
Europeiska undersökningen om säkerhetsklimatet 
för järnvägarna (ERA-SCS)

Hur kan järnvägsföretag och järnvägsmyndigheter bli 
samarbetspartner och direkt dra fördel av resultaten?

Program för säkerhetskultur – november 2020



ERA-SCS: EN UNIK UNDERSÖKNING OM HUR JÄRNVÄGSSÄKERHETEN 
UPPFATTAS 
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Följer 
den europeiska 

säkerhetskulturmodellen för järnvägar

Nationell 
säkerhetsmyndighet

Nationellt utredningsorgan
Ministerium
Förvaltning...

Järnvägsföretag
Infrastrukturförvaltare

Tillverkare
Tjänsteleverantör...

Lanseras under Europaåret för järnvägen

Öppen för ALL europeisk
järnvägspersonal

som enskilda personer

Öppen för ALLA 
europeiska järnvägsföretag 

och myndigheter som 
samarbetspartner



GÖR DET TILL DIN EGEN UNDERSÖKNING OM SÄKERHETSKLIMATET!
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Som europeiskt järnvägsföretag eller europeisk järnvägsmyndighet

kan du bli samarbetspartner inom ramen för ERA-SCS

för att få resultaten som bygger på svaren från DIN EGEN personal. På så 

sätt gör du detta till ditt eget initiativ för att förbättra säkerheten



DINA UNDERSÖKNINGSRESULTAT (EXEMPEL)
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KONTROLLERA
STÖRRE
RISKER 

FÖRSTÅ
VERKLIGHETEN 

PÅ ARBETSPLATSEN 

LÄRA
AV

ERFARENHET 

KONSEKVENT
BYGGA IN

SÄKERHETEN

SAMVERKA

FORMALISERA SPRIDA

FÖRSTÄRKA

Personal Linjechef Chef på mellannivå Chef på högsta nivå



ERA-SCS I PRAKTIKEN: DE TIO STEGEN
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Negativa påståenden 
betonas med STORA 
BOKSTÄVER.

Ansvarar du för att leda 
andra?

Jag förstår vad jag har för 
ansvar när det gäller säkerhet.

Mina chefer uppmärksammar 
säkerhetsfrågor tillräckligt 
under våra möten.

I min organisation lär vi oss 
INTE tillräckligt av återkoppling 
som rör säkerheten.

Säkerheten är en fråga för 
järnvägsorganisationer, 
uppdragstagare eller tillverkare 
ENDAST efter att en olycka 
skett.



Negativa påståenden 
betonas med STORA 
BOKSTÄVER.

ERA-SCS I PRAKTIKEN: DE TIO STEGEN (MED EXEMPEL)

6

Ansvarar du för att leda 
andra?

Jag förstår vad jag har för 
ansvar när det gäller säkerhet.

Mina chefer uppmärksammar 
säkerhetsfrågor tillräckligt 
under våra möten.

I min organisation lär vi oss 
INTE tillräckligt av återkoppling 
som rör säkerheten.

Säkerheten är en fråga för 
järnvägsorganisationer, 
uppdragstagare och tillverkare 
ENDAST efter att en olycka skett.



Anm. 1: Åtgärderna 1 och 2 ska vidtas av en rättslig företrädare för organisationen
Anm. 2: Ytterligare profilfrågor, lanseringsdatum (1 april–14 juni 2021) och varaktighet ska fastställas i överenskommelse med byråns
medarbetare

HUR BLIR MAN SAMARBETSPARTNER?
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1. Fyll i formuläret för intresseanmälan och godkänn 
samarbetsprotokollet senast den 31 januari 2021

2. Utse i egenskap av samarbetspartner en samordnare för 
undersökningen om säkerhetsklimatet till kontaktperson för 
byråns medarbetare

3. Föreslå tekniska specifikationer och utarbeta 
samarbetspartnerns version av undersökningen tillsammans 
med byråns medarbetare

4. Utforma och genomför din kommunikationsplan för att få 
många att svara på undersökningen

5. Bygg vidare på dina resultat av undersökningen och dela med 
dig av din erfarenhet till byrån

Byråns webbplats –
Säkerhetskultur

Tilltalande välkomsttext

Ytterligare profilfrågor

Datum för lansering och 
varaktighet

DIN ORGANISATION

Språk för undersökningen

https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en#meeting1


• Det tar ungefär 15 minuter att fylla i 
undersökningen på valfri elektronisk utrustning

• Uppgifterna samlas in anonymt: det kommer 
INTE att vara möjligt att identifiera personer som 
svarar på undersökningen

• Resultaten av samarbetspartnerns version av 
undersökningen kommer ENDAST att delas med 
samarbetspartnern

• De sammanlagda undersökningsresultaten 
kommer att användas för att förbättra den 
europeiska järnvägssäkerheten och kommer att 
bli tillgängliga för allmänheten

• Initiativet kommer att genomföras regelbundet 
(med 2–4 års mellanrum) eller på begäran

• Det är början på en hållbar europeisk databas 
om synen på järnvägssäkerheten

VIKTIGA BUDSKAP
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Se våra webbsidor om 
säkerhetskultur för regelbundna 

uppdateringar
Frågor eller förslag kan skickas till 

safetyclimatesurvey@era.europa.eu

Vi stödjer våra intressenter
för att göra den

europeiska undersökningen om 
säkerhetsklimatet för järnvägarna 

till en gemensam framgång

https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_sv#meeting1
mailto:safetyclimatesurvey@era.europa.eu


Vi ser till att järnvägssystemet fungerar bättre för samhället.

Läs om våra lediga jobb på era.europa.eu

Följ oss på             ERA_railways

Läs om våra lediga jobb på era.europa.eu


