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Sammanfattning 
Inom Transportstyrelsen pågår sedan 2021 ett tillsynsprogram kallat Proactive General 
Aviation Tillsyn (PGAT), vars syfte bland annat är att genomföra informationsåtgärder i 
samverkan med olika allmänflygorganisationer för att öka flygsäkerheten inom allmänflyget. 
För att få input till arbetet med programmet beslutades att genomföra en webbaserad 
enkätundersökning för att få en bild av hur säkerhetskulturen ser ut inom allmänflyget. Syftet 
är att ge en indikation på vad som fungerar bra och var det finns förbättringspotential i 
säkerhetskulturen inom allmänflyget.  

Undersökningen har genomförts via två webbaserade enkäter riktade mot medlemmar inom 
motorflygklubbar anslutna till KSAK (Kungliga Svenska Aeroklubben) samt medlemmar i 
flygklubbar anslutna till Svenska Segelflygförbundet. Svarsfrekvensen blev 11% (462 
personer) för KSAK och 12,5% (187 personer) för Segelflygförbundet. 

Utgångspunkten för de frågor som ställts i enkäterna är Transportstyrelsens definition av 
säkerhetskultur och som också tidigare använts vid granskning av organisationers 
säkerhetskultur i myndighetens tillsynsverksamhet. Fokus i analysen är att bedöma hur 
säkerhetskulturen ser ut inom KSAK respektive Segelflygförbundet samt eventuella 
skillnader mellan ledningsfunktioner och medlemmar för följande sju säkerhetskulturområden 
och tillhörande delaspekter:  

 Rapporterande kultur  
 Rättvis kultur  
 Lärande kultur  
 Säkerhetsengagemang  
 Kommunikation  
 Resurser och kompetens  
 Systematiskt säkerhetsarbete  

Bedömning av säkerhetskulturområden 
Svarsfrekvensen är låg i undersökningen, vilket är viktigt att beakta när man läser 
slutsatserna. Man ska därför vara försiktig med att generalisera resultaten till samtliga 
medlemmar inom KSAK respektive Segelflygförbundet. Särskilt gäller det för de medlemmar 
som inte är särskilt aktiva vare sig när det gäller att flyga eller att delta aktivt i flygklubbens 
verksamhet. Analysen av bakgrundsfrågorna gör dock att det är rimligt att nedanstående 
slutsatser är representativa för aktiva och engagerade medlemmar samt för de med 
ledningsfunktioner.   

En övergripande slutsats är att de flesta delar av säkerhetskulturen upplevs fungera bra 
(gröna) eller endast ha ett måttligt förbättringsbehov (gula) av de flesta respondenter inom 
både KSAK och Segelflyget. Men det finns också vissa delar av säkerhetskulturen som många 
tycker behöver förbättras (orange). Det finns däremot inga delar som många upplever 
fungerar så pass dåligt att de bedömts bli röda.  

Man kan konstatera att säkerhetskulturen inom KSAK och Segelflygförbundet bedöms vara 
väldigt lika. Hos båda grupperna finns vissa delsaspekter som upplevs fungera särskilt bra 
men också vissa delar som upplevs ha ett större förbättringsbehov.  
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Vilka delar upplevs fungera bra? 

För båda grupperna är det tre delaspekter som utmärker sig genom att de upplevs fungera 
särskilt bra (gröna). Det gäller följande: 

 Uppmuntran att rapportera. De flesta upplever att de uppmuntras att rapportera 
olyckor, tillbud och brister 

 Rättvis behandling. De flesta upplever inget skuldbeläggande om någon gör något fel 
eller misstag och man vågar rapportera fel och misstag eller påtala risker och brister 
utan att bli ifrågasatt. 

 Ledningens säkerhetsengagemang. De flesta upplever ett högt säkerhetsengagemang 
hos både styrelse och övriga ledningsfunktioner 

Vilka delar upplevs ha ett stort förbättringsbehov? 

För båda grupperna är det fem delaspekter som utmärker sig genom att de upplevs fungera 
sämre och som bedöms ha ett stort förbättringsbehov (orange). Det gäller följande: 

 Återkoppling. Många upplever att det brister i återkoppling till den som rapporterar 
händelser eller brister. 

 Delaktighet. Många upplever brister i hur delaktiga klubbmedlemmar är i att utveckla 
och förbättra flygsäkerhetsarbetet. 

 Extern kommunikation. Det stora förbättringsbehovet gäller enbart samarbetet med 
Transportstyrelsen i olika flygsäkerhetsfrågor som många tycker kan förbättras. 
Rapporteringen av händelser till Transportstyrelsen upplevs dock fungera ganska bra. 
Även samarbetet med sitt centrala förbund och andra flygklubbar upplevs fungera 
ganska bra. 

 Resurser när det gäller tid, personal och utrustning. Det stora förbättringsbehovet 
gäller enbart att man saknar tillräckligt med klubbmedlemmar som vill engagera sig i 
flygsäkerhetsarbete. I övriga delar tycker många att det fungerar bra. 

 Analyser. Många upplever att saknar tillgång till bra analyser av risker och orsaker till 
olyckor och tillbud 

 

Finns olika uppfattningar hos ledning och medlemmar? 

I de flesta fall har medlemmar och de med ledningsfunktioner inom båda målgrupperna en 
liknande uppfattning om flygklubbarnas säkerhetskultur. Det finns skillnader i åtta av de totalt 
18 delaspekterna. De flesta skillnader finns inom KSAK, där medlemmar upplever 
säkerhetskulturen inom flygklubben som helhet något sämre (gult) än vad ledningen gör 
(grönt). För KSAK finns skillnader i sju delaspekter: 

 Medlemmarna upplever ett större förbättringsbehov (orange) än de i ledningen (gult) 
när det gäller fem delaspekter: 

o Återkoppling till den som rapporterar 
o Kontinuerligt förbättringsarbete där skillnaden gäller uppföljning och 

återkoppling 
o Behörighet, kompetens och utbildning där skillnaden gäller tillgång till 

utbildning och fortbildning 
o Styrning och ledning av säkerhetsarbetet där skillnaden gäller struktur och 

systematik i flygsäkerhetsarbetet 
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o Tillgång till bra analyser av risker och orsaker till händelser 
 Ledningen upplever ett större förbättringsbehov (orange) än medlemmarna (gult) när 

det gäller två delaspekter: 
o Extern kommunikation där skillnaden gäller samarbetet med 

Transportstyrelsen i flygsäkerhetsfrågor  
o Resurser (tid, personal och utrustning) där skillnaden gäller antal 

klubbmedlemmar som vill engagera sig i flygsäkerhetsarbetet 

Inom Segelflygförbundet finns det endast en skillnad i uppfattning mellan medlemmar och de 
med ledningsfunktion:  

 Ledningen upplever ett större förbättringsbehov (orange) än medlemmarna (gult) när 
det gäller medlemmars delaktighet i säkerhetsarbetet.  

Avslutande kommentarer 
Baserat på de som svarat på enkäten upplever de flesta inom både KSAK och Segelflyget att 
många delar av säkerhetskulturen fungerar bra eller endast har ett måttligt förbättringsbehov. 
Detta är något förvånande med tanke på att den största delen av antal olyckor inom luftfart 
sker inom segmentet allmänflyg. Man kunde därför förväntat sig att enkätundersökningen 
visat på större brister i säkerhetskulturen än vad den faktiskt visar. En förklaring skulle kunna 
vara att det finns större brister i säkerhetskulturen inom den grupp av medlemmar som inte är 
särskilt aktiva eller engagerade i flygklubbarnas verksamhet, det vill säga inom den grupp av 
medlemmar som inte svarat på enkäten i undersökningen. Det kan dock vara en grupp 
medlemmar som är svår att nå med flygsäkerhetsinformation även för flygklubbarna själva. 
En utmaning för flygklubbarna kan därför vara att kunna nå de medlemmar som idag inte är 
aktiva eller engagerade i klubbarnas verksamhet och få dem att bli mer delaktiga i klubbarnas 
flygsäkerhetsaktiviteter. Det skulle i sig kunna förbättra säkerhetskulturen inom denna grupp 
av medlemmar. 
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1 Bakgrund och syfte 
Inom luftfart sker flest antal olyckor, som leder till dödade och skadade, inom segmentet 
allmänflyg1 (Transportstyrelsen, 2022). Det är därför viktigt att fortsätta arbeta för att öka 
flygsäkerheten inom allmänflyget. Transportstyrelsen kan bidra till detta på flera olika sätt, till 
exempel genom att påverka utvecklingen av regelverk eller inom ramen för myndighetens 
tillsyn. Exempelvis pågår sedan 2021 ett tillsynsprogram inom Transportstyrelsen kallat 
Proactive General Aviation Tillsyn (PGAT). Programmet syftar bland annat till att genomföra 
informationsåtgärder i samverkan med olika allmänflygorganisationer (Transportstyrelsen, 
2022).  

För att få input till Transportstyrelsens arbete med PGAT beslutades att genomföra en 
enkätundersökning för att därigenom få en bild av hur säkerhetskulturen ser ut inom 
allmänflyget.  

Undersökningen syftar till att ge en indikation på vad som fungerar bra och var det finns 
förbättringspotential i säkerhetskulturen inom allmänflyget. Målet är att få ett underlag för 
Transportstyrelsens och branschens fortsatta arbete med att främja och utveckla en god 
säkerhetskultur inom allmänflyget.  

 

 

 

  

                                                 
1 Allmänflyg (eng. General Aviation) är en samlingsbenämning på olika typer av luftfart som inkluderar privatflyg, skolflyg, bruksflyg och 
sportbetonad luftfart såsom segelflyg, skärmflyg, ballongflyg, hängflyg samt flygningar med ultralätta flygplan och gyrokoptrar/gyroplan 
(Transportstyrelsen, 2022). 
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2 Utgångspunkter 

2.1 Transportstyrelsens syn på säkerhetskultur 
Det finns en mängd olika sätt att definiera och beskriva säkerhetskultur2 och 
Transportstyrelsens syn på säkerhetskultur har sin utgångspunkt i dessa beskrivningar. Enligt 
Transportstyrelsens definition handlar säkerhetskultur om ”en organisations gemensamma 
sätt att tänka och agera i förhållande till risk och säkerhet, det vill säga hur en organisation 
prioriterar och faktiskt arbetar med risker och säkerhet kopplat till sin verksamhet 
(Transportstyrelsen, 2013). En god säkerhetskultur innebär att en organisation har tänkt 
igenom och dokumenterat hur risk- och säkerhetsarbetet i organisationen ska bedrivas, men 
också att all personal har kunskap om och är införstådda med hur detta arbete ska gå till och 
att alla beter sig enligt de beslutade avsikterna.  

Enligt Transportstyrelsen är det sju säkerhetskulturområden som är särskilt viktiga för att 
kunna skapa en god säkerhetskultur i en organisation. För att säkerhetskulturarbetet ska ha 
förutsättningar att bli framgångsrikt är det viktigt att samtliga sju säkerhetskulturområden 
beaktas inom ramen för tre samverkande faktorer. För det första behöver det finnas en 
säkerhetsstyrning där man tänkt igenom och dokumenterat hur risk- och säkerhetsarbetet i 
organisationen ska bedrivas. För det andra behöver personalen ha kunskap, förståelse och 
motivation att arbeta enligt vad som beskrivs i dokumentationen och för det tredje behöver 
personalens faktiska beteende överensstämma med ”vad som skrivs” och ”vad som förstås” 
(figur 1). För en mer detaljerad beskrivning av de olika säkerhetskulturområdena med 
tillhörande delaspekter hänvisas till bilaga 1.  
 

 
Figur 1. Transportstyrelsens modell för organisationers säkerhetskultur.  
 
Transportstyrelsens modell för säkerhetskultur har framför allt tillämpats inom ramen för 
Transportstyrelsens tillsyn av tillståndshavares trafiksäkerhetsrelaterade verksamhet. I denna 
undersökning är dock målgruppen medlemmar inom flygklubbar vars verksamhet kan 
beskrivas som fritids- eller hobbyverksamhet. Verksamheten skiljer sig därmed mot den 

                                                 
2 Se till exempel Reason (1997); Hudson (2003); Skriver (2004) och Haukelid (2008).   
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verksamhet som Transportstyrelsen vanligtvis utövar tillsyn mot, då de som ingår i 
verksamheten inte har en organisationstillhörighet som innebär ett förhållande mellan 
arbetsgivare och arbetstagare.   
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3 Metod 

3.1 Målgrupp och datainsamling 
Undersökningen har genomförts via två webbaserade enkäter riktade mot följande 
målgrupper:  

 Medlemmar inom motorflygklubbar anslutna till KSAK (Kungliga Svenska 
Aeroklubben)3. 

 Medlemmar i flygklubbar anslutna till Svenska Segelflygförbundet4.  

Enkäterna distribuerades som separata webblänkar till KSAKs och Segelflygförbundets 
medlemmar genom deras interna informationskanaler (till exempel infobrev till medlemmar 
och via förbundens hemsidor). Det fanns också möjlighet att besvara enkäten via en länk på 
Transportstyrelsens hemsida. Båda enkäterna innehåller jämförbara frågor men med 
målgruppsanpassad formulering på vissa frågor. Enkäten till KSAKs medlemmar var möjlig 
att besvara mellan december 2021 och juni 2022 samt för Segelflygförbundets medlemmar 
mellan maj 2022 och augusti 2022. Ett antal påminnelser förmedlades under enkätperioderna 
via respektive förbund och enkäten besvarades också anonymt vilket gör att det inte går att 
koppla ihop svar med enskilda personer.  

Totalt har KSAK och Segelflygförbundet bedömt att totalt ca 4200 personer respektive ca 
1500 personer ska ha haft möjlighet att besvara enkätfrågorna. Det totala antalet svarande som 
ingår i rapportens analys är 462 från KSAK och 187 från Segelflygförbundet5. Det ger en 
svarsfrekvens på 11% för KSAK och 12,5% för Segelflygförbundet. Det har inte varit möjligt 
att göra någon bortfallsanalys. 

I kap. 5.2 förs en diskussion om vad svarsfrekvens och bakgrund på de som svarat kan 
innebära för möjligheten att dra generella slutsatser utifrån de presenterade resultaten.  

