
Utredningsmetodik 
- efter olycka och tillbud

Kursens syfte

Serösa företag arbetar förebyggande genom riskanalyser. Men likväl inträffar olyckor och

tillbud. Hur bör vi arbeta då? Det är då vi vet som mest och då vi har chans att lära oss som

mest. Kursen syftar till att gå igenom hur man systematiskt kan arbeta för att hitta grund-

orsakerna till att olyckor och tillbud inträffar. Hur förhindrar vi att dessa inträffar igen? Vilka

lagkrav måste vi känna till? Vilka verktyg och metoder finns? Kursen avslutas med frivilligt

skriftligt kunskapsprov. Deltagare med godkänt provresultat diplomeras för sina färdigheter.

Föreläsare 

Martin Freed, managementutbildare med mångårig erfarenhet av arbetsmiljö, verksamhetssystem och ledarskap. 

Kursen vänder sig till

Säkerhetschefer, arbetsmiljöchefer, miljöchefer, chefer på olika nivåer, skyddsingenjörer 

och arbetsmiljöingenjörer, huvudskyddsombud och skyddsombud, arbetsledare och produktionsansvariga

Kursort och –datum: Göteborg den 13-15 juni 2017

Pris: 13 900 kr inklusive dokumentation och skriftligt prov.  

Måltider, ev. logi  samt lagstadgad moms tillkommer. Kursen kan också genomföras företagsinternt, kontakta oss. 

PROGRAM

Dag 1

09.30 Samling med kaffe

10.00 Introduktion 

Janke Wikholm, kursledare

• Förväntningar och upplägg

Grundläggande definitioner

• Risk

• Olycka och tillbud

• Grundorsak

• Korrigerande och 

förebyggande åtgärder 

• M fl

12.00 Lunch

13.00 Vad kräver lagstiftningen?

• Krav på olycksutredning 

i standarder och lagar!

Varför händer olyckor?

• Olycksfallsteori

• Ett MTO-perspektiv

17.00 Avslutning dag 1

17.30 Gemensam middag 

– utbyte av erfarenheter

Dag 2

08.30 Summering dag 1

08.45 Metoder för olycksutredning

• En översikt

• När passar metoderna bäst?

Händelse- och barriäranalys

• Vad är en händelseanalys?

• Vad är barriärer?

• Steg för steg

• Ett MTO-perspektiv

12.00 Lunch

13.00 Händelse- och barriäranalys (forts)

• Vad är en händelseanalys?

• Vad är barriärer?

• Steg för steg

• Ett MTO-perspektiv

16.30 Avslutning dag 2

Dag 3

08.30 Summering dag 2

08.45 Vad gör vi med utredningarna?

• Presentera resultatet

• Förankra resultatet

• En del i ledningssystemet

11.30 Lunch

12.30 Förändring och lärande 

• Vad krävs av chefer?

• Förändringsledning

• Den lärande organisationen

14.00 Sammanfattning av kursen 

• Tips och råd inför det 

fortsatta arbete

Frivilligt skriftligt prov

15.00 Kursen avslutas


