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Förord 
 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete inom området arbetsmiljöledning. Arbetet utgör 
det avslutande momentet på vår Breddmagisterutbildning inom miljö-, kvalitets- och 
arbetsmiljöledning vid Luleå tekniska universitet.  
 
Vi fick tillfället att skriva detta examensarbete för Svalson AB eftersom de vill arbeta med 
systematiskt arbetsmiljöarbete enligt OHSAS 18001. Arbetet har varit mycket lärorikt och 
stimulerande. Vår förhoppning är att Svalson AB kan använda detta arbete i sitt fortsatta arbete 
med systematiskt arbetsmiljöarbete.  
 
Vi vill tacka samtliga på Svalson AB för ett mycket trevligt bemötande, och för att alla har ställt 
upp för oss. 
 
Luleå, juni 2005 
 
 

Inger Johansson  Kristina Kortelainen 

   



Sammanfattning 
 
Det blir allt vanligare att företag väljer att certifiera sig enligt olika standarder inom kvalitets-, 
miljö- och arbetsmiljö, dels för att organisationerna ser det som utvecklande för verksamheten 
men också för att kunna använda det som konkurrensmedel. Företag som vill arbeta med flera 
ledningssystem, kan integrera dessa för att kunna arbeta med dem på ett effektivt och 
systematiskt sätt.  
 
Svalson AB är ett företag inom verkstadsindustrin som har certifierat sig enligt den 
internationella standarden ISO 14001 år 2001. Företaget vill nu arbeta med systematiskt 
arbetsmiljöarbete enligt standarden OHSAS 18001. Denna rapport beskriver vårt arbete med att 
integrera vissa delar av standarden OHSAS 18001 till det befintliga miljöledningssystemet ISO 
14001.  
 
Företagets övergripande mål är att få ned sjukfrånvaron, och att personalen bland annat ska känna 
trygghet och säkerhet i sitt arbete. Detaljerade mål hos Svalson AB är att genomföra 
utvecklingssamtal och kartlägga sjukskrivningar. Att integrera ett arbetsmiljöledningssystem på 
ett företag kräver en bra uppfattning om hur verksamheten ser ut, vilka risker som är förknippade 
med den och att ledning och anställda har mål och förbättringsförslag inom arbetsmiljön. På 
Svalson AB genomförde vi samtal med både ledning och anställda. Det som personalen ansåg var 
viktiga förbättringsåtgärder på arbetsplatsen var bland annat ergonomi och psykosocial 
arbetsmiljö. En sannolikhetsbedömning av olika risker på avdelningarna på företaget visade att 
Svalson AB inte är en speciellt riskfylld arbetsplats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Abstract 
 
Companies choosing to certify themselves according to different standards in areas such as 
quality, environment and occupational health and safety, are getting more and more common. 
The reason is partly because the organization sees it as developing for themselves in their field of 
work, but also because it can benefit the company’s competitiveness. Companies that wish to 
work with several management systems can integrate these and that way work with them in a 
more efficient and systematic way.   
 
Svalson AB is a company in the manufacturing industry which was certified according to the 
international standard ISO 14001 in 2001. The company now wishes to work with systematic 
occupational management according to the standard OHSAS 18001. This report describes our 
work with the integration of certain parts of the Occupational health and safety management 
system OHSAS 18001 to the already existing environmental management system ISO 14001. 
 
The company’s comprehensive goals are that absence due to sickness should be reduced, and that 
the staff, among other things, should feel safe and secure on their job. Detailed goals at Svalson 
AB are to carry out discussions for development with their staff and also to survey the absence 
due to sickness among the staff. In order to be able to integrate an occupational management 
system at a company, good understanding of their particular field of work is required, also that 
the company management and the employees possess goals and propositions for improvement in 
the occupational health and safety field. At Svalson AB we carried out discussions with the 
company management as well as with the staff, and the improvement propositions the staff 
considered important at their work were, among other things, ergonomics and psychosocial 
occupational management. An estimation of the probability of different risks at the departments 
of the company shows that Svalson AB is not a very risky place of work. 
 
 
 
 
 

   



 

Definitioner och förkortningar 
 
Miljö ” Omgivningar där organisationen verkar, vilket 

innefattar luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna, 
människa samt samspelet mellan dessa” (SS-ISO 
14050:1998).    

 
Arbetsmiljö ”Alla de faktorer – biologiska, medicinska, fysiologiska, 

psykosociala, sociala och tekniska faktorer – som i 
arbetssituationen, eller i arbetsplatsens närmaste 
omgivning, påverkar individen” (Nilsson 2000:5). 
 

Process ”System av aktiviteter som använder resurser för att 
omforma insatser till utfall” (Nilsson 2000:24). 

 
AML, AMF, AFS Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen, 

Arbetsmiljöverkets författningssamling  
 
Aspekter, arbetsmiljöaspekter Förhållanden som kan innebära en risk eller en 

möjlighet. Betydande arbetsmiljöaspekter måste hanteras 
- vilket sker genom riskhantering och t.ex. 
förslagsverksamhet. 

 
ISO (International Organisation for Standardization) 

Internationella standardiseringsorganet med säte i 
Genève vartill 90% av jordens länder är anslutna. 

 
OHSAS Konsortium bestående av standardiserings-, bransch- och 

certifieringsorgan från skilda delar av världen och som 
ger ut standardserien OHSAS 18000. 

 (Occupational Health Safety Assessment Series) 
 
Ohälsa Sjukdomar enligt medicinska, objektiva kriterier och 

kroppsliga och psykologiska funktionsstörningar av 
olika slag som inte nödvändigtvis är sjukdom i objektiv 
mening – det är alltså den individuella upplevelsen som 
är avgörande. 

 
Olycksfall Fysisk eller psykisk skada till följd av en plötslig 

händelse. Ett olycksfall kan leda till såväl en lindrig 
skada som till dödsfall. 

 
 

   



Risk Sannolikheten för oönskad händelse inträffar i arbetet 
och konsekvensen/effekten/följden av händelsen. 

 
Rutin Angivet sätt att utföra en aktivitet eller en process. 

Rutiner kan vara dokumenterade eller odokumenterade. 
Det dokument som innehåller en rutin kan kallas 
rutinbeskrivning. 

 
Sjukdom Sjukdom som efter viss tid (ca en vecka) skall vara 

klassificerad enligt läkares diagnos eller symptom 
beskrivning i ett intyg 
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1. Bakgrund 
 
Olika ledningssystem för miljö, arbetsmiljö och kvalitet har på senare tid blivit allt vanligare i 
svenska företag. Organisationer väljer bland annat att arbeta med detta av konkurrensskäl eller 
som grund för att själva följa med i utvecklingen inom sin verksamhet. För ett företag som väljer 
att arbeta med fler än ett ledningssystem kan det finnas anledning till att reflektera över 
möjligheten till integrering av ledningssystem eftersom det kan finnas en del samordningsvinster. 
Ett integrerat ledningssystem innebär ett mer lättillgängligt och lättarbetat sätt att arbeta för dem 
som vill certifiera sig enligt olika ledningssystem. Svalson AB har sedan tidigare ett 
ledningssystem för miljö, vilket är certifierat enligt den internationella standarden ISO 14001. I 
sin strävan mot utveckling planerar företaget även för ett ledningssystem för arbetsmiljö.  
 
Standarden OHSAS 18001, är inte en ISO standard trots likheterna med ISO 14001. När 
International Standard Organization, ISO, gick ut med en förfrågan till EG:s medlemsländer om 
behovet av en internationell standard på arbetsmiljöområdet var de flesta länder negativa till det. 
Eftersom ett flertal länder redan hade mer eller mindre långtgående regler inom 
arbetsmiljöområdet ansåg man att man att ytterligare regleringar skulle öka byråkratin. Sveriges 
nej är dock inte definitivt utan enligt Svenska standardiseringsgruppen är man fortfarande öppen 
för förslag vad gäller certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö (Åhman, Ulrica). 
 
Ett arbetsmiljösystem som OHSAS 18001 är internationellt gångbart, är av intresse för Svalson 
AB då deras verksamhet är inriktad på marknader både inom Sverige och utomlands. OHSAS 
18001  är en standard som är framtagen och utvecklad år 1999 i internationellt samarbete av antal 
nationella certifieringsorgan, certifieringsföretag och specialister från näringslivet för att 
tillgodose efterfrågan från näringslivet. Det fanns ett stort behov av en etablerad standard för 
certifiering av ledningssystem inom hälsa och säkerhet i arbetslivet, standarden är utformad så att 
den ska klara de arbetsmiljökrav som ställs internationellt.  
 
Genom medlemskapet i EU måste Sverige överföra EG:s direktiv EEG 89/391 om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas hälsa och säkerhet i arbetet. Föreskrifterna om systematiskt 
arbetsmiljöarbete överför delar av direktivet genom kravet på exempelvis arbetsmiljöpolicy, 
uppgiftsfördelning, sakkunnig hjälp utifrån och skriftlig riskbedömning (Åhman, Ulrica). Detta 
betyder att kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2001:1 om systematiskt 
arbetsmiljöarbete är underställda OHSAS 18001 vilket också betyder att kraven också uppfylls av 
den senare standarden. Ledningssystemet för arbetsmiljö reglerar både psykosociala och fysiska 
arbetsmiljöfrågor. Certifiering mot standarden OHSAS 18001 är inte ackrediterad vilket övriga 
ledningssystem som ISO 9001 och ISO 14001 är (Det Norske Veritas). 
 