3.2 Enkätfrågor 
Enkäterna i undersökningen består av totalt 24-27 huvudfrågor6. 17 av huvudfrågorna är 
kopplade till de säkerhetskulturområden som ingår i Transportstyrelsens modell för 
säkerhetskultur (se avsnitt 2). De flesta av frågorna om säkerhetskultur relateras till hur man 
upplever förhållanden på sin flygklubb.  

Enkäterna innehåller också ett antal bakgrundsfrågor7 och en avslutande fritextfråga med 
möjlighet att ge synpunkter på arbetet med flygsäkerhet eller ge förslag på hur 
säkerhetskulturen kan förbättras inom deras flygklubb. Enkätfrågorna till medlemmar inom 
KSAK respektive Segelflygförbundet återges i bilaga 2 och 3.   

I tabell 1 nedan framgår vilka av de enskilda enkätfrågorna som är kopplade till de sju 
säkerhetskulturområdena i Transportstyrelsens modell för säkerhetskultur. 
  

                                                 
3 Inom KSAK finns personer som har certifikat för privatflyg eller för ultralätta flygplan 
4 Inom Svenska Segelflygförbundet finns personer som har certifikat för segelflygplan 
5 Det var totalt 475 personer som svarat på enkätlänken till KSAK och 188 på enkätlänken till Segelflyget. Några av dessa uppgav dock att 
de inte var medlemmar i de aktuella förbunden och besvarade därmed inte några övriga frågor i enkäten.  
6 Antal huvudfrågor varierar beroende på om enkäten riktas till Segelflyg (24 st.) eller till KSAK (27 st.). Vissa av frågorna är följdfrågor 
som enbart visats om man angett vissa svarsalternativ. 
7 Antal bakgrundsfrågor varierar beroende på om enkäten riktas till Segelflyg (6 st.) eller till KSAK (9 st.). 
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Tabell 1  Koppling mellan enskilda enkätfrågor och olika säkerhetskulturområden. 

 
  

Rapporterande kultur

a) Att man rapporterar, kan vet vad och hur Fr. 10a-c Fr. 7a-c

b) Uppmuntran att rapportera Fr. 10d Fr. 7d

c) Återkoppling till den som rapporterar Fr. 10e Fr. 7e

Rättvis kultur

a) Rättvis behandling samt att våga rapportera Fr. 12a-c Fr. 9a-c

b) Tydlig gräns mellan acceptabelt och oacceptabelt beteende Fr. 12d Fr. 9d

Lärande kultur

a) Kontinuerligt lärande och förbättringsarbete Fr. 13a-c / Fr. 21c+d Fr. 10a-c / Fr. 18c+d

b) Anpassning sig till förändringar utan försämrad säkerhetsnivå Fr. 14a-14e Fr. 11a-11e

Säkerhetsengagemang

a) Styrelse och övriga ledningsfunktioners säkerhetsengagemang Fr. 15a+b Fr. 12a+b

b) Medlemmars säkerhetsengagemang Fr. 15c Fr. 12c

c) Medlemmars delaktighet i säkerhetsarbetet Fr. 15d Fr. 12d

Kommunikation

a) Intern kommunikation Fr. 17a-d / Fr. 18a-c Fr. 14a-d / Fr. 15a-c

b) Extern kommunikation Fr. 11a-c / Fr. 19a-c Fr. 8a-c / Fr. 16a-c

Resurser och kompetens

a) Tid, personal och utrustning Fr. 16a+c / Fr. 20a-c Fr. 13a+c / Fr. 17a-c

b) Behörigheter, kompetens och utbildning Fr. 16b / Fr. 20d-g Fr. 13b / Fr. 17d-g

Systematiskt säkerhetsarbete

a) Styrning och ledning av säkerhetsarbete Fr. 21a / Fr. 24a+b Fr. 18a / Fr. 21a+b

b) Proaktivt och reaktivt arbetssätt Fr. 21e Fr. 18e

c) Analyser Fr. 21b Fr. 18b

d) Ansvar, befogenheter och roller Fr. 22a-c Fr. 19a-c

Säkerhetskultur - Områden och delaspekter
Frågor i enkäten 

KSAK

Frågor i enkäten 

Segelflygförbundet



RAPPORT  
Säkerhetskultur inom KSAK och Segelflygförbundet  

 

12 (53) 

3.3 Analys 
Fokus i analysen av enkätsvaren har varit att kunna göra en samlad bedömning av respektive 
säkerhetskulturområde och dess olika delaspekter i termer av om de fungerar bra (Grönt) eller 
har olika grad av förbättringsbehov (Gult, Orange eller Rött). Analysen utgår från samma typ 
av metodik och bedömningsskala som när säkerhetskultur tidigare granskats inom 
Transportstyrelsens tillsynsverksamhet.  

Frågorna för respektive säkerhetskultursområde i enkäten består av en övergripande fråga 
med tillhörande delfrågor i form av påståenden som respondenterna får ta ställning till. 
Svarsalternativen utgörs av en fyrgradig skala som varierar från ”Stämmer mycket bra” till 
”Stämmer mycket dåligt” samt ett alternativ för ”Ingen uppfattning”. Ju mer man instämmer 
med de olika delfrågornas påståenden, desto mer positiv är man till just den delfrågan. För att 
kunna göra en färgbedömning av delaspekter och säkerhetskulturområden har bedömningen 
gjorts i tre steg enligt nedan. Detta illustreras i figur 2:    

1. Om mer än 50 % svarat ”Ingen uppfattning” på en enskild delfråga blir bedömningen av 
den frågan också ”ingen uppfattning” (IU). Men om minst 50 % ”har en uppfattning” 
beräknas svarsandelar bland dessa. 

2. Om villkoret i steg ett är uppfyllt görs den fortsatta bedömningen enligt följande ordning:  
 Om minst 20 % svarat ”Stämmer mycket dåligt” blir bedömningen röd 
 eller om minst 25 % svarat ”Stämmer ganska eller mycket dåligt” blir bedömningen 

orange 
 eller om minst 50 % svarar ”Stämmer mycket bra” blir bedömningen grön 
 eller om minst 75 % svarar ”Stämmer mycket eller ganska bra” blir bedömningen gul 

3. När respektive delaspekt är färgbedömd görs en samlad totalbedömning av respektive 
säkerhetskulturområde enligt den princip som illustreras i figuren nedan.  

 
Figur 2  Princip för bedömning av enskilda delaspekter samt säkerhetskulturområden som helhet. 
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3.4 Avgränsningar 
Enligt Transportstyrelsens modell för säkerhetskultur (se figur 1) finns en samverkan mellan 
det som skrivs i till exempel styrande dokument och hur detta uppfattas och följs. Av 
resursskäl har det i undersökningen inte gjorts någon bedömning av vad som skrivs i 
flygklubbars dokument kopplat till säkerhetskultur. Undersökningen har avgränsats till att 
enbart omfatta uppfattningar om säkerhetskultur bland medlemmar och de med 
ledningsfunktioner inom flygklubbar.  
 
Av resursskäl har undersökningen begränsats till att omfatta personer som är medlemmar i 
flygklubbar anslutna till KSAK eller Svenska Segelflygförbundet. Undersökningen omfattar 
därmed inte andra luftfartskategorier inom allmänflyget till exempel de som flyger med 
Skärmflyg, Hängflyg, Luftballong eller hoppar fallskärm.   
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4 Resultat  

4.1 Bakgrundsfrågor 
De som besvarat enkäterna representerar medlemmar från drygt 100 av de 122 olika 
flygklubbar som är anslutna till KSAK (82%) samt från nästan 40 av de 53 olika flygklubbar 
som är anslutna till Segelflygförbundet (75%) 8. Nedan framgår hur de svarande i övrigt 
fördelar sig på bakgrundsfrågorna aktivitet, medlemskap och certifikat. 

Tabell 2  Bakgrundsfrågor för de som besvarat webbenkäten fördelat på KSAK (n=462) respektive 
Segelflygförbundet (n=187).

 
 
Av tabell 2 ovan framgår bland annat att av de som besvarat enkäten har 36% (KSAK) 
respektive 42% (Segelflygförbundet) angett att de har en ledningsfunktion inom sin 
flygklubb. Man kan även konstatera att 79% av de som besvarat enkäten inom både KSAK 
och Segelflygförbundet är aktiva i den meningen att de har flugit som pilot under det senaste 
året. I båda fallen är det en något högre andel som flugit aktivt senaste året bland medlemmar 
jämfört med de som har ledningsfunktioner.  

En klar majoritet av de svarande inom både KSAK (71%) och Segelflygförbundet (81%) har 
också varit medlemmar i sin flygklubb längre än 5 år. I båda fallen är det vanligare att man 
varit medlem längre bland de som har en ledande funktion jämfört med övriga medlemmar.  

När det gäller certifikat är det vanligast att de som besvarat enkäten från KSAK har ett 
privatflygarcertifikat följt av ett UL-certifikat. Bland som besvarat enkäten från 
Segelflygförbundet är det vanligast att man har ett segelflygcertifikat följt av ett 
privatflygarcertifikat. 

4.2 Bedömning av säkerhetskultur uppdelat på KSAK och 
Segelflygförbundet  

I detta avsnitt redovisas resultatet för de sju olika säkerhetskulturområdena uppdelat på 
KSAK och Segelflygförbundet. Bedömningen baseras på de enkätsvar som kopplar till olika 
delaspekter inom respektive område. I enkäten har det ibland ställts flera separata frågor 
kopplat till en och samma delaspekt (se tabell 1). I vissa fall kan det då bli olika utfall på de 
separata enkätfrågorna kopplat till en och samma delaspekt. Färgbedömningen av delaspekten 

                                                 
8 Uppgifter hämtade från KSAKs hemsida (2022) och Segelflygförbundets hemsida (2022) 
 

Bakgrundsfrågor Ledning Medlemmar Totalt Ledning Medlemmar Totalt

Aktivitet

Aktiv - Har flugit som pilot senaste året 67% 86% 79% 73% 82% 79%

Har ledningsfunktion - - 36% - - 42%

Medlemskap

Varit medlem längre än 5 år 83% 64% 71% 90% 75% 81%

Medlem även i segel-/motorflygklubb 14% 16% 15% 29% 17% 22%

Medlem även i EAA 23% 23% 23% 11% 14% 13%

Certifikat

Privatflygarcert 77% 66% 70% 27% 24% 25%

Segelflygarcert 15% 17% 16% 98% 82% 89%

UL-cert 39% 41% 40% 8% 8% 8%

Trafikflygarcert 14% 14% 14% 4% 6% 5%

Andel (%)

SegelflygKSAK
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avgörs i sådana fall av den ”starkaste färgen” i utfallet av de separata frågorna. I figuren 
nedan visas en schematisk bild över hur resultaten i avsnitt 4.2 kan presenteras. 

 
 

4.2.1 Rapporterande kultur 

Nedan redovisas resultatet för rapporterande kultur uppdelat på KSAK och 
Segelflygförbundet. Bedömningen baseras på svar från de enkätfrågor som handlar om 
rapportering. Området omfattar tre delaspekter som bedömts genom separata frågor i enkäten. 
Därutöver görs en bedömning av området rapporterande kultur som helhet. Utfallet framgår 
av figur 3. 

 
Figur 3. Resultat för området rapporterande kultur med tillhörande delaspekter uppdelat på svar från KSAK 

(N=462) och Segelflygförbundet (N=187).  

Utifrån tabellen ovan kan man konstatera att det inte är någon skillnad mellan hur de från 
KSAK eller Segelflyget upplever sin rapporterande kultur. Transportstyrelsens bedömning är 
att den rapporterande kulturen som helhet har ett måttligt förbättringsbehov (gult) inom båda 
målgrupperna men att förbättringsbehovet varierar mellan de olika delaspekterna. 

Den första delaspekten bedöms ha ett måttligt förbättringsbehov (gult), men i enkäten har det 
ställts flera separata frågor kopplat till delaspekten och det framgår då att det är själva 
rapporteringen som upplevs kunna bli något bättre. De flesta uppger däremot att man vet vad 
man ska rapportera och hur det ska ske.  

Del-

aspekter
Omr.

2

1

3

Gul

TS bedömning
Säkerhetskulturområden och delaspekter

Del-

aspekter
Omr.

1. Säkerhetskulturområde

a. Delaspekt 2

b. Delaspekt 1

c. etc 3

Gul

Enkätfråga kopplat till delaspekt a

Enkätfråga kopplat till delaspekt a

etc

Enkätfråga kopplat till delaspekt c

Enkätfråga kopplat till delaspekt c

etc

KSAK Segelflyg

Att man rapporterar

Vet vad man ska rapportera

Vet hur man ska rapportera
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De flesta anser också att de uppmuntras att rapportera (grönt). Däremot tycker många att det 
finns ett stort förbättringsbehov (orange) när det gäller återkoppling till den som rapporterar 
om vad som hänt med själva rapporten.  

Fritextsvar – Det är åtta personer från KSAK och två från Segelflyg som angett kommentarer 
i fritext kopplat till rapportering. Några tycker det saknas bra system för att rapportera 
avvikelser och observationer och några anser att vissa händelser inte alltid rapporteras. Det 
finns däremot inga kommentarer som handlar om brister i återkoppling till den som 
rapporterar. 

4.2.2 Rättvis kultur 

Nedan redovisas resultatet för rättvis kultur uppdelat på KSAK och Segelflygförbundet. 
Bedömningen baseras på svar från enkätfrågor som berör just det området. Området omfattar 
två delaspekter som bedömts genom separata frågor i enkäten. Därutöver görs en bedömning 
av området rättvis kultur som helhet. Utfallet framgår i figur 4. 

 
Figur 4. Resultat för området rättvis kultur med tillhörande delaspekter uppdelat på svar från KSAK (N=462) 

och Segelflygförbundet (N=187). 

Man kan konstatera att när det gäller rättvis kultur är det inte heller någon skillnad mellan hur 
de svarande från KSAK eller Segelflyget upplever detta inom sina klubbar. Transport-
styrelsens bedömning är att området rättvis kultur som helhet fungerar bra (grönt) inom båda 
målgrupperna, även om det upplevs finnas ett måttligt förbättringsbehov (gult) för den 
delaspekt som gäller en tydlig gräns för vilka beteenden som är acceptabla eller inte kopplat 
till flygsäkerhet. 

