlander (1993) menar att det finns flera skäl till att det kan vara 

svårt att förvänta sig en fullständig överensstämmelse mellan föreskrivet och praktiserat arbete. 

Författaren belyser vikten av att skapa en helhetsbild av hur verksamheter i praktiken arbetar och hur 

spänningsfältet ser ut mellan officiell och praktiserad ordning. Det Westlander (1993) åskådliggör är 

frågan som rör hur stort gapet de facto är mellan föreskrivet och praktiserat arbete i en organisation. 

 

Grundidén om föreskrivet arbete kommer från Taylors (1911) Scientific Management Theory där 

utgångspunkten för att effektivisera arbete är genom en nedbrytning av specifika uppgifter och 

aktiviteter. Hollnagel (2014) menar att många organisationer idag fortfarande antar att komplicerade 

uppgifter utan svårigheter kan brytas ned i enklare ”Tayloristiska” steg som kan följas utan större 

förståelse eller insikt. Bortsett från enskilt elementära arbetsuppgifter är detta inte ett realistiskt 

antagande att göra. Människor behöver anpassa det praktiska arbetet till rådande förutsättningar trots 

att dessa förutsättningar ofta skiljer sig från vad som är förväntat eller föreskrivet. Många gånger kan 

skillnader mellan föreskrivet och praktiserat arbete vara signifikanta eftersom att föreskriva och 

tillhandahålla en fullständig beskrivning av alla system och situationer som människor kan tänkas 

möta i det praktiserade arbetet kan te sig nära på omöjligt. När utföranden inte kan bli fullständigt 

beskrivna och definierade tillkommer alltid en viss en viss grad av variation, flexibilitet och 

adaptionsförmåga hos människan för att sköta systemen (Hollnagel. 2014). Människan blir då en 

tillgång där en frånvaro av mänskliga interaktioner lämnar systemen eventuellt oförmögna att fungera 

överhuvudtaget (Hollnagel, 2014). Hollnagel (2014) listar ett antal punkter som författaren menar bör 

lyftas i relation till människans kapacitet: 

 

o System har brister och människor lär sig identifiera och hantera svagheter i designen. 

o Människor är kapabla att känna igen reella krav och kan justera sitt utförande därefter. 

o Människor kan upptäcka och korrigera när något går fel och därmed ingripa innan en situation 

utvecklar sig till det värre. 

                                                      
6 Trubbig ände (eng. blunt end) och motsatsen till spetsig ände. Syftar till de personer, grupper eller aktiviteter vid ett arbete 

eller verksamhet som i lägst utsträckning blir utsatta för utmanande och/eller farliga situationer (Flin et al. 2008). Exempel 

på personer vid den trubbiga änden är: sjukhusledning, regelverkskapare inom luftfart eller styrelsemedlemmar för ett 

kärnkraftverk. 
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3.7 Safety-II: Se till att saker går rätt 

Hollnagel med flera beskriver i en artikel (Eurocontrol, 2013) att anledningen till att exempelvis 

piloter, flygledare och ingenjörer kan uppnå den nivå av säkerhet inom vilken luftfarten befinner sig 

idag, beror på människors förmåga att anpassa arbetet för att matcha rådande förutsättningar och 

situationer. Ändå försöker säkerhetsarbete idag att fokusera på de få tillfällen där saker går fel istället 

för att fokusera på det stora antalet gånger då saker går rätt (Hollnagel, 2014). Lösningen på detta är 

enligt Hollnagel (2014) att fokusera på de fall där utfallet blir rätt och vad som ledde fram till det 

önskade utfallet. I fallet där den statistiska sannolikheten för fel är 1 på 10,000 (figur 4) väljer vi 

genom ett Safety-II perspektiv istället att fokusera på de 9,999 tillfällen där det kan förväntas att 

utfallet blir rätt och leder till det önskade resultatet. 

3.7.1 Fundament i Safety-II 

Villkoren för säkerhetsarbete idag summeras enligt Hollnagel (2014) i ett antal punkter: 

o I komplexa och sociotekniska sammanhang kan system på ett meningsfullt sätt inte brytas ned 

i enskilda komponenter. 

o Funktionerna i systemen är inte binära eller bimodala7. Det finns variation och flexibilitet i 

dagliga prestationer. 

o Händelser och utfall grundas i människans variation i handlingar och agerande – vilket utgör 

utgångspunkten till framgångar och misslyckanden. 

3.7.2 Principer för säkerhetsarbete 

Om Safety-I definieras genom ett tillstånd där så lite som möjligt går fel, definieras Safety-II som ett 

tillstånd där så mycket möjligt går rätt och helst av allt, allting går rätt. I likhet med Resilience 

(beskrivet i avsnitt 3.4) kan Safety-II också beskrivas som förmågan att lyckas under förväntade och 

oväntade förutsättningar. Således kan antalet acceptabla utfall bli så många som möjligt (Hollnagel, 

2014). Resilience erkänner att både oacceptabla och acceptabla utfall har en gemensam grund, 

nämligen dagligt arbete i form av variationer i utförande (Hollnagel et al. 2015) vilket illustreras på 

sida 18 i figur 7. Safety-II menar att mänsklig prestation, individuell eller kollektiv alltid varierar 

vilket får följden att det varken är möjligt eller meningsfullt att karaktärisera enskilda komponenter i 

termer om de fungerat eller misslyckats – eller om funktionen är korrekt eller inkorrekt. Den 

tvåvärdiga principen i Safety-I blir därmed förlegad. 

 

                                                      
7 Hollnagel (2014) menar att bimodalitet betyder en tvåtypig bedömning, likt en binär syn på funktionalitet: antingen 

fungerar något eller så fungerar det inte.  
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Figur 7. Perspektiv av fel och framgång i Safety-II.  Illustration baserad på Hollnagel (2014). 

När läran om Safety-II baseras på variationer i prestation och utförande, faller principen om linjära 

händelseförlopp samt orsaker och effekter som beskrivet i Safety-I. Variationer i utförande ska inte 

tolkas som negativt i form av exempelvis avvikelser, eller ses som överträdelser eller brott mot 

uppsatta regelverk. Olika utfall ska snarare ses som uppkomsten ur oväntade – och oavsiktliga 

kombinationer av utföranden. Enligt Safety-II ska fel inte ses som unika, enskilda händelser utan som 

ett uttryck för dagliga variationer i arbetsutförande. Förståelsen för hur acceptabla utfall uppstår bör 

utgöra basen för förståelsen av varför oönskade utfall sker (Hollnagel, 2014). Givet vissa undantag 

menar Hollnagel (2014) att det finns rimlighet att tro att något som har gått fel, gått rätt många gånger 

tidigare – och att det även kan gå rätt fler gånger. Detta illustreras i figur 8.    

 
 

Figur 8. Förståelse av misslyckanden genom att först förstå hur saker går rätt. Illustration baserad på Hollnagel (2014). 
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3.8 Relation mellan Safety-I och Safety-II 

För att sammanfatta skillnader vad gäller fundament och perspektiv i de olika synsätten på säkerhet 

följer en jämförelse mellan Safety-I och Safety-II i tabell I. 

 

Tabell 1. En jämförelse mellan Safety-I och Safety-II (Hollnagel, 2014). 

 
Safety-I Safety-II 

Definition av 

säkerhet 
Att så lite som möjligt går fel. Att så mycket som möjligt går rätt. 

Princip för 

säkerhetsarbete 

Reaktivt, reagerar när något har hänt eller 

blir kategoriserat som en oacceptabel risk. 

Proaktivt, försök att upptäcka, tillvarata 

och utveckla system och arbetssätt som 

fungerar. 

Synen på 

människan 

inom säkerhet 

Människor utgör främst en risk. 

Människan ses som en nödvändig resurs i 

ett system, genom flexibilitet och 

förmågan att anpassa sig till avvikelser 

och störningar. 

Utredningar av 

olyckor 

Olyckor sker på grund av fel och 

misslyckanden. Syftet med utredningar är att 

identifiera grundorsaker. 

Händelser och vanligt arbete utvecklas och 

växer fram på samma sätt, oavsett utfall. 

Syftet med en utredning är att förstå hur 

saker normalt sett fungerar för att skapa en 

grund som kan förklara varför något 

ibland går fel. 

Utvärdering av 

risker 

Olyckor orsakas av fel och misslyckanden. 

Syftet med undersökningar av säkerhet är att 

identifiera orsaker och bidragande faktorer. 

Görs genom att förstå en situations 

förutsättningar, när variationer i utförande 

och flexibilitet blir svårt eller omöjligt att 

övervaka och kontrollera. 

 

Både Safety-I och Safety-II leder till en reduktion av oönskade följder men de är fundamentalt olika i 

sina ansatser. Eftersom människors interaktioner med tekniska system i det dagliga livet blir alltmer 

komplicerade kommer ansatsen Safety-I i säkerhetsarbete bli otillräcklig i det långa loppet – vilket 

den kanske är redan idag.  Att komplettera rådande säkerhetsarbete med ett Safety-II-perspektiv bör 

därmed inte vara ett svårt val. Den rekommenderade lösningen är enligt Hollnagel (2014) inte en 

ersättning av Safety-I genom Safety-II. Det rör sig snarare om en kombination av de två sätten att 

tänka. Figur 9 beskriver hur Safety-II och Resilience tillsammans representerar ett annorlunda sätt att 

se på säkerhet som kan komplettera det traditionella perspektivet. 

 

 

 

 

 
 

Resilience 

Safety-II: Dagliga handlingar och 

utfall med risker såväl som möjligheter 

 

Safety 

Safety-I: Olyckor och händelser 

Figur 9. Relation mellan Safety-1 och Safety-II illustrerat genom Safety och 

Resilience. Illustration baserad på Hollnagel (2014). 
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3.9 Human Factors och människa-teknik-organisation  

Human Factors, ibland även synonymt med begreppet ergonomi, beskrivs av Waterson & Eason 

(2009) ha multidisciplinära rötter, där utvecklingen av disciplinerna började under andra världskriget. 

Begreppet ergonomi (eng. ergonomics) har sitt ursprung i Storbritannien där begreppets utveckling 

ledde fram till grundandet av två vetenskapsgrenar: anatomi/fysiologi och experimentell psykologi. 

Det var under 1960-talet som begreppet ergonomi i Storbritannien också kom att inkludera ett 

perspektiv på systemen och helheten, med bakgrund i ökad automation och behovet av att få ökad 

förståelse för hur styrning och hantering, teknik och människa-maskin-interaktioner påverkade arbetet 

(Waterson & Eason, 2009). 

 

Begreppet Human Factors och ergonomi är idag ansedda att vara mer eller mindre synonyma, även 

om deras respektive ursprung kommer från olika grenar av vetenskapen. Vetenskapsgrenen som rör 

Human Factors och ergonomi benämns förkortat ibland som HFE (Wilson, 2014). 

3.9.1 Systemperspektiv 

För att kunna få ett grepp om en större helhet menar Senge (1995) att människan försöker organisera 

och strukturera ner delar för att därigenom sammanfoga dessa delar och föreställningar till något 

större. Den uppgiften är enligt Senge (1995) dömd att misslyckas eftersom verkligheten är en helhet 

men människan prövar att behandla den som om den vore uppbyggd av oberoende delar. En annan 

beskrivning av system helheter är Checklands från 1981: "Det centrala begreppet “system” 

förkroppsligar idén om en uppsättning av element som tillsammans bildar en helhet, vilken påvisar 

egenskaper som egenskaper av helheten, snarare än egenskaperna av ingående komponenter." 

3.9.2 Människa-teknik-organisation 

MTO-konceptet är idag en beprövad metod för att främja säkerhet inom svensk kärnkraftsindustri 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2014). Med rötter i kärnkraftsindustrin (Skjerve & Kaarstad, 2014) har 

MTO-perspektivet fått en bredare tillämpning och appliceras idag inom fler domäner än bara säkerhet, 

exempelvis inom arbetsutformning för att främja hälsa och kvalitet (Karltun et al. 2016).  

 

Det finns ett flertal MTO-modeller med olika fokus och användningsområden. Ett exempel på MTO-

modell framtagen för analys av olyckor och förebyggande åtgärder är Rollenhagens strukturmodell 

(1997) med ett fokus på säkerhet och säkerhetsbarriärer. Andra modeller fokuserar på andra delar av 

en verksamhet, exempelvis arbetsplatsfaktorer och organisationsutveckling (Porras & Robertson, 

1992). MTO-modeller kan också belysa arbetssystem genom flera olika typer av perspektiv. Eklunds 

modell (2003) presenterar MTO-systemet utifrån ett aktivitetsperspektiv och betraktningssätt som kan 

vägleda och ge riktlinjer vid design och utformning av arbetssystem för att främja bland annat 

säkerhet, hälsa eller systemprestanda. MTO-modeller är ett fördelaktigt och pedagogiskt verktyg för 

att illustrera och analysera strukturerna i ett system, såväl som att lägga grund för en förbättring eller 

omformning av systemet (Karltun et al. 2016). 

 

Som beskrivet ovan finns ett flertal modeller som ger möjlighet att studera olika systems egenskaper 

utifrån ett systemperspektiv samt att belysa interaktioner och ömsesidiga beroenden inom de ingående 

elementen av ett system. Det finns tänkbart två grundläggande förutsättningar som bör vara 

närvarande vid framställningen av ett MTO-system.  