Arbetsmiljöledningssystemet baseras på den arbetsmiljöpolicy företaget har och som anpassats 
till deras verksamhet. Vidare utgör standarden en grund till identifikation av arbetsmiljörisker och 
lagkrav, mål och planer skall säkerställa ständiga förbättringar. Kontinuerlig granskning, 
utvärdering och förbättring av systemet skall genomföras av företaget.  
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1.1 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att integrera ett arbetsmiljöledningssystem enligt OHSAS 18001 
med ett befintligt miljöledningssystem för Svalson AB i Öjebyn. 
 
I arbetet med att integrera ledningssystemet ingår att ta reda på vilka arbetsmiljömål Svalson AB 
har och vilka metoder de kan använda sig av vid identifiering vissa risker och därefter genomföra 
en värdering av riskerna. I arbetet ingår även att utröna vilka lagar och andra föreskrifter som är 
relevanta för företaget i arbetsmiljöarbetet, samt utforma en arbetsmiljöpolicy.  
 
1.2 Avgränsning 
 
Standarden för arbetsmiljöledning som denna rapport i huvudsak behandlar är OHSAS 18001 
vilken kommer att beskrivas till viss del. Rapporten behandlar även föreskriften AFS:2001:1, 
vilken omfattar systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, eftersom arbetsgivaren är skyldig att följa 
den föreskriften. Eftersom Svalson AB redan är certifierade enligt ISO 14001 och har goda 
kunskaper om detta ledningssystem, och syftet med arbetet är att integrera delar av 
arbetsmiljöledningssystemet till miljöledningssystemet. Av denna orsak finner vi inte någon 
anledning att beskriva miljöledningssystemet närmare i teoriavsnittet, däremot förekommer de 
systemelement som integrerats i verksamhetsledningssystemet i bilaga 1. 
 
Med företaget Svalson AB avses företagets samtliga verksamhetslokaler som är belägna på 
Hammarvägen i Öjebyn. Examensarbetet kommer inte att ta upp implementeringsfasen eller det 
fortsatta arbetet med ledningssystemen.  
 
Standarderna OHSAS 18001 och ISO 14001 är påfallande lika i sin utformning eftersom den 
först nämnda skapats för att kunna integreras med ISO-standarder. Vi har valt att utelämna vissa 
delar i integreringen av standarden OHSAS 18001 till det befintliga miljöledningssystemet ISO 
14001 dels på grund av den begränsade tiden vi haft, men även på grund av att vissa avsnitt i det 
befintliga miljöledningssystemet är identiskt eller mycket likt standarden OHSAS 18001. Det är 
inte heller nödvändigt för oss att genomföra integrering av samtliga systemelement i OHSAS 
18001, på grund av att Svalson AB har bättre möjligheter att genomföra en fullständig integrering 
av arbetsmiljöledningssystemet.  
 
De systemelement  som finns i OHSAS 18001 framgår av korsreferens i bilaga a). De 
systemelement som ingår i denna rapport och som vi valt att integrera till det befintliga 
miljöledningssystemet är:  
• 4.2 Arbetsmiljöpolicy 
• 4.3.1 Planer för identifiering av faror, riskbedömning och hantering av risker 
• 4.3.2 Lagar och andra krav 
• 4.3.3 Mål 
 
Svalson AB har inte ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete idag, och därför har det inte 
varit nödvändigt genomföra någon nulägesanalys av arbetsmiljöarbetet.  
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2.  Svalson AB 
 
Svalson AB är ett företag som tillverkar eldrivna skjutluckor. Företaget är ett familjeföretag och 
grundades 1979 av Bill Svensson och Hans Karlsson. Tidigare arbetade Svalson AB med 
problemlösningar inom verkstadsindustrin men företagets affärsidé utvecklades och formades 
efter en förfrågan från ett arkitektkontor 1980. Förfrågan gällde en konstruktion av en eldriven 
skjutlucka till en receptionist som, eftersom hon slitit ut axlar och rygg av att öppna och stänga 
receptionsluckan manuellt, var på väg att bli förtidspensionerad. 
 
Svalson AB har idag ett välutvecklat miljöledningssystem sedan år 2001, och har under oktober 
månad år 2004 blivit omcertifierat enligt ISO 14001. 
 
 

 
Figur 1. Svalson AB:s organisationstablå. 

 
Beskrivning av organisationstablå 
 
VD – Maud Spencer 
Marknadschef - Göran Carlsson 
Verkstadschef – Lennart Carlsson 
Teknikchef – Linus Svensson 
 
Det har under senare år blivit vanligare att avbilda organisationen från ett kundperspektiv. 
Detta genomförs med hjälp av en pyramid, där basen i pyramiden är de organisationsmedlemmar 
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som har kundkontakter. Dessa understöds av serviceenheter och styrs av ledningen. Pyramidens 
bas är vänd mot kunden - den omvända pyramiden. Chefernas uppgifter är att skaffa fram de 
resurser som behövs i form av verktyg, tid, information och utbildning. Allt arbete styrs av VD:n. 
Administration och teknikutveckling stödjer hela organisationen på alla nivåer. 
 
2.1  Svalson AB:s verksamhet 
 
Eldrivna luckor tillverkas efter kunders olika specifika önskemål. Svalson AB tillverkar 
skjutluckor för exempelvis kiosker, banker, kontorsreceptioner, restauranger och vissa kunder 
ställer höga säkerhetskrav på luckorna. Produktionen av eldrivna luckor omfattar 60% av 
tillverkningen till kunder i Sverige och 40 % främst till Europa men även till Japan. Svalson AB 
har ca 25 anställda, och har lokaliserat sin verksamhet till Öhn:s industriområde i Öjebyn som 
ligger 3 kilometer norr om Piteå. På kontoret arbetar anställda med marknadsföring, försäljning, 
ekonomi, konstruktion och administration. Övriga anställda arbetar i verkstaden som är indelat i 
olika verkstadsavdelningar såsom: 

• aluminumavdelning    
• stålavdelning 
• glasavdelning  
• elavdelning  
• blyavdelning 
• emballageavdelning.  

 
Aluminiumavdelning  
Aluminiumprofiler kapas till olika längder med en aluminiumkap. Aluminiumprofilerna monteras 
sedan ihop med glas och lucka.  
 
Stålavdelning 
På stålavdelningen tillverkas ibland stålprofiler utöver de profiler som redan är färdiga. På denna 
avdelning finns bland annat stålkapar, svetsar och slipmaskin. Ramen och glaslisten svetsas ihop 
och monteras med glaset.  
 
Glasavdelningen 
På glasavdelningen skärs glaset till luckorna. Det finns olika glassorter som till exempel brand 
och säkerhetsglas.  
 
Elavdelningen 
El-detaljer till skjutluckorna tillverkas på elavdelningen.  
 
Blyavdelningen 
Bly används som motvikter till de flesta luckor. Här smälts, gjuts, kapas och bearbetas bly. Det 
finns ett utsug som förhindrar att giftig gas från denna del av verksamheten sprids i lokalen. 
Personal som arbetar med detta får genomgå hälsokontroller en gång per år.  
 
Emballageavdelningen 
Här sker tillverkning av emballage till luckor. Färdiga luckor förpackas på 
emballageavdelningen. 
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3. Metod  
 
3.1  P.D.S.A 
 
Förbättringscykeln, eller PDSA – cykeln, är ett systematiskt angreppssätt som har använts 
under examensarbetet.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Act             Plan  
 
 

 
Study          Do    

Figur 2. PDSA - cykeln 
 

 
Plan - Det gäller att fastställa den huvudsakliga orsaken till problemet. Stora problemområden 
måste brytas ned i mindre, mer hanterbara problem. Data ska sammanställas och alla beslut som 
leder till förändring skall baseras på fakta.  
 
Do - Efter det att problemorsaken hittats ska en arbetsgrupp, med ansvar för att föreslagna 
åtgärder genomförs, utses. Det är av vikt att alla inblandade är helt införstådda med problemet 
och åtgärdsprogrammet.  
 
Study - Efter vidtagna åtgärder måste kontroller genomföras för att se om avsedd förbättring 
uppnåtts.  
Act - Låt förbättringsarbetet ge lärdom av att samma typ av problematik kan undvikas i 
framtiden. Om de vidtagna åtgärderna visar sig vara lyckade ska den nya, förbättrade nivån 
permanentas, om åtgärderna däremot inte visade på någon förbättring måste PDSA - cykeln 
genomlöpas ytterligare ett varv. En analys av hur arbetet med problemlösningen fungerat kan 
också leda till att sättet att lösa problem förbättras (Bergman, Klefsjö).  
 
 
3.2 Datainsamling och databehandling 
 
Information till arbetet har erhållits via litteraturstudier, studier av befintligt ledningssystem hos 
Svalson AB samt studier av standarderna ISO 14001 och OHSAS 18001 och dessutom 
föreskriften AFS 2001:1 från Arbetsmiljöverket. Vi fick också låna, av Maud Spencer, pärmen: 
Chefshandbok – arbetsmiljö. En anmärkning kan göras gällande kvalitet på data då det förefaller 
som att forskning inom integrering av arbetsmiljöledning/arbetsmiljöledningssystem inte är 
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alltför omfattande, vilket medfört att det inte varit möjligt att finna mycket litteratur som 
beskriver integrering av ledningssystem. 
 