Det har ställts flera separata frågor kopplat till den första delaspekten och där framgår att de 
flesta som svarat i båda målgrupperna tycker att det fungerar bra (grönt). Upplevelsen är att 
man blir schysst behandlad och inte skuldbelagd om man gör något fel eller misstag. Man 
vågar rapportera fel och misstag och även påtala risker eller brister utan att bli ifrågasatt. 

Fritextsvar – Det är endast två personer från KSAK och två från Segelflyg som gjort 
kommentarer kopplat till rättvis kultur. Ett par personer anser att det finns en tystnadskultur 
inom sin klubb. Ett par svarande tycker också att deras klubb bör förtydliga vilka spelregler 
som gäller och vad konsekvenserna kan bli om man bryter mot dessa.  

4.2.3 Lärande kultur 

Nedan redovisas resultatet på lärande kultur uppdelat på KSAK och Segelflygförbundet. 
Bedömningen baseras på svar från enkätfrågor som handlar om det organisatoriska lärandet. 

Schysst behandling utan skuldbeläggande

Våga rapportera fel och misstag

Påtala risker/brister utan att bli ifrågasatt
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Området omfattar två delaspekter som bedömts genom separata frågor i enkäten. Därutöver 
görs en bedömning av området lärande kultur som helhet. Utfallet framgår i figur 5. 
 

 
Figur 5. Resultat för området lärande kultur med tillhörande delaspekter uppdelat på svar från KSAK (N=462) 

och Segelflygförbundet (N=187).  

Även när det gäller området lärande kultur är utfallet lika för båda målgrupperna. 
Transportstyrelsens bedömning är att området som helhet har ett måttligt förbättringsbehov 
(gult) och samma bedömning görs för de båda delaspekterna.  

Den första delaspekten handlar om hur man upplever det kontinuerliga förbättringsarbetet 
inom flygklubben. I enkäten ställdes flera separata frågor kopplat till detta och där framgår att 
vissa delar av lärandet upplevs fungera bra (grönt). De flesta tycker till exempel att man drar 
lärdomar från olyckor, tillbud och brister inom klubben samt att man åtgärdar risker eller 
orsaker till händelser. Däremot anser många att man inom klubben kan bli bättre på att 
utnyttja och lära sig av sådant som fungerar bra samt att följa upp och återkoppla de 
flygsäkerhetsåtgärder man genomför (gult). Delaspekten som helhet bedöms därför också ha 
ett måttligt förbättringsbehov (gult). 

Den andra delaspekten handlar om hur man upplever att flygklubben kan anpassa sig till 
förändringar utan att säkerhetsnivån i verksamheten blir sämre. I enkäten ställdes flera 
separata frågor kopplat olika typer av förändringar, till exempel förändringar i organisation, i 
rutiner och regelverk eller i ekonomiska villkor för klubben. Av de svarande från KSAK-
anslutna klubbar tycker många att de kan bli lite bättre på att hantera förändringar med 
bibehållen säkerhetsnivå (gult). De svarande från segelflygklubbarna ger nästan samma utfall. 
Enda skillnaden är hanteringen av oförutsedda händelser som de från segelflyg tycker är grön. 
Delaspekten som helhet bedöms dock ha ett måttligt förbättringsbehov (gult). 
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Fritextsvar – Fem personer från KSAK och en person från Segelflyg har lämnat kommentarer 
kopplat till lärandet. De flesta kommentarer handlar om det kontinuerliga förbättringsarbetet. 
Man framför att deras klubbar är dåliga på att utnyttja enskilda medlemmars erfarenheter eller 
att dra lärdom från inträffade händelser eller från säkerhetsarbetet generellt. Man tycker också 
att klubbarna bör bli bättre på att följa upp och återkoppla information om inträffade 
händelser eller att följa upp medlemmarnas flygningar så att det kan utnyttjas för ett 
kontinuerligt lärande. En person tycker att den ständiga förändringen av regelverket kan 
äventyra flygsäkerheten eftersom hobbyflygare inte har tid att tillgodogöra sig alla nya eller 
förändrade regler.  

4.2.4 Säkerhetsengagemang 

I figur 6 nedan redovisas resultatet av bedömningen av säkerhetskulturområdet 
”Säkerhetsengagemang” uppdelat på KSAK och Segelflygförbundet. Bedömningen baseras 
på svar från de enkätfrågor som handlar om säkerhetsengagemang. Området omfattar tre 
delaspekter som bedömts genom separata frågor i enkäten. Därutöver görs en bedömning av 
området säkerhetsengagemang som helhet. 

 

Figur 6. Resultat för säkerhetskultursområdet säkerhetsengagemang med tillhörande delaspekter uppdelat på 
KSAK (N=462) och Segelflygförbundet (N=187). Delaspekt 4a täcktes av via två delfrågor i enkäten. 

Transportstyrelsens bedömning är att säkerhetsengagemanget som helhet har ett måttligt 
förbättringsbehov (gult) inom både KSAK och Segelflygförbundet, men att 
förbättringsbehovet varierar mellan de olika delaspekterna. 

Upplevelsen är att styrelse och de med övriga ledningsfunktioner inom klubben visar 
förståelse och engagemang för flygsäkerhet samt att de prioriterar detta högt (grönt). Däremot 
upplever man att det finns ett måttligt förbättringsbehov (gult) när det gäller förståelse, 
engagemang och prioritering av flygsäkerhet hos klubbens medlemmar, men framförallt att 
det finns ett stort förbättringsbehov (orange) när det gäller medlemmars delaktighet i att 
utveckla och förbättra flygsäkerhetsarbetet. Upplevelser kopplat till området 
säkerhetsengagemang är desamma för medlemmar inom både KSAK och Segelflygförbundet. 

Fritextsvar – Det är 19 personer från KSAK och 12 personer från Segelflyg som lämnat 
kommentarer kopplat till säkerhetsengagemang. Flera personer ger uttryck för att klubbens 
styrelse gör ett gott säkerhetsarbete. Men det finns också ett fåtal kommentarer som lyfter 
förbättringsmöjligheter med koppling till ledande funktioners säkerhetsengagemang. 
Exempelvis att personer med ledande position i vissa klubbar inte vill förmedla information 

Hos styrelsen

Hos övriga ledningsfunktioner
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kring haverier och incidenter eller saknar intresse för att sätta säkerhetsnormer på pränt som 
man ska leva efter i klubben.  
 
När det gäller medlemmars säkerhetsengagemang finns några få personer som upplever att de 
flesta medlemmarna har ett mycket gott omdöme och endast flyger i bra förhållanden, att de 
är många som pratar öppet om flygsäkerheten och vad de anser är en rimlig lägstanivå att 
kräva samt att medlemmar har uppfattningen att säkerheten kommer först. Det finns dock fler 
personer som lämnat kommentarer kopplat till ett bristande säkerhetsengagemang hos 
medlemmar där flera kommentarer nämner problematiken med att det förekommer en 
inställning att det är ok att flyga med överlast. Någon upplever också att många struntar i 
väderminima och att man kan bli bättre på att följa checklistor och överenskomna 
säkerhetsregler för hemmaflygplatsen. Ytterligare ett exempel är en person som upplever att 
det bland medlemmar ofta förekommer en mentalitet av typen ”så har vi ju gjort alltid och det 
har ju funkat”.  
 
När det gäller medlemmars delaktighet i klubbens säkerhetsarbete finns ett flertal 
kommentarer om att det är svårt att få medlemmar att engagera sig i det ideella arbetet. Det 
finns också ett par kommentarer om att det kan vara svårt att få medlemmar att delta vid 
aktiviteter med säkerhetsfrågor på agendan.  

4.2.5 Kommunikation 

I figur 7 och 8 nedan redovisas resultatet av bedömningen av säkerhetskulturområdet 
”Kommunikation” uppdelat på KSAK och Segelflygförbundet. Bedömningen baseras på svar 
från de enkätfrågor som handlar om kommunikation. Området omfattar två delaspekter som 
bedömts genom separata frågor i enkäten. Därutöver görs en bedömning av området 
kommunikation som helhet.  

 
Figur 7. Resultat för delaspekten ”intern kommunikation” inom säkerhetskultursområdet kommunikation 

uppdelat på KSAK (N=462) och Segelflygförbundet (N=187). Delaspekten täcktes av via sju delfrågor i 
enkäten. 

Spridning till berörda

Korrekt och tydlig information

Motstridig information

Tillräcklig tillgång till information

Samarbete mellan medlemmar och styrelse

Samarbete mellan medlemmar och övriga ledningsfunktioner

Samarbete mellan medlemmar
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Transportstyrelsens bedömning är att kommunikation som helhet har ett måttligt 
förbättringsbehov (gult) inom både KSAK och Segelflygförbundet. 

När det gäller intern kommunikation upplevs det finnas ett måttligt förbättringsbehov (gult). 
Man verkar vara nöjd (grönt) med den information man får, dvs. att den är tillräcklig, ej 
motstridig samt korrekt och tydlig. Inom KSAK är man också av uppfattningen att 
informationen sprids på ett bra sätt (grönt) till de som är berörda, medan just spridning av 
information till berörda upplevs ha ett måttligt förbättringsbehov (gult) inom 
Segelflygförbundet. Man upplever också att det finns ett måttligt förbättringsbehov (gult) 
kring samarbete om flygsäkerhetsfrågor mellan medlemmar och styrelse samt mellan 
medlemmar sinsemellan och det gäller både inom KSAK och Segelflygförbundet. Däremot 
upplevs samarbetet kring flygsäkerhetsfrågor fungera bra (grönt) mellan medlemmar och de 
med övriga ledningsfunktioner inom klubben, vilket gäller för både KSAK och 
Segelflygförbundet. 

Fritextsvar – Det är 33 personer från KSAK och nio personer från Segelflyg som lämnat 
kommentarer med koppling till den interna kommunikationen. De som lyfter positiva aspekter 
upplever exempelvis att de har en god och ständigt pågående dialog/diskussion inom 
flygklubben kring flygsäkerhet (till exempel om upplevda problem), antingen mellan 
klubbens medlemmar eller i samband med till exempel säkerhetstemadagar där de diskuterar 
kring säkerhet och gemensamt drar lärdomar av exempelvis haverirapporter. Flera nämner 
även H50P9 (Haverier 50% inom Privatflyget) som ett sätt att både informera och få 
information om flygsäkerhetsfrågor. Det förekommer också kommentarer om att flygklubben 
sprider flygsäkerhetsinformation på ett bra sätt, till exempel via mail, myweblog-utskick och 
grupp sms. 
 
Det finns dock fler kommentarer som pekar på att det finns en förbättringspotential kring den 
interna kommunikationen. Flera upplever ett behov av att få bättre och tydligare information 
kring regler, både nya och ändringar i befintliga. Flera ser det också som en brist att det 
saknas någon form av handbok inom flygklubben, där vissa saknar en flygsäkerhetsmanual, 
flygsäkerhetspärm eller säkerhetshandbok och andra en handbok för klubbens verksamhet. 
Flera personer efterfrågar även fler organiserade möten, till exempel informationsmöten om 
flygsäkerhet, klubbträffar, medlemsmöten, H50P möten eller säkerhetskvällar. Några personer 
upplever att flygsäkerhetsinformation kanske kan nå fram bättre om den presenteras på ett 
annat sätt än vad som traditionellt brukar göras, exempelvis via Facebook, filmer, material till 
självstudier, diagnostiska prov och Youtubekanaler. Några nämner också vikten av 
uppföljning och att saker diskuteras öppet inom klubben så att alla får information och kan 
lära sig av saker som inträffat. Några anser även att man borde bli bättre på att nyttja de 
erfarenheter som finns bland både styrelse och medlemmar för att sprida detta vidare till nya 
medlemmar. Inom Segelflygförbundet är det i första hand några som nämner att det kan vara 
svårt att nå ut med info till medlemmar som inte är på plats eller inte är så engagerade eller att 
infon fastnar ”på vägen”. Ett par personer tycker också att man behöver prata mer med 
varandra inom klubben och inte bara ”boka, flyga och åka hem”. Den sistnämnda typen av 
kommentarer förekommer inte från medlemmar inom KSAK.  

                                                 
9 H50P var ett flygsäkerhetsprogram för Allmänflyget som startade i början av 2000-talet. Projektet syftade till att vända olyckstrenden inom 
privatflyget för att kunna uppnå riksdagens mål om en halvering av antalet haverier fram till 2008. I projektet togs det bland annat fram 30 
flygsäkerhetskompendier som levererades i tryckt form till alla privatflygare och elever fram till 2008. Under projektets gång utbildades även 
runt 150 instruktörer som genomförde kurser runt om i landet. Drygt 3000 privatflygare genomgick dessa kurser. Kompendierna finns 
fortfarande att tillgå i uppdaterad form via t.ex. KSAKs hemsida.    
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Figur 8. Resultat för delaspekten ”extern kommunikation” inom säkerhetskultursområdet kommunikation 

uppdelat på KSAK (N=462) och Segelflygförbundet (N=187). Delaspekten täcktes av via sex delfrågor 
i enkäten. 

Inom både KSAK och Segelflygförbundet upplever man att det finns ett stort 
förbättringsbehov (orange) kopplat till extern kommunikation. När det gäller rapportering av 
tillbud, allvarliga tillbud och olyckor till Transportstyrelsen så upplevs den överlag fungera 
bra (grönt) inom både KSAK och Segelflygförbundet, även om man inom KSAK ser ett 
måttligt förbättringsbehov (gult) vad gäller rapporteringen av tillbud. Det upplevs också 
finnas ett måttligt förbättringsbehov (gult) när det gäller samarbete med andra flygklubbar 
kring flygsäkerhetsfrågor. Detsamma (gult) gäller för samarbetet kring flygsäkerhetsfrågor 
mellan flygklubbar inom KSAK och KSAK centralt, medan samarbetet kring 
flygsäkerhetsfrågor mellan flygklubbar inom Segelflygförbundet och Segelflygförbundet 
centralt upplevs fungera bra (grönt). Det som gör att delaspekten extern kommunikation 
sammantaget upplevs ha ett stort förbättringsbehov (orange) beror på att man varken inom 
KSAK eller Segelflygförbundet upplever att samarbetet kring flygsäkerhetsfrågor med 
Transportstyrelsen fungerar som det ska.  