Figur  SEQ Figur \* ARABIC 11. Relationen mellan Safety-I och 
Safety-II utifrån begreppen safety och Resilience. Illustration 

baserad på Hollnagel (2014). 
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Den första är att tre inneboende delar i form av människa, teknik och organisation i någon form eller 

skepnad finns gestaltat i modellen. Den andra förutsättningen är att inneboende delar har någon form 

av relation. Denna relation behöver nödvändigtvis inte vara en interaktion eller ett samspel. En 

relation i en MTO-modell kan exempelvis vara avsaknaden av interaktion. Tre element som 

interagerar i ett enkelt MTO-system presenteras i figur 10. System likt i den beskrivna modellen 

nedanför kan också interagera med ytterligare externa system. 

 

 

Figur 10. Grundläggande MTO-modell.  
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4. Metod 
I följande kapitel ges en beskrivning av metodiken och arbetsgången för examensarbetet. I kapitlet 

ges en motivering till studiens ansats och en beskrivning av forskningsprocessen bestående av 

kartläggning, datainsamling samt analys av data. Kapitlet avslutas med ett avsnitt rörande 

reliabilitet, validitet samt etiska aspekter av undersökningsförloppet. 

4.1 Ansats 

För att kunna studera vilka möjligheter TS har att inkorporera nya eller annorlunda arbetsmetoder i sin 

tillsyn fordrades en metodansats som var mottaglig och öppen för ny information. Jacobsen (2002) 

beskriver hur den kvalitativa metoden ofta är lämplig för att skapa större klarhet i ett oklart ämne och 

för att få fram en nyanserad beskrivning av ett fenomen. Kvalitativ metod är som mest lämplig när en 

problemställning kan tolkas som oklar (Jacobsen, 2002). Mot bakgrund av problemställningen valdes 

en induktiv ansats med ett intensivt upplägg som den övergripande studiedesignen för arbetet. Ett 

intensivt upplägg karaktäriseras av att ett fåtal undersökningsenheter studeras på djupet för att få fram 

en mängd nyanser av undersökningsområdet (Jacobsen, 2002). Problemställningen bedöms som 

explorativ och riktar sig mot tillsynsarbete inom luftfart i Sverige och möjligheter att implementera 

nya tanke- och arbetssätt vid tillsynsarbete. En kvalitativ ansats används med fördel explorativt när 

mindre förkunskap om ett fenomen eller ett problemområde finns (Jacobsen, 2002). För att söka svar 

på frågeställningen gavs denna studie möjlighet att intervjua de människor som jobbar med tillsyn 

rent operativt – inspektörer vid Transportstyrelsens luftfartsavdelning.  

 

Den undersökningsmetod som valdes var individuell, semistrukturerad intervju. Individuella 

intervjuer lämpar sig när relativt få enheter undersöks, när det är av intresserade att se vad den 

enskilda individen säger samt hur den tolkar och lägger mening i olika förhållanden. I en önskan om 

en nyanserad beskrivning av ett fenomen går det att hävda att en kvalitativ ansats är lämplig när 

undersökningen önskar se sambandet mellan individ och kontext (Jacobsen, 2002). Det här 

examensarbetet undersöker samband och förhållanden mellan fenomenet Safety-II i kontexten 

tillsynsarbete inom luftfart vilket motiverar valet av den kvalitativa ansatsen med intervjuer. 

4.2 Forskningsprocess 

Undersökningens förlopp kan beskrivas i tre övergripande steg: kartläggning, datainsamling och 

analys av data. Förloppet illustreras i på nästa sida i figur 11.  
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Figur 11. Illustration av undersökningsförloppet. 

4.2.1 Kartläggning av tillsynsarbete inom luftfart samt urval 

Undersökningen inleddes med studier av teorier kopplade till gällande regelverk inom europeisk 

luftfart samt inledande samtal om uppbyggnad och processer gällande tillsynsarbete i Sverige. Den 

inledande kartläggningen av problemområdet gjordes för att skapa en generell förståelse för relevanta 

teorier inom traditionella säkerhetskoncept med betoning på Safety-I/II. En grundläggande 

genomgång av strukturen och organisationen av säkerhetsarbete inom europeisk luftfart genomfördes 

i tillägg till studier av hur tillsynsarbetet i Sverige och Europa är uppbyggt. Collins & Hussey (2014) 

belyser vikten av att inkludera och få kunskap från all litteratur som kan vara relevant för en 

undersökning. Samtidigt menar författarna att det är ett rimligt antagande att det dock kan vara 

omöjligt att få tillgång till all litteratur relaterat till ett ämne. Vid kartläggningen och den inledande 

litteratursökningen användes nyckelord som: Safety-I, Safety-II, Tillsynsarbete, Resilience, Aviation 

authority, Aviation Safety Regulations samt HTO and Resilience. Databaser som användes var bland 

annat: AIAA (The American Institute of Aeronautics and Astronautics), Ergonomics abstracts samt 

Google Scholar. 

 

Urvalskriterierna för studien var i utgångspunkt information och tillgänglighet. Urvalet av 

respondenter till studien baserades på ett icke-slumpmässigt urval av uppgiftslämnare som bedömdes 

kunna bidra med kompetent och relevant information samt vara tillgängliga för en intervju. När 

uppgiftslämnare i viss mån väljs ut, kan resultaten främst ses som generaliserbara mot det urval som 

är undersökt. Transportstyrelsens kompetenscentrum för HF/MTO som arbetar med områdena Human 

Factors och människa-teknik-organisation i frågor som rör utveckling av tillsyn, bedömde Sjö- och 

luftfartsavdelningens inspektörer som goda informationskällor varpå urvalsstrategin blev en typ av 

bekvämlighetsurval baserat på kompetens. (Jacobsen, 2002).  
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En förberedande intervju genomfördes före den primära datainsamlingen. Intervjun genomfördes över 

telefon med expertkunnig person i området som rör tillsynsarbete för att utgöra ett stöd och öka 

författarnas förståelse för tillsynsarbete inom luftfart. Denna initiala intervju svarade inte direkt mot 

arbete syfte utan utgjorde en inledande kunskapsorientering för det valda problemområdet. Fynd från 

den inledande intervjun finns presenterade i resultatavsnitt 5.1 och ges även som ett stöd för läsaren. 

Fynd från den förberedande intervjun bidrog i viss mån tillsammans med övrig inledande 

litteraturinsamling till vidareutveckling av intervjumaterial, då en djupare insikt och 

begreppsförklaring vad gäller tillsynsarbetet presenterades. Den första expertintervjun fungerade även 

som en slags “testintervju” och en förberedelse i avseendet av att prova intervjuledarnas 

inspelningsutrustning, antecknings- samt intervjuteknik. 

4.2.2 Datainsamling och genomförande 

Det andra steget i processen var den huvudsakliga datainsamlingen genom semistrukturerade 

intervjuer. Jacobsen (2002) menar att den kvalitativa intervjun inte bör vara helt ostrukturerad. Collins 

& Hussey (2014) beskriver hur en intervjuledare vid semistrukturerade intervjuer kan förbereda frågor 

som uppmuntrar uppgiftslämnaren att prata om vissa huvudämnen av intresse för studien samtidigt 

som ledaren kan utarbeta andra frågor under intervjuns gång. Därför valdes förberedda frågor utifrån 

intervjuguide, men där följdfrågor i viss mån baserades på vad uppgiftslämnaren svarade.  

 

En intervjuguide (se bilaga A), det vill säga en översikt över vilka frågor som ska beröras under 

intervjun, blev utarbetad för att säkerställa att intervjun leddes in på de ämnen som önskades belysa. 

Övergripande rubriker för den intervjuguide som användes var: 

 

o Inledande presentation, syfte, etik och samtycke till inspelning 

o Bakgrundspresentation av informanterna  

o Tillsynsarbete och säkerhet 

o Olyckor och perspektiv 

o Safety I/II-perspektiv 

o Övrigt/Uppföljningsfrågor 

 

Det övergripande syftet med studien, det vill säga att problemområdet gällde Safety-I och Safety-II i 

relation till tillsynsarbete nämndes i det e-mail som sändes ut med intervjuförfrågning till inspektör 

vid respektive område. Då dessa kontaktuppgifter tillhandahållits intervjuledarna genom ett icke-

slumpmässigt urval baserat kompetenscentrums vetskap kring tillgängliga inspektörer, blev de redan 

här medvetna om att en studie låg i stöpet. Därmed kunde uppgiftslämnarna utifrån informerade 

grunder välja att senare delta i en intervju eller inte. Vid varje intervjutillfälle gjordes sedan en 

inledande avstämning kring etiska aspekter. Dessa behandlade uppgiftslämnarens frihet att när som 

helst avbryta intervjun, samtycke till inspelning av intervjumaterial samt förtydligande av vad 

intervjumaterialet skulle användas till, något som förklarades både före och efter intervjun. Efter varje 

intervju informerades det återigen om den personliga sekretessen vid framställningen av rapporten. Då 

ett mindre urval undersöktes tydliggjordes för uppgiftslämnaren att dennes informationsutlämning 

genomgående skulle förbli anonym i återgivande text samt vid eventuella citat. Samtliga av dessa 

aspekter klargjordes tydligt innan en intervju sattes igång. Namn och ålder förklarades extra tydligt 

skulle utelämnas helt och först efter ett klartecken gällande samtliga principer kunde intervjun 

fortlöpa.  
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Safety-II som begrepp leddes inte in på förrän i slutet av intervjuerna i ett försök att försöka fånga upp 

tankar, idéer och utmaningar med beståndsdelarna i Safety-II utan att i förväg dekouragera inspektörer 

som inte var alltför bekanta med begreppet.  

 

Varje intervju hölls av studiens båda författare. För att etablera tydliga roller vid genomförandet av 

intervjuerna bestämdes en för dagen vald intervjuledare som i huvudsak utgjorde den person som 

ställde frågor utifrån intervjuguiden. Den andre utgjorde en assisterande roll och förde anteckningar 

för att underlätta vid senare återlyssning. Innan respektive intervju, hölls en kortare genomgång 

intervjuledarna emellan av relevant sakområde samt uppgiftslämnarens bakgrund. Sammanlagt 

genomfördes sex intervjuer om 90 minuter, varav en inledande expertintervju, med inspektörer vid 

Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning. I tabell II presenteras samtliga genomförda intervjuer. 

 

Tabell 2. Sammanställning av intervjuer. 

Intervjutyp Sakområde Plats Datum 

Inledande 

semistrukturerad 

expertintervju 

Teknisk operation samt 

sakkunnig rörande tillsyn 
Telefonintervju 07/04/17 

Semistrukturerad 

intervju 
Teknisk operation Solna 20/04/17 

Semistrukturerad 

intervju 
Luftfartsskydd Norrköping 02/05/17 

Semistrukturerad 

intervju 
Underhållsorganisationer Solna 03/05/17 

Semistrukturerad 

intervju 
Flygbolag Norrköping 04/05/17 

Semistrukturerad 

intervju 
Flygplatser Norrköping 10/05/17 

 

Samtliga intervjuer spelades in via mobiltelefon och applikationen Voice Recorder (Röstinspelare) 

utvecklad av Green Apple Studios och nedladdad i april 2017.  

4.2.3 Analys av data 

Jacobsen (2002) beskriver hur analys av kvalitativa data rör tre aspekter: beskrivning, systematisering 

och kategorisering samt en kombination av dessa. En av den kvalitativa ansatsens stora fördelar är 

enligt Jacobsen (2002) att skillnaden mellan planering, genomförande och analys är förhållandevis 

liten. Det går att planera och genomföra ett fåtal intervjuer eller observationer och analysera dem för 

att sedan gå tillbaka och revidera planering och upplägg. Därför kan metoden hela tiden anpassas till 

den nya kunskap som tillägnas under undersökningsprocessen (Jacobsen, 2002). Analysens faser – 

beskrivning och kategorisering – följer enligt Jacobsen (2002) inte varandra mekaniskt i tiden. En viss 

kategorisering skedde under hela datainsamlingens förlopp. Utifrån inspelningsmaterial och 

anteckningar från intervjuerna påbörjades slutligen en reduceringsprocess av data. Genomlyssning av 

samtliga inspelningar gjordes med avsikt att komplementera anteckningarna från intervjuerna där viss 

reduktion av data skedde för att ges en hanterlig mängd att analysera. Det reducerade datamaterialet 

systematiserades in i underkategorier utifrån det övergripliga syftet och utgjorde underlag för 

resultatet. Analysprocessen ämnade till bästa förmåga att korrekt återge uppgiftslämnares uttalanden, 

tankar och åsikter.  
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Sammanställningen av resultatet ställdes sedan mot relevant teori och användes som fundament för 

diskussion och slutsatser. Ett MTO-perspektiv tillämpades på diskussionen innan studien avslutades 

med framställande av slutrapporten. 

4.3 Reliabilitet, validitet och etik 

Reliabilitet handlar om att säkerställa att det exempelvis under intervjutillfällena ställs frågor på rätt 

sätt – likt att kalibrera ett mätinstrument. Att intervjuer hålls på ett konsekvent sätt mot samtliga 

deltagande under så liknande förhållanden som möjligt är ett sätt att sörja för god reliabilitet. 

Reliabilitet vid datainsamling innebär också att i den mån det är möjligt kontrollera och kritiskt 

granska intervjupersonens tillförlitlighet vid uppgiftslämning (Jacobsen, 2011). 

 

Validitet kan bedömas genom inre och yttre validitet (Kvale, 1997). Inre validitet kan handla om att 

de frågor som ställs vid datainsamlingen faktiskt mäter det som undersökningen avser att studera och 

kan ses som en indikation till undersökningens tillförlitlighet och giltighet. Tillförlitligheten bör även 

bedömas gällande undersökningens slutsatser och hur väl dessa är överförbara till andra sammanhang. 

Detta beskrivs som den yttre validiteten och indikationer till studiens generaliserbarhet (Kvale, 1997). 