Eftersom denna rapport omfattar arbetet med att integrera arbetsmiljöledningssystemet hos 
Svalson AB har inte en större litteraturstudie som berör integrering varit nödvändig. Det beror på 
att integrering av ledningssystem inom varje företag är speciell för varje organisations 
verksamhet, storlek, arbetsmiljömål och dylikt. Det har inte heller möjligt att använda sig av 
andra organisationers integreringsarbete dels på grund av ovan nämnda skäl, men även på grund 
av att det inte är troligt att någon organisation vill lämna ut sitt ledningssystem som exempel. 
Förutsättningen för att kunna integrera arbetsmiljöledningssystemet till miljöledningssystemet 
har varit att vi haft tillgång till Svalson AB:s miljöledningssystem. 
 
Det finns två typer av intervjutekniker, strukturerade och ostrukturerade. En strukturerad intervju 
är enkel att genomföra men kan vara hämmande för den som blir intervjuad och den som 
intervjuas. En ostrukturerad intervju är å andra sidan mer öppen vilket kan medföra att den 
intervjuade missar viktiga frågeställningar då det är lätt att vika av mot andra samtalsämnen. Ett 
naturligt val är därför att försöka hålla en intervju mellan dessa extremer genom att ha en intervju 
med ett öppet format men med i förhand bestämda frågor som ska besvaras (Andersson Bengt-
Erik). Frågor till personal tog vi fram eftersom Maud Spencer, VD på Svalson AB var intresserad 
av att veta vad anställda ansåg om arbetsmiljön på företaget och om de hade några 
förbättringsförslag. Vi har också erhållit information från Maud Spencer och Lennart Carlsson, 
verkstadschef på Svalson AB  
 
En studie kan vara antingen kvantitativ eller kvalitativ. En kvantitativ studie bygger mestadels på 
statistik. En kvalitativ studie består av värderingar och åsikter som insamlas genom exempelvis 
intervjuer och undersökningar (Johansson Britt). Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie för 
att det är en studie att föredra vid denna typ av arbete, men arbetet innehåller även en liten 
kvantitativ studie genom de sjukskrivningstal som studerats. 
 
 
3.2 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet innebär man verkligen har undersökt det man ville undersöka och ingenting annat 
(Thurén Torsten). Svalson AB:s mål i arbetsmiljöarbetet har legat till grund för utformningen till 
denna rapport. Undersökningar har till stor del baserats på frågor, samtal och företagsbesök, och 
de uppgifter som framkommit har varit av betydelse för detta arbete. Avseende validiteten i detta 
arbete anser vi att den är bra. 
 
Med reliabilitet avses ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger 
samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter (Ibid). Det vi uppnått med 
detta arbete kan med all sannolikhet uppnås av någon annan person idag. Problemet med 
reliabilitet i detta fall är att arbetsmiljö i samspel med människor inte är statiskt, därför kan en 
annan undersökning påvisa annat resultat.  
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4. Empiri 
 
För att arbeta fram ett arbetsmiljöledningssystem som Svalson AB kan använda sig av i 
arbetsmiljöarbetet har vi studerat de befintliga ledningssystemen, ISO 14001, tillsammans med 
OHSAS 18001 och AFS:2001, detta för att vara väl insatta i systemkrav och uppbyggnad. Vidare 
har vi studerat vissa lagar och övriga bestämmelser som styr arbetsmiljöarbetet. Vi har dessutom 
studerat litteratur som rör integrering av ledningssystem.  
 
Förutom ovanstående ville vi finna en lämplig metod att använda oss av vid arbetet med  
integreringen av ledningssystemet OHSAS 18001 hos Svalson AB. Metoden vi beslutade oss för 
att använda blev PDSA-cykeln som beskrivs under rubrik 3. Anledningen till att valet av metod 
föll på denna var att vi ansåg att den innefattade de element som krävs för det förbättringsarbete 
en integrering av ett ledningssystem till ett befintligt system, såsom syftet var hos Svalson AB, 
innebar. För vårt arbetes del innebar planeringsfasen, ”Plan” att bakgrund, syfte tidsplan togs 
fram, även det studium av skriftligt material vi genomförde ingår i denna fas av PDSA-cykeln. 
Därefter kom själva genomförandet av det planerade arbetet. Detta innebar att ta reda på 
företagets mål, utforma en arbetsmiljöpolicy åt Svalson AB, ta reda på personalens syn på 
arbetsmiljö och då även sin egens arbetsmiljö. Genomförandefasen, ”Do” innehöll också 
skapandet av ett ledningssystem åt Svalson AB.  
 
En stor och viktig del i det arbetet bestod i att ta reda på lagar och föreskrifter Svalson AB måste 
ta hänsyn till i sitt arbetsmiljöarbete. Övriga systemelement vi bearbetade för att underlätta 
integrering av arbetsmiljö- och miljöledningssystem hos företaget var Planer för identifiering av 
faror, riskbedömning och hantering av risker, Arbetsmiljöpolicy samt Mål. ”Study” innebar, vad 
gäller vårt examensarbete, att genomföra en kontroll av huruvida det vi avsett att göra verkligen 
gjorts, kontroll av om de delar till ett ledningssystem vi skapat verkligen uppfyller de krav 
standarden OHSAS 18001 ställer, samt att dessa är implementerbara med det befintliga 
miljöledningssystemet på Svalson AB. Den sista tårtbiten i PDSA-cykeln, ”Act” har, för vår del, 
inneburit att omfattande lärdomar har dragits om arbete med ledningssystem och de standarder 
vårt examensarbete omfattat.  
 
Företagets VD, Maud Spencer kontaktades inledningsvis via telefon och tid bestäms för ett första 
möte med personer ur företagets ledning. Under det möte som följer diskuteras upplägget som 
ligger till grund för arbetet, vi fick också värdefull information i form av bland annat företagets 
miljöledningssystem. Med stöd av OHSAS 18001 och det befintliga ledningssystemet vid 
Svalson AB och genom samtal med Maud Spencer, VD och Lennart Carlsson, verkstadschef, har 
vi erhållit uppgifter bland annat om vilka arbetsmiljömål företaget har och underlag för beräkning 
av sjukskrivningsdagar.  
 
För att ledningen på Svalson AB ska kunna arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete på ett 
effektivt sätt, är det viktigt att ledningen har goda kunskaper om vad arbetstagarna på Svalson 
AB anser vad som kännetecknar god arbetsmiljö. För att få vetskap om detta har vi ställt två 
frågor till totalt 16 personer (av totalt ca 25 anställda). Det finns två typer av frågor, öppna och 
slutna frågor. En öppen fråga innebär att personen själv formulerar sitt svar, slutna frågor innebär 
att personen presenteras för ett antal olika alternativ där ett eller flera kan väljas.  
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Vi har valt att använda oss av öppna frågor därför att dessa frågor ger tillfrågade personer 
utrymme för förklaringar till varför de tycker som de gör. Följande frågor ställdes: 
 
• Vad anser du är bra arbetsmiljö? och 
• Om du fick förbättra något på arbetsmiljöområdet hos Svalson AB, vilka 

förbättringsåtgärder skulle du vilja genomföra? 
 
Till frågorna har respondenterna fått nämna tre förbättringsförslag inom arbetsmiljöområdet, och 
dessa har de rankat från 1-3, där 1 har haft högsta prioritet och 3 har varit lägst prioriterat. 
Tillfrågad personal som arbetar i verkstaden är fler till antalet än tillfrågade personer som arbetar 
på kontoret, även arbetsuppgifter och arbetssituation skiljer sig åt bland yrkesgrupper. Vissa 
skillnader i förbättringsförslag inom arbetsmiljö finns därför bland personal och detta har vi 
beaktat. Därefter har vi sammanställt anställdas förbättringsförslag genom att kontrollera vilket 
förslag som återkommer oftast, oavsett hur anställda rankat. Liknande förslag har räknats ihop 
som exempelvis information och kommunikation. Det förbättringsförslaget som återkommer flest 
gånger har högsta prioritet, och resterande förslag får en prioritetsordning efter samma beräkning. 
 
Ett av företagets övergripande mål är att inte ha några sjukskrivningar. För att 
arbetsmiljösamordnaren, VD:n, ska kunna veta hur väl arbetsmiljöarbetet utvecklas har vi också 
tagit fram uppgifter om företagets sjukskrivningar. Sjukskrivningstalen var totalt 588 dagar under 
perioden 2003-06-01 till 2004-05-31 och, och antalet anställda under den perioden var 35 
personer. Samtliga sjukskrivningsdagar dagar har summerats ihop och delats med antalet 
anställda på Svalson AB. Utifrån de risker vi identifierat och företagets arbetsmiljömål har vi 
formulerat en arbetsmiljöpolicy. 
 
Bilagorna som innehåller dokumentationsunderlag för företaget när de ska arbeta med 
systematiskt arbetsmiljöarbete har vi inhämtat från pärmen Chefshandboken som Maud Spencer 
lånat oss. Dokumentationsunderlaget har valts ut efter förfrågan av Maud. Relevanta lagar har 
tagits fram genom den litteratur vi studerat. En sannolikhetsbedömning över hur stor risken är att  
olyckor eller förslitningsskador kan ske på de olika avdelningarna, genomfördes tillsammans med 
Maud. 
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5. Arbetsmiljö och ledningssystem 
 
Följande avsnitt syftar till att definiera arbetsmiljö, vilka skyldigheter arbetsgivaren har och vad 
som avses med systematiskt arbetsmiljöarbete. Även några skillnader redogörs kort mellan AFS 
2001:1, OHSAS 18001 och ISO 14001.  
 
