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Hur utreder SHK olyckor?

• Kort historik

• Uppdrag

• Mandat



Introduktion till SHK

• Flygvapnets haverikommission 1950-tal – 1966

• Försvarets haverikommission 1966 – 1978

• Civilt flyg – särskilda undersökningskommissioner - 1978

• Civil sjöfart - särskilda undersökningskommissioner 1967-
1976, Sjöfartens haverikommission 1976-1990

• Katastrofkommissionen (Kommittén för utredning av 
allvarliga olyckshändelser) 1981-1990



Bildandet av SHK

• Statens haverikommission grundades 1978 (civila och 
militära luftfartsolyckor)

• Sedan 1990 alla typer av allvarliga olyckor och tillbud

• Myndighet under Justitiedepartementet



SHK:s uppdrag

• Vårt uppdrag är formulerat i lag

− Lagen (1990:712) om undersökning av olyckor (LUO)

− Förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor 
(FUO)

− Förordningen (2007:860) med instruktion för SHK



Självständig 
utredningsmyndighet
• Egen myndighet – GD svarar inför regeringen, inte 

inför en enskild minister

• Egen budget

• Egna lokaler

• Egen personal



Andra allvarliga olyckor



Kriterier

• Flera (5) människor avlidit eller blivit allvarligt 
skadade, eller

• Omfattande skador har uppkommit på egendom 
eller, i miljö, OCH

• En undersökning är av betydelse ur 
säkerhetssynpunkt

• Tillbud till annan allvarlig olycka kan också utredas



Var?

• Händelser som inträffar i Sverige



Syfte med utredningarna

• Klarlägga:

− Vad var det som hände

− Varför det hände

− Hur kan man förhindra att det händer igen

− Hur negativa effekter kan begränsas om det händer 
igen



Syfte med utredningarna

• Om möjligt leda fram till rekommendationer i syfte
att förbättra säkerheten

• SHK har inga tillsynsuppgifter och har heller inte 
någon uppgift när det gäller att fördela skuld eller 
ansvar eller rörande frågor om skadestånd. Det 
medför att ansvars- och skuldfrågorna varken 
undersöks eller beskrivs i samband med en 
undersökning



Hur genomförs en utredning?
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Ett larm kommer in…
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Rubbandeförbud

• Gäller enligt 11 § LUO och kan endast hävas av polis 
eller den myndighet som genomför undersökningen

• Livräddning och synnerliga skäl går dock före



Bedömningen

• Efter inledande faktainsamling tas ett förslag till 
beslut fram

• Värderar händelsen i relation till lagen

• Beslut om utredning om kriterierna är uppfyllda
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Faktainsamling

• Startmöte med analys av kompetensbehov från 
externa experter

• Intervjuer med alla inblandade – operativ och 
ledande personal

• Begäran om utlämnande av handlingar

• Tekniska undersökningar
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Befogenheter 9 § LUO

• Intervju / förhör (får begäras vid domstol)

• Ta med handlingar och föremål för granskning 
(sekretessbrytande regel)

• Tillträde till olycksplatsen

• Bistånd från polis