 

Etiska aspekter beaktar bland annat de dilemman som kan uppstå gällande frågor under intervjun som 

kan uppfattas vara av personlig eller känslig karaktär. När antalet uppgiftslämnare är lägre blir det 

särskilt viktigt att värna om sekretess och diskretion genom undersökningen, allt för att minimera 

risken av identifiering av personer utifrån information presenterade i rapporten (Jacobsen, 2002). 

Detta görs genom undanhållande av personliga data och information rörande deltagarna som namn, 

ålder, kön eller arbetsområde. Detta menar Jacobsen (2002) bidrar till minskad risk att särskild 

information kan kopplas till specifik person. 

 

En annan viktig etisk utgångspunkt är att de som blir intervjuade har rätt att avsluta en intervju 

närsomhelst och får göra avbrott under intervjuns gång om så önskas, samt att samtycke till inspelning 

ska ske innan intervjun (Jacobsen, 2002). 
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5. Resultat 
I följande kapitel presenteras en sammanställning av resultaten från datainsamlingen vid 

intervjuerna. Först följer en introduktion som beskriver hur tillsynsarbete går till. Därefter 

presenteras inspektörernas syn på tillsyn, säkerhet och Safety-I/II.  

 

Inledande avsnitt 5.1 ges som en presentation av hur tillsynsarbete går i praktiken. Underlag från den 

inledande expertintervjun presenteras här som en redovisning av praktiskt tillsynsarbete samt som ett 

kunskapsstöd för läsaren. Resultatet i 5.1 betraktas som en vägledning för vidare läsning snarare än 

ett resultat direkt mot arbetets syfte. Resultat från avsnitt 5.2 och framåt ämnar i högre grad att svara 

direkt mot undersökningens syfte. 

5.1 Tillsynsarbete i praktiken  

För en övergripande bild av inspektörer och tillsyn i förhållande till problemområdet skildrar 

Transportstyrelsens kompetenscentrum för HF/MTO8 att många, dock långt ifrån alla inspektörer 

generellt kommer från en tekniskt präglad bakgrund då tillsyn inom många områden naturligt kräver 

tekniskt specialiserad kompetens.  

 

Transportstyrelsen9  beskriver hur tillsynsarbetet kan byggas upp i fyra generella steg: identifiering av 

verksamhetsutövare, möte och inspektion, analysarbete samt uppföljande verksamhetskontroll. Vidare 

förklaras kort om tolkningsutrymme i tillsynsarbetet. 

 

I. Identifiering av verksamhetsutövare 

Personer eller bolag som önskar bedriva verksamhet och trafik inom luftfart behöver ett tillstånd 

enligt gällande EU-regelverk. Transportstyrelsen utfärdar sådana tillstånd efter en godkänd 

tillståndsprövning där gemensamma krav och bestämmelser inspekteras. Vid verksamheter som redan 

har ett tillstånd (s.k. tillståndshavare), får Transportstyrelsen istället i uppdrag att utöva tillsyn för att 

se till att regelverk och i förlängningen säkerheten i luften åtföljs. När en tillståndshavare har beslutats 

undergå tillsyn delges verksamheten i de allra flesta fall ett aviseringsbrev från Transportstyrelsen 

som beskriver tidpunkt för besöket samt syftet bakom inspektionen. I brevet finns även information 

om eventuell nödvändig dokumentation som behöver framställas till inspektörerna vid besöket.  

 

II. Möte och inspektion  

Startmöte hålls på plats hos tillståndshavaren. Inspektören presenterar syftet med besöket och 

informerar ansvariga om att de ej får lov till verksamhetsutövning om kraven inte är uppfyllda. 

Därefter påbörjas tillsynen, ofta är det en ensam eller två inspektörer tillsammans som utför denna. 

Empic är ett slags tekniskt hjälpmedel i form av en checklista som är uppbyggt i ett datorsystem där 

exempelvis hundra krav som ska uppfyllas kan stå listade.  

                                                      
8 Transportstyrelsens kompetenscentrum (KC) arbetar med områdena Human Factors och människa-teknik-organisation 

(HF/MTO). KC arbetar bland annat med frågor som rör utveckling av tillsyn. Gruppen som arbetar med dessa frågor består 

bland annat av beteendevetare, experter på säkerhetsarbete samt personal med operativ erfarenhet av luftfart. 
 

9 Intervju med sakkunnig vid Transportstyrelsen 2017-04-07. Skillnader i sättet att bedriva tillsyn existerar mellan olika 

sakområden och därför bör följande beskrivning ses som en förenklad övergripande förklaring med reservation för 

avvikelser. 
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Inspektörerna kan sedan under inspektionens gång skriva in brister direkt i Empic-systemet. Empic 

printar ut en så kallad “audit report” som är en slags sammanfattning av tillsynen med krav på vad 

som behöver åtgärdas. Denna rapport ges direkt till verksamhetsutövaren tillsammans med en tidsfrist 

för att åtgärda eventuella brister.  

 

III. Analysarbete   

Tillbaka på Transportstyrelsen sker ett internt analysarbete tillsammans med de aktuella inspektörerna 

där en SPI-rapport framställs. Rapporten framställs utefter den granskade verksamhetens “Safety 

Performance Indicator” som identifierar “säkerhetsnyckeltal” kopplade till exempelvis grad av 

säkerhetskultur hos tillståndshavaren. Dessa fungerar som nyckelord för hur väl verksamheten 

fungerar, ofta gäller det hur bra man uppfattar att dess ledningssystem och kommunikation fungerar. 

SPI- rapporten tillsammans med audit report utgör en bedömningsgrund. Verksamhetsutövarens 

uppgift är tilldela Transportstyrelsen en skriven åtgärdsplan med beskrivning hur man planerar 

korrigera de krav och brister som identifierades tillsammans med en tidsplan. Därefter är det 

Transportstyrelsens uppgift är att antingen godkänna alternativt underkänna åtgärdsplanen och då 

måste verksamheten inkomma med en korrigerad plan innan deras tänkta åtgärder accepteras. Om 

tillståndshavaren ej hinner hantera de delgivna bristerna så kan de ansöka om att få förlängd svarstid 

vilket i så fall måste godkännas av Transportstyrelsen.  

 

IV. Uppföljande verksamhetskontroll 

Efter att tidsfristen löpt ut beslutar Transportstyrelsen om alla brister är omhändertagna och därmed 

om de får lov att bedriva sin verksamhet. Normalt görs inga extra återbesök för att kontrollera 

huruvida eventuella brister har tillgodosetts. Tillståndshavarens åtgärder implementeras i 

verksamheten utan att dessa kontrolleras vid nästa planerade tillsyn. Om TS finner skäl till att göra ett 

extra besök för att verifiera deras regelefterlevnad så kan denna ske antingen aviserad eller oaviserad.  

 

Gällande tolkningsutrymme av riktlinjerna för tillsynsarbete menar Transportstyrelsen att det finns ett 

visst utrymme kring hur EASA:s regelverk rent praktiskt kan tillämpas vid tillsyn. Det ska däremot 

inte finnas någon subjektiv bedömning från enskild inspektör vid en tillsyn. Skulle det uppstå skilda 

mening och olika tolkningar mellan inspektörer kan en så kallad “Process Coordinator” tillsättas som 

ger förslag om hur man ska tolka eventuella påträffade brister. Det finns även möjlighet att kontakta 

EASA direkt för att få råd vid oklarheter.  

5.2 Inspektörens syn på tillsynsarbetet  

Samtliga inspektörer svarade att tillsynsarbete handlar om regeluppfyllnad som i förlängningen ska 

bidra till ökad säkerhet. Det innebär att kontrollera att verksamhetsutövare som önskar få, eller de som 

redan har ett tillstånd att bedriva verksamhet inom luftfart, följer de regler de står under. Två 

inspektörer svarade i en inledande diskussion att tillsyn handlar om att säkerställa att säkerhet 

efterlevs utefter regelkrav samt att den verkar i syfte att höja säkerheten. Resterande tre betonade 

uppfyllnad av regelverken starkare men påpekar att regelverket skapats för att göra luftfarten så säker 

som möjligt. Detta lyfts fram genom följande citat: 

  

“Regler är skrivna för att skapa säkerhet som både enskilda personer och organisationer behöver 

följa för att operera på ett säkert sätt.”  
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Genomgående hos inspektörerna förmedlades en tydlig åsikt i att en ökad tillsyn inte är synonymt 

med en högre säkerhet. Att infinna sig och inspektera en plats fler gånger behöver inte betyda att 

säkerheten hos verksamheten blir bättre. Tillsynsarbete handlar inte om kvantitet. Det gäller snarare 

för inspektören att på ett korrekt och informerat sätt föra en dialog tillsammans med 

verksamhetsutövaren om vad som behöver göras i dagsläget och hur man kan arbeta fram tills nästa 

tillsyn för att upprätthålla en godkänd säkerhetsnivå. Eftersom tillståndshavare själva ska arbeta fram 

en åtgärdsplan efter tillsyn finns det ingen mening i att vara på plats för mer än en uppföljande 

verksamhetskontroll hos en organisation med redan godkänd handlingsplan. En inspektör nämnde 

även att högre frekvens på tillsyn kan ha motsatt effekt och att en verksamhet till och med störs av att 

ha inspektörerna där oftare än vad som i dagsläget är schemalagt. Tillsynsintervall sträcker sig mellan 

flera gånger per år upp till vart fjärde år beroende på bedömd risknivå av verksamheten samt 

sakområde inom Transportstyrelsen.   

 

Det uttrycktes även från en av inspektörerna att tillsyn i någon form handlar om godkänt/icke-

godkänt. Om en verksamhet uppfyller de krav som satts upp finns det ingen anledning att fortsätta 

bedriva mer tillsyn och kräva resurser från Transportstyrelsen när en verksamhet redan visat att den 

fungerar. Samtidigt menade inspektörerna att de vid både oanmälda och föranmälda 

verksamhetskontroller endast får en ögonblicksbild av verksamheten och att det finns skäl och tro att 

en typ av uppvisningseffekt genereras. Förberedelser hos inspektören är också något som framställs 

som en viktig förutsättning för god tillsyn. 

5.3 Syn på olyckor och säkerhet  

Fyra av fem tillfrågade ansåg att olyckor inte sker på grund av en isolerad incident, utan det ofta är en 

serie av händelser som leder fram till olyckan. Det är svårt att lägga skulden på något enskilt element 

vad gäller orsaken till en olycka, då det är ett komplext system där många olika komponenter 

samspelar och är beroende av varandra. Vid diskussionen kring eventuell mänsklig handlingsfrihet vid 

olycksprevention, beskrevs det som nödvändigt att finnas hos tillståndshavaren. Det förtydligades 

dock att handlingsfrihet ej får innebära att bryta mot procedur utan snarare verka som ett spann av 

variation. För att förebygga olyckor krävs ibland att rätt person med rätt kunskap kan agera utanför 

det tekniska systemet. Handlingsfrihet inom rimliga ramar är bra i ett säkerhetssystem menade 

majoriteten av inspektörerna. Samtidigt uppgav fyra av fem inspektörer vid en dialog kring syn på 

varför olyckor sker, att människan är den främsta orsaken och att det i grunden alltid är någons fel. 

Samspelet mellan teknik och människa framställdes som mest viktigt att ta hänsyn till vad gäller 

säkerhet inom luftfart. Även om tekniken utgör en väsentlig del i alla luftfartsverksamheter uttryckte 

en inspektör:  

  

“Människan har ändå designat tekniken” 

 

En av de tillfrågade menade att det snarare är organisationen som är den bakomliggande orsaken till 

varför olyckor sker och kopplar det till tidspress hos anställda och andra bakomliggande HF-faktorer. 
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5.4 Tillsynsarbete under förändring 

Transportstyrelsens tillsyn har de senaste åren gått från regelstyrd mot en mer målstyrd tillsyn. Fokus 

har i större grad lagts mot ledningssystem och hur organisationens säkerhetskultur förmedlas och 

kommuniceras. Tillsynen fokuserar i större grad mot en helhetssyn i vad som fungerar bra snarare än 

att kolla på alla små paragrafer. Det handlar om “säkerhetsträning” snarare än fingerpekning. Tillsyn 

har historiskt sett arbetat reaktivt i sitt sätt att inspektera, men samtliga inspektörer menar att de märkt 

av en styrning mot ett mer målstyrt och proaktivt inspel kring tillsyn.  

 

Ämnen som rörde en öppen dialog i tillsynsarbetet dök upp när samtal fördes kring vad som utmärker 

ett gott tillsynsarbete. Det antyddes att tillsynsarbetet framöver bör fungera med så stor öppenhet som 

möjligt vilket även gör eventuella åtgärder lättare för tillståndshavaren att ta till sig. Det räcker heller 

inte med att bara fixa fel eller söka efter grundfel, det krävs en större grad av korrigerande åtgärder 

som även blickar framåt. En inspektör menade att man vid tillsyn i större grad går in med 

förutsättning att allt ska fungera, vilket tydliggörs i följande kommentar: 

 

“Avvikelser kan uppstå men det är inte det vi letar efter” 

 

Diskussioner kring vad som kommer hända de närmsta åren landar i tron om en utveckling mot en 

mer målstyrd tillsyn med fokus på säkerhetskultur och ledningssystem samt förmågan hos 

tillståndshavare att planera framåt vad gäller säkerhetsarbete.  