5.1 Vad är arbetsmiljö? 
 
Det finns inte någon officiell definition på vad som är arbetsmiljö. Inom Förenta Nationerna 
(WHO) definieras arbetsmiljö enligt följande: 
 
Arbetsmiljö är en sammanfattande beteckning för de biologiska, mediciniska, fysiologiska, 
psykosociala sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens närmaste 
omgivning påverkar individen(Yngve Levin). 
   
5.2 Arbetsmiljölagen, AML (1977:1160) 
 
I arbetsmiljölagen formuleras arbetsgivarens skyldigheter främst i 3 kap. 2 och 2 a §§. 
 

2§ Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren 
utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som 
kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller 
olycksfall undanröjs. 
 
Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att 
arbetstagaren utför arbete ensam. 

 
Det uttrycks i ovan nämnda paragraf grundprincipen för arbetsgivarens skyldigheter med 
avseende på arbetsmiljö nämligen att arbetsgivaren ska ”vidta alla åtgärder som behövs” för att 
arbetsmiljön ska vara så säker som möjligt. Med detta avses i praktiken att:  
 
• Arbetsgivaren är skyldig att följa de föreskrifter som utfärdats av Arbetsmiljöverket 
• Arbetsgivaren är skyldig att följa de ingripanden som gjorts av Arbetsmiljöverket 
• Arbetsgivaren är skyldig att följa de speciallagar som kan finnas inom olika områden 
• Arbetsgivaren är skyldig att bedriva ett eget arbete för att göra arbetsmiljön så säker som 

möjligt. I detta ligger att arbetsgivaren ska utöva tillsyn, vidta de ytterligare åtgärder som han 
kan känna till och som är ekonomiskt möjliga att genomföra samt organisera 
rehabilitering.(Tommy Iseskog) 

 
2 a §Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt 
som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han skall 
utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder 
som föranleds av detta. Åtgärder som inte vidtas omedelbart skall tidsplaneras. 
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Arbetsgivaren skall i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och 
arbetet med denna. Handlingsplaner skall därvid upprättas. 

 
I denna paragraf utvecklas arbetsgivarens skyldighet att systematiskt planera, leda och kontrollera 
verksamheten. Arbetsgivaren måste bedriva ett fortlöpande systematiskt arbetsmiljöarbete för att 
se till att ohälsa och olycksfall förebyggs och att arbetsmiljön blir tillfredsställande. Paragrafen är 
ett uttryck för att arbetsgivaren själv måste ta ansvar för verksamheten, och att arbetsgivaren 
dokumenterar arbetsmiljön i den utsträckning verksamheten kräver och att handlingsplaner 
upprättas. Dokumentationen är till för att underlätta arbetsgivarens systematiska 
arbetsmiljöarbete samt arbetstagarnas och skyddsombudens deltagande i 
detta.(Arbetsmiljöverket) 
 
Det krävs också att arbetsgivaren organiserar en verksamhet för arbetsanpassning och 
rehabilitering. Denna ska bidra till en snabb återgång i arbete för sjukskrivna arbetstagare och en 
verkningsfull arbetsanpassning och rehabilitering för handikappade och långtidssjuka (Ibid). 
 
5.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 
 
Enligt AFS 2001:1 framgår följande definition av systematiskt arbetsmiljöarbete: 
 

2 § Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete 
med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och 
olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås 

 
Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, innebär att hänsyn tas till såväl psykologiska, sociala 
förhållanden och arbetsmiljöfrågor av fysisk karaktär. Det innebär också att beslut ska fattas och 
åtgärder vidtas så att anställda varken skadas, far illa eller blir sjuka av sitt dagliga arbete. 
Uppmärksamhet ska fästas vid och hänsyn skall tas till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan 
påverka anställdas säkerhet och hälsa. SAM omfattar även arbete som utförs vid en arbetsplats 
som inte är fast, exempelvis byggen och transporter (Arbetsmiljöverket) 
 
SAM leder till att risker upptäcks och åtgärdas i tid vilket leder till goda arbetsförhållanden som i 
sin tur minskar sjukskrivningar, trivsel och engagemang i arbetet ökar.  SAM förebygger att 
arbetstagarna drabbas av negativa följder av sitt arbete, till exempel olyckor, stress eller sjukdom.  
För arbetsgivarens del innebär SAM minskade driftstörningar och bättre kvalitet, bättre ordning 
på företaget och ett ökat flyt i verksamheten. En bättre ekonomi och ett gott anseende blir andra 
synergieffekter av SAM (Ibid.).  
 
De aktörer som figurerar i SAM är flera, arbetsgivaren bär det huvudsakliga ansvaret och måste 
känna till arbetsmiljölagen och de regler för arbetsmiljö som gäller för företaget, detta för att 
arbetsmiljöarbetet ska kunna läggas upp på ett systematiskt och bra sätt. De anställda deltar i 
arbetsmiljöarbetet genom att rapportera risker, tillbud, olycksfall och sjukdom. Dessutom kan de 
anställda ge förslag på åtgärder eller synpunkter på det som genomförs och på detta sätt aktivt 
vara med och utforma arbetsmiljön vid sin arbetsplats. Vid planering och genomförande av SAM 
vid ett företag, samt vid årliga uppföljningar, ska skyddsombudet delta. Samverkan mellan alla 
parter i arbetsmiljöarbetet är viktig och kan ske vid till exempel personalmöten (Ibid.). 
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5.4 Några skillnader mellan AFS 2001:1 och ledningssystem 
 
OHSAS 18001 liknar till stor del ISO 14001 vad gäller struktur men har ändock viktiga 
anpassningar till arbetsmiljöområdets specifika sakaspekter. ISO 14001 handlar mycket om att 
identifiera betydande miljöaspekter och hantera dessa, medans OHSAS 18001 handlar om att 
hantera riskerna. Avsnitt som täcker samverkan med arbetstagarna är väl uttryckta i OHSAS 
18001(Yngve Levin). 
 
Om en jämförelse genomförs med OHSAS 18001 och AFS:2001:1 framgår det att i AFS 2001:1 
saknas det uttryckligen målstyrning, dokumentstyrning och internrevision (Ibid).  
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6. OHSAS 18001 
 
Detta avsnitt beskriver kort de delar av standarden OHSAS 18001 som ingår i integreringen och 
vad som avses med dessa. En korsreferens av OHSAS 18001 och ISO 14001 framgår av bilaga 
a).  Notera att systemelementet 4.3.1 Planer för identifiering av faror, riskbedömning och 
hantering av risker, har rubriken Miljö- och arbetsmiljöaspekter i bilaga 1, Ledningssystem för 
miljö- och arbetsmiljö 
 
4.2 Arbetsmiljöpolicy  
 
Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som godkänts av organisationens högsta ledning och som 
klart fastställer övergripande arbetsmiljömål samt ett åtagande att förbättra 
arbetsmiljöprestandan. 
 
Till grunden för arbetsmiljöarbetet hör att arbetsgivaren ska ha en arbetsmiljöpolicy. Med policy 
avses värderingar, principer tydliga riktlinjer och arbetsformer som samverkan (Iseskog Tommy). 
Kraven på en policy är att den ska vara förstådd, tillämpad och upprätthållen i hela företaget. 
Policyn bör även brytas ner i mål för företaget som helhet (Levin Yngve). Det är viktigt att 
policyn kan följas upp genom att den exempelvis är inriktad på konkreta åtgärder 
(Arbetsmiljöverket). 
 
 
4.3.1  Planer för identifiering av faror, riskbedömning och hantering av risker 
 
Organisationen skall upprätta och underhålla rutiner för att löpande kunna identifiera faror, 
bedöma risker och införa nödvändiga styrande åtgärder 
 
Risker i arbetet bör undersökas och bedömas systematiskt. Det är möjligt att genomföra det 
genom dagliga undersökningar eller exempelvis skyddsronder, arbetsmiljöronder eller andra sätt 
där problem i arbetsmiljön är möjliga att finna. Hur ofta dessa undersökningar ska genomföras 
beror på hur verksamheten ser ut. Kunskaper om från sammanställningar av ohälsa, olycksfall, 
rehabiliteringsåtgärder kan ge en bild av hur riskerna ser ut. Enkäter och intervjuer är andra 
metoder som är möjliga att använda sig av, och dessa ger en bild av hur fysiska och psykiska 
påfrestningar ser ut. Utvecklingssamtal ger en tydligare bild av hur förhållandena ser ut på 
arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket). 
 
Processen för identifiering av fara, riskbedömning och riskkontroll bör omfatta följande element: 

- identifiering av faror 
- utvärdering av risker 
- utvärdering av toleransförmåga för övrig risk 
- utvärdering av om riskkontrollåtgärder är tillräckliga för att minska risken till en 

acceptabel nivå. (Åhman Ulrica) 
 
Det bör finnas dokumenterade rutiner för följande dokument: 

- identifiering av faror 
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- riskbestämning som kopplas till identifierade faror 
- indikation för den risknivå som är kopplad till varje fara samt om den är eller inte är 

acceptabel 
- beskrivning av eller referens till åtgärder för att övervaka och kontrollera risker och i 

synnerhet risker som inte är acceptabla 
- arbetsmiljömål och åtgärder för att minska identifierade risker samt 

uppföljningsaktiviteter för att övervaka framsteg som leder till att risker minskas är 
lämpligt 

- identifiering av kompetens- och utbildningsbehov för att införa kontrollåtgärder 
- nödvändiga kontrollåtgärder bör vara lika detaljerade som systemets element för kontroll 

av driften 
- förteckningar som genereras av ovannämnda funktioner. (Ibid) 

 
4.3.2  Lagar och andra krav 
 
Organisationen skall upprätta och underhålla rutiner för att identifiera och ha tillgång till 
lagkrav och andra arbetsmiljökrav som berör organisationen. Denna information skall 
organisationen hålla aktuell.  
 
