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LFI24 är en utredningsorganisation som är specialiserad i oberoende olycks- och händelseutredning. 

När det inträffar en olycka är vi tillgängliga dygnet runt. Våra experter använder etablerade och beprövade utredningsmetoder som 
MTO-analys, Tripod och BFA. Vi erbjuder kunskap om samspelet människa-teknik-organisation (MTO) och human factors, samt hur 
detta perspektiv används för att förstå och utreda olyckor. 
 

 Inte bara vid arbetsolyckor utan även vid störning inom processer är 

det nödvändigt att korrekt identifiera orsakerna och lära av dem för 

att förhindra upprepning. Vi tillhandahåller forskningskapacitet och 

expertis när det behövs. Vi gör detta för både stora och små 

incidenter, även om det är mitt på natten är vi tillgängliga 24/7. 

 LFI24 kan erbjuda följande tjänster: 

• En fullständig olycksutredning 

• Stöd för mänskliga faktorer aspekter 

• Granskning av olycksrapporter 

• Coaching av din säkerhetsavdelning 

Vi pratar gärna med dig för att skräddarsy våra LFI24-tjänster 

efter dina önskemål och behov. 

 

 

Tjänster 
Processen för lärande från händelser 

(Learning from incidents, LFI) Förmågan hos en organisations att lära sig från 

olyckor och incidenter är en central del i ett framgångsrikt säkerhetsarbete. Därför 

är det vanligaste sättet att säkerställa lärande att utföra olycks- och 

händelseutredningar. Våra tjänster går steget längre. Vi erbjuder våra kunder stöd 

i att optimera sina processer för lärande- från-händelser samt sina processer för 

utvecklingen av effektiva säkerhetshöjande åtgärder. 

 Mänskliga faktorn 

Regelbundet pekas den mänskliga faktorn ut som orsaken till att olyckor inträffar. Även om 

mänskligt felhandlande ofta är en utlösande faktor vid olyckor är det viktigt att betona att 

mänskliga felhandlingar ofta påverkas av externa faktorer i arbetsmiljön eller organisationen. 

Istället för att fokusera på individen som gjort ett fel analyserar vi bakomliggande 

förutsättningar och förhållanden på en organisatorisk nivå. Det är centralt att undersöka hur 

samspelet mellan människa, teknik och organisation (MTO) har fungerat. 

   
Olycks- och händelseutredning 

Vi tillhandahåller tjänster inom oberoende olycks- och händelseutredning genom 

erfarna experter inom olycksutredningsmetodik och MTO/human factors. 

 Säkerhetshöjande åtgärder 

Baserat på ̊många års erfarenhet kan LFI24-teamet tillföra ett mervärde i våra kunders 

säkerhetsarbete genom att identifiera, utveckla och implementera säkerhetshöjande åtgärder 

på ̊alla nivåer i verksamheten. Genom att använda evidensbaserad metodik, erfarenhet från 

praktisk tillämpning i flera säkerhetskritiska branscher samt beteendevetenskap säkerställer vi 

framgångsrika resultat. 

 


