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• Tydlig koppling i regelverk och konventioner

• Stöd även i forskning
- En organisations säkerhetskultur samvarierar 
med den faktiska säkerheten i verksamheten

Varför tillsyn av säkerhetskultur? 

Luftfart – (ICAO Doc 9859, 4th ed.):

…requires that both States and service providers promote a positive safety culture…

Järnväg – (EU Förordning 2018/762):
…viktigt att…forma en positiv säkerhetskultur…
…högsta ledningen ska...främja en positiv säkerhetskultur.
…strategi för att kontinuerligt förbättra sin säkerhetskultur...

Sjöfart – (TSFS 2018:82):
Redaren ska säkerställa att…som bidrar till en god säkerhetskultur 



• Tydlig koppling i regelverk och konventioner

• Stöd även i forskning
- En organisations säkerhetskultur samvarierar 
med den faktiska säkerheten i verksamheten

Varför tillsyn av säkerhetskultur? 



Vad är säkerhetskultur för Transportstyrelsen?

Säkerhetskultur handlar 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. 



Sju säkerhetskulturområden

1. Rapporterande kultur

2. Rättvis kultur

3. Lärande kultur

4. Säkerhetsengagemang

5. Kommunikation

6. Resurser och kompetens

7. Systematiskt säkerhetsarbete



Centrala grundområden

• Rapporterande kultur
- Rapporterar och vet vad och hur 
- Uppmuntran och återkoppling

• Rättvis kultur
- Vågar rapportera, inget syndabockstänkande
- Rättvis behandling och tydliga gränser

• Lärande kultur
- Lära av fel, misstag och erfarenheter
- Uppföljning, förbättringar, återkoppling
- Anpassning till förändringar
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Säkerhetsengagemanget är viktigt

• Säkerhetsengagemang (chefer + medarbetare)

- Förståelse och insikt om risker och säkerhet
- Prioritering av säkerhet och syn på avvägningar
- Medarbetares delaktighet

Ledningens engagemang (särskilt viktigt)

• Prioriteras säkerhet vid ”svåra tider”?
• Motstridiga budskap?
• Involveras personalen i säkerhetsarbetet?
• Tillit och förtroende?



Övriga förutsättningar

• Kommunikation
- Tillgång och spridning av information
- Diskussion och samverkan internt och externt

• Resurser och kompetens
- Tid, personal och utrustning
- Behörigheter, kompetens och utbildning

• Systematiskt säkerhetsarbete
- Styrning och ledning
- Analyser och åtgärder (proaktivt/reaktivt)
- Ansvar, befogenheter och roller
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• Rapporterande kultur
• Rättvis kultur
• Lärande kultur
• Säkerhetsengagemang
• Kommunikation
• Resurser och kompetens
• Systematiskt säkerhetsarbete

Transportstyrelsens säkerhetskulturmodell



Metod för att granska säkerhetskultur



Metod för att granska säkerhetskultur

Bevara – fortsätt utveckla

Måttligt förbättringsbehov

Stort förbättringsbehov

Mycket stort förbättringsbehov
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Tillsyn av säkerhetskultur – Olika sätt

Grunt Djupt

Sällan

Ofta 1. Integrerad

2. Tematillsyn

3. Utredning

1. Integrerat i tillsyn av SMS:et

2. Tematillsyn

3. Större utredning



Större utredningar av säkerhetskultur



Tematillsyn av säkerhetskultur



Planering + 
underlag

Tillsynsbesök

Analys

Åter-
koppling

Avslut

Tematillsyn säkerhetskultur – Exempel på upplägg
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Enkät före – viktigt underlag



TS modell för säkerhetskultur Vad skrivs?
Vad förstås 

och görs?

1. Rapporterande kultur

Vet hur och vad

Rapporterar

Uppmuntras att rapportera

Återkoppling på rapporter

2. Rättvis kultur

Behandling om fel/misstag

Vågar rapportera fel/misstag

Gräns för vad som accepteras

3. Lärande kultur

Lär av fel/misstag och brister

Ständiga förbättringar

Anpassning till förändringar

Uppföljning/återkoppling

4. Trafiksäkerhetsengagemang

Ledningen - förståelse/engagemang

Ledningen - prioritering/avvägning

Medarbetare - förståelse/engagemang

Medarbetare - prioritering/avvägning

Medarbetare - delaktighet

5. Kommunikation

Tillgång till information

Spridning av information

Interna diskussioner/samarbeten

Externt informationsutbyte/samverkan

6. Resurser och kompetens

Tid, personal och utrustning

Behörighet, kompetens och utbildning

7. Systematiskt trafiksäkerhetssarbete

Styrning och ledning (inkl SMS)