Identifieringen av lagar och andra krav upprättas genom en förteckning med alla lagar och 
tillhörande paragrafer och för vilka delar av verksamheten dessa gäller (Åhman Ulrica). 
 
4.3.3  Mål 
 
Organisationen skall upprätta och underhålla dokumenterade arbetsmiljömål för varje relevant 
funktion och nivå i organisationen. 
 
När mål fastställs och granskas skall en organisation beakta lagkrav och andra krav, faror och 
risker i arbetsmiljön, tekniska alternativ, finansiella krav, operativa krav och verksamhetskrav 
samt synpunkter från intressenter. Målen skall överensstämma med arbetsmiljöpolicyn samt 
omfatta ett åtagande om ständig förbättring. 
 
 
När mål formuleras inom företaget ska dessa mål anpassas till verksamhet och produktion i 
organisationen. För att säkerställa att arbetsmiljöpolicyn uppnås är det nödvändigt att upprätta 
mätbara arbetsmiljömål i hela organisationen (Åhman Ulrica). 
 
Att sätta upp mål för verksamheten är att sätta ut en riktning vart organisationen vill uppnå.  
Övergripande mål har en tidsram på ungefär 2-5 år och är i princip en konkretisering av 
arbetsmiljöpolicyn. Exempel på formuleringar för de övergripande långsiktiga målen kan vara 
att: 

- ingen ska behöva drabbas av skada eller ohälsa till följd av arbetet 
- samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare fungerar så att erfarenheter och 

synpunkter beträffande arbetsmiljö tas tillvara och arbetstagarna känner delaktighet i 
arbetsmiljöarbetet 

- arbetstagarna upplever en god arbetslivskvalitet vad gäller fysiska, psykiska och sociala 
förhållande på arbetsplatsen (Ibid). 
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Kortsiktiga detaljerade mål har en tidsram på ca 1-2 år och exempel på dessa mål enligt skulle 
kunna vara: 

- att sänka företaget ohälsa med X procent 
- att antalet olyckor/tillbud ska sänkas till X procent 
- att genom vissa insatser minska långtidssjukskrivningar med X procent (Ibid). 

    14



7.  Integrering av ledningssystem 
 
7.1  Allmänt om ledningssystem  
 
Definitionen av termen ledningssystem är enligt ISO 9001 en ”grupp av samverkande eller av 
varandra påverkade element” eller vidare ett system för att upprätta policy och mål samt för att 
uppnå dessa mål.  Integrering kan också beskrivas på det lekfulla sätt som (Nilsson) gör då han 
liknar integreringen vid ett vattenglas i vilket mer vatten hälls så att det gamla vattnet integreras 
med det nya, exempelvis kan kranvatten och regnvatten integreras i samma glas. National 
Encyklopediens definition lyder ”sammanhängande enhet med delar som står i vissa relationer till 
varandra och som fungerar enligt vissa principer”(Persson Gerhard). Ett annat sätt att beskriva 
ledningssystem kan göras utifrån den av W. Edwards Deming1 inspirerade PDCA-cykeln och 
processtänkande. 
 
Ledningssystemet ska kunna frambringa olika förväntningar och översätta dessa till strategier 
och policys samt formulera mätbara mål. Ledningssystemet ska dessutom generera en 
verksamhetssystematik som ger de förväntade effekterna och resultaten. Systemet ska motsvara 
viktiga intressenters önskemål samt göra det egna företaget nöjt. Av denna anledning krävs 
insikt om helheten och att alla delar i verksamheten; affärssystem, kvalitet, yttre och inre miljö, 
informationssäkerhet, personalhantering, finansiering och så vidare hör ihop (Schylander, 
Tosteby).  
 
Karaktäristiskt för ett ledningssystem är att det flertal element som ingår alla behövs för att 
systemet ska fungera. Systemet ska tillse att alla delar samverkar för att uppnå ett bestämt syfte. 
Syftet består av ett företags eller en organisations affärsidé, policy, utrustning, lokaler och så 
vidare (Persson Gerhard). 
 
7.2  Integrering 
 
Termen integrering syftar till det som görs för att komplettera och anpassa ett befintligt system 
inom exempelvis miljö till att även omfatta exempelvis arbetsmiljö. Utgångspunkten är det 
befintliga verksamhetssystemet, en affärsidé eller verksamhetsidé. Detta synsätt bör skiljas från 
den hittills vanlig beskrivningen av ”integrerat ledningssystem” som syftade till termen 
integrering som resultatet av en sammanslagning mellan två eller flera olika ledningssystem, 
exempelvis ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Dessa ledningssystem har ibland 
varit mycket självständiga och haft lite med företagets huvudsakliga verksamhet att göra (Persson 
Gerhard).  
 
De standarder som finns för ledningssystem är dock utformade för samstämmighet mellan 
dokumenten så att det ska underlätta integration. ISO 14001 anger att kraven ”inte behöver 
införas oberoende av andra existerande system. I vissa fall kan kraven uppfyllas genom en 
anpassning av de delar som redan finns i befintliga ledningssystem”. Även standarderna AFS 
2001:1 och ISO 9001 är utformade på liknande sätt (Ibid). 
                                                 
1 William Edward Deming (1900-1993) har haft stor betydelse för utvecklingen inom kvalitetsområdet. Han 
utformade den s.k. PDSA - cykeln 
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Figur 3. Verksamhetssystem med integrerade delar för miljö och arbetsmiljö. 
(Fritt från Persson G ). 

 
Ledningssystem av olika slag är mycket vanliga hos dagens företag, det kan röra sig om 
ledningssystem för miljö, kvalitet, arbetsmiljö, personalfrågor, ekonomi och IT-säkerhet med 
flera. Det är viktigt att ledningssystemen är utformade så att de är okomplicerat att arbetet med 
dem såväl administrativt som praktiskt. Av denna orsak utgör integrering av ledningssystem en 
åtgärd. Alla ledningssystem medför en mängd dokument, regler och instruktioner. Risken finns 
att de anställda ser ledningssystemet som en belastning som inte har med verksamheten att göra 
om det inte är utformat på ett smidigt sätt. För att personalen ska vilja arbeta med 
ledningssystemet måste de förstå hur det fungerar. Instruktioner bör ge god information och olika 
dokumentationsnivåer bör vara desamma i alla system. När en anställd ska utföra ett 
arbetsmoment och undrar över vilka instruktioner och regler som gäller skall han/hon inte behöva 
leta i flera olika pärmar för att få den informationen (Ammenberg Jonas).   
 
7.3  Fördelar med integrering 
 
Fördelar med ett integrerat verksamhetssystem är att medarbetarna får helhetssyn på företaget. 
Det blir uppenbart att verksamheten utgörs av ett system där flera delar ingår, affärsidé, policy 
och verksamhetsmål av olika slag samordnas och görs kända för alla. Företaget tar hänsyn till 
krav från intressenter, dessa krav kan exempelvis vara etiska. Verksamhetssystemet utgår från 
företagets egna behov, inte från något påtvingat regelverk. Frågor som rör exempelvis miljö och 
arbetsmiljö ingår inte i några fristående system utan hanteras naturligt inom 
verksamhetssystemet. Företaget har endast ett ledningssystem att underhålla och förbättra och 
hänsyn tas till områden som annars kanske hade negligerats i ett separat ledningssystem. Risken 
för enkelriktad fokus på valda delar av ledningssystemet minskar (Persson Gerhard). 
 
Det integrerade ledningssystemet utgör en bra grund för beslut för åtgärder. Utbyggnad av 
verksamhetssystemet kan göras efterhand som egna behov och yttre krav förändras. 
Ledningssystemens standarder utgör källor till råd och idéer men också grund för certifiering. Det 
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integrerade ledningssystemet ger en samordning av ledningens uppföljning av olika aspekter 
inom verksamheten (Ibid). 
 
Integrering av ledningssystem har också den positiva effekten att det leder till förhöjd kapacitet 
inom företaget. Problemlösning underlättas och förmågan att lära av andra delar av 
organisationen eller systemet ökar. Som ett resultat av detta ökar effektivitet, produktivitet och 
konkurrenskraft i jämförelse med andra företag (Schylander och Tosteby).  
 
7.4  Svårigheter kring ett integrerat system 
 
För att få det integrerade verksamhetssystemet att fungera på det sätt som önskas finns ett antal 
faktorer som bör uppmärksammas: en prioritering av det mest viktiga bör göras istället för en 
uppstart på en alltför bred front, efterhand kan andra delar av systemet tillföras. För 
genomförande av integreringen krävs tillräckliga resurser i form av tid och pengar. Information 
till alla berörda måste ut i ett tidigt skede och utbildningsinsatser måste identifieras och anordnas 
och arbets- och ansvarsfördelning fastställas. Det kan bli svårare att lägga fokus på någon viss 
aspekt, till exempel yttre miljö, om det erfordras. Dokumentation för olika ändamål riskerar att 
bli onödigt omfattande och detaljerad, detta försvårar arbetet med underhåll av dokumentet. Att 
införa ett integrerat ledningssystem kan innebära en väsentlig omställning för ett företag som 
redan har ett ledningssystem till följd av kundkrav (Persson Gerhard).  
 
