
Transportstyrelsens
arbete med säkerhetskultur

Sjöfartsseminarium 6 april 2016





Varför ska TS arbeta med 
säkerhetskultur? 

• Tillsynsstrategi för hela myndigheten samt en riktlinje

• ”TS tillsyn ska särskilt åtstadkomma… en hög säkerhetskultur hos 
tillståndshavare…”

”En systematisk bedömning av 

tillståndshavares säkerhetskultur 

görs vid all tillsyn

(Ref: Riktlinje TSG 2013-400)



Varför ska TS arbeta med säkerhetskultur? 

• Bedömning av säkerhetskultur vid tillsyn ger till exempel: 

• Bättre återkoppling till tillståndshavarna
- Fylligare underlag för dialog kring förbättringar av säkerhetsarbetet

• Input till den riskbaserade tillsynen  
- Tillsyn där den gör störst nytta

• Forskningsresultat

• Tyder på att en god säkerhetskultur hos 
organisationer leder till positiva effekter 
på deras faktiska säkerhet
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Transportstyrelsens definition

Säkerhetskultur handlar om en
organisations gemensamma sätt att 
tänka och agera i förhållande till risk 

och säkerhet, dvs. hur en och säkerhet, dvs. hur en 
organisation prioriterar och faktiskt 

arbetar med risker och säkerhet 
kopplat till sin verksamhet. 



Delaspekter för säkerhetskultur

1. Lärande kultur 

2. Rapporterande kultur

3. Rättvis kultur

4. Säkerhetsengagemang 4. Säkerhetsengagemang 

5. Kommunikation

6. Resurser, förutsättningar, kompetens

7. Systematiskt säkerhetsarbete



Exempel på projekt  – SPI-enkät

SPI-enkät (SPI = Safety Performance Indicators)

- Enkät för att underlätta systematisk bedömning av säkerhetskultur



ExempelExempel SPISPI--enkätenkät

Säkerhetskultur Bedömning Kommentar

Organisationen har en lärande kultur

Organisationen lär av egna och andras brister, 

misstag och erfarenheter i säkerhetsarbetet 

Exempel på regelstöd/instruktion:The
SMS should include procedures ensuringmisstag och erfarenheter i säkerhetsarbetet 

Organisationen arbetar med ständiga 

förbättringar i säkerhetsarbetet

Organisationen anpassar verksamheten till 

förändringar internt och externt med bibehållen 

säkerhet

Säkerhetsarbetet följs upp och återkopplas till 

hela organisationen 

SMS should include procedures ensuring
that non-conformities, accidents and 
hazardous situations are reported to the 
company, investigated and analysed with 
the objective of improving safety and 
pollution prevention;
ISM-koden Regulation (EC) No 336/2006, 

Part A-Implementation 9.1 §.



Fler exempel på projekt

Bedömningskriterier

- Sammanställning av hur andra tillsynsmyndigheter bedömer 
säkerhetskultur

Regelkopplingsuppdrag

- Undersökning av kopplingar mellan regelverk och delaspekter av 
säkerhetskultur (ISM och STCW)säkerhetskultur (ISM och STCW)



Exempel på information och utbildning

Information

- Sjötendenser

- KC-broschyr
- Information på Intranät 

Utbildningar
- HF/MTO för nya inspektörer, pass om säkerhetskultur

- Endagsutbildning för PNF-inspektörer



Analysforum Sjö

• Analysforum är det nätverk genom vilket avdelningens övergripande analysverksamhet ska 
bedrivas. 

• De utsedda deltagarna representerar hela enhetens verksamhet.

• Analyserar nyckeltal till exempel antal: 

– rapporterade olyckor och tillbud 

– omkomna och skadade 

– brister, förrättningar och nyttjandeförbud

• Kan lämna förslag och rekommendationer.

• Avrapporterar hel och halvårsvis till ledningen och ger årligen
ut en extern säkerhetsöversikt.
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/Sjofartspublikationer/Sjosakerhet/sakerhetsov
ersikt-2014/



Så vad behöver vi? 



Analysforum Sjö  – SPI-enkät
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Analysforum Sjö  – Ökad rapportering

• För att Analysforum ska ha ett bra material är vi 
beroende av dels bedömningen från SPI-enkäten samt 
inrapporteringar av tillbud och olyckor…



Rapportering av tillbud och olyckor till 
sjöss

Varför, vad, hur?



Varför?

• …2015 fick Transportstyrelsen in ungefär 200 
rapporter varav 14 kategoriserades som tillbud…

• Reglerat i lag och förordning• Reglerat i lag och förordning

• Riskbaserad tillsyn

• Återkoppling till branschen för ett proaktivt 
säkerhetsarbete.

• Statens haverikommission 



Vad?

• I sjölagens 6 kap 14§ definieras åtta punkter av 
rapporteringspliktiga händelser samt att det öppnas 
upp för myndigheten att föreskriva om rapportering 
även i andra fall. Även i förordningen om undersökning 
av olyckor 20 § beskrivs att tillsynsmyndigheten kan 
begära in rapporter om olyckor och tillbud till sjöss.



Vad?

• I lagen om undersökning av olyckor 1990:712 2c §
finns beskrivet vad som räknas som mycket allvarlig 
olycka, allvarlig olycka respektive tillbud vilket är en 
viktig del i den nya föreskriften för att tydliggöra vad viktig del i den nya föreskriften för att tydliggöra vad 
som menas med till exempel tillbud.



Hur?

• Transportstyrelsen kommer med den nya föreskriften 
beskriva vilka uppgifter som ska rapporteras till 
myndigheten. Det kommer självklart att finnas ett 
formulär på Transportstyrelsens hemsida men tanken 
är att alla rederier ska kunna utforma ett eget formulär 
baserat på de uppgifter som är föreskrivna. Detta 
formulär kan sen användas såväl internt inom rederiet 
som externt till myndigheten eller ett öppet 
branschsystem om så önskas.



Rapportformulär



Föreskriftsförslaget

• Kontakta Patrik Jönsson för information om 
föreskriftsförslaget: se kontaktinfo längt bak i föreskriftsförslaget: se kontaktinfo längt bak i 
presentationen



Sekretess

• Transportstyrelsen tillämpar sekretess på de rapporter 
som kommer in. I första hand handlar det om 
utredningssekretess som i stort innebär att inget 
lämnas ut men även när SHK beslutat att inte utreda 
tillämpar Transportstyrelsen sekretess i den mån det är 
möjligt. Detta innebär att vi bedömer varje handling 
och maskerar det som anses kunna vara till skada för 
en person eller ett företag.



Olyckor i samband med lastning

• 57 händelser

• 5 omkomna  

• 15 frakturer eller amputationer

• 14 till sjukhus förutom ovanstående

• 25 övriga händelser som lett till sjukskrivning mer än • 25 övriga händelser som lett till sjukskrivning mer än 
72h eller andra skador

• Tillbud?



Olyckor i samband med lastning

• 27 av olyckorna på RORO

• 14 på annan torrlast

• 9  på passagerarfartyg

• 5 på tankfartyg

Gemensamt för många av händelserna är att man inte Gemensamt för många av händelserna är att man inte 
följt normala säkerhetsrutiner, jobbat under stark 
tidspress eller råkat ut för något som frångår det 
normala.



Tack för er uppmärksamhet!

Anna.Tullberg@transportstyrelsen.se

Patrik.Jonsson@transportstyrelsen.se


