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Försvarsmaktens interna bestämmelser om undersökning av olyckor, olyckstillbud och  

avvikelser; 

 

beslutade den 10 mars 2017. 

 

Försvarsmakten föreskriver följande. 

 

1 kap. Inledande bestämmelser   

 

Tillämpningsområde  

 

1 § I denna författning finns bestämmelser om undersökning av olyckor och olyckstillbud enligt 

lagen (1990:712) om undersökning av olyckor och förordningen (1990:717) om undersökning av 

olyckor.  

I författningen finns även bestämmelser om undersökning av olyckor, olyckstillbud och avvikel-

ser som Försvarsmakten anser viktiga att undersöka centralt.  

 
Definitioner 

 

2 § I denna författning avses med 

 

Avvikelse Ett krav som inte uppfylls, dvs. behov som är angivna, underförstådda 

eller obligatoriska i enlighet med ISO 22300 och som yttrar sig som 

antingen: 

- fysisk skada eller risk för sådan skada på person, materiel, egen-

dom, infrastruktur eller miljö, eller 

- psykisk skada eller risk för sådan skada på person i form av t.ex 

ohälsa, diskriminering, organisationskonflikter, kränkande särbe-



FIB 2017:1 Sida 2 

 
handling eller trakasserier.  

 

Grunder 

 

3 § Inom Försvarsmakten ska det finnas rutiner för undersökning av olyckor, olyckstillbud och av-

vikelser för att 

1. så långt möjligt klarlägga händelseförlopp, skador och effekter samt analysera orsaker till 

det inträffade, 

2. rekommendera åtgärder som syftar till att förebygga en upprepning av det inträffade eller 

begränsa effekten av liknande händelser. 

 

2 kap. Försvarsmaktens undersökningskommission  

 

Grunder 

 

1 § Försvarsmaktens undersökningskommission (FMUK) utgör myndighetens centrala organ för 

undersökning av olyckor, olyckstillbud och avvikelser inom Försvarsmaktens ansvarsområde.  

FMUK ska tillsättas för varje specifikt undersökningstillfälle. 

 

2 § FMUK ska  

1. undersöka olyckor och olyckstillbud när Statens haverikommission har överlåtit undersök-

ningen till Försvarsmakten enligt 2 § förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor, 

och 

2. undersöka olyckor och olyckstillbud som faller inom ramen för 3 § andra stycket 2 samma 

förordning. 

Bestämmelser om genomförandet av sådana undersökningar finns i 5 § samma förordning. 

 

3 § FMUK ska även undersöka sådana olyckor, olyckstillbud eller avvikelser som Försvarsmakten 

anser viktiga att undersöka centralt. 
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Begäran om undersökning 
 

4 § Följande chefer får hos chefen för säkerhetsinspektionen eller flygsäkerhetsinspektören begära 

undersökning genom FMUK: 

1. chefen för högkvarteret,  

2. chefen för ledningsstaben, 

3. chefsjuristen, 

4. produktionschefen,  

5. insatschefen,  

6. chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, 

7. chefen för specialförbanden, 

8. Försvarsmaktens marksäkerhetsföreträdare,  

9. Försvarsmaktens redare, och 

10. verksamhetsansvarig chef för Försvarsmaktens flygoperatör. 

 

Beslut om undersökning 

 

5 § Chefen för säkerhetsinspektionen eller flygsäkerhetsinspektören får besluta om undersökning 

genom FMUK. Av beslutet ska även FMUK uppgift framgå. 

 

FMUK sammansättning 

  

6 § Efter hörande av berörda chefer på central nivå, ska chefen för säkerhetsinspektionen eller flyg-

säkerhetsinspektören utse FMUK ordförande och besluta övrig sammansättning.  

Den som utses som ordförande ska ha erforderlig utredningskompetens. 

 

7 § Chef för organisationsenhet ska efter begäran ställa personal till FMUK förfogande. 

 

8 § Ordförande och övriga utsedda att ingå i FMUK ska lösa sin uppgift självständigt och obero-

ende från ordinarie linjeorganisation.  
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Omhändertagande av undersökningsresultat 

 

9 § FMUK ska slutföra sin undersökning så snart som möjligt.  

Senast tolv månader efter inträffad olycka, olyckstillbud eller avvikelse ska FMUK lämna skrift-

lig rapport med rekommendationer till chefen för säkerhetsinspektionen eller flygsäkerhetsinspek-

tören.  

Försvarsmakten får bevilja undantag från denna bestämmelse. Överbefälhavaren fattar beslut i 

ärenden om undantag. 

 

10 § Överbefälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, beslutar om FMUK rekommendationer.  

Chefen för säkerhetsinspektionen respektive flygsäkerhetsinspektören anger vilka rekommendat-

ioner som överbefälhavaren ska ta ställning till.  

 

_____________________ 

 

Denna författning träder i kraft den 1 april 2017. 

 

 

 

 

Micael Bydén 

                          Anna Asp 