7.5  Syftet med miljö- och arbetsmiljöledningssystem 
 
Syftet med att utarbeta ett ledningssystem för miljö är att minska miljöbelastningen.  En viktig 
intressent här är samhället eller allmänheten som driver miljöfrågor utifrån hur miljön får 
belastas. Även kunden eller konsumenten utgör en viktig intressent eftersom deras krav kan vara 
betydligt hårdare än samhällets. Dessutom är kundens tid för att fatta sitt beslut, mycket kortare 
än lagstiftningen (Nilsson Ulf) 
 
Att utarbeta ett ledningssystem för arbetsmiljö är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 
Det är främst de egna medarbetarna som påverkas av arbetsmiljön och i andra hand samhället 
som får ta hand om effekten av dålig arbetsmiljö. Även företagets kunder utgör intressenter när 
det gäller arbetsmiljö eftersom risken för kvalitetsbrister minskas om leverantörernas arbetsmiljö 
är bra. En stimulerande arbetsmiljö gör att leverantörens möjlighet till förbättringar, som ger 
kunden mer värde än vad han/hon tänkt sig, ökar (Nilsson Ulf). Någon entydig definition av vad 
ledningssystem är finns inte. De flesta är dock eniga om att ett ledningssystem utgår från ett 
företags policy och/eller vision (Åhman Ulrica).  
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 7. Resultat och analys 
 
 
Inom miljö- och arbetsmiljöledning finns det en hel del lagstiftning som arbetsgivaren måste följa 
oavsett om de är certifierade eller ej. En certifiering, eller som i detta fall, en integrering av två 
ledningssystem gör det enklare för företaget att få en överblick över relevant lagstiftning eftersom 
ledningssystemen kräver det. Att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete är ett effektivt sätt att 
få överblick över organisationens risker eller förbättringsområden.  
 
Det övergripande arbetsmiljömål företaget har är att få ned sjukfrånvaron, önskvärt är att alla ska 
arbeta och att sjukskrivningar inte ska förekomma. Förbättringsförslagen som personalen hade 
visade att ergonomi, psykosocial arbetsmiljö, miljö (dammfritt från aluminium, bly och luktfritt) 
och kommunikation var områden som de önskade att arbetsgivaren kunde förbättra. Svalson AB 
bedriver verksamhet inom verkstadsindustrin där anställda utför arbetsuppgifter ståendes i 
verkstaden, och på kontoret finns anställda som sitter vid datorn, därför är det kanske inte 
märkligt om ergonomi prioriterades högt bland de anställda. Om det är vanligt förekommande att 
anställda på denna arbetsplats upplever värk på grund av fel arbetsställning undersökte vi inte, 
eftersom avsikten med detta arbeta inte varit att fördjupa oss i anställdas förbättringsförslag. 
Ergonomi  
 
Inom de flesta verkstadsindustrier förekommer det ofta föroreningar av något slag, men även att 
anställda arbetar direkt med kemikalier. Detta kan skapa oro bland anställda över att inte veta 
effekterna av alla kemikalier som de kan utsättas för. Eftersom Svalson AB använder bly i sin 
tillverkning av skjutluckor, har de personer som arbetar med detta möjlighet att utföra blytester 
(kontroll av blodvärden). Några önskade att fler kunde få möjligheten att genomföra denna test. 
Om dessa tester ska det finnas föreskrifter om som ledningen på Svalson AB kände till.  
 
Vad gällde dålig lukt avsåg anställda med detta att när lackering pågick i verkstaden spred sig 
lukten i lokalen. Vid förfrågan om de hade ansiktsskydd/munskydd tillgängligt, svarade personal 
att det fanns men att de inte alltid använde den. Enligt lagar och föreskrifter har arbetstagaren 
också ett ansvar för att verka för en god arbetsmiljö, i detta ansvar ingår bland annat att använda 
de skydd som finns tillgängliga. Om skydden inte uppfyller kraven eller inte är till någon hjälp, 
bör arbetsgivaren och anställda tillsammans finna någon lösning på problemet. Psykosocial 
arbetsmiljö och kommunikation var det flera anställda som ansåg var mycket viktigt, med detta 
avsåg anställda att det var viktigt med bra arbetskamrater, vilket de också tyckte att de hade. Det 
som flertalet ville skulle förbättras, och som är förhållandevis enkelt att genomföra, är 
kommunikation mellan ledning och anställda.  
 
Flera personer önskade företagshälsovård och dylikt, men när de väl skulle genomföra en 
rankning av förbättringsförslagen, var det få personer som valde hälsovård i ”topp tre”. Det kan 
uppfattas som att det inte har en hög prioritet bland anställda, eller att de personer som prioriterar 
hälsovård gör det på sin fritid, och väljer därmed att prioritera andra förbättringsåtgärder på 
arbetsplatsen. 
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Utvecklingssamtal är en viktig del i företagets arbetsmiljöarbete, men det är också viktigt att det 
sker regelbundet och att en uppföljning av tidigare samtal genomförs. På detta sätt kan både 
arbetsgivare och arbetstagare summera hur arbetsmiljöarbetet fungerar. 
 
Svalson AB har en sjukfrånvaro idag enligt den frånvarolistan vi erhöll på ca 17 dagar/per person 
och år. Eftersom företaget har några få anställda på listan som är långtidssjukskrivna eller 
deltidssjukskrivna, blir frånvarosiffran mycket hög. Det medför att om en av personerna som 
varit sjukskriven under en längre tid återkommer till arbetet eller slutar sin anställning, sjunker 
sjukfrånvaron markant. Det kan därför vara viktigt att inrikta sig på att även arbeta med att få ned 
korttidsfrånvaron redan i inledningsskedet av arbetsmiljöarbetet eftersom den förekom oftast.  
 
En bedömning av hur stor sannolikheten är att någon olycka sker inom de olika avdelningarna 
visade att företaget inte är en speciellt riskfylld arbetsplats. De avdelningar som fick 
sannolikhetsbedömningen ”medel”, fick detta på grund av att arbetstagare där kan riskera någon 
form av förslitningsskador i nacke och axlar. Förbättringsförslag som rör ergonomi är viktigt men 
oftast mycket kostsamt för företag, därför kanske det inte är möjligt att uppfylla alla önskemål 
som rör ergonomi. Åtgärder bör stå i rimlig proportion till vad som kan anses skäligt. Nya 
maskiner är mycket kostsamt att inhandla och det kanske inte är rimligt att genomföra en sådan 
investering på kort sikt. 
 
Nya förbättringsförslag kan uppkomma exempelvis vid utvecklingssamtal, och när arbetstagarna 
vet att arbetsgivaren arbetar aktivt med arbetsmiljöarbetet och det är till deras fördel, därför kan 
de nuvarande förbättringsförslagen komma att förändras.  
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8. Diskussion 
 
8.1  Metodutvärdering 
 
Metoden som använts i arbetet som exempelvis samtal med ledning, studier av det befintliga 
miljöledningssystemet och litteratur, har varit det sätt som varit nödvändigt för att kunna 
genomföra denna rapport. Att anställda skulle vara delaktiga på något sätt var en självklarhet, för 
utan deras hjälp kan inte Svalson AB arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete på ett effektivt 
sätt. Att hitta litteratur som beskrev integrering av arbetsmiljöledningssystem var svårt, och det 
beror kanske på att arbetsmiljöfrågor inte prioriterats inom forskningsområdet. Den fakta vi 
erhållit från Svalson AB och den litteratur vi funnit har ändock varit tillräcklig för att vi skulle 
kunna genomföra detta arbete. 
 
Några djupintervjuer ansåg inte vi var nödvändigt för att få reda på vad arbetsgivaren kan arbeta 
med inom arbetsmiljö. Vi valde att ställa några frågor direkt till anställda på arbetsplatsen, och 
därefter genomförde vi en rankning av de förbättringsåtgärder de föreslagit. Om personalen hade 
fått tid att fundera en längre tid över förbättringsförslag, hade risken varit att de skulle ha 
diskuterat dessa tillsammans och svaren skulle då ha blivit alltför lika. Avsikten med att fråga 
personen direkt var att få förslag som personen själv anser är viktiga utan påverkan från andra 
kollegor. Vad var och en anser är viktigt att förbättra på arbetsplatsen kan variera, på grund av 
skillnader i värderingar, vantrivsel på arbetsplatsen och hur länge var och en varit anställd på 
arbetsplatsen. Personliga svar som ska besvaras efter ett kort samtal kan vara att föredra i dessa 
fall. Resultatet av våra frågor visade att anställdas förbättringsförslag ändå var ganska lika.  
 
 
8.2 Förslag till fortsatt arbete 
 
Eftersom Svalson AB inte tidigare haft ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete, är 
systematiskt arbetsmiljöarbete ett nytt sätt att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Detta examensarbete 
omfattade tio veckor, vilket medförde att tiden kändes för kort för att vi skulle hinna med att 
genomföra hela integreringen, men det har å andra sidan inte heller varit nödvändigt, eftersom 
vissa delar ej heller varit möjliga för oss att genomföra. Vi föreslår att företaget genomför 
integrering av de delar som vi inte utfört. I detta arbete ingår bland annat att genomföra 
riskanalys och arbetsmiljöprogram. Vissa systemelement i integreringen kräver endast mindre 
förändringar. 
 
