
MTO

Att betrakta arbetet i ett MTO-
perspektiv



Sandra Flinthammar
AFRY

✓ Egen företagare

✓ Lärare

✓ Processteknik

✓ Operatör

✓ Arbetsmiljöingenjör

✓ Brand & säkerhet

• Erfarenhet från process- och 
tillverknings industrin 

• Arbetsmiljöprojekt

• BAM & SAM 

• ISO  14001, 45001

• Säkerhetskultur

• BBS – beteende baserad säkerhet

• Säker kemikaliehantering och 
riskbedömning av kemikalier

• Gravida arbetstagare i industrin

• Tillbud & olycksfallsutredningar

• MTO (Människa, Teknik & 
Organisation)

sandra.flinthammar@afry.com

mailto:sandra.flinthammar@afry.com


Tillsammans
kan vi göra
arbetet säkrare.



MTO -
Människa, 
Teknik och 
Organisation.
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En bra säkerhetskultur på jobbet
borde bygga på samspelet mellan
människa, teknik och organisation

MTO tanken går att använda inom
vård och omsorg, lika väl som på
kärnkraftverk.



Varför MTO?

Att nöja sig med fraser som att en
olycka inträffat på grund av ett tekniskt
fel eller den mänskliga faktorn kan vara
förödande. 

Olyckor som är så okomplicerade att en
sådan fras kan räcka till för att förklara
orsakerna är om inte obefintliga så
åtminstone mycket sällsynta. 



Varför MTO?

Effektivare sätt att säkerställa en god 
organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö

Bättre utredningar och analyser med MTO

Både förebyggande och utredande analyser 

I grunden handlar det om att personalen får 
rätt förutsättningar att göra ett bra och säkert 
arbete.









MTO 
Utredande



Teamet

4-6 st
- Metodkunskap
- Experkunskap



Vilka?

• Vilka händelser ska analyseras?

• Vilka ska informeras om att utredningen görs?

• Vilka ska ta del av analysen?



Så mycket som möjligt – så tidigt som möjligt

Information

• Intervjuer

• Möten

• Platsbesök

• Fotografier

• Ritningar

• Tekniska rutiner och driftinstruktioner

• Data

• Riskbedömningar

• Delegeringar, resurser, arbetstider

• Etc



Fotografera

Ta hellre för många
foton än för få

Respektera individen

Detalj & översiktsfoton

Hög upplösning



Intervju -
samtal

• Olika källor

• Individuella

• Grupp

• Berätta helt fritt i första hand

• Följ upp med frågor



Intervju är inget förhör

Ostrukturerad – fri återgivning

• I början av intervjun /samtalet

• Håller sig till ämnen med lite vägledning

Svaren blir ofta korta, ofullständiga och oklara, 

vilket är ett gott tecken då personen inte har börjat 
omkonstruera för sig själv för att själv förstå. 

Detaljer

• Fyll sedan på med frågor, leta detaljer

De som varit med på samtalet bör få möjlighet att 
kommentera det skrivna materialet för att verifiera 
uppgifterna.



Händelsekedjan

• Blockschema
• Datum & Tid
• Förbered sammanställning i 
en preliminär händelsesekens
• Bygg ut händelsen
• Dela inte upp i för små
händelser/slå ihop
• Vilka händelser har haft 
betydelse för förloppet
• Var börjar/slutar händelsen



Kedja av händelser

• Bakom varje direkt orsak finns 
bakomliggande orsak

• Kan bakomliggande orsak 
elimineras → minskas risken för 
upprepning



Händelsekedjan



Analys av barriärer

• Hindrar en negativ
händelse

• Begränsar
konsekvensen



MTO - Barriärer

Människa

Kunskap, kompetens, engagemang, fysik, beteende,  etc

Teknik

Tekniska skydd, personlig skyddsutrustning, skyddsanordningar

Organsiation

Instruktioner, riskbedömningar, stöd

❑Saknad barriär (Instruktion finns inte)

❑Brusten barriär (Instruktion finns men följs ej)

❑Fungerande barriär (Instruktion finns och följs)



Åtgärd

- Begränsa antal

- Ta det i två steg – akuta och långsiktliga

- Hur effektiv är åtgärden?



Åtgärder

MTO - Perspektiv Beslutade åtgärder Ansvarig Tidplan

Människa

Teknik

Organisation



Information & dokumentation

Vilka ska 
informeras om 
att utredningen 
görs?

1

Vilka ska ta det 
av analysen? 

2

Vilka ska utföra
åtgärderna

3

Använd 
befintliga forum 
som ex IA. 

4

Årlig
uppföljning →
finns röda
trådar
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Hur?



Exempel på 
genomförande



Deltagare vid MTO -utredningen

✓ närmsta chef till den/de skadade

✓ händelseansvarig eller av denna annan utsedd person med kännedom om 
händelsen/processen

✓ den/De skadade

✓ utredningsledare från avdelning Hälsa & Säkerhet som genomgått MTO-utbildning
eller på annat sätt har kunskap om att genomföra utredningen

✓ berörda Skyddsombud

När de skadade ej är egen personal så har företaget ett samordningsansvar. 
Chef/skyddsombud från det företag som är samordningsansvarig samt berörd
enterprenör ska då delta vid utredningen. 



Övriga dokument

• Mallar (se exell, P.P, word)

• Flera olika sätt beroende på händelse



MTO 
Förebyggande



Förebyggande



Hur genomför vi dom?
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Riktad skyddsrond Kemikalier MTO

• Planera in tid (Fysisk i lokal och muntlig på ex. samråd)

• Välj mall i IA - planering skyddsrond – Skyddsrond säker 
kemikaliehantering

• Genomför

• Dokumentera



Risker

• Människa

Kompetens, attityd till arbete och
skyddsutrustning, efterlevnad av 
instruktioner, fyller över till olämpligt kärl, 
”ska bara”, vill lösa situationer snabbt, torkar
ej upp spill, vet hur nödutrustning fungerar,  
m.m.

• Teknik

Farliga dräneringar, ej låsta påstick, läckage, 
provtagningspunkter, pluggar m.m.

• Organisation

Saknad av utbildning, information, 
riskbedömningar, instruktioner, uppmärkning, 
lagring, underhåll, medicinska kontroller m.m.
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Människa
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Teknik
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Organisation
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Varför så
många
checkfrågor?



• För att ha kännedom om, vad man ska ha kännedom om, som ansvarig …”vad 
säger lagstiftningen”?

• Behöver och ska inte göra alla på samma gång (färre frågor eller mindre 
område/gång).

• För att täcka in olika perspektiv Människa, Teknik, Organsiation. 



Tips/erfarenheter

• Utbildning

• Börja med enklare utredningar

• Bestäm vilka händelser som ska utredas

• Bestäm vilka som får utreda och vilka roller som bör vara med

• Låt det ta tid

• Gör inte fler utredningar än du hinner vidta åtgärder

• Resurskrävande men ger utdelning

• …

• …



Hur 
kommer vi 

igång?



Frågor och idéer
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