5.5 Attityder och kunskap om Safety-I och Safety-II  

Alla tillfrågade inspektörer erhöll någon form av kännedom kring begreppen Safety-I och Safety-II 

men fördjupad kunskap eller kännedom om vidare innebörd saknades. Safety-I/II som begrepp var 

mer eller mindre nytt för samtliga tillfrågade. Tre stycken nämnde att de tog del av en 

introduktionskurs i Safety-I/II som gavs internt på Transportstyrelsen våren 2017.  Utöver detta hade 

de liten kunskap om hur de skulle kunna arbeta med detta i sin tillsyn. Av tillfrågade som hade viss 

kännedom om Safety-I/II menade de att man idag arbetar utifrån ett Safety-I perspektiv vid tillsyn. 

Det rådande säkerhetsarbetet beskrevs i största grad utifrån perspektivet att man försöker förhindra 

framtida olyckor genom att reaktivt titta efter brister i de verksamheter som inspekteras. Det rådde 

emellertid en positiv inställning till Safety-II och vad det förmodades kunna innebära för 

luftsäkerheten. Uppfattningen var att som det ser ut idag, måste något först hända, exempelvis en 

allvarligare incident eller olycka för att säkerhetsåtgärder ska vidtas. Vid frågan hur de ser på att lyfta 

Safety-II aspekter vid tillsyn svarade en av inspektörerna:  

 

“Jag tror det kan vara positivt, allting går framåt och behöver utvecklas” 

 

Det förklarades att det finns visst utrymme för inspektörer att ge råd inom rimliga ramar av 

regelverket. Att arbeta utifrån perspektivet att kontrollera vad som fungerar väl vid tillsyn kan handla 

om att identifiera brister och även fokusera på tillståndshavarens egna kapacitet till vidareutveckling, 

menade inspektörerna. Vid en utveckling mot en mer målstyrd tillsyn ges en lucka att frångå 

paragrafer in i minsta detalj för att istället se hur väl verksamhetsutövaren förmedlar en 

säkerhetskultur och arbetar mot egen uppsatt säkerhetsmålsättning.  
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Det framkom att om en tillståndshavare själv väljer att sätta upp en högre ribba för säkerheten än vad 

regelverken i utgångspunkt kräver, sätts motsvarande nivå på tillsynen mot dessa högre uppsatta mål. 

Ett resonemang gällande tillsyn kring detta kan speglas vi följande citat: 

 

“I grunden arbetar vi utifrån EASA – no more, no less – vi är inte konsulter utan tillståndshavaren 

måste hitta lösningarna själva”  

 

Trots detta gick det att se en viss skepticism riktad mot Safety-II och i synnerhet ett eventuellt extra 

sätt att tänka och arbeta på för att ta sig an perspektivet. Detta grundas i föreställningar om stora 

omställningar i arbetssätt och svårigheter vad gäller applicering så som deras tillsynsarbete ser ut idag. 

Då tillsynsarbete handlar om att kontrollera att regler och föreskrifter för säkerhet upprätthålls, kan 

Transportstyrelsen inte ställa högre krav på en verksamhet än vad regelverken kräver, något som 

genomgående belystes från inspektörerna. Att utöva tillsyn utifrån ett Safety-II perspektiv blir därför 

en utmaning. Detta återspeglas särskilt genom en inspektörs åsikt: 

 

“Det är lättare att fokusera på det som går fel” 

5.6 Utmaningar med att arbeta utifrån Safety-II vid tillsyn 

5.6.1 Regelstyrning 

En utmaning som uttrycktes från samtliga inspektörer är svårigheten att kringgå ett regelverk. Då 

tillsyn i stor grad handlar om just regeluppfyllnad blir det svårt att tillämpa det utifrån ett Safety-II-

perspektiv utan att införa nya paragrafer i regelverk som säger att just detta ska inspekteras. Det går 

inte att utveckla ett konkret och standardiserat arbetssätt för tillsyn som går emot eller inte följer 

regelverken. Det finns idag inget regelstöd för att utveckla Safety-II och tillsyn går aldrig att utöva på 

något som inte står med som krav i regelverken, menade inspektörerna. Vid diskussionen om vilka 

förutsättningar som skulle krävas för att arbeta mot Safety-II svarade en av inspektörerna: 

 

“Nya regler rent krasst”  

 

Säkerhetskunskap är helt enkelt inte något som är obligatoriskt för tillståndshavare att förmedla och 

heller inget det utförs tillsyn på. En inspektör menade att man alltid kan kolla på vad som kan bli 

bättre, men det är inget krav hos verksamheten att uppfylla dessa aspekter, utan då hamnar det som en 

dimension som frivilligt kan följas.  

5.6.2 Resurskrav 

För att utveckla ett nytt säkerhetsperspektiv krävs resurser, det kan vara i form av utbildning för 

inspektörer, kostnader för utveckling av system eller annan tidskrävande anpassning och justeringar 

för Transportstyrelsen. Detta uppskattades innebära stor tidsuppoffring samt kostnader och beskrevs 

vara det inspektörerna tror vara den största boven mot att utveckla arbetet mer mot Safety-II. Man ser 

ständigt till kostnader och resurser inom myndigheten och att införa ett extra komplement till en 

tillsyn som redan kontrollerar det den ska, kräver stora resurser och satsningar.  
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En påtaglig utmaning som påpekades från en inspektör är kravet på utbildning hos personalen. Det 

finns liten kännedom bland inspektörerna om begreppet och ännu mindre om hur det skulle kunna 

tillämpas i tillsynsarbetet. Inspektörerna har genomgått en kort kurs i Safety-II vid Transportstyrelsens 

kompetenscentrum där omfattningen av kursen var en och en halv dag. Safety-II är ingenting som 

diskuteras mellan inspektörer regelbundet och att arbeta mot det ter sig därför tämligen avlägset i 

nuläget, om inte vidare utbildning införs.  

5.6.3 Definiering och konkretisering 

Som precis nämnts i 5.6.2 är en viktig resurs för att kunna utveckla arbetsmetoder utifrån Safety-II 

utbildning i konkretisering av begreppet. Vid intervju med en av inspektörerna ledde samtalet om 

utmaningar med Safety-II in på införandet av rutiner och riktlinjer samt definition och konkretisering 

kring perspektivet. Flera inspektörer saknar någon beskrivning i hur man kan införa Safety-II konkret 

i ett tillsynsarbete. Ett Safety-II-perspektiv vid tillsynsarbetet som det ser ut idag trodde flera av 

inspektörerna skulle bli komplext och därmed kunna göra arbetet svårare på grund av denna extra 

aspekt att inspektera. En utmaning med Safety-II och vad gäller att lägga resurser på att 

vidareutveckla det som redan fungerar är att det upplevs som svårbegränsat och väldigt brett. 

Uttryckligen går det inte att titta på precis allt som skulle kunna gå bättre, det blir för oöverskådligt, 

varför det upplevdes som en utmaning att veta vad man ska fokusera på i ett sådant perspektiv. Det 

blir svårt att utarbeta rutiner mot något som ännu bara är ett löst och för dem relativt nytt begrepp.  En 

inspektör trodde att vissa anställda inte skulle klara av en sådan omställning. 

5.7 Möjligheter att arbeta utifrån Safety-II vid tillsyn 

5.7.1 Dialog och öppenhet 

Relationen och öppenheten mellan tillståndshavare och Transportstyrelsens inspektörer belyses som 

mycket viktig. En inspektör uttryckte möjligheter att arbeta med Safety-II i form av positiv feedback 

vid tillsynen och att utveckla de “goda råden” man ger tillståndshavare för fortsatt utveckling och 

upprätthållning av säkerheten. Det är möjligt att ge råd och incitament om sätt att arbeta för att nå 

olika mål för säkerheten men det går inte att utöva tillsyn på något som inte är med i regelverket. Det 

finns emellertid några befintliga arbetsformer med proaktiva tendenser som inspektörerna menar 

skulle kunna utvecklas mer i linje med Safety-II-tänkande, vilka beskrivs i följande stycke.    

5.7.2 Verktyg för proaktivitet - SMS, SPI och tillbudsrapportering 

SMS, för Safety Management System, är ett sätt att arbeta mer proaktivt med säkerhet och fungerar 

som tillståndshavarens kvalitetssystem. Det handlar om att planera resurser och produktivitet. 

Transportstyrelsens operativa sektion utför tillsyn på SMS, där det inspekteras hur väl 

tillståndshavaren identifierar sina egna risker. SMS fungerar som ett förebyggande tillägg i 

säkerhetsinspektionen där risker ska identifieras internt inom verksamhetsutövaren och bidrar till en 

mån av proaktivitet vad gäller att låta tillståndshavaren själv identifiera risker.  
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Inom Transportstyrelsen diskuteras även andra aspekter än just en avbockning av checklista genom 

audit report hos den verksamhet som tillsyn utförts vid. Detta genom en så kallad Safety Performance 

Indicator där indikationer till flera säkerhetsaspekter hanteras. Det kan vara ledningssystem och 

förmåga att kommunicera säkerheten genom verksamheten, vilket ska bidra till en större 

säkerhetsöversikt.  

 

Verksamheter som opererar inom luftfart är skyldiga att rapportera tillbud och incidenter där fel 

påträffats alternativt när faror eller olyckor förhindrats. Den information som genereras kan användas 

som ett verktyg för analys, dels genom att åtgärda problem men även för att förebygga att liknande 

situationer uppstår igen.  
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6. Analys och diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultaten där relevanta resultattrådar lyfts upp mot det teoretiska 

ramverket. Identifierade utmaningar, möjligheter och beståndsdelar i Safety-II utgör övergripande 

rubriker för diskussion. Utefter syftet belyses här utmaningar och möjligheter en tillsynsmyndighet 

kan stå inför i tillsynsarbetet utifrån ett Safety-II-perspektiv. Det presenteras även möjliga 

beståndsdelar i Safety-II som konkret kan tillämpas i ett tillsynsarbete. En diskussion rörande MTO-

interaktioner i tillsynsmyndighetens arbete med Safety-II följer sedan. Kapitlet avslutas med en 

metoddiskussion där några fördelar och nackdelar avsett studiens metod och analys diskuteras.  

6.1 Utmaningar med att arbeta utifrån Safety-II vid tillsyn 

6.1.1 Premiss av Safety-II i regelverken 

Centralt för tillsyn är regeluppfyllnad vilket framkommit genom samtliga intervjuer. Tillstånd 

utfärdas till de verksamheter som anses uppfylla de krav som är uppsatta för den specifika typ av 

verksamhet de ska bedriva som är bestämt enligt (Transportsstyrelsen, 2016b). 

 

Att arbeta efter tydliga riktlinjer från EASA som på nationell nivå bestämts av Näringsdepartementet 

är en förutsättning för att kunna genomföra ett tillsynsarbete som tydligt svarar för luftsäkerheten och 

som samtidigt ger en trygghet och guide för inspektören i vetskapen om att de arbetar på korrekta 

grunder. Det innebär även en relativt styrd arbetsstruktur där komplement av nya perspektiv och sätt 

att inspektera kan bli problematiskt där man inte hur som helst kan införa nya säkerhetsaspekter eller 

sätt att arbeta. Därför bäddar just det styrda regelverket med bestämda tillsynsparagrafer för en 

utmaning vad gäller att arbeta mer mot Safety-II som ett komplement vid tillsyn. En primär belysning 

blir därför att komponenter av Safety-II som Resilience måste finnas i de regelverk som styr tillsyn, 

åtminstone så som den bedrivs i idag. För att möta detta skulle exempelvis delar av Safety-II med 

tiden som ett första steg beskrivas i Sveriges flygsäkerhetsprogram (SSP). 

6.1.2 Definition och vidare kunskap om Safety-II hos inspektörer 

Den äldsta litteraturen rörande Safety-II som identifierats i denna undersökning sträcker sig bakåt i 

tiden till 2012 (Hollnagel, 2012). Begreppet är eventuellt fortfarande i sin linda, vilket framkom vid 

intervjuerna med inspektörerna. Safety-II som begrepp, och framförallt som verktyg, har tänkbart inte 

mognat fullständigt i sin definition eller konkretisering baserat på litteraturen i ämnet och 

intervjuerna.  

 

Gällande möjligheten för Transportstyrelsen att ta till sig Safety-II är det möjligt att kunskapen bland 

inspektörerna kan tänkas ligga i linje med vad Hollnagel (2014) beskriver som karaktäristiskt för 

Safety-I. De allra flesta inspektörer har i grunden en teknisk bakgrund med omfattande kunskap och 

erfarenhet av tekniska och mer “hårda” säkerhetsaspekter av en verksamhet. Det finns därmed skäl 

och tro att inspektörerna idag relativt sett har mindre kunskap kring “mjukare” komponenter av 

säkerhetsarbetet, exempelvis frågor av en mer HF-liknande natur.  
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Det ska betonas att en genomgående teknisk kompetens förmodligen är centralt för att kunna bedriva 

ett gott tillsynsarbete utifrån det arbetssätt en tillsynsmyndighet har idag. Samtidigt harmoniserar en 

bredare teknisk bakgrund delvis med de mer traditionella säkerhetskoncepten som exempelvis 

domino- och schweizerostmodellen. När inspektörernas tidigare erfarenhet är starkt tekniskt präglad 

kan en viss oöverskådlighet och otydlighet kring Safety-II som koncept infinna sig i och med en 

eventuell avsaknad av särskilda “HF-parametrar” för dem att förhålla sig till, vid introducerandet av 

nya säkerhetskoncept. Detta skulle kunna förklara varför en viss oklarhet uppenbarades kring vad det 

är som skall undersökas eller inspekteras när Safety-II diskuterades i tillsynssammanhang. Det rådde 

även en uppfattning bland inspektörerna att Safety-II handlade om att ersätta de gamla arbetssätten. 

Med bakgrund i teorin bör dessa antaganden ses som en missuppfattning gällande att Safety-II är en 

radikal förändring av arbetssätt. Som Hollnagel (2014) beskriver handlar Safety-II-tänk om en 

kombination av de två sätten att se på säkerhetsarbete.  