De systemelement vi föreslår att företaget integrerar är: 

• 4.3.4 Arbetsmiljöledningsprogram 
• 4.4.1 Struktur och ansvar 
• 4.4.2 Utbildning, medvetenhet och kompetens 
• 4.4.3 Rådgivning och kommunikation 
• 4.4.4. Dokumentation 
• 4.4.5 Dokument- och datastyrning 
• 4.4.6 Verksamhetsstyrning 
• 4.4.7 Nödlägesberedskap 
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• 4.5.1 Prestandamätning och övervakning 
• 4.5.2 Olyckshändelser, incidenter, avvikelser samt korrigerande och förebyggande 

åtgärder 
• 4.5.3 Dokument- och dokumenthantering 
• 4.5.4 Revision 
• 4.6  Ledningens genomgång 

 
Till fleratlet ovan nämnda uppräknade systemelement, krävs endast mindre förändringar för att 
dessa ska kunna integreras. 
 
Dokument som vi bifogat till ledningssystemet är inte på något sätt uttömmande, och det kan 
finnas behov av att genomföra ändringar i dokumenten. Att arbeta med systematiskt 
arbetsmiljöarbete kräver tid, och en utvärdering av ledningssystemet är nödvändig. Det är viktigt 
att kontinuerligt se över om situationen förändras eftersom arbetsmiljöfrågor och prioriteringar 
kan förändras med tiden. Svalson AB är precis i inledningsstadiet med att påbörja arbetet med 
systematiskt arbetsmiljöarbete, och denna rapport ska förhoppningsvis kunna vara ett hjälpmedel 
på vägen för dem. 
 
Eftersom det saknas rapporter och andra utredningar kring arbetsmiljöledningssystem, skulle vi 
föreslå en utredning av hur väl ledningssystemet inom arbetsmiljö fungerar inom olika 
organisationer. En sådan undersökning skulle kanske kunna utgöra ett examensarbete. 
 
8.3  Våra reflektioner 
 
Att genomföra integrering av ett ledningssystem för ett företag har varit lärorikt. Fördelarna med 
att skriva detta arbete för Svalson AB var att vi redan var bekanta med företaget efter en tidigare 
kurs vi studerat på universitetet. Detta arbete har varit olikt tidigare examensarbeten vi skrivit på 
grund av att integrering av ledningssystem är ett mer praktiskt arbete, och våra tidigare 
examensarbeten har varit inriktade på teori. Därför kändes det roligt att genomföra något som vi 
aldrig tidigare gjort. Ytterligare fördelar har varit att arbetsplatsen inte är för stor, vilket medfört 
att för två ovana personer som oss har det varit enklare att överblicka verksamheten. Våran 
handledare, Helena Instedt, var också den som utarbetade miljöledningssystemet ISO 14001, och 
kände därför väl till företaget och deras verksamhet. 
 
Samtlig personal har även ställt upp på ett mycket bra sätt, svarat på frågor och bistått med 
material och uppgifter. Att företaget idag har ett miljöledningssystem som är välutvecklat och 
fungerar väl, medförde kanske att anställda upplevde det som positivt att företaget idag vill arbeta 
med arbetsmiljöfrågor som ligger dem nära till hands. 
 
Det som vi upplevde som mer komplicerat var som vi nämnt tidigare i rapporten att det inte finns 
tillräckligt med material som berör integrering av befintligt ledningssystem, och att forskning av 
arbetsmiljöledningssystem verkar vara i princip obefintligt jämfört med ledningssystem för 
kvalitet och miljö. Kanske beror det på att OHSAS 18001 är relativt nytt, eller att 
arbetsmiljöfrågor inte prioriterats i lika hög grad tidigare? Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt 
AFS har däremot funnits under en längre tid, och den har varit möjligt att integrera till kvalitets- 
och miljöledningssystem. Därför ligger det nära till hands att tro att arbetsmiljö inte har 
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prioriterats i någon större utsträckning inom forskning. Det har inte heller varit möjligt att finna 
tidigare examensarbeten som berört vårt område, det som funnits har varit olika fallstudier. Det är 
inte säkert att mer litteratur hade gjort arbetet enklare, på grund av att en integrering inte är den 
andra lik. Organisationers verksamhet och framförallt deras mål styr hur integreringen ska 
genomföras. 
 
Vi upplevde också till en början att det var svårt att veta vad som avsågs med integrering, 
eftersom det stod skrivet i viss litteratur att integrering och samordning betyder samma sak, vilket 
vi insåg att det inte gör. En blandning av dessa begrepp förekommer, och det är viktigt att veta att 
samordning av ledningssystem betyder att systemen finns sida vid sida, och integrering av 
ledningssystem betyder att systemen förenas med varandra. 
 
Sammanfattningsvis har det har varit mycket lärorikt att genomföra detta arbete, och att 
genomföra integrering för företag i Svalson AB:s storlek är att föredra om erfarenhet inom detta 
område saknas. 
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4.2  Policies 
  
1.                   Syfte 
2.                   Ansvar 
3.                   Omfattning 
4.                   Miljöpolicy 
5. Arbetsmiljöpolicy 
6.                   Introduktion av nyanställda och vikarier 
7.                   Orsak till revidering av denna rutin 
  
  
1. Syfte 
  
En policy fastställer den övergripande inriktningen för företagets arbete och anger principerna 
för dess agerande i miljö- och arbetsmiljöfrågor. Policyn lägger alltså fast nivån för företagets 
ambitioner på miljö – och arbetsmiljöområdet och utgör därmed det dokument mot vilka alla 
efterföljande aktiviteter kommer att bedömas.  
  
  
2. Ansvar 
  
Det är VD:n som är ansvarig för att denna rutin följs, underhålls och att: 
• ledningen upprättar, dokumenterar, underhåller och reviderar policies så att de följer de 

riktlinjer som krävs enligt ISO 14001 och OHSAS 18001.  
• samtliga anställda känner till och kan redogöra för innehållet i miljö- och arbetsmiljöpolicyn. 
• policies är tillgängliga för allmänheten. 
  
Det är miljö- och arbetsmiljösamordnaren som ansvarar för att denna rutin uppdateras på Intranet. 
  
Ledningen ansvarar för att denna rutin och policies godkänns. 
  
3. Omfattning 
  
Miljö- och arbetspolicyn gäller för hela verksamheten och alla anställda skall kunna redogöra 
för innehållet i dem.  
  
  

    
   

1



   
    

4. Miljöpolicy 
  
Ledningen skall kontinuerligt, vid ledningens genomgång, granska miljöpolicyn för att 
säkerställa att den: 
•  är relevant för verksamheten och produkterna. 
•  innefattar ett åtagande om ständig förbättring. 
•  innefattar ett åtagande om att följa gällande miljölagstiftning och andra krav. 
• utgör en grund för att kunna ta fram övergripande och detaljerande miljömål. 
  
Miljöpolicyn ska finnas tillgänglig på Svalsons hemsida på Internet, www.svalson.se, för att 
kunder och andra intressenter ska kunna ta del av den. Den ska även skickas ut till intressenter 
som frågar efter den. Miljöpolicyn ska vara anslagen på företaget för att de anställda och 
besökare ska kunna ta del av den. Den ska även finnas tillgänglig för de anställda på Intranet som 
alla har tillgång till.  
  
När en ny miljöpolicy tas fram ska miljösamordnaren vid den informationsträff, som efterföljer 
de interna miljörevisionerna och ledningens genomgång, kommunicera den nya policyn med de 
anställda.  
 
5. Arbetsmiljöpolicy 
 
Ledningen skall kontinuerligt, vid ledningens genomgång granska arbetsmiljöpolicyn för att 
säkerställa att den: 
• är relevant för organisationens arbetsmiljörisker 
• omfattar ett åtagande om ständig förbättring 
• omfattar ett åtagande om att åtminstone överensstämma med tillämplig 

arbetsmiljölagstiftning och med andra krav som organisationen samtycker till  
 
Arbetsmiljöpolicyn ska finnas tillgänglig på Svalsons hemsida på Internet, www.svalson.se, för 
att arbetstagare, kunder och andra intressenter ska kunna ta del av den. Arbetsmiljöpolicyn ska 
vara anslagen på företaget för att de anställda och besökare ska kunna ta del av den.  
 
När en ny arbetsmiljöpolicy tas fram ska arbetsmiljösamordnaren vid en informationsträff, som 
efterföljer de interna arbetsmiljörevisionerna och ledningens genomgång, kommunicera den nya 
policyn med de anställda.  
 
6. Introduktion av nyanställda och vikarier 
  
Vid nyanställning av personal eller vikarier skall dessa få utbildning och introduktion så att de 
kan redogöra för innehållet i miljö – och arbetsmiljöpolicyn. Nyanställda ska även få utbildning 
om företagets miljö- och arbetsmiljöarbete bilaga 1:7 a) och 1:7 b). 
  
  
7. Orsak till revidering av denna rutin 
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4.2.1  Arbetsmiljöpolicy  
 
Svalson AB:s målsättning är att skapa en fysiskt och psykiskt sund arbetsplats för samtliga 
medarbetare. En arbetsplats som upplevs som utvecklande och där risker för arbetsskador, 
arbetsrelaterad ohälsa och övrig ohälsa förebyggs. Samtliga anställda hos Svalson AB ska 
känna trygghet och säkerhet i sitt arbete. För att uppnå en god arbetsmiljö ska vi arbeta med 
ständiga förbättringar genom att arbeta med förebyggande arbetsmiljöarbete i samarbete med 
ledning och medarbetare. 
 
Denna målsättning ska uppnås med hjälp av:  
 

• ett fungerande arbetsmiljöledningssystem som lever upp till kraven i OHSAS 18001. 
• gällande arbetsmiljölagstiftning, dess författningar och andra krav.  

