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Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Risk- och miljöstudier

Kursplan
Olycksutredning grundkurs

Kurskod: RHGU30
Kursens benämning: Olycksutredning grundkurs

Accident investigation basic training course
Högskolepoäng: 5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras
(GXX)

Huvudområde:
RHA (Riskhantering)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2022-02-24 och
gäller från vårterminen 2022 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Behörig är den som utses att gå en uppdragsutbildning enligt Förordning (2002:760) om
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna
1. medverka vid olycksutredningar inom sitt eget branschområde,
2. utreda enklare olyckshändelser,
3. förklara och tillämpa alla delar i utredningsprocessen,
4. använda enklare datainsamlingsmetoder,
5. föra resonemang kring olycksförlopp, olycksorsaker, utredningsmetodik och
säkerhetsförbättringar och
6. rekonstruera och förklara olycksförlopp och orsakssamband samt ge förslag till
säkerhetsförbättringar.



Innehåll
Kursen lägger särskilt fokus på att förklara och tillämpa alla delar i utredningsprocessen och
går igenom grunderna i hur utredning av olyckor och tillbud genomförs inom myndigheter
och andra organisationer. Kursen är praktiskt inriktad med flera tillämpningsövningar och tar
upp vanliga olycksutredningsmetoder samt olika aspekter på varför olyckor inträffar.

Kursen består av följande moment:

- Utredaren och uppdraget
- Olycksteori
- Förberedelse och planering
- Datainsamlingsmetoder 
- Olycksplatsen 
- Analys 
- Åtgärdsförslag (förslag till säkerhetsförbättringar) och rapportering 
- Övningar

Undervisningsformen innebär både fysiska kursträffar och distansundervisning och består av
föreläsningar, individuella och gruppvisa uppgifter som följs upp av praktiska övningar inom
olycksutredning.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1 och 3 examineras individuellt genom skriftliga inlämningsuppgifter. 
Lärandemål 2 och 6 examineras i grupp genom skriftliga inlämningsuppgifter, samt muntligt
genom aktivt deltagande i övningar.
Lärandemål 4 och 5 examineras individuellt genom skriftlig inlämningsuppgift och i grupp
genom skriftliga inlämningsuppgifter, samt muntligt genom aktivt deltagande i övningar.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Godkänd (G) eller Underkänd (U). Enligt RB 18/22 Dnr
C2022/156.

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och
synpunkter är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kostnad för mat, logi och resor tillkommer utöver kurspriset. Varje kursdeltagare bokar själv



logi. Individuella kursuppgifter kan innebära vissa merkostnader för kursdeltagaren.