 

En tänkbar grundprincip mot att arbeta utifrån ett Safety-II-perspektiv vid tillsyn skulle därför 

innebära ett behov av ökad kunskap och utbildning gällande Safety-II. Detta skulle kunna organiseras 

genom exempelvis kurser, internutbildning och workshops där arbetsformen Safety-II konkretiseras. 

Uppfattningen bland inspektörerna om begreppet som komplext samt att det rent krasst skulle krävas 

nya regler för att kunna arbeta mot Safety-II betyder att det fordras en avmystifiering, konkretisering 

samt etablering av begreppets innebörd och hur det definieras som ett komplement till Safety-I. Om 

ett koncept ska appliceras på ett redan etablerat arbetssätt måste dess inblandade människor helt enkelt 

först förstå vad begreppet Safety-II fullt ut innefattar. Inspektörerna behöver involveras genom 

participation, (Bruzelius & Skärvad, 2004) i hur perspektivet som ett komplement, snarare än ett 

ersättande arbetssätt skulle kunna genomföras. Detta motiverar vikten av en betydande grad av 

konkretisering mot vad det skulle betyda både kort- och långsiktigt att arbeta mot Safety-II vid tillsyn.  

 

Även de inspektörer som i grunden besatt något djupare kunskap om Safety-II menade att begreppet 

fortfarande kunde verka komplext och svårt att ta till sig. Det framkom samtidigt ur intervjuerna att 

vid tillsyn av verksamheter som bedömdes höra till en lägre riskkategori, förekom tillfällen då det 

enligt inspektörerna ställdes mer frågor av proaktiv natur. Detta likt tillsynsparadoxen, kan ses som ett 

tecken att när få avvikelser existerar hos en verksamhetsutövare samt att inget eller lite går fel, faller 

det sig naturligt att ställa frågor till verksamhetsutövarna rörande förbättring och proaktivitet 

(Hollnagel, 2014). Den här friheten verkade vissa inspektörer ha redan idag, det vill säga att kunna gå 

lite utanför protokollet vid tolkning kring hur paragrafer kan tillämpas och i viss mån bedömas.  

 

Samtidigt ska tillsyn utifrån ett Safety-II-perspektiv enligt teorin inte handla om tolkningsutrymme i 

tillsynsprocessen utan snarare om konkretisering av riktlinjerna för tillsyn mot Safety-II (Hollnagel, 

2014). Det kunde uppfattas som att inspektörerna kände att de behövde “gå utanför protokollet” för att 

kika på Safety-II-relaterade frågor. En fråga som bör ställas är hur de yttre gränserna för vad som 

kallas variationer i utförande eller flexibilitet ska definieras. Det lät på inspektörerna som att det idag 

egentligen inte främjas att gå utanför reglerna. Utifrån intervjuerna var det påtagligt att flera hade 

svårigheter med att tolka vad som låg i konceptet rörande variationer i utförande (eng. performance 

variability). Som nämnt tidigare behövs en begreppsdefinition av ingående element i Safety-II, bland 

annat rörande variationer i utförande. Att döma av resultatet gick det dock att skönja att inspektörerna 

fann en rimlighet i att mänskliga variationer i hur arbetet utförs alltid kommer förekomma. 
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Vidare noterades att Human error utpekades som den främsta orsaken till många olyckor vilket ligger 

i linje med Safety-I. För en utveckling mot synen att människan istället kan ses som en resurs, i linje 

med Safety-II, krävs utbildning. Safety-II ska spegla en uppfattning att de flesta människorna går till 

jobbet för att göra sitt bästa utan avsikt att göra fel. Utfallet mot ett positivt eller negativt utfall ligger 

sällan i operatörens händer, utan systemet som helhet. 

6.1.3 Resurskrav förknippat med att fullt ut tillämpa Safety-II 

Att bedriva tillsyn på de 9,999 av 10,000 tillfällen saker fungerar är utmanande. Idag finns det i någon 

mån begränsningar i graden av insyn hos verksamheter. Inspektörerna själva menade att 

verksamhetskontroller i viss utsträckning endast ger en “ögonblicksbild av verksamheten”. Hollnagel 

(2012) menar att Safety-II i utgångspunkt handlar om att fokusera på de, exemplifierat 9,999 gånger 

av 10,000 då saker fungerar. En påtaglig följd och utmaning är att det är svårt att monitorera alla 

gånger det går rätt och frågan som måste ställas är vilka förutsättningar, både tekniskt och 

organisatoriskt, som finns för att fånga upp alla de 9,999 situationer där saker går rätt (Hollnagel, 

2012). Särskilt påståendet av en inspektör att ”det är lättare att fokusera på det som går fel” hjälper 

till att belysa problematiken kring detta förhållningssätt. Det skulle även kunna förklaras som en 

konsekvens av habituation, eller tillvänjning då saker som går rätt och inte väcker någon 

uppmärksamhet per automatik är svåra att fokusera på (Hollnagel, 2014). Att etablera system och 

arbetsmetoder som kan mäta hur väl en verksamhet fungerar, utöver redan befintliga kvalitetsverktyg 

som exempelvis SMS är något som måste undersökas vad gäller resursmöjligheter. 

 

Det kommer att krävas resurser, åtminstone initialt, för att kunna arbeta med Safety-II. Ett första steg 

som redan är nämnt i diskussionen är utbildning av personal internt. Teorin (Gibbons och Heintze, 

2015) påtalar att en tillämpning av Resilience-koncept, som inbegrips i Safety-II, kräver en 

kombination av färdigheter och kunskap. Teorin ifrågasätter om aktörer som vill jobba med 

Resilience och liknande koncept kopplade till Safety-II, verkligen har resurser att utveckla och 

sjösätta dessa. Ett rimligt antagande är att resurser måste tas från andra delar av verksamheten. En 

relevant frågeställning blir därför om resurser måste tas från Safety-I för att ge utrymme för Safety-II. 

Hollnagel (2014) betonar att Safety-II är tänkt att komplettera Safety-I. En utmaning kan dock vara att 

arbeta utifrån ett Safety-II-tänk utan att göra något avkall på Safety-I. 

6.1.4 Tillsynsmyndigheters främjande av föreskrivet arbete 

Tillsynsmyndigheter kan tänkas befinna sig i den trubbiga änden (Hollnagel, 2014) i relation till de 

operationer som en verksamhetsutövare bedriver. När en skillnad mellan föreskrivet och praktiserat 

arbete är uppenbart synlig kan den skillnaden användas för att förklara varför något går fel (Hollnagel, 

2014).  

 

Tillsynsarbete handlar förenklat om regeluppfyllnad – det som föreskrivs utgör de paragrafer som 

inspekteras hos verksamheter och tillståndshavare vid tillsyn. Att tillsynsmyndigheter vid inspektion 

observerar det praktiserade arbetet och sedan ställer det mot föreskrivet arbete förefaller naturligt, 

men det utgör samtidigt ett hinder mot att tillämpa ett Safety-II-perspektiv vid tillsyn. 

Tillsynsmyndigheter behöver i viss mån frångå sin traditionella roll att kontrollera föreskrivet arbete 

och istället röra sig mot försök att kontrollera det praktiserade arbetet.  
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En förutsättning och en utmaning ligger hos styrande organ att skriva regelverk för att möta ett 

praktiserat arbete – inte föreskrivet arbete. För att ges möjlighet att göra en objektiv tillsyn på 

verksamhetsutövare måste gapet mellan föreskrivet arbete och praktiserat arbete minskas – både i 

regelverken och i tillsynen. En del i problematiken med gapet mellan föreskrivet och praktiserat 

arbete är att inspektörerna vid oanmälda och föranmälda verksamhetskontroller endast får en 

ögonblicksbild av verksamheten vilket genererar en typ av uppvisningseffekt. Denna effekt kan tolkas 

vara ett försök från tillståndshavarens sida att visa upp sin kunskap om det föreskrivna arbetet, snarare 

än att visa upp det praktiserade arbetet. Inspektörerna måste kanske i högre grad involveras eller 

presenteras för det praktiserade arbetet för att klara av att arbeta med Safety-II. För att kunna arbeta 

utifrån ett Safety-II-perspektiv finns det skäl att tro att tillsynsmyndigheter eventuellt behöver delta i 

aktiviteter som observatör hos verksamhetsutövare. Detta skulle kunna tänkas skapa en ökad 

förståelse för praktiserat arbete, men det skulle också kräva resurser. Förståelse för praktiserat arbete 

gentemot föreskrivet som beskrivet av Westlander (1993) och Hollnagel (2012) blir en förutsättning 

för att kunna bedöma vilka variationer i utförande hos en verksamhetsutövare som är rimliga. 

6.1.5 Tvåvärdiga skalor för bedömning  

Svaren mellan inspektörerna varierade när det kom till frågor som rörde inspektörernas möjligheter att 

göra en bedömning av hur väl en verksamhet fungerar. Det går att se tendenser till en tvåskalig 

bedömning från tillsynsmyndighetens sida. Det som teorin beskriver som binära analyser och 

bimodalitet, det vill säga tvåskalighet, Hollnagel (2014) speglades i viss grad vid intervjuerna med 

inspektörerna. Nyare metoder av riskanalyser och riskbedömningsmetoder var argument för en högre 

bedömningskapacitet av tillståndshavare. Dessa verktyg baseras dock fortfarande främst på en 

bedömning av “graden av risk”. Det finns en utmaning i tillståndsprövningens natur då bedömningen 

resulterar i att tillstånd antingen utfärdas eller inte. Detta kan utgöra en problematik i att kunna 

applicera Safety-II hos en tillsynsmyndighet. Tillståndsprövning blir därmed kopplat till en del av 

problematiken med Safety-I – att antingen funkar det eller inte. En Safety-II-liknande typ av gradering 

skulle kunna belysa hur väl en verksamhet fungerar och tacklar nya problem. Denna skala ska då inte 

vara riskbaserad utan snarare trygghetsbaserad om den ska falla i linje med ett Safety-II-perspektiv. 

6.1.6 Byråkratisk tröghet 

Det finns teorier som menar att myndigheter eventuellt är för orubbliga som organisationer för ens 

vara kapabla att reglera och kontrollera Resilience och Safety-II (Deharvengt, 2007). Safety-II kräver 

proaktiv styrning och frågan om en tillsynsmyndighet själva klarar av att agera proaktivt bör belysas. 

Det är önskvärt att både tillståndshavare samt tillsynsmyndigheter är med och driver säkerhetsarbetet 

framåt. Frågan är om tillsynsmyndigheter själva är kapabla att driva utvecklingen framåt eller om 

utvecklingen av Resilience-liknande koncept främst måste drivas av tillståndshavarna själva, där 

tillsynsmyndigheter mer reaktivt följer upp med relevanta kontroller.  

 

I diskussioner kring hur inspektörerna själva ansåg att tillsynsmyndigheten arbetade proaktivt, 

nämndes tillbudsrapportering från ett flertal inspektörer som ett proaktivt element. Rapportering av 

tillbud och nästan-händelser är i mångt och mycket tendenser av proaktivitet. I ett hårt draget 

perspektiv går det å andra sidan att påstå att tillbudsrapportering fortfarande är reaktiv i sin natur. 

Tillbudsrapportering belyser potentiella risker men tillbudet måste först ske för att risken ska belysas, 

vilket fortfarande kan tolkas som reaktivt.  
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6.1.7 Pandoras ask 

En ytterligare utmaning tillsynsmyndigheter bör ta ställning till gällande arbete med Safety-II är 

tillgången till en betydande mängd ny information. I utvecklandet av Safety-II vid tillsyn har ett antal 

utmaningar och aspekter redan belysts i denna diskussion. Ska Safety-II bli befäst som arbetsmetod 

måste tillsynsmyndigheten fråga sig hur den ska hantera information som blivit genererad utifrån 

Safety-II samtidigt som avståndet mellan föreskrivet och praktiserat arbete kanske inte förändrats. När 

tillsynsmyndigheten får insyn och tillgänglighet till de tidigare exemplifierade 9,999 av 10,000 fall 

som Hollnagel (2014) beskriver kan den tillståndsgivande myndigheten teoretiskt bli exponerad för en 

betydande mängd information den inte tidigare fått ta del av.  

 

Denna information grundar sig i stor grad på utfört praktiserat arbete med alla tillhörande variationer i 

utförande, avvikelser och eventuella förseelser som tidigare legat utanför tillsynsmyndighetens 

synvinkel. Det bör göras ett omsorgsfullt ställningstagande från tillsynsmyndighetens sida för att 

säkerställa att en rättvisekultur appliceras, i linje med teorin bakom Just culture (Dekker, 2009) i 

tillägg till EU-förordning (EU) nr 376/2014 gällande rättvisekulturperspektiv vid 

informationshantering (EU, 2014). 

6.2 Möjligheter att arbeta utifrån Safety-II vid tillsyn 

Hittills har potentiella utmaningar med Safety-II vid tillsynsarbete diskuterats, nedan presenteras 

möjligheter, både genom tendenser till utvecklingsmöjligheter samt mer påtagligt konkreta delar ur 

Safety-II applicerbara vid tillsynsarbete. 