Uppföljning/kontroll av entreprenörer

Reaktivt/proaktivt

Trafiksäkerhetsrelaterade analyser

Genomförande av åtgärder

Ansvar, befogenheter och roller

Rapportering

Rättvis

Lärande

Säkerhetsengagemang

Kommunikation

Resurser/kompetens

Systematiskt arbete

Övergripande frågor 
kopplat till alla 

säkerhetskulturområden



Exempel på möjligt enkätutfall 

Uppfattningar

Säkerhetskulturområden och delaspekter
Delaspekter Områden

1. Har organisationen en god rapportering av trafiksäkerhetsrelaterade brister och avvikelser?

a. Personalen vet hur och vilka brister och avvikelser de ska rapportera 1

b. Organisationen rapporterar brister och avvikelser 3

c. Personalen uppmuntras att rapportera brister och avvikelser 2

d. De som rapporterar får återkoppling på vad som händer med rapporterna 3

2. Har organisationen en rättvis kultur kopplat till trafiksäkerhet?

a. De som gör något fel eller misstag behandlas korrekt, rättvist och utan syndabockstänkande 4

b. Personalen vågar rapportera trafiksäkerhetsrelaterade fel, misstag och brister 4

c. Det finns en tydlig gräns mellan vilka fel, misstag och beteenden som accepteras eller inte accepteras 3

3. Har organisationen ett bra lärande i trafiksäkerhetsarbetet?

a. Organisationen lär av egna och andras brister, misstag och erfarenheter 3

b. Organisationen arbetar ständigt med att förbättra sitt trafiksäkerhetsarbete 3

c. Verksamheten anpassas till förändringar (internt/externt) utan att trafiksäkerhetsarbetet försämras 3

d. Trafiksäkerhetsarbetet följs upp och återkopplas till all personal 3

4. Har organisationen ett bra trafiksäkerhetsengagemang?

a. Ledningen visar förståelse och engagemang för trafiksäkerhetsfrågor 3

b. Ledningen prioriterar trafiksäkerhet högt och gör bra avvägningar mot "annat", t.ex. produktion 3

c. Medarbetarna visar förståelse och engagemang för trafiksäkerhetsfrågor 1

d. Medarbetarna prioriterar trafiksäkerhet högt och gör bra avvägningar mot "annat", t.ex. produktion 2

e. Medarbetarna är delaktiga i att utveckla och förbättra trafiksäkerhetsarbetet 4

5. Har organisationen en god intern och extern kommunikation i trafiksäkerhetsfrågor?

a. Det finns en bra spridning av relevant trafiksäkerhetsinformation inom organisationen 3

b. Det sker regelbundet diskussioner och samarbeten internt i organisationen kring trafiksäkerhet 3

c. Organisationen har bra informationsutbyte och samverkan med externa aktörer i trafiksäkerhetsfrågor 3

6. Har organisationen tillräckligt med resurser och kompetens för sitt trafiksäkerhetsarbete?

a. Organisationen har tillräckligt med tid, personal och utrustning 2

b. Personalen har rätt behörighet och kompetens och får tillräckligt utbildning/fortbildning 2

7. Bedriver organisationen ett systematiskt trafiksäkerhetssarbete?

a. Man har ett fungerande säkerhetsstyrningssystem och arbetar systematiskt med trafiksäkerhet 3

b. Man arbetar både reaktivt och tillräckligt förebyggande (proaktivt) med trafiksäkerhet 3

c. Man genomför bra trafiksäkerhetsrelaterade analyser, tex risk-, orsaks- eller händelseanalyser 2

d. Man genomför åtgärder kopplat till identifierade trafiksäkerhetsrisker 3

e. Organisationens trafiksäkerhetsarbete är tydligt vad gäller ansvar, befogenheter och roller 3

Gul
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Orange

Röd

Orange

Orange

Orange

Uppfattningar

Säkerhetskulturområden och delaspekter
Delaspekter Områden

1. Har organisationen en god rapportering av trafiksäkerhetsrelaterade brister och avvikelser?

a. Personalen vet hur och vilka brister och avvikelser de ska rapportera 1

b. Organisationen rapporterar brister och avvikelser 1

c. Personalen uppmuntras att rapportera brister och avvikelser 1

d. De som rapporterar får återkoppling på vad som händer med rapporterna 1

2. Har organisationen en rättvis kultur kopplat till trafiksäkerhet?

a. De som gör något fel eller misstag behandlas korrekt, rättvist och utan syndabockstänkande 1

b. Personalen vågar rapportera trafiksäkerhetsrelaterade fel, misstag och brister 1

c. Det finns en tydlig gräns mellan vilka fel, misstag och beteenden som accepteras eller inte accepteras 1