Fritextsvar – Det är 32 personer från KSAK och fyra personer från Segelflyg som lämnat 
kommentarer kopplat till extern kommunikation. De flesta av dessa kommentarer gäller att 
man ser brister i Transportstyrelsens arbete med allmänflyget. Många upplever att 
myndigheten har för stort fokus på regelverk och har en krånglig och byråkratisk hantering av 
olika frågor. Regelverken upplevs vara för många, svåra att hitta, svåra att förstå då de inte är 
skrivna på svenska samt att de förändras allt för ofta. Flera menar dessutom att myndigheten 
inte har någon bra dialog vid regelförändringar, både regelverk som tas fram men också regler 
som man från allmänflygets håll vill ska tas fram. I det sistnämnda fallet upplever man att 
Transportstyrelsen inte vill diskutera, till exempel kring möjligheten att flyga IFR.  
 
Flera anser även att myndighetens hemsida inte är användarvänlig och att det finns en 
förbättringspotential kring utformningen av olika blanketter som upplevs som krångliga och 
byråkratiska. Dessutom anser man att myndigheten borde ta fram mer flygsäkerhetsmaterial 
(till exempel checklistor och olika typer av manualer) som kan användas av flygklubbarna i 

Samarbete med andra flygklubbar
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sitt flygsäkerhetsarbete, men också ordna flygsäkerhetsdagar och delta aktivt på flygdagar 
som ordnas av flygklubbar. Några menar att Transportstyrelsen fokuserar på att få 
allmänflyget att arbeta på samma sätt som i flygbolagsvärlden, något som man inte anser är en 
bra väg för att öka flygsäkerheten inom allmänflyget som verkar under andra förutsättningar. 
Slutligen nämner några att Transportstyrelsens byråkratiska fokus leder till ökad 
administration, men också höga avgifter. Man anser att Transportstyrelsen inte gör tillräckligt 
för att underlätta för medlemmar inom allmänflyget och att det leder till misstro mot 
myndigheter och regelverket, vilket på sikt inte upplevs som bra för flygsäkerheten.   
Bland övriga kommentarer finns det flera som upplever att det borde vara mer samarbete och 
utbyte av erfarenheter med exempelvis andra närliggande flygklubbar och mellan olika typer 
av flygverksamheter som motorflyg, segelflyg och fallskärm. Flera trycker också på vikten att 
NOTAM uppdateras regelbundet. Slutligen uttrycker även ett flertal personer i generella 
ordalag att det måste bli lättare att hitta regelverk samt att de ska vara lätta att förstå och följa.  
 

4.2.6 Resurser och kompetens 

I figur 9 och 10 nedan redovisas resultatet av bedömningen av säkerhetskulturområdet 
”Resurser och kompetens” uppdelat på KSAK och Segelflygförbundet. Bedömningen baseras 
på svar från de enkätfrågor som handlar om resurser och kompetens. Området omfattar två 
delaspekter som bedömts genom separata frågor i enkäten. Därutöver görs en bedömning av 
området resurser och kompetens som helhet.  

 
Figur 9. Resultat för delaspekten ”tid, personal och utrustning” inom säkerhetskultursområdet resurser och 

kompetens uppdelat på KSAK (N=462) och Segelflygförbundet (N=187). Delaspekten täcktes av via fem 
delfrågor i enkäten. 

När det gäller resurser och kompetens är Transportstyrelsens bedömning att området som 
helhet har ett måttligt förbättringsbehov (gult) inom Segelflygförbundet medan det finns ett 
stort förbättringsbehov (orange) inom KSAK. Förbättringsbehovet varierar mellan de två 
delaspekterna inom Segelflygförbundet (gult respektive orange) medan förbättringsbehovet 
bedöms som stort (orange) för båda delaspekterna inom KSAK. 

Inom både KSAK och Segelflygförbundet upplever man att det finns ett stort 
förbättringsbehov (orange) kopplat till delaspekten tid, personal och utrustning. Anledningen 

Tillräckligt med engagerade medlemmar

Utrustning och tekniska system

Checklistor och rutiner

Problem med utrustning/system under flygning

Tid att kontrollera flygplan innan/efter flygning
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är att man anser att det är inte finns tillräckligt med medlemmar som vill engagera sig i 
flygklubbens flygsäkerhetsarbete. Däremot visar svaren att man anser att man har bra (grönt) 
utrustning, tekniska system, checklistor, instruktioner och rutiner för att kunna flyga säkert. 
Man anser inte heller (grönt) att det förekommer problem med flygplanet, utrustningen eller 
de tekniska systemen under flygningen och att det finns tid (grönt) för att utföra kontroller av 
flygplanet innan eller efter ett flygpass. 

Fritextsvar – Det är sju personer från KSAK och fem personer från Segelflyg som lämnat 
kommentarer med koppling till personal, tid och utrustning. De som finns handlar oftast om 
en viss oro för underhållet av flygplanen (från medlemmar inom KSAK) eller om att man 
behöver fler engagerade medlemmar som kan bidra med avlastning i klubbens verksamhet 
(från medlemmar inom Segelflygförbundet).  

Ett exempel som ges gällande underhållet är att man anser att det ibland mekas på flygplanen 
av personal med otillräcklig kompetens (även om det skett på en godkänd verkstad). Andra 
exempel är att man upplever att man behöver vänta på eller skjuta på saker som behöver 
åtgärdas och fixas på flygplanet samt att det finns olika uppfattningar inom klubben om i 
vilket skick flygplanen befinner sig i (framförallt när det gäller det motorernas underhåll).  
Det förekommer också ett fåtal kommentarer gällande behov av exempelvis moderna flygplan 
och insättning av moderna flerpunktsbälten i flygplanen samt att det bör säkerställas att alla 
flygplatsers inflygning- och banljus kan tändas med bärvåg av piloten. 

 
Figur 10. Resultat för delaspekten ”behörigheter, kompetens och utbildning” inom säkerhetskultursområdet 

resurser och kompetens uppdelat på KSAK (N=462) och Segelflygförbundet (N=187). Delaspekten 
täcktes av via fem delfrågor i enkäten. 

När det gäller delaspekten behörigheter, kompetens och utbildning upplever man att det finns 
ett stort förbättringsbehov (orange) inom KSAK medan man inom Segelflygförbundet 
upplever ett måttligt förbättringsbehov (gult). Det som skiljer dem åt är att medlemmarna 
inom Segelflygförbundet i högre grad (gult) anser att de får tillräckligt med utbildning och 
fortbildning i sin flygklubb jämfört med medlemmarna inom KSAK (orange). Inom båda 
förbunden menar man att styrelse och övriga ledningsfunktioner har bra (grönt) 
flygsäkerhetskompetens. Däremot anser man att det finns ett måttligt förbättringsbehov (gult) 
gällande medlemmarnas flygkompetens, även om de som enskilda piloter inte upplever att de 
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behöver utföra vissa kontroller av flygplanet innan eller efter ett flygpass med otillräcklig 
kompetens eller behörighet (grönt).  

Fritextsvar – Det är 30 personer från KSAK och sex personer från Segelflyg som lämnat 
kommentarer med koppling till delaspekten behörigheter och kompetens. Det är många som 
upplever att utbildningsinsatser av olika slag är viktiga och att man ser ett behov av att sådana 
genomförs. H50P nämns av många som ett exempel som de upplevt fungera, även om vissa 
inte ser det som tillräckligt att enbart uppdatera det gamla materialet och lägga ut det på en 
hemsida. Istället menar dessa personer att det också krävs möten och diskussioner i klubben 
kring materialet, gärna lett av instruktörer. Det verkar också finnas olika kännedom kring att 
materialet har uppdaterats och att det finns tillgängligt. 

Det är också vanligt förekommande att man nämner behov av utbildningar kopplat till 
regelverket, såväl repetition av befintliga som nya regler. Kommentarerna tyder på att man 
upplever det som svårt att hålla sig uppdaterad på alla nya regler och därför behöver stöd för 
att få kunskap om vad som gäller, till exempel vid gemensamma genomgångar på 
flygsäkerhetsmöten.  

Ytterligare exempel med koppling till upplevda utbildningsbehov gäller önskemål att man 
inför en Basic Instrument Rating fortbildning efter avklarat PPL, att KSAK och 
Transportstyrelsen bör utbilda klubbledningarna i säkerhetsarbete, att det ordnas snabbkurser 
på nätet gällande säkerhet och rutiner samt framtagandet av självstudiematerial inklusive 
diagnostiska prov.  

Slutligen lyfter ett flertal vikten av att piloternas flygtid ökar, då man menar att ökad 
flygerfarenhet också leder till ökad flygsäkerhet. Att få till mer flygtid bland piloterna upplevs 
försvåras av ökade kostnader, exempelvis för drivmedel, service och myndighetsavgifter. 
Flera personer menar att framförallt minskade myndighetsavgifter skulle kunna hjälpa till att 
öka flygtimmarna för piloterna.  
 

4.2.7 Systematiskt säkerhetsarbete 

I figur 11 och 12 nedan redovisas resultatet av bedömningen av säkerhetskulturområdet 
”Systematiskt säkerhetsarbete” uppdelat på KSAK och Segelflygförbundet. Bedömningen 
baseras på svar från de enkätfrågor som handlar om systematiskt säkerhetsarbete. Området 
omfattar fyra delaspekter som bedömts genom separata frågor i enkäten. Därutöver görs en 
bedömning av området systematiskt säkerhetsarbete som helhet.  
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Figur 11. Resultat för delaspekten ”styrning och ledning av säkerhetsarbetet” inom säkerhetskultursområdet 

systematiskt säkerhetsarbete uppdelat på KSAK (N=462) och Segelflygförbundet (N=187). 
Delaspekten täcktes av via tre delfrågor i enkäten. 

Transportstyrelsens bedömning är att det systematiska säkerhetsarbetet som helhet har ett 
måttligt förbättringsbehov (gult) inom både KSAK och Segelflygförbundet, men att 
förbättringsbehovet varierar mellan de olika delaspekterna. 

Inom både KSAK och Segelflygförbundet upplever man att det finns ett måttligt 
förbättringsbehov (gult) vad gäller delaspekten ”styrning och ledning av säkerhetsarbete”. 
Bland de som verkar i en klubb där de känner till att det finns en manual/handbok för 
flygsäkerhet, så upplever de att innehållet ger ett bra stöd (grönt) för att kunna flyga säkert. 
Bland medlemmarna inom Segelflygförbundet upplever man också att innehållet i 
manualen/handboken är lätt att förstå och följa (grönt), medan medlemmarna inom KSAK 
upplever att det finns ett måttligt förbättringsbehov (gult). Man upplever även, inom både 
KSAK och Segelflygförbundet, att det finns ett måttligt förbättringsbehov (gult) vad gäller 
struktur och systematik i klubbens flygsäkerhetsarbete.  

Fritextsvar – Det är 13 personer från KSAK och 10 personer från Segelflyg som lämnat 
kommentarer med koppling till styrning och ledning av säkerhetsarbete. De flesta 
kommentarerna handlar till stora delar om upplevelser att flygsäkerhetsarbetet skulle bli 
mycket bättre om det fanns en bättre tillgång till manualer och handböcker att följa samt om 
flygsäkerhetsrelaterad information och regler var lättillgängliga, lätta att förstå och följa. Här 
nämns exempelvis behov av verksamhetshandbok, flygsäkerhetsmanual, säkerhetshandbok, 
utarbetade instruktioner, krav på safety policy och rapportering samt bättre implementering 
för att underlätta för piloterna att ta in, förstå och följa alla förändringar av regelverk. Det 
finna även ett par kommentarer där man anser att insatser som H50P och 
flygsäkerhetsprogrammet behöver gås igenom systematiskt av alla med hjälp av instruktörer.  

När det gäller delaspekten ”proaktivt och reaktivt arbetssätt” upplever man, inom både KSAK 
och Segelflygförbundet, ett måttligt förbättringsbehov (gult) kopplat till klubbens 
förebyggande flygsäkerhetsarbete.  

Fritextsvar – Det finns endast tre kommentarer kopplat till denna delaspekt, samtliga från 
medlemmar inom KSAK. Kommentarerna gäller en upplevelse av att klubben kan bli bättre i 
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sitt förebyggande arbete. Exempelvis att inte skjuta på att åtgärda fel på flygplanen, där en 
person upplever att det finns olika uppfattningar kring flygplanens skick, till exempel om en 
”nollad” motor är i fullgott skick eller inte.  

Inom både KSAK och Segelflygförbundet, upplever man att det finns ett stort 
förbättringsbehov (orange) av delaspekten ”analyser”, dvs. att ha tillgång till bra analyser av 
både risker och orsaker till olyckor och tillbud.  

Fritextsvar – Det finns inga kommentarer som kan kopplas till denna delaspekt, varken från 
medlemmar inom KSAK eller inom Segelflygförbundet.   

 
Figur 12. Resultat för delaspekten ”ansvar, befogenheter och roller” inom säkerhetskultursområdet systematiskt 

säkerhetsarbete uppdelat på KSAK (N=462) och Segelflygförbundet (N=187). Delaspekten täcktes av 
via tre delfrågor i enkäten. 

Inom både KSAK och Segelflygförbundet upplever man att det finns ett måttligt 
förbättringsbehov (gult) kopplat till ansvar, befogenheter och roller. Man upplever att övriga 
ledningsfunktioners ansvar för flygsäkerhetsarbetet i klubben är mycket tydligt (grönt), 
medan det upplevs finnas ett måttligt förbättringsbehov (gult) när det gäller styrelsens och 
medlemmarnas ansvar för flygsäkerhetsarbetet i klubben.    

Fritextsvar – Det finns inga kommentarer som kan kopplas till denna delaspekt, varken från 
medlemmar inom KSAK eller inom Segelflygförbundet. 

4.2.8 Upplevelse av säkerhetskulturen som helhet 

I enkäten finns också en särskild fråga om hur målgrupperna upplever säkerhetskulturen som 
helhet inom sina respektive klubbar (figur 13). Utfallet visar även här på liknande mönster 
hos de svarande, både inom KSAK och Segelflyget. De flesta tycker att säkerhetskulturen är 
bra (grön) inom den egna flygklubben som helhet. De flesta tycker också att säkerhetskulturen 
är bra inom styrelsen (grönt) men att den är något sämre bland övriga medlemmar där det 
finns ett måttligt förbättringsbehov (gult). 
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Figur 13. Respondenternas bedömning av den egna säkerhetskulturen som helhet uppdelat på KSAK och 

Segelflygförbundet. 