6.2.1 En diskret transformation av Safety-I 

Av intervjuerna framgick det att tillsyn inte längre handlar om fingerpekning. Det går nästan att tyda 

tendenser till ett diskret skifte i säkerhetstänkande. En öppnare kommunikation mellan TS och 

verksamhetsutövare beskrivs ha förmåga att gynna säkerheten där inspektörerna menade att tillsyn i 

allt högre grad idag handlar om en dialog med tillståndshavaren. Särskilt en skildrad förståelse för ett 

större helhetsperspektiv vid granskning av en verksamhet, kan ses som en utveckling där som Senge 

(1995) beskriver systemperspektivet genom att enskilda element inte kan bidra till en förklarande 

helhet. Detta skifte skulle kunna tolkas som en begynnande ansats mot Safety-II. Bland inspektörerna 

förklarades att en utveckling och skifte i tillsyn redan sker och definitivt kommer fortsätta att ske 

framöver. Med en ständig utveckling hos människor, teknik och organisationer behöver tillsyn även 

spegla detta. För att kunna betrakta verksamhetsutövare som en fungerande helhet likt ett MTO-

system där alla beståndsdelar verkar tillsammans behöver tendenserna till en transformation av 

Safety-I att fortskrida. Safety-II med dess förespråkande av exempelvis proaktivitet kan vara en del i 

att motivera denna utveckling. Det identifierades verktyg som redan idag används som ett 

komplement till Safety-I; SMS, SPI och tillbudsrapportering, vilka diskuteras närmare i 6.3.1.  
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På frågan om ökad, eller mer frekvent, tillsyn kan ses som synonymt med ökad säkerhet svarade alla 

inspektörer att det påståendet inte stämde. Uppfattningen var att när en verksamhetsutövare nått en 

acceptabel grad av säkerhet ger en ökad frekvens av tillsyn inte längre någon avkastning för 

säkerheten. Ett exempel av lägre frekvens av tillsyn var en tillståndshavare som blev inspekterad 

endast vart fjärde år för en genomgående kontroll av verksamheten. Detta med bakgrund i att 

riskanalysen av verksamheten bedömde att den fungerade säkert. Som nämnt tidigare går det att dra 

paralleller till det Hollnagel (2014) beskriver som en tillsynsparadox. När kvantifiering av säkerheten 

sker genom mätningar av vad som går fel, nås tillslut en nivå hos säkra organisationer där det inte 

finns något kvar att mäta – eller utöva tillsyn på – iallafall i meningen av tillsyn ur ett Safety-I-

perspektiv. Hollnagels (2014) tillsynsparadox kan vara med och förklara varför inspektörer uttrycker 

en känsla av oklarhet i varför de ska arbeta med mer tillsyn hos tillståndshavare som redan är 

godkända och erkända att ha en hög nivå av säkerhet. Detta kan samtidigt tolkas vara ett erkännande 

från inspektörernas sida att det blir svårare och svårare att leta fel när det finns färre saker att granska 

och att tillsynsarbete eventuellt behöver skifta fokus. 

 

I och med detta följer en typ av naturlig utveckling att börja se på andra delar av verksamheten vid 

tillsyn, till exempel proaktiva. Regelstyrd tillsyn har i viss grad omvandlats till målstyrd och det 

nämndes att även om ansatsen till säkerhetsanalys vid tillsyn idag fortfarande handlar om traditionella 

listor med punkter som rör tillståndshavarens regelbaserade krav, finns nu även typer av rådgivande 

aspekter inkluderade. Ur diskussionen med inspektörerna noterades att i de fall en tillståndshavare 

själv sätter upp högre krav än de grundläggande föreskrifterna för verksamheten, är det 

tillsynsmyndighetens skyldighet att utöva tillsyn på den högre nivån. Detta tyder på en typ av 

följsamhet från tillsynsmyndighetens sida och ett steg från den tvåvärdiga skalan för bedömning. 

Däremot kan aldrig Transportstyrelsen som utgångspunkt ställa högre krav än vad som står i EASA, 

et sådant tillägg måste med andra ord initieras av verksamhetsutövaren.  

 

Från en inspektör särskilt belyses även uppfattningen att handlingsfrihet främjar säkerhetsutförandet 

och att vid olycksprevention behöver människor få lov att agera utanför de normala och förväntade 

premisserna. Det betonas samtidigt att denna handlingsfrihet inte får betyda att bestämda 

tillvägagångssätt bryts utan det bör ske inom rimliga ramar och snarare verka som ett spann av 

variation. Detta kan på god grund ses som en tendens mot Resilience där förmågan att anpassa sig till 

avvikelser utanför systemets grundförutsättningar och att tänka utanför boxen är det som 

kännetecknar Resilience (Dekker & Lundström, 2007).  

6.2.2 Dialog med tillståndshavare 

Att utöka dialogen med tillståndshavarna i mån av att försöka minska gapet mellan föreskrivet arbete 

och praktiserat arbete utgör en möjlig riktning mot Safety-II. Som Westlander (1993) beskriver har 

beslutsfattare benägenhet att lägga vikt på hur ett arbete borde se ut och arbeten föreskrivs endast 

baserat på en uppfattning om hur det i praktiken ser ut eller bör utföras. Föreskrivet arbete vad gäller 

tillsyn blir svårt att omsätta i praktiken där en misskommunikation mellan hur paragrafer ska tolkas 

och följas mellan tillståndshavaren och inspektören likt en nedåtgående spiral kan uppstå. Då just 

öppenheten mellan tillståndshavare och inspektör utpekades som en grund för en god tillsyn, talar ett 

minskat glapp mellan föreskrivet och praktiserat arbete som en möjlighet för att kunna mötas i dialog 

kring säkerhetsparagrafer. Fortsätter man att minska gapet mellan föreskrivet och praktiserat arbete 

skulle det generera ett rikare utbyte mellan båda parter och gynna säkerhetsarbetet.  
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6.2.3 Kompetens och attityd inom myndigheten 

Kompetenscentret för HF/MTO vid Transportstyrelsen är en pekpinne för att möjligheter och kunskap 

kring Safety-II ligger nära. Inom Transportstyrelsen som sådan finns det uppmärksammat att djupare 

kunskap är nödvändig för ett framtida arbete och ansats mot Safety-II. Vidare var attityder kring 

Safety-II genomgående positiva bland inspektörerna gällande innebörden av perspektivet, vilket 

framkom vid intervjuerna. Utmaningen ligger i att kunna implementera detta som ett komplement till 

de regelverk som styr det sätt de arbetar efter idag. Det förmedlas även en förståelse av att det är 

komplext med olyckor och att finna orsaken till dem, på grund av en ständig interaktion mellan 

människa, teknik och organisation. Detta indikerar att inspektörerna förstår innebörden av en högre 

grad av komplexitet i dagens system, vilket tyder på en mottaglighet för andra arbetssätt än det 

traditionella, som innefattar att felsöka och arbeta åtgärdande.  

 

Att därmed linjära koncept som domino- och schweizerostmodellen eventuellt bör anpassas, påtalades 

ytterligare vid en diskussion med inspektörerna kring framtiden inom tillsyn. Uppfattningen var att i 

en värld med människor och teknik i ständig utveckling behöver tillsynen hänga med i detta. Utifrån 

det Dekker et al. (2011) skriver om komplexitet ur olycksperspektiv vad gäller att utreda ett 

misslyckande, krävs det i ett framtidsperspektiv förflyttat fokus från att söka efter isolerade faktorer 

till en händelse och istället anamma nya perspektiv.   

 

Med bakgrund i de positiva attityderna till förändring som gick att se bland inspektörerna är det 

centralt att också involvera inspektörerna själva i hur en implementering av Safety-II skulle kunna 

bedrivas. Genom spridning av kunnande och engagemang som participation kan generera enligt 

Bruzelius & Skärvad (2004) finns det skäl att tro att det kan underlätta införandet av Safety-II om 

inspektörerna själva är med och utvecklar arbetet. 

6.3 Beståndsdelar i Safety-II applicerbara vid tillsyn 

Det här arbetet har så långt diskuterat utmaningar och möjligheter med att arbeta utifrån Safety-II vid 

tillsyn. Hittills i diskussionen har Safety-II behandlats som ett enhetligt begrepp. Nedan följer några 

ur teorin hämtade beståndsdelar i Safety-II-perspektivet, tendenser till proaktivitet och möjlighet att 

hantera oförutsedda händelser – Resilience, kopplade till resultatet. Frågeställningen undersöks 

genom analys av resultatet för att därmed utröna ansatser och beståndsdelar i Safety-II som kan vara 

applicerbara i ett praktiskt tillsynsarbete vid en tillsynsmyndighet. Nedanför presenteras de hos 

Transportstyrelsen upptäckta befintliga Safety-II-ansatser samt de som till viss grad har 

uppmärksammats, och är möjliga att vidareutveckla i ett tillsynsarbete. 

6.3.1 Verktyg för proaktiv utveckling  

Proaktivitet är en av byggstenarna i Safety-II, och en beståndsdel som kan bidra till ett Safety-II-tänk 

vid tillsynsarbetet är de befintliga arbetssätt som kan tolkas vara proaktiva. Som nämnt tidigare 

identifierade vi utifrån samtal med inspektörerna följande verktyg för främjande av proaktivitet: 

 

o SMS – Safety Management System 

o SPI – Safety Performance Indicator 

o Rapportering av tillbud och nästan-händelser  
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SMS fungerar som ett förebyggande tillägg i tillsynsspektret där risker ska identifieras internt inom 

verksamhetsutövaren för att sedan granskas av TS. Detta bidrar till en hög grad av proaktivitet vad 

gäller att låta tillståndshavaren själv identifiera risker samt sätta upp målsättningar för säkerheten. Att 

utföra tillsyn på tillståndshavarens egen identifiering av risker är ett steg och möjlighet i arbetet med 

att röra tillsynen mot ett Safety-II-tänk där kvalitetsutveckling snarare går före felsökning. 

 

SPI behandlar flera olika säkerhetsaspekter hos en verksamhet. Det kan vara egenskaper hos 

ledningssystem och förmågan att kommunicera säkerhet genom olika led i verksamheten. Detta kan 

bidra till en gedignare säkerhetsbild där fler ”mjuka” komponenter diskuteras och kan med fördel 

fortsätta bidra till reflektion av nya dimensioner av säkerhet. 

 

Rapportering av tillbud kan generera information som kan användas som ett verktyg för analys, dels 

genom att åtgärda problem men även för att proaktiva förebygga att liknande situationer uppstår igen. 

För att rikta hanteringen av rapporter mer proaktivt bör informationen i första hand behandlas genom 

att förebyggande vidareutveckla system eller komponenter som kan tänkas generera liknande 

incidenter, snarare än att endast åtgärda ett grundfel.   

 

Även om det går att hävda att dessa är proaktiva verktyg som främjar Safety-II kan dessa system 

också utgöra ett verktyg för tillsynsmyndigheten att planera resurser. Det är angeläget att dessa 

befintliga verktyg används som tillsynsmedel för att främja proaktivitet hos verksamhetsutövare samt 

för att koordinera de interna analysredskapen inom TS.  

6.3.2 Uppmärksammande av Resilience vid tillsyn 

Som nämnt tidigare går det att skönja en tendens till en utveckling där tillsynsmyndigheten och 

inspektörerna, iallafall hos tillståndshavare kategoriserad i en låg riskkategori, börjar röra sig utanför 

det traditionella Safety-I-spektret. Även om det troligtvis är en bit bort från ett mer renodlat 

Resilience-tänk, går det ändå att dra paralleller. Det är dessa mindre nyanser av Safety-II-tänkande 

som är rimliga att i första hand kunna tillämpas vid tillsyn. Detta kan tänkas göras genom frågor som 

ligger i linje med förmågan att upptäcka, begripa och anpassa sig till avvikelser och störningar som 

faller utanför ett systems grundläggande förutsättningar (Hollnagel et al. 2006). Tabell III 

exemplifierar frågor som skulle kunna användas i en utveckling mot att belysa tillsynsarbete genom 

vad som fungerar väl. Frågorna i tabellen är baserade på Hollnagels (2014) beskrivning av arbete 

genom vad som fungerar väl. 

Tabell 3. Exempel på frågor av Resilience-natur. 

Frågekategori Tänkbar diskussion för belysning av Resilience- och Safety-II-aspekter 

Villkor Vilka förhandsvillkor till arbetet måste ofta uppfyllas? 

  Finns det något som man ofta måste tolerera eller vänja sig vid i det vardagliga 

arbetet? 

Planering I vilken utsträckning är arbetet rutinbaserat kontra att arbetet kräver en hög 

grad av improvisation? 

  Hur förutsägbart är arbetet och arbetsförhållandena? 
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Förutsättningar Finns det element som samtliga inblandade bara tar för givet i arbetet? 

  Vad gör man när information saknas eller när det inte går att få tag på 

nödvändiga människor eller resurser? 

Kompetens Vilka färdigheter/kunskaper krävs? 

  Vilket är det mer fördelaktiga sättet att utföra arbetet på? 

Flexibilitet Hur ofta måste man ändra på arbetssättet? 

6.4 MTO-komponenter vid tillsyn utifrån Safety-II 

För att kunna illustrera strukturerna i komplexa system och få möjlighet att kunna analysera dessa 

som en helhet såväl som att lägga en grund för att förbättra eller omforma systemen kan en MTO-

modell användas. Till denna studie ansågs de modeller presenterade i teorin inte fullständigt 

applicerbara och istället valdes som utgångspunkt i det aktuella problemområdet en mer 

grundläggande MTO-modell. En sådan modell hjälper att belysa relationen mellan subsystemen M, T 

och O samt arbetsaktiviteten ur ett systemperspektiv vilket tidigare tydliggjordes genom illustrationen 

i figur 10. Nedan diskuteras resultatet ur ett MTO-perspektiv för att belysa möjligheter och 

utmaningar med att arbeta med Safety-II inom en tillsynsmyndighet. Utgångspunkten är en 

presentation av vad som inbegrips i de olika komponenterna. 