3. Har organisationen ett bra lärande i trafiksäkerhetsarbetet?

a. Organisationen lär av egna och andras brister, misstag och erfarenheter 1

b. Organisationen arbetar ständigt med att förbättra sitt trafiksäkerhetsarbete 2

c. Verksamheten anpassas till förändringar (internt/externt) utan att trafiksäkerhetsarbetet försämras 1

d. Trafiksäkerhetsarbetet följs upp och återkopplas till all personal 1

4. Har organisationen ett bra trafiksäkerhetsengagemang?

a. Ledningen visar förståelse och engagemang för trafiksäkerhetsfrågor 1

b. Ledningen prioriterar trafiksäkerhet högt och gör bra avvägningar mot "annat", t.ex. produktion 1

c. Medarbetarna visar förståelse och engagemang för trafiksäkerhetsfrågor 1

d. Medarbetarna prioriterar trafiksäkerhet högt och gör bra avvägningar mot "annat", t.ex. produktion 1

e. Medarbetarna är delaktiga i att utveckla och förbättra trafiksäkerhetsarbetet 1

5. Har organisationen en god intern och extern kommunikation i trafiksäkerhetsfrågor?

a. Det finns en bra spridning av relevant trafiksäkerhetsinformation inom organisationen 1

b. Det sker regelbundet diskussioner och samarbeten internt i organisationen kring trafiksäkerhet 1

c. Organisationen har bra informationsutbyte och samverkan med externa aktörer i trafiksäkerhetsfrågor 1

6. Har organisationen tillräckligt med resurser och kompetens för sitt trafiksäkerhetsarbete?

a. Organisationen har tillräckligt med tid, personal och utrustning 2

b. Personalen har rätt behörighet och kompetens och får tillräckligt utbildning/fortbildning 1

7. Bedriver organisationen ett systematiskt trafiksäkerhetssarbete?

a. Man har ett fungerande säkerhetsstyrningssystem och arbetar systematiskt med trafiksäkerhet 1

b. Man arbetar både reaktivt och tillräckligt förebyggande (proaktivt) med trafiksäkerhet 1

c. Man genomför bra trafiksäkerhetsrelaterade analyser, tex risk-, orsaks- eller händelseanalyser 1

d. Man genomför åtgärder kopplat till identifierade trafiksäkerhetsrisker 1

e. Organisationens trafiksäkerhetsarbete är tydligt vad gäller ansvar, befogenheter och roller 1

Grön

Grön

Grön

Grön

Grön

Grön

Grön

Chefer Medarbetare
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Tematillsyn säkerhetskultur – Exempel på upplägg
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Tematillsyn säkerhetskultur – Exempel på upplägg

TS samlade bedömning Delaspekter Områden

1. Rapportering
a. Vet hur och vad 1

b. Organisationen rapporterar 3

c. Uppmuntras att rapportera 2

d. Återkoppling på rapporter 3

2. Rättvis kultur
a. Behandling om fel/misstag 3

b. Vågar rapportera fel/misstag 3

c. Tydlig gräns för vad som accepteras 2

3. Lärande organisation
a. Lära av fel/misstag, brister 2

b. Ständiga förbättringar 2

c. Anpassning till förändringar 3

d. Uppföljning/återkoppling 3

4. Säkerhetsengagemang
a. Ledningen -  förståelse/engagemang 2

b. Ledningen - prioritering/avvägning 2

c. Medarbetare -  förståelse/engagemang 1

d. Medarbetare - prioritering/avvägning 3

e. Medarbetare - delaktighet 2

5. Kommunikation
a. Tillgång/spridning informarion 2

b. Diskussion och samarbete internt 3

c. Informationsutbyte och samverkan externt 1

6. Resurser och kompetens
a. Tid, personal och utrustning 1

b. Behörighet, kompetens och utbildning 1

7. Systematiskt säkerhetssarbete
a. Styrning och ledning 2

b. Reaktivt/proaktivt 3

c. Säkerhetsrelaterade analyser 2

d. Genomförande av åtgärder 2

e. Ansvar, befogenheter och roller 1

Gul

Orange

Orange

Orange

Gul

Gul

Grön
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Tematillsyn säkerhetskultur – Exempel på upplägg
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”Integrerad tillsyn” av säkerhetskultur



7. 