4.2.9 Sammanfattning av bedömning för samtliga områden 

Man kan konstatera att bedömningen av säkerhetskulturområden och dess delaspekter är 
väldigt lika inom KSAK och Segelflygförbundet (figur 14). Hos båda grupperna finns vissa 
delaspekter som upplevs fungera bra (gröna) eller endast ha ett måttligt förbättringsbehov 
(gula) och vissa som upplevs ha ett stort förbättringsbehov (orangea). Det finns mindre 
skillnader i vissa av de enskilda frågor som ställts i enkäten, men det är endast i ett fall där det 
resulterat i olika bedömning av delaspekter. Det gäller för ”Behörigheter, kompetens och 
utbildning”, där de från KSAK tycker det finns ett stort förbättringsbehov (orange) medan de 
från Segelflyg tycker att förbättringsbehovet är måttligt (gul). Skillnaden i bedömning av 
delaspekten gör också att bedömningen av området ”Resurser och kompetens” som helhet 
automatiskt blir olika.  

  
Figur 14. Sammanfattning av bedömd säkerhetskultur för samtliga områden och delaspekter  

uppdelat på KSAK och Segelflygförbundet. 

Resultatet för respektive säkerhetskulturområde sammanfattas nedan. 

Rapporterande kultur: Man upplever att det fungerar mycket bra när det gäller att få 
uppmuntran att rapportera. Man menar också att man vet vad och hur man ska rapportera.  
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Däremot menar man att det finns ett måttligt förbättringsbehov när det gäller rapportering av 
olyckor, tillbud och brister. Man upplever dessutom att det finns ett stort förbättringsbehov så 
att den som rapporterar också får återkoppling på vad som händer med rapporten. 

Rättvis kultur: Området upplevs fungera bra som helhet. Man upplever att man vågar 
rapportera fel och misstag, att man kan påtala brister och fel utan att bli ifrågasatt samt att 
man blir rättvist behandlad utan skuldbeläggande om man rapporterar fel och misstag.  

Däremot upplevs ett måttligt förbättringsbehov kopplat till tydligheten för vilka beteenden 
som är acceptabla eller inte. 

Lärande kultur: Vissa saker inom området upplevs fungera bra. Man menar att man drar 
lärdomar från olyckor, tillbud och brister, att man åtgärdar risker och brister när de upptäcks 
samt åtgärdar orsaker till olyckor och tillbud.  

Däremot upplever man att det finns ett måttligt förbättringsbehov när det gäller att dra 
lärdomar från det som fungerar bra i flygklubbens flygsäkerhetsarbete. Man menar också att 
det finns ett måttligt förbättringsbehov kopplat till uppföljning och återkoppling av 
flygklubbens flygsäkerhetsarbete. Detsamma gäller flygklubbens förmåga att anpassa sig vid 
olika typer av förändringar utan att det påverkar flygsäkerheten. Exempelvis förändringar i 
organisation, i rutiner och regelverk eller i ekonomiska villkor för klubben.     

Säkerhetsengagemang: Upplevelsen är att säkerhethetsengagemanget är bra hos 
flygklubbens styrelse samt hos de med andra ledningsfunktioner. Man anser att personer med 
dessa funktioner visar förståelse och engagemang för flygsäkerhet och prioriterar detta högt.  

Däremot upplever man att det finns ett måttligt förbättringsbehov kopplat till 
säkerhetsengagemanget hos flygklubbens medlemmar samt ett stort förbättringsbehov vad 
gäller medlemmars delaktighet i att utveckla och förbättra flygklubbens flygsäkerhetsarbete. 
Den upplevda problematiken med att få medlemmar delaktiga i flygsäkerhetsarbetet lyfts 
också av många i fritextsvaren. 

Kommunikation: Inom området finns det flera saker som upplevs fungera bra. Man upplever 
att den flygsäkerhetsinformation man får inom sin flygklubb är korrekt och tydlig samt inte 
motstridig mot annan flygsäkerhetsinformation som kommer från annat håll. Vidare menar 
man att man har tillgång till den flygsäkerhetsinformation som man behöver för att kunna 
flyga säkert. Man anser också att samarbetet fungerar bra kring flygsäkerhetsfrågor mellan 
medlemmar och de med övriga ledningsfunktioner inom flygklubben. Slutligen upplever man 
att det fungerar bra med rapporteringen av allvarliga tillbud och olyckor till 
Transportstyrelsen.  

Däremot upplevs det finnas ett måttligt förbättringsbehov när det gäller samarbetet mellan 
medlemmar och styrelsen och mellan enskilda medlemmar kring flygsäkerhetsfrågor i 
flygklubben. Detsamma gäller för samarbete med andra flygklubbar. Man anser dessutom att 
det finns ett stort förbättringsbehov kopplat till samarbetet kring flygsäkerhetsfrågor med 
Transportstyrelsen. Det är också många som lyfter att de upplever brister i kommunikationen 
med Transportstyrelsen i fritextsvaren. Exempelvis att myndigheten upplevs som krånglig och 
byråkratisk vilket man anser kan leda till en misstro mot myndighet och regelverk. 

Resurser och kompetens: Flera saker upplevs fungera bra inom området. Exempelvis menar 
man att det finns bra utrustning och tekniska system samt checklistor, instruktioner och 
rutiner för att kunna flyga säkert. Man upplever också att det mycket sällan uppstår problem 
med flygplanet, utrustningen eller tekniska system under flygpassen samt att man har tid att 
utföra alla kontroller av flygplanet både före och efter ett flygpass. Vidare menar man att 
flygsäkerhetskompetensen är bra hos flygklubbens styrelse samt de med andra 
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ledningsfunktioner och man anser också att man har tillräcklig kompetens eller behörighet för 
att utföra vissa kontroller av flygplanet innan eller efter ett flygpass. 

Däremot upplevs det finnas ett stort förbättringsbehov kopplat till att få tillräckligt många 
medlemmar att engagera sig i flygklubbens flygsäkerhetsarbete. Man menar också att det 
finns ett måttligt förbättringsbehov kopplat till medlemmarnas flygsäkerhetskompetens. Detta 
hänger troligen samman med att man även anser att det finns ett måttligt (Segelflygförbundet) 
eller stort (KSAK) förbättringsbehov vad gäller upplevelsen att få tillräckligt med utbildning 
och fortbildning. Behovet av olika typer av utbildningsinsatser är dessutom något som många 
lyfter i fritextsvaren.  

Systematiskt säkerhetsarbete: De med kännedom om att det finns en handbok eller manual 
för flygsäkerhet i sin flygklubb, upplever att den ger ett bra stöd för att kunna flyga säkert. 
Man menar också att det är tydligt vilket ansvar som övriga ledningsfunktioner har för 
flygsäkerhetsarbetet inom flygklubben. 

Däremot upplevs det finnas ett måttligt förbättringsbehov när det gäller styrning och ledning 
av flygklubbens systematiska flygsäkerhetsarbete. Man menar också att det finns ett måttligt 
förbättringsbehov gällande flygklubbens förebyggande flygsäkerhetsarbete samt när det gäller 
att tydliggöra vilket ansvar som styrelse och medlemmar har för flygsäkerhetsarbetet inom 
flygklubben. Dessutom upplevs det finnas ett stort förbättringsbehov kopplat till att ha 
tillgång till bra analyser av både risker och orsaker till olyckor och tillbud. 

Upplevelse av säkerhetskulturen som helhet: Man upplever att säkerhetskulturen är bra 
inom flygklubben som helhet och inom flygklubbens styrelse.  

Däremot upplever man att det finns ett måttligt förbättringsbehov av säkerhetskulturen bland 
flygklubbens medlemmar. 

 

4.3 Skillnader mellan ledningsfunktioner och medlemmar 
I figur 15 nedan redovisas resultatet av bedömningen av de olika säkerhetskulturområdena 
med tillhörande delaspekter. Redovisningen är uppdelad mellan de som uppgivit att de har 
någon form av ledningsfunktion och de som är medlemmar inom KSAK respektive 
Segelflygförbundet.  
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Figur 15. Resultat uppdelat på ledningsfunktioner och medlemmar inom KSAK och Segelflygförbundet.  

Inom KSAK finns det ett säkerhetskulturområde, systematiskt säkerhetsarbete, där 
bedömningen skiljer sig åt mellan medlemmar och de med en ledningsfunktion. 
Medlemmarna upplever att området har ett stort förbättringsbehov (orange) medan de med 
ledningsfunktion upplever att området har ett måttligt förbättringsbehov (gult). Skillnaden 
beror på hur man bedömer förbättringsbehovet för delaspekterna ”styrning och ledning av 
säkerhetsarbetet” samt ”analyser”.  

Det finns också skillnader för hur medlemmar och de med ledningsfunktion har bedömt 
förbättringsbehovet inom fem andra delaspekter. De med ledningsfunktion upplever att det 
finns ett måttligt förbättringsbehov (gult) för delaspekterna ”återkoppling till de om 
rapporterar”, ”kontinuerligt lärande och förbättringsarbete” samt ”behörigheter, kompetens 
och utbildning”, medan medlemmarna bedömer att det finns ett stort förbättringsbehov 
(orange) för dessa delaspekter. Det omvända förhållandet gäller för de två delaspekterna 
”extern kommunikation” och ”tid, personal och utrustning”.    

Inom Segelflygförbundet finns det inget säkerhetskulturområde där bedömningen skiljer sig åt 
mellan medlemmar och de med en ledningsfunktion. Man kan konstatera att en skillnad 
endast finns för delaspekten ”medlemmars delaktighet i säkerhetsarbetet”. De med 
ledningsfunktion upplever att delaspekten har ett stort förbättringsbehov (orange) medan 
medlemmarna upplever att området har ett måttligt förbättringsbehov (gult).  

När det gäller enkätfrågan om hur man upplever säkerhetskulturen som helhet inom sin egen 
klubb är det endast en skillnad som framträder mellan de med ledningsfunktioner och övriga 
medlemmar (figur 16). Det gäller inom KSAK där de med ledningsfunktioner inom tycker att 
säkerhetskulturen inom flygklubben är bra (grönt) medan övriga medlemmar tycker att det 
finns ett måttligt förbättringsbehov (gult). I övrigt tycker klubbarnas ledning och medlemmar 
lika både inom KSAK och Segelflyget.  
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Figur 16. Respondenternas bedömning av den egna säkerhetskulturen som helhet uppdelat på KSAK och 

Segelflygförbundet. 
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5 Slutsatser 
5.1 Bedömning av säkerhetskultur inom KSAK och 

Segelflygförbundet 
En övergripande slutsats är att de flesta delar av säkerhetskulturen upplevs fungera bra (gröna) 
eller endast ha ett måttligt förbättringsbehov (gula) av de flesta respondenter inom både KSAK 
och Segelflyget. Men det finns också vissa delar av säkerhetskulturen som många tycker 
behöver förbättras (orange). Det finns däremot inga delar som många upplever fungerar så pass 
dåligt att de bedömts bli röda.  

Man kan alltså konstatera att säkerhetskulturen inom KSAK och Segelflygförbundet bedöms 
vara väldigt lika. Hos båda grupperna finns vissa delsaspekter som upplevs fungera särskilt 
bra men också vissa delar som upplevs ha ett större förbättringsbehov. Detta preciseras 
närmare nedan. 

Vilka delar upplevs fungera bra? 

För båda grupperna är det tre delaspekter som utmärker sig genom att de upplevs fungera 
särskilt bra (gröna). Det gäller följande: 

 Uppmuntran att rapportera. De flesta upplever att de uppmuntras att rapportera 
olyckor, tillbud och brister 

 Rättvis behandling. De flesta upplever inget skuldbeläggande om någon gör något fel 
eller misstag och man vågar rapportera fel och misstag eller påtala risker och brister 
utan att bli ifrågasatt. 

 Ledningens säkerhetsengagemang. De flesta upplever ett högt säkerhetsengagemang 
hos både styrelse och övriga ledningsfunktioner 

Vilka delar upplevs ha ett stort förbättringsbehov? 

För båda grupperna är det fem delaspekter som utmärker sig genom att de upplevs fungera 
sämre och som bedöms ha ett stort förbättringsbehov (orange). Det gäller följande: 

 Återkoppling. Många upplever att det brister i återkoppling till den som rapporterar 
händelser eller brister. 

 Delaktighet. Många upplever brister i hur delaktiga klubbmedlemmar är i att utveckla 
och förbättra flygsäkerhetsarbetet. 

 Extern kommunikation. Det stora förbättringsbehovet gäller enbart samarbetet med 
Transportstyrelsen i olika flygsäkerhetsfrågor som många tycker kan förbättras. 
Rapporteringen av händelser till Transportstyrelsen upplevs dock fungera ganska bra. 
Även samarbetet med sitt centrala förbund och andra flygklubbar upplevs fungera 
ganska bra. 

 Resurser när det gäller tid, personal och utrustning. Det stora förbättringsbehovet 
gäller enbart att man saknar tillräckligt med klubbmedlemmar som vill engagera sig i 
flygsäkerhetsarbete. I övriga delar tycker många att det fungerar bra. 

 Analyser. Många upplever att saknar tillgång till bra analyser av risker och orsaker till 
olyckor och tillbud 
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Finns olika uppfattningar hos ledning och medlemmar? 

I de flesta fall har medlemmar och de med ledningsfunktioner inom båda målgrupperna en 
liknande uppfattning om flygklubbarnas säkerhetskultur. Det finns skillnader i åtta av de totalt 
18 delaspekterna. De flesta skillnader finns inom KSAK, där medlemmar upplever 
säkerhetskulturen inom flygklubben som helhet något sämre (gult) än vad ledningen gör 
(grönt). För KSAK finns skillnader i sju delaspekter: 

 Medlemmarna upplever ett större förbättringsbehov (orange) än de i ledningen (gult) 
när det gäller fem delaspekter: 

o Återkoppling till den som rapporterar 
o Kontinuerligt förbättringsarbete där skillnaden gäller uppföljning och 

återkoppling 
o Behörighet, kompetens och utbildning där skillnaden gäller tillgång till 

utbildning och fortbildning 
o Styrning och ledning av säkerhetsarbetet där skillnaden gäller struktur och 

systematik i flygsäkerhetsarbetet 
o Tillgång till bra analyser av risker och orsaker till händelser 

 Ledningen upplever ett större förbättringsbehov (orange) än medlemmarna (gult) när 
det gäller två delaspekter: 

o Extern kommunikation där skillnaden gäller samarbetet med 
Transportstyrelsen i flygsäkerhetsfrågor  

o Resurser (tid, personal och utrustning) där skillnaden gäller antal 
klubbmedlemmar som vill engagera sig i flygsäkerhetsarbetet 

Inom Segelflygförbundet finns det endast en skillnad i uppfattning mellan medlemmar och de 
med ledningsfunktion:  

 Ledningen upplever ett större förbättringsbehov (orange) än medlemmarna (gult) när 
det gäller medlemmars delaktighet i säkerhetsarbetet.  

