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KAU.SE/UPPDRAGSUTBILDNING

Kompetensutveckling inom

OLYCKS-, RISK- 
OCH SÄKERHETS-
OMRÅDET

SAMVERKANSPARTNERS
Karlstads universitet genomför uppdragsutbildningar 
inom olycksutredning tillsammans med Myndigheten  
för samhällsskydd och beredskap (MSB) och  
Nationellt forum för olycksutredning (NFO).

KONTAKT
Nina Sundberg,  
uppdragskoordinator,  
tel: 076-126 04 37

TREFFEKT® – KOMPETENS-
UTVECKLING MED EFFEKT
Kunskap har bara ett värde om den används.  
Karlstads universitets varumärke Treffekt® inne- 
bär att vi är tre parter; universitetet, deltagare och 
chefen/organisationen som tillsammans skapar för- 
utsättningar för att kunskapen från utbildningen kan 
omsättas i praktiken och ge avtryck i verksamheten. 

Scanna qr-koden och se filmen 
Treffekt® för deltagare 



BIG EXIT – UTRYMNINGSPLANER 
7.5 HP 
Kursen ger dig som arbetar på strategisk nivå 
teoretisk och praktisk kunskap om utrymnings-
planering och hantering av folksamlingar i publika 
miljöer. Du får grundläggande kunskap 
om människors beteende, teknisk design 
av miljöer, organisatorisk säkerhet och 
relevanta regelverk.

EVENEMANGSSÄKERHET 1, 2 HP
Detta är en tvådagars introduktionskurs för dig 
som arbetar med evenemang inom offentlig sektor, 
myndigheter eller företag.  Du får översiktlig kunskap 
om säkerhetsfrågor på både organisations- och indi-
vidnivå. Covid-19 pandemin drabbade evenemangs-
branschen mycket hårt, i synnerhet i Sverige. Många 
aktörer har påverkats och många nya krav har ställts 
på evenemang. Även om mycket är osäkert om 
framtiden så kommer evenemang fortsatt 
ha en viktig del i samhället och helt nya 
förväntningar ställas på evenemang - då 
gäller det att vara förberedd.

EVENEMANGSSÄKERHET 2, 7.5 HP
Denna fortsättningskurs ger dig som arbetar med 
evenemang kunskap i analys och problemförståelse 
kring säkerhetsfrågor av olika slag på både organi-
sations- och individnivå. Vidare omfattar kursen 
kunskap om de fysiologiska och psyko-
logiska egenskaper som är gränssätt-
ande för människans sårbarhet vid yttre 
påkänningar beroende på ålder och kön. 

EVENEMANGSSÄKERHET 3, 7.5 HP
Denna fördjupningskurs bygger på de två tidigare 
och fokuserar på analys och problemförståelse 
kring säkerhetsplanering och publikhanering på 
organisationsnivån.Vidare omfattar kursen kunskap 
om de psykologiska faktorer som påverkar publik-
hantering samt hur dessa varierar utifrån 
personliga egenskaper. Kvantitativa meto-
der för beräkningar av publikfl öden gås 
igenom och görs till föremål för övningar. 

OLYCKSUTREDNING GRUNDKURS 
5 HP
Varje vår ges grundkursen som är en lämplig 
praktisk och teoretisk introduktion för dig 
som ska arbeta med olycksutredning. 
Kursen spänner över fl era branscher och 
berör olika typer av olyckor och tillbud.

KVALIFICERAD OLYCKS-
UTREDNINGSMETODIK, 7.5 HP
Sedan 20 år ges varje höst fördjupningskursen 
för dig som vill få en bred och djup teoretisk 
insikt om olika olycksutredningsmetoder 
och deras roll i säkerhetsarbetet inom 
olika sektorer på såväl verksamhets- 
som samhällsnivå. 

UTREDANDE INTERVJU 
3 HP
Kursen behandlar kommunikation och samspel 
mellan människor och intervjun som datainsam-
lingsmetod för olycksutredare. Kursen kan ses 
som en fördjupning för dig som gått 
Olycksutredning grundkurs 5 hp eller 
Kvalifi cerad olycksutredningsmetodik 
7.5 hp. 

DIGITAL KRISÖVNING 
Digitalisering av samhället ökar och Covid-19 
pandemin har inneburit ett stort utvecklingskliv 
och behov av IT-stödda arbetsformer. Det gäller 
även krisövningsverksamhet. Våra tidigare studier 
har visat att användningen av IT i 
krisövning är förhållandevis liten. 
Kursen inriktar sig till säkerhets-
samordnare/säkerhetskoordinator/
säkerhetschef.

ORGANISATORISKT LÄRANDE 
Ur utredningar, utvärderingar och andra typer 
av sammanställningar av erfarenheter kan 
lärdomar dras. Men hur tas dessa om hand? 
Vad kan individer, grupper och organisa-
tioner lära från dessa och hur kan denna 
kunskap delas och spridas inom och 
mellan organisationer?