Systematiskt 
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1. 
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0 Generella delar i 762:an X X X X X X
1 Organisatoriska förutsättningar

1.1 Organisationens verksamhet X
2 Ledarskap

2.1 Ledarskap och åtaganden X
2.2 Säkerhetspolicy X
2.3 Roller, ansvar och befogenheter X
2.4 Samråd med personal och andra parter X X
3 Planering

3.1 Åtgärder för att hantera risker X X
3.2 Säkerhetsmål och planering X
4 Stöd

4.1 Resurser X
4.2 Kompetens X
4.3 Medvetenhet X
4.4 Information och kommunikation X X
4.5 Dokumenterad information X
4.6 Integrering av mänskliga och X
5 Verksamhet

5.1 Operativ planering och styrning X
5.2 Styrning och kontroll av operativa tillgångar X
5.3 Entreprenörer, partner och leverantörer X
5.4 Hantering av ändringar X
5.5 Hantering av nödsituationer X
6 Utvärdering

6.1 Övervakning X
6.2 Internrevision X X
6.3 Ledningens genomgång X
7 Förbättringar

7.1 Lärdomar av olyckor och tillbud X X X
7.2 Kontinuerlig förbättring X

• Bedömning av enskilda regelkrav 
– som vid vanlig tillsyn

• Identifierad koppling 
mellan enskilda 
regelkrav och 
säkerhetskulturdelar

Integrerad tillsyn - Utgångspunkter och metod 



• Bedömning av enskilda regelkrav – som vid vanlig tillsyn

• Identifierad koppling mellan enskilda regelkrav och säkerhetskulturdelar

1. Inspektörer bedömer hur väl regelkraven är uppfyllda (särskild checklista)

2. Preliminära indikationer på styrkor och svagheter i säkerhetskulturen (förslag)

3. Samlad bedömning av styrkor och svagheter i säkerhetskulturen (bedömningsmall)

4. Återkoppling till organisationen om styrkor och svagheter i säkerhetskulturen

Automatiskt utfall

Manuell bedömning av inspektörer

Integrerad tillsyn - Utgångspunkter och metod 



Regelverk Järnväg
1. Organisatoriska förutsättningar

2. Ledarskap
2.1 Ledarskap och åtaganden

2.2 Säkerhetspolicy

2.3 Roller, ansvar och befogenheter inom org.

2.4 Samråd med personal och andra parter

3. Planering
3.1 Åtgärder för att handera risker
3.2 Säkerhetsmål och planering

4. Stöd
4.1 Resurser

4.2 Kompetens

4.3 Medvetenhet

4.4 Information och kommunikation

4.5 Dokumenterad information

4.6 Integrering av mänskliga och org. faktorer

5. Verksamhet
5.1 Operativ planering och styrning

5.2 Styrning och kontroll av operativa tillgångar

5.3 Entreprenörer, partners och leverantörer

5.4 Hantering av ändringar

5.5 Hantering av nödsituationer

6. Utvärdering
6.1 Övervakning

6.2 Internrevision

6.3 Ledningens genomgång

7. Förbättringar
7.1 Lärdomar från olyckor och tillbud

7.2 Kontinuerlig förbättring

J

K

L

L

L

?

?
Ingen 

uppfattning

Integrerad tillsyn av säkerhetskultur

Säkerhetskultur
1. Rapporterande kultur

Rapportering 3

Uppmuntran 1

Återkoppling ?

2. Rättvis kultur

Just behandling ?

Gräns för vad som är acceptabelt ?

3. Lärande kultur

Förbättringsar 3

Anpassning till förändringar ?

4. Säkerhetsengagemang

Ledning och chefer 2

Medarbetare ?

Medarbetares delaktighet 1

5. Kommunikation

Internt 1

Externt ?

6. Resurser och kompetens

Tid, personal, utrustning 2

Kompetens och utbildning 3

7. Systematiskt säkerhetsarbete

Styrning och ledning 3

Proaktivt/reaktivt ?

Analys och åtgärder 3

Ansvar och roller 3

Enptreprenörer ?

Bedömning

Gul

Orange

Gul

?

Gul

Grön

Grön



Erfarenheter från utvecklingsarbetet hittills

• Bra dialog kring säkerhetskultur

• Bra helhetsbild över säkerhetsarbetet

• Fokus på både styrkor och svagheter

• Fångar vad som ”förstås och görs” - inte bara vad som ”skrivs”

• Mervärde enligt både Transportstyrelsen och berörda organisationer

• Kombination enkät och intervjuer: 
- många kan komma till tals
- fångar olika typer av uppfattningar
- enkät indikerar fokusområde för intervjuerna

• Krav på SMS underlättar granskning av säkerhetskultur