5.2 Diskussion om svarsfrekvens och representativitet 
Som redovisats i kap. 3.1 är svarsfrekvensen i undersökningen låg, ca 11% inom KSAK 
respektive ca 12,5% inom Segelflygförbundet. Den redovisade svarsfrekvensen är dock en 
teoretisk beräkning av hur många personer som borde kunnat svara på enkäten, baserat på 
medlemsuppgifter från KSAK respektive Segelflygförbundet.  

Det har tyvärr inte varit möjligt att skicka enkäten direkt till enskilda medlemmars e-post utan 
enkäten har istället spridits som en generell webblänk via förbundens hemsidor och 
medlemsbrev. Några av de som teoretiskt ingår i målgruppen kan därför ha missat att ta del av 
enkätinformationen på förbundens hemsidor eller inte öppnat eller läst förbundens 
medlemsbrev så noga. Ett antagande är därför att den verkliga svarsfrekvensen är något högre 
än vad som beräknats i kapitel 3.1, men hur mycket högre går inte att uttala sig om. Denna 
osäkerhet gör att man ska vara försiktig med att generalisera resultaten till samtliga 
medlemmar inom KSAK respektive Segelflygförbundet.  

Men resultaten kan mycket väl vara representativa för aktiva och engagerade medlemmar 
samt för de med ledningsfunktioner. Enligt enkätens bakgrundsfrågor (se kap. 4.1) kan man 
bland annat konstatera att en stor andel har angett att de har en ledningsfunktion inom sin 
flygklubb (36% inom KSAK respektive 42% inom Segelflygförbundet). Det är därför rimligt 
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att anta att de med ledningsfunktioner är överrepresenterade bland de svarande. Från 
bakgrundsdata kan man också konstatera att en hög andel av de medlemmar som besvarat 
enkäten även flugit aktivt det senaste året som pilot (fler än 80%) samt varit medlem i 
flygklubben i mer än fem år (över 70%), vilket gör det rimligt att anta att de medlemmar som 
besvarat enkäterna är engagerade och aktiva medlemmar både vad gäller sitt eget flygande 
och vad som sker i flygklubben. 

Man kan också konstatera att de som besvarat enkäten representerar en stor del av de 
flygklubbar som finns runt om i Sverige10. Detta är positivt då de svar som inkommit 
åtminstone gett input från de flesta klubbarna som berörs av undersökningen. 

Sammantaget görs därför bedömningen att resultaten, trots den låga totala svarsfrekvensen, är 
användbara och ger en bild över hur säkerhetskulturen upplevs bland de medlemmar som har 
ledningsfunktioner eller som är särskilt aktiva och engagerade inom KSAK respektive 
Segelflygförbundet. Däremot går det inte att uttala sig om hur upplevelsen av 
säkerhetskulturen är hos de medlemmar som inte är särskilt aktiva vare sig när det gäller att 
flyga eller att delta aktivt i flygklubbens verksamhet.  

Baserat på de som svarat på enkäten upplever de flesta inom både KSAK och Segelflyget att 
många delar av säkerhetskulturen fungerar bra eller endast har ett måttligt förbättringsbehov. 
Detta är något förvånande med tanke på att den största delen av antal olyckor inom luftfart 
sker inom segmentet allmänflyg (Transportstyrelsen, 2022). Man kunde därför förväntat sig 
att enkätundersökningen visat på större brister i säkerhetskulturen än vad den faktiskt visar. 
En förklaring skulle kunna vara att det finns större brister i säkerhetskulturen inom den grupp 
av medlemmar som inte är särskilt aktiva eller engagerade i flygklubbarnas verksamhet, det 
vill säga inom den grupp av medlemmar som inte svarat på enkäten i undersökningen. Det 
kan dock vara en grupp medlemmar som är svår att nå med flygsäkerhetsinformation även för 
flygklubbarna själva. En utmaning för flygklubbarna kan därför vara att kunna nå de 
medlemmar som idag inte är aktiva eller engagerade i klubbarnas verksamhet och få dem att 
bli mer delaktiga i klubbarnas flygsäkerhetsaktiviteter. Det skulle i sig kunna förbättra 
säkerhetskulturen inom denna grupp av medlemmar.  

    

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 82% av de KSAK-anslutna klubbarna samt 75% av klubbar anslutna till Segelflygförbundet 
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Bilaga 1 – Beskrivning av Transportstyrelsens sju säkerhetskulturområden 
med tillhörande delaspekter 

Rapporterande kultur 
a) Att man rapporterar, dvs. att man kan, vet vad och hur man ska rapportera 
All personal i organisationen ska rapportera olyckor, tillbud och andra brister med 
säkerhetsrelevans. För att detta ska ske måste personalen kunna rapportera dvs. det måste finnas 
system (elektroniskt eller manuellt) för rapportering. Det behöver vara tydligt hur man ska 
rapportera så att personalen vet det samt vad man ska rapportera dvs. vilka säkerhetsrelaterade 
brister som ska rapporteras. 
 
b) Uppmuntran att rapportera 
För att personalen ska rapportera är det viktigt att de uppmuntras till att göra det. Det är särskilt 
viktigt att chefer på olika nivåer uppmuntrar medarbetarna att rapportera men även att kollegor 
gör det. 
 
c) Återkoppling till den som rapporterar 
Den som har rapporterat ska få återkoppling på att rapporten har tagits emot. Vederbörande ska 
även få återkoppling på vilken åtgärd som eventuellt planeras samt när den är genomförd. Görs 
inte detta är risken att personalens motivation att rapportera avtar. 
 
Rättvis kultur 
a) Rättvis behandling samt att våga rapportera 
När personal gör fel eller misstag ska organisationen ge en rättvis och korrekt behandling och 
inte bestraffa (inte utse syndabockar). Det ska vara ”högt i tak” dvs. personal ska kunna säga 
sin åsikt samt våga rapportera brister och egna eller andras fel eller misstag. På så sätt skapas 
förtroende, respekt och öppenhet mellan alla nivåer inom organisationen. 
 
b) Tydlig gräns mellan acceptabelt och oacceptabelt beteende 
Det är viktigt att alla i organisationen vet var gränsen går mellan ett acceptabelt beteende 
(mänskliga fel och misstag) och ett oacceptabelt beteende (medvetna felhandlingar eller 
sabotage), så att lika behandling säkerställs. Det är också viktigt att ledningen lyfter fram att 
det är positivt att det rapporteras om det sker fel och misstag i organisationen likväl som de 
öppet och omgående korrigerar oacceptabla beteenden. 
 
Lärande kultur 
a) Kontinuerligt lärande och förbättringsarbete 
Det ska finnas ett organisatoriskt lärande från egna och andras fel, misstag och erfarenheter. 
Det innebär att brister och risker identifieras, rapporteras, analyseras och åtgärdas samt att 
åtgärderna följs upp och återkopplas till organisationen så att alla vet vad som har gjorts och 
vad effekten har blivit. Detta kan till exempel ske genom regelbundna internrevisioner. Ett 
organisatoriskt lärande är grunden till ett kontinuerligt förbättringsarbete där säkerhetsarbetet 
ständigt utvecklas så att inte tidigare brister återkommer samt att risken för nya brister 
minimeras. 
 
b) Organisationens förmåga att anpassa sig till förändringar utan att säkerhetsnivån 
försämras 
En lärande kultur innebär också att organisationen har förmåga att anpassa sin verksamhet till 
både interna och externa förändringar utan att säkerhetsnivån försämras. Det kan gälla 
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förändringar av verksamheten till följd av till exempel nya regelverk, ökad konkurrens eller 
problem med ekonomin. 
 
Säkerhetsengagemang 
a) Högsta ledningen och övriga chefers säkerhetsengagemang 
Ledningen (framförallt den högsta) och övriga chefer ska ha en förståelse för och insikt om 
relevanta säkerhetsrisker samt ett engagemang för säkerhetsfrågor. Det ska vara tydligt hur de 
prioriterar säkerhet i avvägningar mot andra viktiga områden för organisationen såsom till 
exempel produktion. Avvägningarna ska visa att säkerheten upprätthålls. Ledningen och övriga 
chefer ska undvika motstridiga budskap och i handling visa att säkerhet är prioriterad, även i 
svåra tider. De ska även ha ett kritiskt förhållningssätt som främjar en hög riskmedvetenhet och 
bidrar till utveckling av säkerhetsarbetet. Det innebär till exempel att man konstruktivt 
ifrågasätter säkerhetsarbetet för att ständigt hitta bättre lösningar. 
 
b) Medarbetares säkerhetsengagemang 
Medarbetare ska ha en förståelse för och insikt om relevanta säkerhetsrisker samt ett 
engagemang för säkerhetsfrågor. Det ska vara tydligt hur man prioriterar säkerhet i avvägningar 
mot andra viktiga områden för organisationen, såsom till exempel produktion. Avvägningarna 
ska visa att säkerheten upprätthålls. Medarbetare ska även ha ett kritiskt förhållningssätt som 
främjar en hög riskmedvetenhet och bidrar till utveckling av säkerhetsarbetet. Det innebär till 
exempel att man konstruktivt ifrågasätter säkerhetsarbetet för att ständigt hitta bättre lösningar. 
 
c) Medarbetares delaktighet i säkerhetsarbetet 
För att få till ett bra säkerhetsarbete är det viktigt att organisationen efterfrågar och utnyttjar 
medarbetarnas kunskaper och erfarenheter och på så sätt gör dem delaktiga i att utveckla och 
förbättra säkerheten. Detta kan till exempel innebära att berörda medarbetare är med vid 
framtagandet av nya säkerhetsrutiner eller vid inköp av teknisk utrustning som påverkar 
säkerhetsarbetet. 
 
Kommunikation 
a) Intern kommunikation 
Organisationen ska ha en bra intern kommunikation av säkerhetsrelaterad information. Det 
innebär att säkerhetsinformation sprids via kända informationskanaler inom organisationen så 
att personalen får tillgång till den information de behöver för att kunna utföra arbetsuppgifter 
med säkerhetsrelevans. Informationen ska vara tydlig, begriplig och finnas tillgänglig i god tid 
för att kunna förstås och användas. Ett bra säkerhetsarbete kräver också en ständigt pågående 
diskussion och samverkan i organisationen kring säkerhet. Säkerhet behöver lyftas som en 
särskild punkt på diverse olika möten och samverkan ska ske mellan olika nivåer och delar i 
organisationen för att nå en samsyn kring säkerhetsarbetet. 
 
b) Extern kommunikation 
Organisationen ska ha ett kontinuerligt informationsutbyte, en öppen diskussion och samverkan 
i säkerhetsfrågor med externa parter till exempel andra företag, organisationer och myndigheter. 
Detta kan till exempel ske vid gemensamma möten eller i sammanhang där det krävs samverkan 
för att lösa gemensamma säkerhetsproblem. 
 
Resurser och kompetens 
a) Tid, personal och utrustning 
För ett bra säkerhetsarbete behöver organisationen ha ändamålsenliga resurser i form av 
tillräckligt med personal (bemanning) som har tillräckligt med tid samt utrustning som fungerar 
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och är utformad efter människors förutsättningar och begränsningar. Dessa resurser ska finnas 
för att organisationen ska kunna arbeta med säkerhetsfrågor på ett tillfredsställande sätt och 
därmed minimera riskerna för tidspress, överbelastning och stress. 
 
b) Behörigheter, kompetens och utbildning 
Medarbetare ska ha rätt behörigheter, kompetens och utbildning (inklusive 
fortbildningsmöjligheter) för att kunna utföra säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter på ett 
tillfredsställande sätt. Detta gäller även ledning och övriga chefer vars kompetens och förmåga 
att leda säkerhetsarbetet behöver utvecklas kontinuerligt. 
 
Systematiskt säkerhetsarbete 
a) Styrning och ledning av säkerhetsarbete 
Organisationen ska ha en systematisk styrning och ledning av sitt säkerhetsarbete vilket innebär 
att man har en tydlig dokumentation över hur säkerhetsarbetet ska bedrivas. Det ska finnas en 
bra struktur i säkerhetsarbetet med tydliga mål, vilka åtgärder som planeras och förfaranden för 
att följa upp verksamheten. Det ska vara en god kvalité på dokumentationen av säkerhetsarbetet 
gällande till exempel processer, rutiner och tekniska lösningar, från planering till genomförande 
och uppföljning av säkerhetsarbetet. Detta gör säkerhetsarbetet spårbart dvs. det går att härleda 
vad som planerats och jämföra med vad som är gjort. 
 
b) Proaktivt och reaktivt arbetssätt 
Organisationen behöver arbeta både reaktivt och proaktivt dvs. man behöver reagera och 
åtgärda brister och avvikelser som redan inträffat. Likväl som man behöver arbeta 
förebyggande genom att fundera kring framtida risker och vilka åtgärder som kan göras för att 
förhindra att dessa risker uppstår. 
 
c) Analyser 
Organisationen ska göra riskanalyser där man identifierar och värderar risker i verksamheten 
samt göra orsaksanalyser av händelser som inträffat. Detta ska göras för att kontinuerligt lära 
sig och kunna genomföra åtgärder så att risknivån hålls på en relevant nivå. 
 
d) Ansvar, befogenheter och roller 
Det ska vara tydligt beskrivet i organisationen vilka roller och funktioner som finns kopplat till 
säkerhetsarbetet samt vilket ansvar och vilka befogenheter de har. 
 
e) Kontroll och uppföljning av entreprenörer 
Om organisationen har entreprenörer i sin verksamhet ska det vara tydligt hur man kontrollerar 
och följer upp deras säkerhetsarbete. Delaspekten utgår om entreprenörer saknas. 
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Bilaga 2 – Webbenkät till medlemmar inom KSAK  

Enkät om säkerhetskultur inom allmänflyget  
För Transportstyrelsen är det viktigt att främja en god säkerhetskultur för att kunna uppnå 
och bevara en hög flygsäkerhet inom allmänflyget. Denna enkät utgör ett värdefullt underlag 
till vårt och branschens gemensamma arbete med att främja en god säkerhetskultur inom 
allmänflyget. Enkäten riktar sig till dig som är medlem i en motorflygklubb och handlar om 
hur du upplever säkerhetskulturen inom din flygklubb kopplat till hur ni arbetar med 
flygsäkerhet. Frågorna tar ca 10 min att besvara.       

