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Q2020 

• Internt projekt inom TS framtaget i Analysforum för 

luftvärdighet  

 

• Till 2020 ska medelvärdet för luftvärdighetsområdet 

ligga på eller under 20% i SPI för regeluppfyllnad 
(Lägre värde = Högre regeluppfyllnad) 

 

• Medelvärdet Tertial 3 2016: 23% 
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Liten repetition från förra året! 
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Tillsyn, vart vill vi nå? 

Organisationer som: 

• är medvetna om vikten av att arbeta med ständiga förbättringar 

• har ett väl fungerande ledningssystem 

• identifierar och hanterar befintliga och potentiella risker 

• har kontinuerlig övervakning (compliance monitoring) 

• utvärderar och mäter prestandan i organisationen och 

identifierar förbättringsområden 

• har en process för att utveckla och genomföra korrigerande 

åtgärder 

• har ett ledningssystem som är känt och implementerat i hela 

organisationen 

 

 

 

2017-03-13/27 

4 



Vad gör vi? 

• Intern vägledning för dokumentation och hantering av 

avvikelser 

 

• Information på seminarier 

 

• Fokusområden på verksamhetskontroller bl.a. 

-Internauditering, -auditörers utbildning och erfarenhet  

 

• Ökade krav på grundorsaksanalys 
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Vad gör vi? 

• Uppföljning på analysforum 

 

• Mall - Redovisning av avvikelseåtgärder 

 

• Implementering av åtgärdsplan 
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SPI, säkerhetsnyckeltal  

• Målbaserade regelverk införs eller kommer att införas 

 

• Medför att tillståndshavarna har ett krav på sig att ha 

funktioner för att identifiera och hantera sina risker  

 

• SPI, ett redskap för att mäta utvalda 

säkerhetsområden och förhållanden i en verksamhet 
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Bakgrund 

• Transportstyrelsens tillsyn ska leda till att branschens 

säkerhetskultur utvecklas 

• Ett sätt att mäta att vår tillsyn ger avsedd effekt 

• Bidrar till en bättre förståelse för säkerhetsutvecklingen 

och är ett viktigt underlag för analyser av risker 

• Information om eventuella problemområden som inte 

syns i de formella bristerna 

• Är ett komplement till den traditionella tillsynen 
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SPI-enkäten 

Huvudområden 
 

• Ledningssystem 

 

• Säkerhetspolicy 

 

• Säkerhetskultur 
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SPI-enkäten 

• SPI-enkäten fylls i efter genomförd tillsyn 
 

• Bedömning av organisationens förmåga att tillämpa de 

olika huvudområdena i SPI-enkäten 
 

• Sektionerna har själva identifierat och fastställt vilka 

tillsynstillfällen som är föremål för SPI-enkäten 
 

• Återkoppling  

(även en möjlighet att utvärdera SPI-enkätens ändamålsenlighet men 

även återkopplingen i sig, t.ex. hur det mottogs, metod och utförande etc) 
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Mentimeter fråga 

 

Vad ser ni vara den största risken i er 

organisation för att ett haveri ska 

inträffa?  
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