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(Preliminär, 2020-12-17)

Processäkerhet förutsätter systemsyn 

Denna uppdragsutbildning erbjuder en fördjupad kompetens i processäkerhet för industrin. 
Processäkerhet handlar om att förebygga olyckor, haverier och störningar i processanläggningar, 
som kan leda till skador på människa, miljö och egendom genom brand, explosion, utsläpp av 
skadliga ämnen med mera. Att hantera processrisker i industrin på ett effektivt sätt kräver 
förståelse av hur den tekniska utformningen av en anläggning, verksamhetens organisation och 
människors roll samverkar med varandra i ett system - de påverkar varandra, och bör därför beaktas 
tillsammans. Kursen omfamnar såväl mänskliga som tekniska och organisatoriska (MTO) aspekter för 
effektiv riskhantering. Innehållet erbjuder förståelse för avancerade modeller och metoder för 
processriskanalys och processäkerhet på universitetsnivå och avklarad kurs avses ge högskolepoäng. 
Ambitionen i kursen är att koppla ihop den senaste riskforskningen med praktisk tillämpning inom 
industrin. 

Förhindra och hantera olyckor 

Industrier är idag krävande, komplexa anläggningar som ställer höga krav på produktivitet, 
tillgänglighet, effektivitet och inte minst säkerhet. Detta gäller genom hela anläggningens livstid – från 
konceptfasen till planering, projektering, byggnation, drift och så småningom avveckling. De flesta 
industrier kännetecknas dessutom av att olika delar av anläggningen är byggda vid olika tidpunkter 
och för annan verksamhet än den nuvarande. Riskerna som anläggningen och verksamheten ger 
upphov till är därför komplexa och tenderar att ändras över tid.  

Teknisk tillförlitlighet är en förutsättning för effektiv och säker drift. Samtidigt måste man ta höjd för 
oönskade händelser. Den här kursen ger verktyg för att strukturera arbetet med att hantera 
processriskerna i industriella verksamheter. Det handlar dels om hur man analyserar och värderar 
riskerna, dels om modeller för hur olyckor uppstår och hur de därmed kan förhindras och deras 
konsekvenser begränsas.  

Människor ligger bakom både risker och säkerhet i industriprocesser 

Människor har många värdefulla förmågor - vi kan t ex tänka, planera, kommunicera och koordinera 
våra handlingar. Vi kan vara kreativa och innovativa och har förmåga till kritisk reflektion och etik. 
Samtidigt är vi benägna att göra olika former av fel - vi glömmer, tar miste eller förväxlar. I 
arbetssammanhang bidrar människor därför till såväl risker som säkerhet, och ett framgångsrikt 
processriskarbete förutsätter god förståelse för människans bidrag. 

Verksamhet utförd av organisationer, t ex industriprocesser, kan analyseras i form av sociotekniska 
system, vari människor interagerar med varandra och med fysiska saker. Människor både formar 
systemen och arbetar i dem. Den här kursen behandlar grundläggande teorier om mänsklig kognition 
och arbete, som förklarar hur människor bidrar till såväl risker som säkerhet. Organisationer som 
använder sådan kunskap uppnår bättre säkerhet och tillförlitlighet i sin verksamhet. Dessutom kan 
det bidra till ökad innovation och produktivitet. 



Kursplan (preliminär, 2020-12-17) 

Processäkerhet för industrin 
Process safety for industry 
XXX, 15 högskolepoäng, G1 (Grundnivå) 

Gäller för: Läsåret 2021/22 
Beslutad av: XXX 
Beslutsdatum: XXX 

Allmänna uppgifter 

Obligatorisk för: XXX 
Valfri för: XXX 
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska 

Syfte 

Syftet med kursen är att ge en kunskapsbas om hur processrisker i industrin 
hanteras effektivt. Detta kräver förståelse av hur den tekniska utformningen av en 
anläggning, verksamhetens organisation och människors roll samverkar med 
varandra (MTO?). Kursen kopplar ihop teoretiska och vetenskapliga principer och 
ramverk med praktisk tillämpning för att erbjuda en helhetsbild av 
riskhanteringsprocessen inom processindustrin 

Mål 

Kunskap och förståelse 
För godkänd kurs skall deltagaren 

• Känna till vetenskapliga utgångspunkter för processriskhantering
• Känna till och förstå olika modeller och teorier som beskriver

säkerhetsaspekter av organisatoriska system och människors roll
• Förstå de inneboende fysiska och kognitiva möjligheter och begränsningar en

människa har och relatera det till samspelet med andra
människor, organisation respektive teknik

• Kunna beskriva olika typer av osäkerhet och hur de kan hanteras i en
riskanalys- och riskvärderingskontext

Färdighet och förmåga 
För godkänd kurs skall deltagaren 

• Kunna välja och tillämpa lämpliga verktyg för riskhantering inom
processindustrin

• Kunna systematiskt identifiera och bedöma relevanta
processäkerhetsutmaningar

• Kunna utforma och föreslå relevanta åtgärder för ökad säkerhet



• Kunna beskriva hur riskhanteringsprocessen inom processindustrin används 
för att åstadkomma balans mellan risk och andra intressen 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För godkänd kurs skall studenten 

• Kunna kritiskt reflektera kring fördelarna och begränsningarna när det gäller 
att använda riskanalyser som underlag för beslutsfattande 

• Kunna argumentera utifrån ett MTO-perspektiv i frågor gällande 
riskhanteringsprocessen inom processindustrin 

Kursinnehåll 

Introduktion till riskhanteringsprocessen inklusive riskanalys, riskvärdering och 
riskbehandling.  

Aktuella riskbegrepp 

Introduktion till kemikaliers inneboende egenskaper och risker 

Riskanalysmetoder inom processäkerhet (exempelvis checklistor, indexmetoder, 
HazOp, what if, felträdsanalys, händelseträdsanalys, bow-tie) 

Olycksmodeller, barriärperspektiv och komplexa system 

  

Människans begränsningar och förutsättningar utifrån: kognition (perception, minne, 
inlärning) mänskligt felhandlande, stress, psykosociala och fysiska miljöfaktorer. 

 

Beskrivning av hur olyckor uppkommer utifrån: latenta förhållanden, aktiva fel, 
säkerhetsbarriärer, komplexitet, situationsfaktorer. 

 

Teorier och modeller för organisationer och deras arbete med riskhantering, t ex 
ledningssystem, beslutsfattande och säkerhetskultur. 

 

Kursens examination 

Betygsskala: G/U 
Prestationsbedömning: Enskilda skriftliga hemuppgifter 

Om så krävs för att en deltagare med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett 
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en deltagare utan funktionsnedsättning, 



så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd 
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd deltagare. 

Antagningsuppgifter 

Begränsat antal platser: ja 
Urvalskriterier: nej 
Kursen överlappar följande kurser: KETF35, MAMN45, VRSN25, VBRN50 

Kurslitteratur 

• Processriskanalys, Hans T. Karlsson och Christian Hulteberg, 2020 
• Vetenskapliga artiklar, rapporter och annat material som distribueras inom 

kursen 

Kontaktinfo och övrigt 

Kursansvarig: Christian Hulteberg, christian.hulteberg@chemeng.lth.se 
Examinator: Jonas Borell 
Hemsida: XXX 

Övrig information:  
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