Varje enskild fråga i enkäten måste besvaras i sin helhet innan du kan gå vidare till nästa 
fråga, men du kan alltid backa till tidigare frågor om det är något du vill ändra. Det går också 
bra att pausa enkäten och fortsätta att besvara den vid ett senare tillfälle. Tänk dock på att 
alla frågor måste vara besvarade för att enkäten som helhet ska kunna avslutas. 

Du besvarar enkäten anonymt. Svaren kommer enbart att sammanställas på gruppnivå där 
det inte framgår hur någon enskild individ har svarat.  

Tack på förhand för dina svar! 

Med vänlig hälsning 

Transportstyrelsen 
KCHFMTO@transportstyrelsen.se 

Information om databehandling 

Nästan alla frågor i enkäten har fasta svarsalternativ och innehåller inga personuppgifter. På den sista frågan 
kan du däremot välja att med egna ord skriva synpunkter och kommentarer men tänk då på att inte ange några 
personuppgifter. I förekommande fall kommer dock sådana uppgifter att sorteras bort från den slutliga 
sammanställningen av svaren. Den rättsliga grunden för databehandlingen anges i artikel 6.1 e i 
dataskyddsförordningen som är fastslagen i 6 § myndighetsförordningen (2007:515) samt förordningen 
(2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen. Vill du veta mer om hur Transportstyrelsen behandlar 
personuppgifter eller kontakta vårt dataskyddsombud så finns mer information här. 

Bakgrundsfrågor om ditt flygande 

1. Är du medlem i någon motorflygklubb?11 

 Ja, jag är medlem i en motorflygklubb   

 Nej, jag är enbart enskild direktmedlem i KSAK centralt   

 Nej, jag är varken medlem i en motorflygklubb eller direktmedlem i KSAK centralt   

2. Vad heter din flygklubb? 

 Namnet på min flygklubb är:_____________ 

 Jag vill inte uppge namnet på min flygklubb   

  

                                                 
11 De som svarat att de inte är medlem i någon motorflygklubb behövde inte besvara några fler frågor 

mailto:KCHFMTO@transportstyrelsen.se
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-webbplatsen/personuppgifter/
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3. Vad är din roll inom din motorflygklubb? (Ange ett eller flera av alternativen nedan) 

 Aktiv medlem, dvs. jag har flugit som pilot under det senaste året   

 Inte aktiv medlem, dvs. jag har inte flugit som pilot under det senaste året   

 Ledande roll, t.ex. styrelsemedlem, motorflygchef, tekniskt ansvarig eller annan ledningsfunktion   

 Annan roll, nämligen:________________ 

 

4. Hur länge har du varit medlem i din motorflygklubb?  

 Kortare än 1 år   

 Mellan 1 och 5 år   

 Längre än 5 år   

 

5. Är du även medlem i någon av nedanstående flygklubbar/-föreningar? 
(Ange ett eller flera av alternativen nedan) 

 Ja, i EAA Sverige (förening för amatörbyggt flyg)   

 Ja, i en segelflygklubb   

 Ja, i en skärmflygklubb   

 Ja, i en fallskärmsklubb   

 Nej, jag är inte medlem i någon av ovanstående flygklubbar/-föreningar   

 

6. Ange om du har några av nedanstående flygbehörigheter och hur länge du i så fall haft dessa?   

 < 1 år 1-5 år > 5 år 
Har inte 
denna  

behörighet 

Trafikflygarcertifikat för flygplan  
(CPL-A, ATPL-A, MPL-A)     

Privatflygarcertifikat för flygplan eller helikopter  
(PPL-A/H, LAPL-A/H)     

Förarcertifikat för ultralätta flygplan (UL)     

Segelflygarcertifikat  
(S, SPL, LAPL-S eller SFCL)     

Licens för skärmflyg     

Licens för fallskärmshoppning     

 

  



RAPPORT  
Säkerhetskultur inom KSAK och Segelflygförbundet  

 

41 

 

7. Har du någon gång under de senaste 5 åren varit pilot under en flygning med fallskärmshoppare 
ombord? 

 Ja   

 Nej   

 Vet ej/Minns ej   

 

8. Vilken flygplanstyp har du flugit när du varit pilot i samband med 
fallskärmshoppning?:___________ 
 

9. I vilken roll har du varit pilot när du flugit i samband med fallskärmshoppning? 
Ange ett eller flera av alternativen nedan 

 Som pilot i min flygklubb   

 Som pilot i fallskärmsklubben   

 Som pilot med annan hemvist, nämligen:________________ 

 Vet ej/minns ej   

 

Frågor om säkerhetskultur 

Med säkerhetskultur menar vi flygklubbens och dess medlemmars gemensamma sätt att tänka och agera i 
förhållande till risk och säkerhet, det vill säga hur flygklubben och dess medlemmar prioriterar och faktiskt 
arbetar med risker och säkerhet kopplat till sin verksamhet. Nedanstående frågor berör olika aspekter av 
detta. 

 

10. Hur fungerar rapporteringen av flygsäkerhetsrelaterade händelser och andra brister inom din 
flygklubb? 

 
Stämmer  
mycket 

bra 

Stämmer  
ganska 

bra 

Stämmer  
ganska 
dåligt 

Stämmer  
mycket 
dåligt 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Jag vet hur jag ska rapportera      

b. Jag vet vad jag ska rapportera      

c. Rapporteringen av olyckor, tillbud och 
brister fungerar bra      

d. Vi uppmuntrar varandra att rapportera 
olyckor, tillbud och brister      

e. De som rapporterar får återkoppling på 
vad som händer med rapporterna      
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11. Hur fungerar följande rapportering till Transportstyrelsen i din flygklubb? 

 
Mycket  

bra 
Ganska  

bra 
Ganska  
dåligt 

Mycket  
dåligt 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Rapportering av tillbud      

b. Rapportering av allvarliga tillbud      

c. Rapportering av olyckor (haverier)      

 

12. Hur fungerar det i din flygklubb om någon gör fel eller misstag som kan påverka 
flygsäkerheten? 

 
Stämmer  
mycket 

bra 

Stämmer  
ganska 

bra 

Stämmer  
ganska 
dåligt 

Stämmer  
mycket 
dåligt 

Ingen  
uppfattni

ng 

a. Jag vågar rapportera fel och misstag      

b. Jag kan påtala risker och brister utan att bli 
ifrågasatt      

c. Man behandlas på ett schysst sätt utan att bli 
skuldbelagd      

d. Det är tydligt vilka beteenden som accepteras 
och inte accepteras      

13. Hur arbetar ni med förbättringar av flygsäkerheten i din flygklubb? 

 
Stämmer  
mycket 

bra 

Stämmer  
ganska 

bra 

Stämmer  
ganska 
dåligt 

Stämmer  
mycket 
dåligt 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Vi drar lärdomar från olyckor, tillbud och 
brister      

b. Vi drar lärdomar från sådant som fungerar bra      

c. Vi följer upp, förbättrar och återkopplar 
kontinuerligt vårt flygsäkerhetsarbete      

 

14. Hur tycker du att din flygklubb klarar av att anpassa sig till förändringar utan att flygsäkerheten 
försämras? 

 
Stämmer  
mycket 

bra 

Stämmer  
ganska 

bra 

Stämmer  
ganska 
dåligt 

Stämmer  
mycket 
dåligt 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Vid organisationsförändringar inom vår 
flygklubb      

b. Vid förändringar av rutiner och regelverk      

c. Vid oförutsedda händelser, t.ex. Covid-
pandemin      

d. Vid förändringar av ekonomiska villkor för vår 
flygklubb      

e. Vid förändringar av utrustning, material eller 
tekniska system som vi använder      

15. Hur är engagemanget för flygsäkerhet inom din flygklubb? 
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Stämmer  
mycket 

bra 

Stämmer  
ganska 

bra 

Stämmer  
ganska 
dåligt 

Stämmer  
mycket 
dåligt 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Styrelsen visar förståelse och engagemang för 
flygsäkerhet och prioriterar detta högt      

b. Övriga ledningsfunktioner, t.ex. motorflygchef eller 
tekniskt ansvarig, visar förståelse och engagemang 
för flygsäkerhet och prioriterar detta högt 

     

c. Medlemmarna visar förståelse och engagemang för 
flygsäkerhet och prioriterar detta högt      

d. Medlemmarna är delaktiga i att utveckla och 
förbättra flygsäkerhetsarbetet      

 

16. Hur ofta uppstår följande situationer för dig i samband med ett flygpass?  

 
Mycket  

ofta 
Ganska  

Ofta 
Ganska  
sällan 

Mycket  
sällan 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Det uppstår problem med flygplanet, utrustningen 
eller de tekniska systemen under ett flygpass      

b. Jag behöver utföra vissa kontroller av flygplanet 
innan eller efter ett flygpass utan att ha tillräcklig 
kompetens eller behörighet 

     

c. Det finns inte tid att utföra alla kontroller av 
flygplanet innan eller efter ett flygpass      

 

17. Hur fungerar spridningen av flygsäkerhetsinformation inom din flygklubb? 
 

 
Stämmer  
mycket 

bra 

Stämmer  
ganska 

bra 

Stämmer  
ganska 
dåligt 

Stämmer  
mycket 
dåligt 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Information sprids till alla berörda      

b. Informationen är korrekt och tydlig      

c. Vi får motstridig information från flygklubben jämfört 
med från andra aktörer, t.ex. Transportstyrelsen      

d. Jag har tillgång till den information jag behöver för att 
kunna flyga säkert      
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18. Hur fungerar samarbetet kring flygsäkerhetsfrågor inom din flygklubb? 
 

 
Mycket  

bra 
Ganska  

bra 
Ganska  
dåligt 

Mycket  
dåligt 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Mellan medlemmar och styrelsen      

b. Mellan medlemmar och övriga ledningsfunktioner, 
t.ex. motorflygchef eller tekniskt ansvarig      

c. Mellan enskilda medlemmar      

 

19. Hur fungerar samarbetet kring flygsäkerhetsfrågor mellan din flygklubb och andra aktörer? 
 

 
Mycket  

bra 
Ganska  

bra 
Ganska  
dåligt 

Mycket  
dåligt 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Samarbetet med andra flygklubbar      

b. Samarbetet med KSAK centralt      

c. Samarbetet med Transportstyrelsen      

 

20. Hur fungerar det med resurser och kompetens för flygsäkerhetsarbetet i din flygklubb? 
 

 
Stämmer  
mycket 

bra 

Stämmer  
ganska 

bra 

Stämmer  
ganska 
dåligt 

Stämmer  
mycket 
dåligt 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Vi har tillräckligt med medlemmar som vill engagera 
sig i flygklubbens säkerhetsarbete      

b. Vi har bra utrustning och tekniska system för att 
kunna flyga säkert      

c. Vi har bra checklistor, instruktioner och rutiner för 
att kunna flyga säkert      

d. Styrelsen har bra flygsäkerhetskompetens      

e. Övriga ledningsfunktioner, t.ex. motorflygchef eller 
tekniskt ansvarig, har bra flygsäkerhetskompetens      

f. Medlemmarna har bra flygsäkerhetskompetens      

g. Vi får tillräckligt med utbildning och fortbildning      
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21. Hur fungerar flygsäkerhetsarbetet i din flygklubb? 
 

 
Stämmer  
mycket 

bra 

Stämmer  
ganska 

bra 

Stämmer  
ganska 
dåligt 

Stämmer  
mycket 
dåligt 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Vi har ett strukturerat och systematiskt 
flygsäkerhetsarbete      

b. Vi har tillgång till bra analyser av både risker och 
orsaker till olyckor och tillbud      

c. Vi åtgärdar risker och brister när de upptäcks      

d. Vi åtgärdar orsaker till olyckor och tillbud      

e. Vi har ett bra förebyggande flygsäkerhetsarbete      

 

22. Hur tydligt är det för dig vilket ansvar olika funktioner har för flygsäkerhetsarbetet inom din 
flygklubb? 

 
Mycket  
tydligt 

Ganska  
tydligt 

Ganska  
otydligt 

Mycket  
otydligt 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Styrelsens ansvar      

b. Ansvaret hos övriga ledningsfunktioner, t.ex. 
motorflygchef eller tekniskt ansvarig      

c. Medlemmarnas ansvar      

 

23. Känner du till om ni har någon manual eller handbok för flygsäkerhet i er flygklubb? 
 

 Ja det finns och jag har kunskap om innehållet   

 Ja det finns, men jag har inte kunskap om innehållet   

 Nej, vad jag vet har vi inget sådant i vår flygklubb   

 

24. Vad tycker du om innehållet i er manual eller handbok för flygsäkerhet i er flygklubb? 
 

 
Stämmer  
mycket 

bra 

Stämmer  
ganska 

bra 

Stämmer  
ganska 
dåligt 

Stämmer  
mycket 
dåligt 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Innehållet är lätt att förstå och följa      

b. Innehållet ger ett bra stöd för att kunna flyga 
säkert      
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25. Hur ofta använder du följande källor för att få information om flygsäkerhet? 
 

