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Introduktion 

• Syfte:  

– Redovisa säkerhetsledningsystem i kombination med 

målbaserade regler (PBR) och målbaserad tillsyn (PBR) 

– Redovisa konkreta exempel 

– Urval och termer för helhet (Förkortningar, ENG/SVE) 

• Struktur 

– Reglerna: Struktur och exempel 

– Tillsynen: Skapa en målbild, att genomföra, arbetsflöde 

– Detaljerna 

– Utmaningarna 

– Konkreta exempel  

 



Reglerna 

• Målbaserade regler  - Performance Based Regulations (PBR)   

• Normativa regler - Compliance Based Regulations (CBR) 

 

 

 

 
PBR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CBR 



CBR i EASA-OPS 

Del CAT, Del AOC 
 

• Fuel Policy(%, tider) 

• S.O.P (Checklistor) 

• Lägsta flyghöjder 

 

 

PBR i EASA-OPS 

Del ARO, Del ORO 
 

• Reaktion på ett 

säkerhetsproblem 

• Tillståndshavares 

förmåga att hitta fara 

Reglerna – Konkreta exempel 

Specific 

Approvals 



Tillsynen - Målbild 

Vad vill vi uppnå med tillsynen? 
 

Tillsyn ska säkerställa tillståndshavarens 

aktuella flygsäkerhetsnivå och förmåga att 

upprätthålla den. 
 

Tillsyn som endast söker regeluppfyllnad 

(CBO) bygger på antagandet att  

Regeluppfyllnad = Flygsäkerhet 
 

 

 

 

 



Tillsynen - Målbild 

Målbaserad tillsyn (PBO) kompletterar ren regeluppfyllnad 

(CBO) med att säkerställa att systemen tidigt kan hitta 

faror och motverka dessa.  

 

 PBO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CBO 
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Tillsynen 

 

 

Riskbaserad tillsyn är en del av detta 

- 

Men inte allt 

- 

Industri och myndighet samverkar  

i PBR miljö 



CBR 

DO 
(Comply) 

Check 

(Audit) 

ACT 

(Correct) 

Plan 
(Rules) 



PBR 

Risk-
analys 

Komp. 
åtgärder 

Mät mot 
mål. 

Effekt. 

Samla 
data 



Ny generation av tillsyn = CBO + PBO 

Compliance-
checklistor 

Riskanalys 

Grundorsaks- 
analys  

Kompenserande 
åtgärder 

Riskbaserad tillsyn 

-Fokus (Scope) 

-Frekvens 

-Inspektioner 

Information 

Utbildning 

Mät mot mål 

Effekt av tagna 
åtgärder 

Koll på regler 

Samla data 



PBR Miljö - Detaljerna 

• Samla data, indikatorerna 

– Datadrivet i största möjliga mån 

• Hitta faror, riskanalys – Gäller både tillsyn och tillstånd. 

– Kvantitativ (datadriven) & Kvalitativ (bedömning) 

– Säkerhetskulturen  -  Förmåga att bedöma. 

• Team, Kriteria, Många olika data som vävs samman → Röd tråd 

• Tillsynen 

– Ger möjlighet att skräddarsy tillsynsplan 

– Batteri med olika typer av inspektioner ger flera mätpunkter 

– Auditfrekvens bara en av flera variabler 

• Mera samarbete myndighet – industri 

– Mycket viktig.  Stegvis process där vi kan behålla våra roller. 

 



Utmaningarna 

• Tydligare målbild från myndighet 

– Mängden regler ökar snabbt i en komplex informationsstruktur 

– Samverkan behövs! 

 AOC Manual Template. 

 En manual är inte allt, inte ens nära, men den tjänar bra som ett 

handslag mellan olika parter. Viktig för att komma vidare CBOPBO 

 Första utgåvan publicerad, klar 2016-10-15. 

 Change Templates och enklare system för manualrevisioner 

 Webb för flygoperativ information 

 Riktade brev med sammanställning aktuella frågor 

 Mera öppenhet på seminarier – Visa exempel och visa kommande 

fokusområden. 

 



Utmaningarna 

• Kulturskifte även hos oss 

– Lednings kommunikation att ge och ta ansvar (Ledning på alla nivåer) 

• Teamarbete - samverkan 

– Förmåga och stöd för bedömningar, tex av ledningssystems förmåga 

• Förhållningssätt mellan oss 

– Complainceinspektör + Sparringpartner 

• Information 

– Vikten av att få struktur i informationsflödet 

– Dela riskinformation, mera externt och bättre internt 

– Dela ”best practice” bra exempel 

– Tänk om vi informerar för lite, eller för mycket?!  

– Svårt med SPI´s? Använd hyllvara som en del av ert SMS. EPAS        



Mål 

Nå en vardag där vi gemensamt fokuserar på de största 

farorna samtidigt som vi upprätthåller compliance.  

 

 

PBO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CBO 
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Tack för att ni lyssnade 

 

 

 

* SLUT* 



Informationsflöde – Snabba regelförändringar 

Lista exempel OPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klicka för åter till föreläsning 



European Plan for Aviation Safety 2016–2020  



European Plan for Aviation Safety 2016–2020  



European Plan for Aviation Safety 2016–2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Åter 



Länkar 

• Flygsäkerhetsprogram för Sverige 

• Standardiserade Safety Performance Indicators 
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Exempel : Kontroll av kärnfunktioner i ett 

säkerhetsledningsystem 

•  VK24 AM & SM 
 

1. Vilka är de största 

riskerna i er verksamhet 

idag? (Hzrd ID+Analys) 

2. Hur vet ni det? 

3. Vilka åtgärder tar ni? 

4. Hur bedömer ni 

effekten av dessa 

åtgärder? 

 
• Management of change 

•  VK24 AM & CM 
 

1. Vilka standards följer er 

dagliga verksamhet? 

2. Hur kontrollerar ni att 

dessa standards följs? 

 Auditplan 

 Low level checklists 

3. Hur åtgärdas brister efter 

kontroller? 

4. Hur bedömer ni effekten 

av dessa åtgärder? 

• Management of change 
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Exempel på verktyg:  

Bedöma effekt av tagna åtgärder 

• Bedömning av effekt – åtgärd nr x 

– Har beslutet genomförts? 

– Hur länge har den genomförda åtgärden varit aktiv? 

– Har den nått berörda mottagare? 

– Har nya likande faror identifierats under perioden? 

– Är tid för bedömning tillräcklig? 

• Om ja – Bedömer gruppen att tagen åtgärd givit önskat resultat? 

– Behöver något justeras i tagen åtgärd? 

– Behöver faran kvarstå för aktiv åtgärd, eller kan den återgå 

i normal monitorering? 
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Exempel på verktyg:  

Grundorsaksanalys 

• Grundorsaksanalyser – Metod och målbild 
 

• Det krävs övning och vana för att göra en effektiv och 

brukbar grundorsaksanalys. 

• Håll analysen inom det område du kan kontrollera 

• Välj rimliga spår i er analys 

• Exempel ”Varför-metod” 

• Skolbok säger 5 steg ”varför”, praktik och tillämpning visar ibland att 

det krävs färre steg. 

• Flera olika modeller finns. 
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