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Det här gör vi
MTO Säkerhet arbetar med att 
förebygga och hantera risker i 

samspelet mellan 
människa, teknik och 

organisation.

Det här är vi
Vi är experter med erfarenhet 
och spetskompetens när det 

gäller utveckling av 
organisationers säkerhet, 

arbetsmiljö och effektivitet.

Genom metodik, expertkunskap 
och specifik beteende-

vetenskaplig kunskap ökar vi 
säkerheten och effektiviteten 

hos våra kunder. 

Så här arbetar vi
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• Ny lagstiftning på järnvägsområdet med 
säkerhetskultur och MTO

• Vad är säkerhetskultur?

– Hur påverkar det din verksamhet och varför är det viktigt?

• Hur kan man arbeta med säkerhetskultur?

• Utmaningar i säkerhetskulturarbetet

Presentationen 

4 2017-11-15
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Proaktiv hantering med 
kontroll av risker innebär
att svara på frågan: - Vilka är riskerna i min 

verksamhet och hur ska 
jag kontrollera dem för att
bedriva min verksamhet
på ett säkert sätt?

Aktörernas
verksamheter

Risker

SMS/MS
Säkerhets-

kultur

Säker verksamhet
(d.v.s. alla risker 

hanteras)
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CSM SMS –
SAFETY 
MANAGEMENT
EU/1158/2010
EU/1169/2010

EU:s lagstiftning om SÄKERHETSSTYRNING JÄRNVÄG –
gemensamma säkerhetsmetoder (CSM) och dess betydelse för 

verksamheten

CSM MON –
MONITORING
EG/1078/2012

Ge förutsättningar i 
verksamhetens system och 
processer.

Riskhantering av förändring.

Övervaka att förutsättningar 
för verksamheten och 
riskhanteringen upprätthålls 
över tid.

Övervaka 
säkerhetskritisk

verksamhet/
processer

Se till att det finns 
säkerhetsstyrning

Hantera risker i 
förändring

CSM RA –
RISK ASSESSMENT
EU/402/2013 +
EU 2015/1136
RAMS SS-EN 50126

VERKSAMHETEN

CSM CA

CSM RA

CSM MON
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Safety culture - definition
(ERA Guide ”Safety management system requirements for 
safety certification and safety authorisation”, draft 2017)

Safety culture refers to the interaction between the 
requirements of the safety management system, how people make 
sense of them, based on their attitudes, values and beliefs and what 
they actually do, as seen in decisions and behaviours. 

A positive safety culture is characterised by a collective 
commitment by leaders and individuals to always act safely when 
confronted with competing goals.



©MTO Säkerhet AB

Säkerhetskultur – de nya kraven

• Strategi

• Systematiskt arbetssätt

• Expertis

• Etablerade metoder
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Säkerhetskultur
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Vad är problemet?

10
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Vad är kultur?

Ett brett begrepp…

• Vem och vad vi är

• Vad vi tycker är viktigt

• Vad som förväntas av oss på arbetsplatsen

”The way we do things around here”
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Säkerhetskultur

12

Externa krav, lagar, konkurrens, kultur etc.

Sociala processer och gruppnormer

Ledningens engagemang och prioritering av säkerhet

Riskstyrning Förståelse

Beteende
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Kulturer

13

Nationell kultur

Branschkultur

Regering/lagstiftare Yttre intressenter

Branschorganisation

Myndighets-
kultur

Tillstånds-
havare

Tillstånds-
havare
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Värderingar

Normer

Övertygelser

Uppfattningar

Attityder

Känslor

Beteenden Traditioner Vanor

Policys och Procedurer Mål

Teknik Organisationsstruktur

Säkerhetskultur - Isbergsmetaforen
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Karin Bojs: Kulturen i bankerna gör de
anställda till tjuvar

2017-11-1515

Från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se. 

Publicerad 2014-11-23 06:55

Om forskningsresultat som publicerats i tidskriften Nature

Branschvärderingar som lägger fokus på pengar och materiell status 
gör att bankanställda i högre grad är benägna att begå brott – ett 
beteende som förstärks när de påminns om sin yrkesroll, visar ny 
forskning.

Prylar och pengar – när sådana materiella värden får genomsyra en 
företagskultur, ökar risken att de anställda blir

kriminella. Och detta är just vad som sker inom bankvärlden, visar ny 
forskning.
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” Ekonomiforskare från ett universitet i Zurich har studerat en grupp 
bankanställda och deras benägenhet att fuska för att tillskansa sig 
pengar. 
128 anställda på en stor internationell bank fick kasta krona och klave 
med ett mynt. För ett av utfallen fick de tjugo dollar styck. Med 
tillräckligt bra resultat kunde de få ihop motsvarande ett par tusen 
kronor. 
När kontrollpersoner – studenter och anställda i andra sektorer än 
bankvärlden – kastade mynten, rapporterade de i genomsnitt femtio 
procent på ena sidan och femtio på den andra. Precis som slumpen 
säger att det ska bli.
Men de bankanställda rapporterade märkligt nog mycket mer tur än 
kontrollpersonerna. Deras resultat var helt enkelt lite för bra för att 
vara sanna. Siffrorna tyder på att drygt var fjärde bankanställd person 
ljög och överdrev antalet utslag som gav belöning”
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Hur kan man 
förändra 
säkerhetskulturen?
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Övergripande arbetssätt