 

Komponent M, människan, ses som inspektören i tillsynsmyndigheten. Inspektören fungerar som 

navet i myndigheten då det är M som fattar slutligt beslut gällande verksamheters tillståndsutförande 

med underlag från T och riktlinjer från O. M ges i viss grad tolkningsutrymme kring hur paragraferna 

kan inspekteras och bedömas. Möjlighet att anamma delar av en utveckling mot Safety-II kan 

identifieras via redan tillgängliga verktyg som exempelvis SMS. Samtidigt kan inspektören ha brist på 

kunskap eller information kring hur Safety-II kan appliceras i sitt dagliga tillsynsarbete.  

 

Komponent T, teknologin, kan betraktas som tekniska hjälpmedel som exempelvis audit reports och 

SMS vilka underlättar och bereder dataunderlag för bedömning vid tillsyn. Utveckling av exempelvis 

SMS för att få tillgång till mer information i samband med tillsyn, är ett steg och sätt att närma sig en 

komplettering av Safety-II-perspektivet. En utveckling av tekniska hjälpmedel mot en Safety-II-

anpassning är likväl så viktig som utvecklandet inom andra dimensioner som kunskap och reglering.  

 

Komponent O, organisationen, utgörs av övergripande reglerande organ som EASA. O lagstadgar 

regelverk och paragrafer som Transportstyrelsen och inspektörerna måste följa vid tillsyn. 

Näringsdepartementet och andra överordnade organisationer måste komma med riktlinjer genom att 

införa Safety-II som arbetsmål i regelverk. Sett på tillsyn och Safety-II ur ett helt MTO-system, sätter 

O regler för M. O sätter även riktlinjer för T när O i hög utsträckning även reglerar krav på system 

och tekniska hjälpmedel vid tillsyn. SMS kan därmed även ses som en organisatorisk resurs. Ett 

ansvar ligger på O vad gäller säkerhet och ett potentiellt sätt att arbeta mot Safety-II då O är det 

element som förändrar sättet att föreskriva tillsynsarbete. Organisationen som reglerande organ kan 

exempelvis bidra till en syn där människorna i systemet ses som resurser, inte risker och minska gapet 

mellan föreskrivet och praktiserat arbete samt ge riktlinjer för utbildning i relation till Safety-II. 
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6.5 Interaktion mellan MTO-komponenter för att främja Safety-II 

Teorin i avsnitt 3.9.2 visar att det finns flera MTO-modeller som är kapabla att belysa en rad 

varierande problemområden. Trots att exempelvis Rollenhagens modell (1997) är karaktäristisk för 

säkerhetsarbete valdes den att inte appliceras till detta arbete eftersom modellen främst fokuserar på 

analys av olyckor och avvikelser. Modellen bedömdes därmed inte i någon betydande grad bidra till 

att belysa undersökningens syfte då det avsågs undersökas möjligheter och utmaningar med Safety-II 

vid tillsynsarbete, snarare än olycksrisker. Istället valdes som utgångspunkt i det aktuella 

problemområdet en mer grundläggande MTO-modell, som beskriven tidigare i figur 10.  

 

Två interaktioner belystes översiktligt i modellen genom konceptualisering av möjliga ansatser för en 

tillsynsmyndighet i det fortsatta arbetet mot Safety-II. För att illustrera hur en tillsynsmyndighet 

skulle kunna fortsätta ett utvecklande av arbetssätt mot Safety-II vid tillsyn belyses här de ingående 

MTO-komponenternas interaktioner.  

 

Den första interaktionen rör tillsynsmyndighetens egna kompetens och interna arbete i ett utvecklande 

mot Safety-II som beskrivet i figur 12. Den andra interaktionen (beskrivet i figur 13) rör hur 

tillsynsmyndigheten i en utveckling ska kunna interagera externt med en verksamhetsutövare genom 

ett Safety-II-perspektiv. Att få de interna M-T-O-elementen att börja arbeta mot Safety-II är den första 

utmaningen för tillsynsmyndigheten. Illustrationen i figur 12 ger en tolkning av tillsynsmyndighetens 

egna möjligheter att etablera ett Safety-II-tänk.  

 

Det har tidigare i diskussionen (avsnitt 6.1 till och med 6.3) identifierats ett antal utmaningar, 

möjligheter och beståndsdelar i Safety-II, tillämpbara inom tillsynsarbetet. Tidigare nämnda aspekter, 

exempelvis kompetensutveckling gällande Safety-II, ökad dialog med tillståndshavare och proaktiva 

verktyg vid tillsyn, bör fastslås och befästas internt vid tillsynsmyndigheten innan 

tillsynsmyndigheten börjar arbeta utifrån ett Safety-II-perspektiv mot en verksamhetsutövare. Detta 

kan ske parallellt medan Safety-I-perspektivet fortfarande utgör grunden i tillsynsarbetet mot 

verksamhetsutövarna. Inspektörerna (M) tillsammans med andra personer inom myndigheten måste 

bland annat i ett första steg förstå vad Safety-II-konceptet handlar om. För att stödja upp detta bör 

organisationen (O) stödja Resilience. Identifiering och utveckling av de interna systemen som SPI 

samt utbildning av personal i hur man arbetar proaktivt mot att förhindra olyckor är centralt. Ett 

MTO-system som internt interagerar för främjande av Safety-II är en möjlig startpunkt för 

tillsynsmyndigheten. 

 

I skärningspunkten mellan tillsynsmyndigheten (O), inspektörerna (M) samt ett utvecklande av 

tekniska stöd för Safety-II och Resilience (T) börjar ett arbete för att etablera Safety-II som koncept 

vid tillsyn. 
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Figur 12 illustrerar hur det interna arbetet med Safety-II sker parallellt som Safety-I-perspektivet 

fortfarande utgör grunden i tillsynsarbetet mot verksamhetsutövaren.  

 

I den andra interaktionen har Safety-II förflyttats från att vara en intern utvecklingspunkt i 

tillsynsmyndighetens interna MTO-system till att börja komplettera Safety-I i tillsynsarbetet. I en 

utveckling kan nu tillståndshavaren interagera med den externa verksamhetsutövaren genom både ett 

Safety-I och ett Safety-II-perspektiv som beskrivet i figur 13. 

 

 

 
 

Figur 13. MTO-modell för konceptualisering av tillsynsverksamhetens externa interaktion med en verksamhetsutövare 

genom ett Safety-II-perspektiv i tillägg till ett Safety-I-perspektiv. 

Det är när det egna interna MTO-systemet har kunnande, (M) om tekniskt (T) stöd för etablerade 

föreskrifter och mål (O) med Safety-II-arbete, som det interna systemet kan börja interagera med ett 

annat externt system – verksamhetsutövaren – genom ett Safety-II-perspektiv.  
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Figur 12. MTO-modell för konceptualisering av tillsynsverksamhetens interna interaktion 

för att främja Safety-II parallellt med tillsynsarbete genom ett traditionellt Safety-I-

perspektiv. 
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Noteras bör att interaktionen genom ett Safety-I-perspektiv mellan tillsynsmyndigheten och 

verksamhetsutövaren kontinuerligt fortskrider. Skillnaden är nu att tillsynsmyndigheten kompletterar 

det traditionella Safety-I-perspektivet med delar av Safety-II. 

 

Det kan betonas att verktyg för proaktiv utveckling samt diskussioner och uppmärksammande av 

Resilience (beskrivet i avsnitt 6.3) är de grundläggande beståndsdelar som är rimliga att tillämpa vid 

en första ansats att börja arbeta gentemot en verksamhetsutövare utifrån Safety-II.  

 

För att summera MTO-samspelet lyfts här två huvudpoäng. Det första är att utvecklandet av Safety-II 

internt behöver befästas vid tillsynsmyndigheten innan man börjar arbeta externt med Safety-II mot 

en verksamhetsutövare. Den andra poängen är ett förtydligande av att Safety-II är tänkt att 

komplettera ett redan fungerande och befäst tillsynsarbete grundat i Safety-I.  

6.6 Metoddiskussion  

6.6.1 Reliabilitet, validitet och etiska aspekter 

För att nå god reliabilitet i undersökningen ämnades intervjufrågorna ställas på ett konsekvent sätt 

genomgående vid samtliga intervjuer. Oundvikligen skedde viss variation i utförande av intervjuerna 

vad gäller plats, uppgiftslämnarens förkunskaper kring Safety-II samt intervjuledarnas successivt 

ökade kunskap om problemområdet under undersökningens gång. Likt Jacobsen (2002) beskriver sker 

en successiv ökning i kunskapsnivå hos författarna inom problemområdet. Detta kan tänkas innebära 

att intervjuer som gavs längst fram i undersökningen ställdes på ett modifierat sätt då intervjuledarna 

hade större kunskap om den information som söktes (Jacobsen 2002). Med bakgrund i användandet av 

intervjuguiden som fundament för datainsamlingen i tillägg till försök från intervjuledarnas sida att 

vara konsekventa i intervjutekniken bör dock reliabiliteten i undersökningen bedömas som acceptabel. 

 

Intervjuguiden bidrog tänkbart även positivt till studiens inre validitet där utformningen och frågornas 

följd skapats för att svara mot undersökningens syfte och frågeställning. Samtidigt framkom efter ett 

antal intervjuer att vissa av intervjufrågorna var för otydliga för att användas då uppgiftslämnarna inte 

klart och tydligt förstod vad frågan innebar. Otydlighet i intervjufrågorna hade kunnat undvikits 

genom att till exempel testköra intervjuguiden flera gånger innan datainsamlingen påbörjades. En 

annan aspekt som kan tänkas ha påverkat studiens validitet är att inspektörerna redan innan 

datainsamlingen påbörjades givits information om att intervjuerna rörde Safety-II-begreppet. Detta 

kan ha bidragit till att vissa frågor och svarsuppgifter härleddes till begreppet i intervjun även om 

dessa i utgångspunkt egentligen inte innehöll någon karaktär av Safety-II. Detta kan ha påverkat 

resultatet då uppgiftslämnarna hade en viss förväntning på de frågor som ställdes. 

Etiska aspekter sörjdes för genom att tydligt informera uppgiftslämnaren innan intervjun att 

inspelning av intervjumaterial endast skulle ske vid dennes godkännande. Vidare tydliggjordes det om 

uppgiftslämnarens konfidentialitet genom studien, och förklarades att rapportens resultat helt skulle 

utelämna uppgifter med möjlig koppling till specifik individ. Detta kan rimligtvis ha bidragit till mer 

uttömmande svar hos inspektörerna och därmed en större och mer gedigen resultatplattform. Det 

övergripliga syftet var innan påbörjad intervju inbegripet och trots ett som tidigare beskrivs i 4.2.2, 

försök till försiktigt närmande av Safety-II-begreppet under intervjun, var samtliga uppgiftslämnare 

aldrig undanhållna studiens syfte och problemområde.  
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Rörande yttre validitet och generalisering finns det i viss mån skäl att tro att denna undersökning 

skulle kunna ge en indikation till hur tillsynsmyndigheter inom det övriga europeiska 

luftfartssamarbetet ser på frågeställningen. Ett icke-slumpmässigt urval kan inte presentera en full 

generalisering till andra sammanhang, men grundat i en hög grad av harmonisering (Europeiska 

Kommissionen, 2017) bland medlemsländerna och tillhörande tillsynsmyndigheter inom EASA kring 

gemensamma EU-lagar och luftfartsregelverk är det inte otänkbart en viss överförbarhet mellan 

länderna vad gäller synen på problemområdet kan finnas.  

6.6.2 Bortfall  

En eventuell svaghet i urvalet är ett antal uteblivna intervjuer med inspektörer från sektionerna som 

arbetar mot flygtrafiktjänst, flygutbildning samt helikopter och allmänflyg. För en fullgod 

generalisering hade det varit önskvärt med empiri från samtliga sektioner inom Sjö- och 

luftfartsavdelningen vid Transportstyrelsen. Lufttrafiktjänsten som bland annat rör flygledning anses 

ha kommit långt i arbetet med Safety-II. Detta kan exemplifieras genom att grundaren av Safety-II-

konceptet, Erik Hollnagel, inom luftfartssektorn allra först publicerade sina teorier om Safety-II 

applicerat på luftfart i ett dokument utgivet av Eurocontrol10 som verkar inom luftftrafiktjänst i 

Europa (Hollnagel et al. 2013). Datainsamling från sektionen som rör flygtrafiktjänst vid 

Transportstyrelsen uppskattas ha kunnat bidra med gynnsamma data till undersökningen. Ett icke-

slumpmässigt urval och bortfall av ett antal urvalsenheter bidrar därmed oundvikligt till viss 

minskning av den yttre validiteten (Jacobsen, 2002). Samtidigt gör harmoniserade riktlinjer för 

tillsynsarbete hos de olika sakområdena vid Transportstyrelsen att bortfall från undersökningen inte i 

avgörande grad anses ha påverkat resultatet. Slutsatserna i undersökningen bör vara godtagbara inom 

Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning trots nämnda urvalsbortfall.  

  

                                                      
10 Eurocontrol är en europeisk organisation som kontrollerar och dirigerar luftrummet över delar av Europa. Eurocontrol 

arbetar i nära samarbete med EU-länderna och EASA men är inte ett EU-organ (Eurocontrol, 2017). 
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7. Slutsats och vidare forskning 
I denna del presenteras huvuddragen ur resultat och diskussion samt de punkter som urskilts vad 

gäller utmaningar och möjligheter att arbeta utifrån Safety-II vid tillsyn för att svara mot syfte och 

frågeställningar. 

  

Den här uppsatsen har belyst flera utmaningar och möjligheter med att jobba med Safety-II vid tillsyn. 