 
Mycket  

ofta 
Ganska  

ofta 
Ganska  
sällan 

Mycket  
sällan 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Säkerhetsinformation på Transportstyrelsens 
hemsida      

b. Säkerhetsinformation på KSAKs hemsida      

c. Kompendier i Flygsäkerhetsprogrammet (H50P) 
på KSAKs hemsida      

d. Säkerhetsinformation på min flygklubbs 
hemsida      

e. Tidningen Pilotbriefing      

f. Andra källor      

 

26. Hur upplever du säkerhetskulturen inom din flygklubb? 
 

 
Mycket  

bra 
Ganska  

bra 
Ganska  

dålig 
Mycket  

dålig 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Inom flygklubben som helhet      

b. Inom styrelsen      

c. Bland medlemmar      

 

27. Om du har fler synpunkter på arbetet med flygsäkerhet eller har förslag på hur 
säkerhetskulturen kan förbättras inom din flygklubb, skriv gärna detta här.  
Tänk på att inte ange några personuppgifter, t.ex. namn eller andra uppgifter som kan härledas till 
enskilda personer. 
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Bilaga 3 – Webbenkät till medlemmar inom Segelflygförbundet 

Enkät om säkerhetskultur inom segelflyget  

För Transportstyrelsen är det viktigt att främja en god säkerhetskultur för att kunna uppnå och 
bevara en hög flygsäkerhet inom segelflyget. Denna enkät utgör ett värdefullt underlag till vårt 
och branschens gemensamma arbete med att främja en god säkerhetskultur inom segelflyget. 
Enkäten riktar sig till dig som är medlem i en segelflygklubb och handlar om hur du upplever 
säkerhetskulturen inom din flygklubb kopplat till hur ni arbetar med flygsäkerhet. Frågorna tar 
ca 10 min att besvara.       

Varje enskild fråga i enkäten måste besvaras i sin helhet innan du kan gå vidare till nästa fråga, 
men du kan alltid backa till tidigare frågor om det är något du vill ändra. Det går också bra att 
pausa enkäten och fortsätta att besvara den vid ett senare tillfälle. Tänk dock på att alla frågor 
måste vara besvarade för att enkäten som helhet ska kunna avslutas. 

Du besvarar enkäten anonymt. Svaren kommer enbart att sammanställas på gruppnivå där det 
inte framgår hur någon enskild individ har svarat. 

Tack på förhand för dina svar! 

Med vänlig hälsning 

Transportstyrelsen 
KCHFMTO@transportstyrelsen.se 

Information om databehandling 

Nästan alla frågor i enkäten har fasta svarsalternativ och innehåller inga personuppgifter. På den sista frågan kan 
du däremot välja att med egna ord skriva synpunkter och kommentarer men tänk då på att inte ange några 
personuppgifter. I förekommande fall kommer dock sådana uppgifter att sorteras bort från den slutliga 
sammanställningen av svaren. Den rättsliga grunden för databehandlingen anges i artikel 6.1 e i 
dataskyddsförordningen som är fastslagen i 6 § myndighetsförordningen (2007:515) samt förordningen 
(2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen. Vill du veta mer om hur Transportstyrelsen behandlar 
personuppgifter eller kontakta vårt dataskyddsombud så finns mer information här. 

Bakgrundsfrågor om ditt flygande 

1. Är du medlem i någon segelflygklubb? 12 

 Ja, jag är medlem i en segelflygklubb   

 Nej, jag är inte medlem i någon segelflygklubb   

2. Vad heter din segelflygklubb? 

 Namnet på min segelflygklubb är:_____________________ 

 Jag vill inte uppge namnet på min segelflygklubb   

 

                                                 
12 De som svarat att de inte är medlem i någon segelflygklubb behövde inte besvara några fler frågor 

mailto:KCHFMTO@transportstyrelsen.se
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-webbplatsen/personuppgifter/


RAPPORT  
Säkerhetskultur inom KSAK och Segelflygförbundet  

 

48 

 

3. Vad är din roll inom din segelflygklubb? (Ange ett eller flera av alternativen nedan) 

 Aktiv flygande medlem dvs. jag har flugit som pilot under det senaste året   

 Inte aktiv flygande medlem dvs. jag har inte flugit som pilot under det senaste året   

 Ledande roll t.ex. styrelsemedlem, segelflygchef, segelflyglärare eller annan ledningsfunktion   

 Annan roll, nämligen:__________________________________ 

 

4. Hur länge har du varit medlem i din segelflygklubb? 

 Kortare än 1 år   

 Mellan 1 och 5 år   

 Längre än 5 år   

 

5. Är du även medlem i någon av nedanstående flygklubbar-/föreningar?  
(Ange ett eller flera av alternativen nedan) 

 Ja, i EAA för Sverige (förening för amatörbyggt flyg)   

 Ja, i en motorflygklubb   

 Ja, i en skärmflygklubb   

 Ja, i en fallskärmsflygklubb   

 Nej, jag är inte medlem i någon av ovanstående flygklubbar-/föreningar   

 

6. Ange om du har några av nedanstående flygbehörigheter och hur länge du i så fall har haft dessa 

 <1 år 1-5 år >5 år 
Har inte 
denna 

behörighet 

Trafikflygarcertifikat för flygplan 
(CPL-A, ATPL-A, MPL-A)     

Privatflygarcertifikat för flygplan eller 
helikopter (PPL-A/H, LAPL-A/H)     

Förarcertifikat för ultralätta flygplan (UL)     

Segelflygarcertifikat 
(SPL, LAPL-S)     

Licens för skärmflyg     

Licens för fallskärmshoppning     
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Frågor om säkerhetskultur 

Med säkerhetskultur menar vi flygklubbens och dess medlemmars gemensamma sätt att tänka och agera i 
förhållande till risk och säkerhet, det vill säga hur flygklubben och dess medlemmar prioriterar och faktiskt 
arbetar med risker och säkerhet kopplat till sin verksamhet. Nedanstående frågor berör olika aspekter av 
detta. 

 

7. Hur fungerar rapporteringen av flygsäkerhetsrelaterade händelser och andra brister inom din 
segelflygklubb? 

 
Stämmer  
mycket 

bra 

Stämmer  
ganska 

bra 

Stämmer  
ganska 
dåligt 

Stämmer  
mycket 
dåligt 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Jag vet hur jag ska rapportera      

b. Jag vet vad jag ska rapportera      

c. Rapporteringen av olyckor, tillbud och brister 
fungerar bra      

d. Vi uppmuntrar varandra att rapportera olyckor, 
tillbud och brister      

e. De som rapporterar får återkoppling på vad 
som händer med rapporterna      

 

8. Hur fungerar följande rapportering till Segelflygförbundet i din segelflygklubb? 

 
Mycket  

bra 
Ganska  

bra 
Ganska  
dåligt 

Mycket  
dåligt 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Rapportering av tillbud      

b. Rapportering av allvarliga tillbud      

c. Rapportering av olyckor (haverier)      
 

9. Hur fungerar det i din segelflygklubb om någon gör fel eller misstag som kan påverka 
flygsäkerheten? 

 
Stämmer  
mycket  

bra 

Stämmer  
ganska  

bra 

Stämmer  
ganska 
dåligt 

Stämmer  
mycket 
dåligt 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Jag vågar rapportera fel och misstag      

b. Jag kan påtala risker och brister utan att 
bli ifrågasatt      

c. Man behandlas på ett schysst sätt utan 
att bli skuldbelagd      

d. Det är tydligt vilka beteenden som 
accepteras och inte accepteras      
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10. Hur arbetar ni med förbättringar av flygsäkerheten i din segelflygklubb? 

 
Stämmer  
mycket  

bra 

Stämmer  
ganska  

bra 

Stämmer  
ganska 
dåligt 

Stämmer  
mycket 
dåligt 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Vi drar lärdomar från olyckor, tillbud och 
brister      

b. Vi drar lärdomar från sådant som 
fungerar bra      

c. Vi följer upp, förbättrar och återkopplar 
kontinuerligt vårt flygsäkerhetsarbete      

 

11. Hur tycker du att din segelflygklubb klarar av att anpassa sig till förändringar utan att 
flygsäkerheten försämras? 

 
Mycket  

bra 
Ganska  

bra 
Ganska  
dåligt 

Mycket  
dåligt 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Vid organisationsförändringar inom vår 
flygklubb      

b. Vid förändringar av rutiner och regelverk      

c. Vid oförutsedda händelser, t.ex. Covid-
pandemin      

d. Vid förändringar av ekonomiska villkor 
för vår flygklubb      

e. Vid förändringar av utrustning, material 
eller tekniska system som vi använder      

 

12. Hur är engagemanget för flygsäkerhet inom din segelflygklubb? 

 
Stämmer  
mycket  

bra 

Stämmer  
ganska  

bra 

Stämmer  
ganska 
dåligt 

Stämmer  
mycket 
dåligt 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Styrelsen visar förståelse och engagemang för 
flygsäkerhet och prioriterar detta högt      

b. Övriga ledningsfunktioner, t.ex. segelflygchef eller 
segelflyglärare, visar förståelse och engagemang 
för flygsäkerhet och prioriterar detta högt 

     

c. Medlemmarna visar förståelse och engagemang 
för flygsäkerhet och prioriterar detta högt      

d. Medlemmarna är delaktiga i att utveckla och 
förbättra flygsäkerhetsarbetet      
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13. Hur ofta uppstår följande situationer för dig i samband med ett flygpass? 

 
Mycket  

ofta 
Ganska  

ofta 
Ganska  
sällan 

Mycket  
sällan 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Det uppstår problem med flygplanet, utrustningen 
eller de tekniska systemen under ett flygpass      

b. Jag behöver utföra vissa kontroller av flygplanet 
innan eller efter ett flygpass utan att ha tillräcklig 
kompetens eller behörighet 

     

c. Det finns inte tid att utföra alla kontroller av 
flygplanet innan eller efter ett flygpass      

 

14. Hur fungerar spridningen av flygsäkerhetsinformation inom din segelflygklubb? 

 
Stämmer  
mycket  

bra 

Stämmer  
ganska  

bra 

Stämmer  
ganska 
dåligt 

Stämmer  
mycket 
dåligt 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Information sprids till alla berörda      

b. Informationen är korrekt och tydlig      

c. Vi får motstridig information från 
flygklubben jämfört med från andra 
aktörer, t.ex. Transportstyrelsen 

     

d. Jag har tillgång till den information jag 
behöver för att kunna flyga säkert      

 

15. Hur fungerar samarbetet kring flygsäkerhetsfrågor inom din segelflygklubb? 

 
Mycket  

bra 
Ganska  

bra 
Ganska  
dåligt 

Mycket  
dåligt 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Mellan medlemmar och styrelsen      

b. Mellan medlemmar och övriga ledningsfunktioner, 
t.ex. segelflygchef eller segelflyglärare      

c. Mellan enskilda medlemmar      

 

16. Hur fungerar samarbetet kring flygsäkerhetsfrågor mellan din segelflygklubb och andra 
aktörer? 

 
Mycket  

bra 
Ganska  

bra 
Ganska  
dåligt 

Mycket  
dåligt 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Samarbetet med andra segelflygklubbar      

b. Samarbetet med Segelflygförbundet      

c. Samarbetet med Transportstyrelsen      
 

  



RAPPORT  
Säkerhetskultur inom KSAK och Segelflygförbundet  

 

52 

 

17. Hur fungerar det med resurser och kompetens för flygsäkerhetsarbetet i din segelflygklubb? 

 
Stämmer  
mycket 

bra 

Stämmer  
ganska 

bra 

Stämmer  
ganska 
dåligt 

Stämmer  
mycket 
dåligt 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Vi har tillräckligt med medlemmar som vill 
engagera sig i flygklubbens säkerhetsarbete      

b. Vi har bra utrustning och tekniska system för att 
kunna flyga säkert      

c. Vi har bra checklistor, instruktioner och rutiner för 
att kunna flyga säkert      

d. Styrelsen har bra flygsäkerhetskompetens      

e. Övriga ledningsfunktioner, t.ex. segelflygchef eller 
segelflyglärare, har bra flygsäkerhetskompetens      

f. Medlemmarna har bra flygsäkerhetskompetens      

g. Vi får tillräckligt med utbildning och fortbildning      

 

18. Hur fungerar flygsäkerhetsarbetet i din segelflygklubb? 

 
Stämmer  
mycket  

bra 

Stämmer  
ganska  

bra 

Stämmer  
ganska 
dåligt 

Stämmer  
mycket 
dåligt 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Vi har ett strukturerat och systematiskt 
flygsäkerhetsarbete      

b. Vi har tillgång till bra analyser av både 
risker och orsaker till olyckor och tillbud      

c. Vi åtgärdar risker och brister när de 
upptäcks      

d. Vi åtgärdar orsaker till olyckor och tillbud      

e. Vi har ett bra förebyggande 
flygsäkerhetsarbete      

 

19. Hur tydligt är det för dig vilket ansvar olika funktioner har för flygsäkerhetsarbetet inom din 
segelflygklubb? 

 
Mycket  
tydligt 

Ganska  
tydligt 

Ganska  
otydligt 

Mycket  
otydligt 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Styrelsens ansvar      

b. Ansvaret hos övriga ledningsfunktioner, 
t.ex. segelflygchef eller segelflyglärare      

c. Medlemmarnas ansvar      
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20. Känner du till om ni har någon manual eller handbok för flygsäkerhet i er segelflygklubb? 

 Ja det finns och jag har kunskap om innehållet   

 Ja det finns men jag har inte kunskap om innehållet   

 Nej, vad jag vet har vi inget sådant i vår flygklubb   

 

21. Vad tycker du om innehållet i er manual eller handbok för flygsäkerhet i er segelflygklubb? 

 
Stämmer  
mycket  

bra 

Stämmer  
ganska  

bra 

Stämmer  
ganska 
dåligt 

Stämmer  
mycket 
dåligt 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Innehållet är lätt att förstå och följa      

b. Innehållet ger ett bra stöd för att kunna 
flyga säkert      

 

22. Hur ofta använder du följande källor för att få information om flygsäkerhet? 

 
Mycket  

ofta 
Ganska  

ofta 
Ganska  
sällan 

Mycket  
sällan 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Transportstyrelsens hemsida      

b. Segelflygförbundets hemsida      

c. Min flygklubbs hemsida      

d. Information via ”Flyg Säkert 2” 
i min flygklubbs regi      

e. Tidningen Nordic Gliding      

f. Andra källor      

 

23. Hur upplever du säkerhetskulturen inom din segelflygklubb? 

 
Mycket  

bra 
Ganska  

bra 
Ganska  

dålig 
Mycket  

dålig 

Ingen  
uppfatt-

ning 

a. Inom flygklubben som helhet      

b. Inom styrelsen      

c. Bland medlemmar      
 

24. Om du har fler synpunkter på arbetet med flygsäkerhet eller har förslag på hur 
säkerhetskulturen kan förbättras inom din segelflygklubb, skriv gärna detta här.  
Tänk på att inte ange några personuppgifter, t.ex. namn eller andra uppgifter som kan härledas till 
enskilda personer. 

 

  


