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Grundprinciper järnvägssäkerhet: Nyckelord

Riskmedvetenhet Arbetsförhållanden Analys Säkerhetsvision

Ifrågasättande attityd Rapportering Lära av andra Beslutsfattande
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Grundprinciper järnvägssäkerhet: Attribut

Individer på alla nivåer undviker att 
leva på gamla meriter, ifrågasätter 
antaganden samt uppmuntrar och 

beaktar olika åsikter.

Individer på alla nivåer är 
medvetna om de stora 

riskerna och om sitt 
personliga bidrag till 

säkerheten.

Förmågan att arbeta på ett
säkert sätt i oförutsedda
situationer är utvecklad.

RiskmedvetenhetF1.1

MotståndskraftF1.2

Ifrågasättande
attityd

F1.3

Organisationen har en 
medvetenhet om att faktorer 
som rör arbetsförhållanden, 

såsom tidspress, arbetsbörda 
och trötthet, påverkar säkert 

beteende.

Organisationen har en
medvetenhet om att dess

tekniker och system är
komplexa och kan brista på

oförutsägbara sätt.

Rutinmässiga och onormala
avvikelser från förväntade

resultat identifieras och
rapporteras. Åtgärder för att

identifiera och minska
organisatorisk tystnad vidtas.

ArbetsförhållandenF2.1

Systemets
komplexitet

F2.2

RapporteringF2.3

Rapportering analyseras
systematiskt för att

identifiera de faktorer som
möjliggör organisatoriskt
lärande och förbättring.

Säkerhetsrelaterad 
återkoppling ses som en 
möjlighet att förbättra 
resultaten och åtgärder 

vidtas i enlighet med 
denna.

Organisationen söker
aktivt efter möjligheter

till lärande.

AnalysF3.1

FörbättringF3.2

Lära av andraF3.3

Organisationen utvecklar
och inför en

säkerhetsvision för att
bidra till att uppnå

verksamhetsmålen.

Individer på alla nivåer är
övertygade om att säkerhet
och verksamhet går hand i

hand.

Säkerheten har högsta
prioritet när det gäller

resursfördelning.

SäkerhetsvisionF4.1

ResursfördelningF4.2

BeslutsfattandeF4.3
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Möjliggörare för kultur: Nyckelord

SAMVERKAN FORMALISERING SPRIDNING FÖRSTÄRKNING

Lagarbete och
samarbete

Roller och ansvar Kommunikation
Föregå med gott

exempel

Personliga värderingar i
relation till andra

Organisationsutformning Kompetensstyrning Ledningens ingripande

Relationer till 
regleringsorganen

Organisationssystem Mjuka färdigheter Expertkunskap om MTO



Möjliggörare för kultur: Attribut

Samarbete inom och mellan
organisationer främjas för att

arbeta på ett säkert sätt.

Roller, ansvar och befogenheter
förstås och accepteras.

Säkerhetsinformation delas
öppet inom och mellan

organisationer.

Cheferna uppvisar
beteenden som sätter

normen för säkerheten.

SAMVERKAN FORMALISERING SPRIDNING FÖRSTÄRKNING

Lagarbete och
samarbete

E1.1

Tillit, respekt och öppenhet
genomsyrar organisationen och
kännetecknar de organisatoriska

relationerna på alla nivåer.

Organisationsstrukturerna
främjar hållbara och säkra

resultat.

Kompetensstyrningen
säkerställer en kunnig

arbetskraft.

Cheferna ser till att incitament, 
sanktioner och belöningar
förstärker beteenden och
resultat som bidrar till att

förverkliga säkerhetsvisionen.

Goda relationer till 
regleringsorganen existerar

och garanterar att
säkerhetsansvaret ligger hos 

driftsorganisationen.

Processer, verktyg och
dokumentation stödjer

hållbara och säkra resultat.

Säkerhetsinriktat ledarskap
och icke-tekniska

färdigheter utvecklas
systematiskt.

Mänskliga, tekniska och
organisatoriska faktorer, 

inklusive erfarenhet av arbete
på fältet, beaktas systematiskt
när utformning och förändring

sker.

Roller och ansvarE2.1 KommunikationE3.1
Föregå med gott

exempel
E4.1

Personliga värderingar
i relation till andra

E1.2
Organisations-
utformning

E2.2 KompetensstyrningE3.2
Ledningens
ingripande

E4.2

Relationer till 
regleringsorganen

E1.3 OrganisationssystemE2.3 Mjuka färdigheterE3.3
Expertkunskap om 

MTO
E4.3
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