Safety-II-konceptet är framtaget för att komplementera ett redan fungerande säkerhetssystem. Givet 

att myndigheter i framtiden ska kunna implementera och arbeta utifrån ett Safety-II-perspektiv i sin 

tillsyn måste fenomenet klargöras och studeras. 

Resultatet och diskussionen klarlägger ett flertal utmaningar som en tillsynsmyndighet behöver möta 

för en förutsättning att kunna arbeta utifrån Safety-II vid tillsyn. Undersökningen har identifierat 

följande utmaningar rörande hur tillsynsmyndigheter i framtiden kan arbeta med koncept som Safety-

II i tillsynsarbetet:  

o En första premiss för att kunna arbeta med Safety-II är att det står i styrande regelverk. 

o Definition och kunskap kring begreppet Safety-II måste utvecklas. 

o Det kan vara resurskrävande att fullt ut tillämpa Safety-II. 

o Tillsyn är i sin natur främjare av föreskrivet arbete vilket skulle kunna strida mot 

möjligheterna för tillsynsmyndigheten att kontrollera praktiserat arbete. 

o Bedömningen av tillståndshavare är i någon utsträckning fortfarande tvåskalig. Antingen är en 

verksamhetsutövare godkänd eller inte, vilket inte fullständigt ligger i linje med Safety-II. 

o Tillsynsmyndigheter är eventuellt för byråkratiskt långsamma för att kunna svara mot den 

proaktiva styrning som Safety-II-perspektivet kräver. 

o När en tillståndsgivande myndighet får tillgång till 9,999 av 10,000 fall av praktiserat arbete 

finns en risk att tillståndsmyndigheten blir exponerad för betydande variationer i utförande, 

avvikelser och eventuella förseelser som tidigare legat utanför tillsynsmyndighetens 

synvinkel. Detta Pandoras-ask-fenomen måste tillsynsmyndigheter och beslutande organ 

omsorgsfullt ta i beaktning i relation till en rättvisekultur. 

 

Samtidigt lyfter studien fram ett antal möjligheter: 

 

o Det sker eventuellt redan en diskret transformation av Safety-I. 

o En idag ökad dialog med tillståndshavare är en tendens till rörelse mot Safety-II. 

o Kompetens gällande Safety-II finns redan tillgänglig hos tillsynsmyndigheten och attityden 

hos inspektörer till en eventuell anpassning är generellt positiv. 

 

Studien identifierade även två tillämpbara beståndsdelar i Safety-II som kan appliceras på 

tillsynsarbetet. Dessa är tänkbart en första utgångspunkt för en tillsynsmyndighet i arbetet mot Safety-

II. En första tillämpbar beståndsdel är de redan befintliga verktyg för proaktivt arbete som exempelvis 

SMS, SPI samt tillbudsrapportering som tillsynsmyndigheten bör utveckla och tillvarata. Den andra 

beståndsdelen av Safety-II som kan tillämpas är uppmärksammande av Resilience-aspekter vid 

tillsynsarbetet hos en verksamhetsutövare.  
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Genom en övergripande konceptualisering av ett MTO-system applicerat på en tillsynsmyndighet 

kunde studien illustrera interaktionen av ingående element hos tillsynsmyndigheten för att arbeta med 

Safety-II internt för att sedan arbeta med Safety-II externt mot en verksamhetsutövare. MTO-

modellen illustrerar hur tillsynsmyndigheten först i en andra fas kan börja interagera med 

verksamhetsutövare utifrån delar av ett Safety-II-perspektiv, parallellt som det kontinuerliga arbetet 

baserat på ett rådande Safety-I-perspektiv fortgår.  

 

En tillståndsmyndighet som Transportstyrelsen utgör en betydande hörnsten i säkerhetsarbetet inom 

luftfart och bör omsorgsfullt rikta uppmärksamhet mot en annorlunda säkerhetsansats som Safety-II. 

Det krävs att organisationen först uppmärksammar och successivt anammar och förmedlar konceptets 

verkliga innebörd innan det kan appliceras. Ska Safety-II i framtiden kunna utvecklas till ett beprövat 

arbetssätt för att främja säkerhet måste den praktiska tillämpningen av dess arbetssätt konkretiseras. 

 

Med bakgrund i undersökningens belysning från en tillståndsgivande verksamhets perspektiv är ett 

förslag till fortsatta studier att även inkludera en verksamhetsutövandes syn på Safety-II vid 

inspektion. 
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Bilaga A - Intervjuguide 

 

1. Inledning 

 

1.1 Presentation och syfte 

 

Vi som genomför intervjuerna heter Oscar Arman och Klara Hall och studerar vid 

Magisterprogrammet i Ergonomi och Människa, Teknik och Organisation vid Kungliga 

Tekniska högskolan i Stockholm. 

 

Med bakgrund i ett intresse för Human Factors kopplat till luftfart, har vi som avslutande del 

av vår utbildning valt att studera en tillsynsmyndighet inom luftfart där vi planerar att 

undersöka olika sätt att arbeta med säkerhets- och tillsynsarbete. Den här intervjun kommer 

utgöra en del av vår uppsats och exjobb som syftar till att undersöka olika 

säkerhetsperspektiv av tillsynsarbete inom luftfart. 

 

1.2 Etik 

 

Intervjuobjekten kommer genom uppsatsen vara anonyma. Personer som blir intervjuade har 

rätt att avsluta en intervju närsomhelst och får gärna göra avbrott under intervjuns gång om så 

önskas. Samtycke till inspelning skall ske innan intervjuer eventuellt kommer spelas in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

2. Frågeguide 

 

2.1 Övergripande frågor  

 

- Berätta om din bakgrund på Transportstyrelsen och tidigare uppdrag inom 

säkerhetsarbete. 

- Hur många år har du jobbat på TS? 

- Tidigare erfarenhet av arbete inom luftfart? 

- Uppdrag inom säkerhet av andra domäner? 

 

2.2 Tillsynsarbete och säkerhet 

 

- Beskriv med egna ord vad tillsynsarbete går ut på? 

- Vad är syftet med tillsynsarbete? 

 

- Vilka större steg och processer involverar ditt arbete som inspektör? 

 

- Vad karaktäriserar ett gott tillsynsarbete? 

 

- Vad karaktäriserar ett gott säkerhetsarbete hos en tillståndshavare? 

 

- Hur stort inflytande har ni inspektörer på utformandet och genomförandet av 

tillsynen? 

- Finns det tolkningsutrymme i riktlinjerna för tillsynen? 

 

- I vilken grad har tillsynsarbete förändrats under din tid som flyginspektör? 

- Vad har förändrats? 

 

- Vad tänker du är nästa steg i utvecklingen av tillsynsarbete inom europeisk/svensk 

luftfart? 

 

- Vi har förstått att det inom europeisk luftfart eventuellt sker en utveckling från 

regelstyrd tillsyn mot målstyrd tillsyn. Hur ser du på det och vad är din tankar om en 

sådan utveckling? 

- I vilken grad sker en ändring i perspektiv på tillsyn? 

- Hur påverkar en sådan förändring ditt arbetssätt som inspektör? 

 

- Till vilken utsträckning är tillsyn synonymt med ökad säkerhet inom luftfart? 

- Till vilken grad och nivå? 

- Om EASA, TS och du fick oändliga resurser, med dagens typ av 

säkerhetsarbete, skulle man kunna lyfta säkerheten till en sådan nivå att 

olyckor i princip kunde försvinna? 



 

 

 

 

- Vad mer skulle kunna behövas för att utveckla tillsynsarbetet? 

2.3 Olyckor och perspektiv 

 

- Hur vill du beskriva begreppet säkerhet - safety? 

 

- Varför tror du att olyckor sker? 

- För att något gått fel?  

- För att något inte har gått rätt till?  

- Finns det en skillnad i att förhindra fel jämfört med att sörja för att saker går 

rätt till? 

 

- I vilken grad handlar säkerhet om att förhindra att olyckor sker - att saker går fel? 

 

- I vilken grad handlar säkerhet om att se till så mycket som möjligt går rätt? 

 

- På en skala som går från reaktivt till proaktivt, var på en sådan skala menar du att 

tillsynsarbete hamnar? 

 

- I vilken grad tänker du att säkerhetsarbete och identifiering av risker kan brytas ner i 

enskilda element som kan förklara och ge mening åt händelser? 

- Kan identifiering av risker alltid göras genom specifika orsak-verkans-

förlopp? 

- Är olyckor en linjär serie av händelser eller något annat typ av utfall? 

 

- Vad tänker du om påståendet att modern luftfart går mot en högre komplexitet? 

(Med komplexitet avses en viss grad av oöverskådlighet i ett system. På grund av t.ex. många 

beståndsdelar, element med många egenskaper och högt inbördes beroende delar kan utfall 

och resultat av ett system vara svåröverskådliga - komplexa) 

- Hur påverkas tillsynsarbete inom luftfart av ökande/minskande komplexitet? 

 

- I vilken grad innebär arbetet som flyginspektör att se efter fel i verksamheter hos 

tillståndshavare? 

- Hur stor del av tillsynsarbetet innefattar att förebygga risker och förhindra att 

saker går fel? 

 

- Vilka möjligheter ser du som flyginspektör att i din tillsyn, utöver att identifiera vad 

som kan gå fel, att också pröva att se på vilka processer som fungerar väl? 

- Att se vad som gör att ingenting verkar gå fel? 

 

- Utgör människor som arbetar i de arbetssystem som du inspekterar (flygplatser, 

lufttrafiktjänst, flygoperativ verksamhet mm.) eventuellt en risk, en resurs eller båda 

delar? 

 



 

 

 

 

- Vad kan variationer i utförandet/prestationer från människor i säkerhetssystem leda 

till? 

- Tror du att olika personers(inspektörers) subjektiva upplevelse/tolkning kan påverka 

tillsynsarbetet i analysarbetet? –I vilken grad/ på vilket sätt? 

 

(Exempel på variation kan vara piloters handlingsfrihet i luften kopplat till givna procedurer. 

I vissa fall kan avvikelser från procedurer leda till risker; i andra fall kan samma avvikelse 

avvärja risker) 

- Vilken grad av variation bör människor i säkerhetssystem ha för att prestera 

väl? 

- Vilken grad av variation kan vara gynnsamt?  

 

2.4 Safety I/II-perspektiv 

 

- Vårt arbete handlar bl.a. om Safety I- och Safety II-perspektiv. Vad känner du till om 

dessa perspektiv?  

- Har du fått någon utbildning inom Safety I/II? 

- Hur lång, omfattning och när? 

 

(Ifall intervjuobjektet ej har kännedom till Safety I/II, alternativt önskar mer information om 

Safety I/II, kommer vi isåfall att presentera kärnan i nämnda relevanta säkerhetskoncept vid 

denna tidpunkt)  

 

Safety- I brukar beskrivas som det rådande säkehetsparadigmet. Man arbetar med att åtgärda och 

förebygga olyckor. Den största skillnaden mellan dessa två synsätt beskrivs lättast som att Safety II 

innefattar att se till vad som fungerar snarare än vad som gått fel. Med detta tänk vill man ligga steget 

före och vara proaktiv i ett säkerhetsutförande då man vill kunna fokusera och utveckla system som 

faktiskt har fungerat och inte gett upphov till någon olycka. 

  

 

- Hur är det möjligt att applicera eller dra liknelser från något av dessa koncept på 

tillsynsarbete? 

 

- Under förutsättningen att vi påstår att det rådande ‘säkerhetsparadigmet’ är Safety I: 

Hur ser du på att lyfta Safety II-aspekter i eran tillsyn? 

- Vilka fördelar/nackdelar ser du med att pröva att belysa Safety II-perspektiv i 

eran tillsyn? 

 

- Vilka förutsättningar/resurser skulle behövas för att eventuellt kunna arbeta och 

implementera ett Safety II tänk inom tillsyn?  

- Vilka utmaningar kan du tänka dig kan uppstå? 

- Hur skulle Safety II kunna implementeras i ditt dagliga arbete som inspektör 

(checklistor, procedurer och undersökningsområden)? 



 

 

 

 

Exemplifiering av tillsynsarbete genom ‘Finding What Goes Right’ (Safety II):  

 

- Hur hanterar en tillståndshavare en oväntad situation när givna protokoll och 

resurser inte omfattar problemet som ska lösas? T.ex., ett avbrott, en 

brådskande uppgift, en plötslig förändring av förutsättningar, en resurs som 

saknas etc.  

- I vilken utsträckning är arbetet rutinbaserat, kontra att arbetet kräver en hög 

grad av improvisation? 

- Hur förutsägbart är arbetet och arbetsförhållandena? Vad skulle kunna leda till 

överraskningar och hur förbereder man sig för det oväntade? 

- Finns det något som man ofta måste tolerera eller vänja sig vid i det vardagliga 

arbetet? 

- Vilka förhandsvillkor till arbetet måste ofta uppfyllas? Delas dessa 

förhandsvillkor bland samtliga som är involverade i arbetet? 

- Finns det element som samtliga inblandade bara tar för givet i arbetet? 

- Vad gör man när information saknas, eller när det inte går att få tag på 

nödvändiga människor eller resurser? 

- Vilka färdigheter/kunskaper krävs? 

- Vilket är det fördelaktiga sättet att utföra arbetet? Finns det ett mer gynnsamt 

sätt att utföra det på? 

- Hur ofta måste man ändra på arbetssättet (sällan, ofta)? 

 

2.5 Övrigt/Uppföljningsfrågor 

 

- Är det något vi glömt att fråga i relation i relation till de teman som vi tagit upp under 

intervjun? 

- Är det möjligt att återkomma kort på telefon om det är något vi ytterligare vi glömt 

fråga eller behöva förtydliga? 
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