Kartlägg och 
identifiera brister 

och orsaker

Utforma 
aktiviteter/åtgärder 

och sätt mål

Implementera 
aktiviteter och 

åtgärdsprogram

Mät och följ upp 
mot mål
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Säkerhetskulturtrappan
Safety Culture Maturity Model (SCMM)

Level 5
Ständiga

förbättringar

Level 4
Samarbete

Level 3
Deltagande

Level 2
Målstyrning

Level 1
Efterlevnad av

regler

Säkerhet ses som ett externt krav; liten medvetenhet om beteendens och attityders 
betydelse; ansvar ligger hos säkerhetsavdelning eller skyddsombud; olyckor ses som en 
oundviklig del av arbetet

Olyckor ses som en risk för verksamheten; resurser avsätts; olyckor kan 
förhindras; målstyrning; reaktivt arbetssätt; olyckor beror på oaktsamt 
beteende

Allas engagemang; systemsäkerhetsperspektiv hos ledningen; 
beteendets betydelse, ansvar för den egna säkerheten, monitorering

Säkerhet styrande princip; utbrett systemsäkerhetsperspektiv; alla tar 
ansvar; hög tillit; stora resurser

Kan alltid bli bättre; nästa olycka kan ske i morgon; 
säkerhet före produktion; lär av alla typer av data

Fleming (2000)
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Ett kontinuerligt arbete…..

• Nästa steg

– Kartlägg om önskat läge uppnåtts och om vi är mogna att 
ta nästa steg
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Utmaningar
– Säkerhet har inte en tydlig plats i 

affärsmodellen 

• Avsaknad av integrerat tänkande för att få in 
säkerhet i verksamhetens processer 

• Säkerhetsmål har inte brutits ner 

• Resurser och krav är inte i balans

”Hur skapar vi en säker infrastruktur och vad betyder 
det för mitt arbete?”

2017-11-1521
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Utmaningar 
– Ledningens engagemang

• Säkerhetsfrågor har låg prioritet – ledningen förstår 
inte hur säkerhet ska bidra till den egna affären

• Överskattar egen mognadsnivå

• Att skapa rättvisekultur

2017-11-1522
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Utmaningar –
Ängsliga organisationer

2017-11-1523
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Frågor?
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Tack för oss!

mto.se

lena.kecklund@mto.se
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Vilka områden arbetar vi med?

• Byggindustri

• Tillverkningsindustri

• Processindustri

• Den byggda miljön

• Järnväg & Spår

• Kärnkraft

• Luftfart

• Sjukvård

• Sjöfart

• Vägtrafik

2017-11-1526

• MTO-utbildning

• Olycksutredarutbildning

• Säkerhetsledarskap

• Människokunskap

• Organisationskultur/
säkerhetskultur

• Säkert arbete i spår och på väg 
- attityd och beteende på 
arbetsplatsen

• CSM RA-utbildning

• Riskkommunikation

• HFE-utbildning

Våra utbildningar
MTO Säkerhet arbetar med att 
förebygga och hantera risker i 
samspelet mellan människa, 
teknik och organisation.

Vi är experter med erfarenhet och 
spetskompetens när det gäller 
utveckling av organisationers 
säkerhet, arbetsmiljö och 
effektivitet.

Genom metodik, expertkunskap 
och specifik beteende-
vetenskaplig kunskap ökar vi 
säkerheten och effektiviteten 
hos våra kunder. 

Mer om oss på 
www.mto.se

Det här gör vi

Det här är vi

Så här arbetar vi
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• Arbets- och organisationspsykologi

• Beteendevetenskap

• Ledarskap

• Organisationskultur/Säkerhetskultur

• Säkerhetsstyrning

• Riskanalys och granskning

• Human factors engineering

• Informationsteknologi och systemteknik

• Utformning av användargränssnitt

• Kognitiv och fysisk ergonomi

Experter med erfarenhet och spetskompetens inom:

2017-11-1527

Vi hjälper våra kunder att…

• få större trygghet på arbetsplatsen

• få ökad kompetens inom säkerhet

• få ett medvetet säkerhetstänk

• få ökad effektivitet

• förebygga olyckor och störningar

• utvecklas genom att vara samarbetspartner och rådgivare

Nyttan med MTO Säkerhet AB

Mer om oss på 
www.mto.se

Våra tjänster

• Kartläggning och utveckling 
organisationskultur/ säkerhetskultur

• Förändringsinsatser 

• Utveckling av säkerhetsledning

• Säkerhetsstyrning med hjälp av indikatorer

• Instruktionsutformning

• Riskanalyser, inklusive CSM RA järnväg

• Olycks- och händelseutredning

• Teoriutvecklande forskning inom säkerhet 
och/eller organisation

• Utformning och utvärdering av system, 
arbetsplatser och arbetsprocesser

• Beställarstöd inför upphandling, vid 
upphandling och under projektets gång -
inkluderar bland annat kravidentifiering och 
kravhantering

• Analys av verksamhetens förutsättningar för 
säker och effektiv drift

• …