• att de anställda ges fortlöpande information, förutsättningar för kompetensutveckling och 
möjlighet att medverka i utformning och förändring av arbetet och arbetsförhållandena. 

• att arbetsförhållandena anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och 
psykiskt avseende. 

• ett bra samarbetsklimat där alla medarbetare känner till verksamhetens mål och visioner. 

• en trygg och säker arbetsplats där vi engagerar våra anställda till att känna personligt 
ansvar för sin uppgift, förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet, samt ha 
ömsesidig respekt för varandra.  
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4.3.1 Miljö- och arbetsmiljöaspekter  
 
 
1. Syfte 
2. Ansvar 
3. Omfattning 
4. Miljöaspekter 
5. Betydande miljöaspekter 
6. Planer för identifiering av faror, riskbedömning och hantering av risker 
7. Orsak till revidering av denna rutin 
  
 
  
  
1. Syfte 
  
Svalson AB ska identifiera de miljöaspekter som orsakas av företagets aktiviteter/verksamhet 
och produkter för att kunna minimera deras påverkan på miljön. Inom arbetsmiljön är planer 
för identifiering av faror och riskbedömning och hantering av risker förhållanden som kan 
innebära en risk för arbetsskada, tillbud eller dylikt, eller en möjlighet till en förbättring av 
medarbetarnas villkor i arbetsmiljön. Svalson AB ska identifiera risker och genomföra en 
riskbedömning genom att kartlägga om förbättringar kan genomföras eller hur dessa ska 
hanteras.  
  
  
2. Ansvar 
  
Miljö- och arbetsmiljösamordnaren ansvarar för: 
•  att denna rutin följs och underhålls. 
•  underhåll av dokumenten miljö- och arbetsmiljöaspektregister, miljöaspekter och risker i 

arbetsmiljön 
•  att instruktionen värdering av miljöaspekter och arbetsmiljörisker följs och underhålls. 
•  att denna rutin, miljöaspektregistret, register över värderade arbetsmiljörisker, värdering av 

miljöaspekter, betydande miljöaspekter uppdateras på Intranet. 
• att rutiner och instruktioner skrivs när nya betydande miljöaspekter och risker i arbetsmiljön 

identifieras. 
  
Ledningen ansvarar för att denna rutin och underliggande dokument godkänns. 
 
3. Omfattning 
  
Miljö- och arbetsmiljöaspekter skall identifieras i alla avdelningar i verksamheten.  
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4.                    Miljöaspekter 
  
Med miljöaspekter menas de delar av Svalson ABs aktiviteter/verksamhet, produkter eller 
tjänster som kan inverka på miljön.  
  
Nya miljöaspekter ska identifieras vid förändringar i verksamheten, dock minst en gång per år. 
De nya aspekterna ska föras in i miljödokumentet  Miljöaspektregister samtidigt som befintliga 
miljöaspekter, som inte längre är aktuella, tas bort. De nya miljöaspekterna ska värderas och de 
befintliga uppdateras enligt miljöinstruktionen  Värdering av miljöaspekter. 
  
De miljöaspekter som har fått 20 poäng eller mer är betydande för företaget och kan ha en 
betydande miljöpåverkan. De som får 5 poäng under rubriken Lagar och andra krav är 
automatiskt betydande miljöaspekter.  
 
5.  Betydande miljöaspekter 
 
Företagets betydande miljöaspekter finns redovisade på dokumentet  Betydande miljöaspekter 
som uppdateras när en uppdatering av miljöaspektregistret gjorts. 
  
När nya betydande miljöaspekter identifieras ska miljösamordnaren se till att det finns rutiner 
och instruktioner för att denna aspekts miljöpåverkan minimeras. 
 
 6.  Planer för identifiering av faror, riskbedömning och hantering av risker 
 
Svalson AB:s  planer för identifiering av risker i arbetsmiljön finns redovisade i dokument 4.3.1.3 
Med risker avses fysiska, organisatoriska, sociala och psykiska risker, men även 
förbättringsåtgärder. Nya risker och/eller förbättringsåtgärder identifieras bland annat vid 
utvecklingssamtal med anställda, skyddsronder och vid eventuell tillbuds- och/eller 
arbetsskadeanmälan. 
 
Efter enkätundersökningar eller utvecklingssamtal ska personalens förslag på förbättringsåtgärder 
poängsättas efter vilket förslag som förekommer oftast. En poäng för varje förslag, och det 
förslag eller liknande förslag som förekommer oftast får prioriteringsordning nummer ett o.s.v.  
 
En riskbedömning av de olika avdelningarna på företaget ska genomföras. I denna riskbedömning 
ska en sannolikhetsbedömning av olycksrisker genomföras. En riskbedömning klassificeras enligt 
skalan hög, medel eller låg.  
 
När nya risker identifieras ska arbetsmiljösamordnaren se till att det finns rutiner och 
instruktioner för att minimera eller eliminera arbetsmiljörisker.  
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7. Orsak till revidering av denna rutin 
  
 
 
Hänvisningar: 
4.3.1.3 Planer för identifiering av risker i arbetsmiljön 
4.3.1.4 Värdering av risker och riskbedömning 
4.3.1.5 Register av värderade arbetsmiljörisker och förbättringsförslag 
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4.3.1.3 Planer för identifiering av risker i arbetsmiljön

 
 
1. Skyddsrond 
 
Skyddsrond ska genomföras två gånger per år tillsammans med ledningspersonal inom olika 
ansvarområden, skyddsombud och huvudskyddsombud. En gång per år ska regionalt 
skyddsombud delta vid skyddsrond. Dokumentation ska genomföras vid skyddsrond för att det 
ska vara enkelt att fastställa vilka åtgärder som kan eller ska vidtas. bilaga 1:1 och 1:8. 
 
2. Utvecklingssamtal/Enkätundersökning 
 
Psykiska och sociala faktorer är av vikt vid arbetsmiljöledningsarbetet, och dessa faktorer tar man 
bäst reda på vid utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal ska genomföras med samtliga anställda en 
gång per år. Samtalet ska genomföras med arbetsmiljösamordnaren och den anställde. 
Enkätundersökning kan genomföras innan utvecklingssamtal för att arbetsmiljösamordnaren ska 
ha möjlighet att kunna veta vad arbetstagare anser om arbetsmiljön. bilaga 1:2, 1:3 a och 1:3 b. 
 
3. Anmälan vid tillbud och arbetsskador 
 
I ett led att förebygga eventuella brister i arbetsmiljön är det viktigt att arbetsmiljösamordnaren få 
vetskap om eventuella risker. Tillbudsrapportering skall ske när ett händelseförlopp hade kunnat 
leda till personskada. bilaga 1:4 
 
4. Medicinska kontroller 
 
Anställda som arbetar med bly i verkstaden ska genomgå regelbundna tester.  
 
5. Statistik, utvärdering och uppföljning av sjukfrånvaro 
 
För att kunna verka för att sjukfrånvaro ska minska måste statistik föras, därigenom kan det 
framgå om eventuella åtgärder som vidtagits i arbetsmiljön haft önskad effekt, eller om 
sjukfrånvaron orsakats av brister i arbetsmiljön. 
 
Utvärdering av frånvaro på grund av sjukskrivning omfattar samtliga anställda, även vikarier och 
visstidsanställda. 
 
Dokumentering av sjukskrivningar sker dels i frånvarolistan i bokföringssystemet men också via 
blanketterna Sjukanmälan och försäkran om sjukdom med nedsatt arbetsförmåga under 
sjuklöneperioden. bilaga 1:5 finns även att hämta från www.teknikforetagen.se. Blanketten fylls i 
av samtliga anställda vid sjukfrånvaro och lämnas till arbetsmiljösamordnaren.  
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Utvärdering och uppföljning av sjukfrånvaro ska ske med den anställde vid utvecklingssamtal 
som ska ske en gång per år, eller vid något annat tillfälle om behov finns. 
 
Vid längre tids sjukfrånvaro ifylls även blanketten Rehabiliteringsutredning, bilaga 1:6 .  
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4.3.1.4 Värdering av risker och riskbedömning i arbetsmiljön  
 
 
Värdering av arbetsmiljörisker 
 
En riskbedömning ska genomföras på arbetsplatsen. Förbättringsförslag kan ha en 
prioritetsordning och detta kan ske genom rankning, detta för att få fram vilka förbättringsförslag 
som ska prioriteras, åtgärdas eller förbättras. 
 
 
Värdering av förbättringsförslag i arbetsmiljön efter 
enkätundersökningar/utvecklingssamtal:  
  
 
Arbetsmiljörisker/förbättringsförslag som 
ska åtgärdas 
 

 
1 = hög prioritet 

 
Arbetsmiljörisker/förbättringsförslag som 
ska åtgärdas 
 

 
2 = medelhög prioritet  

 
Arbetsmiljörisker/förbättringsförslag som 
ska åtgärdas 
 

 
3 = lägre prioritet 

 
 
 
Ovanstående rankning av förbättringsförslag och bedömning av när dessa ska åtgärdas skall 
användas vid enkätundersökningar bland personalen.  
 
”1 = hög prioritet” utgörs av förbättringsförslag som förekommer oftast i en enkätundersökning 
där deltagare i enkätundersökningen genomfört en rankning av de risker han/hon anser är viktiga 
att prioritera. 
 
”2 = medelhög prioritet” utgörs av förbättringsförslag som deltagare i enkätundersökningen 
upplever som viktiga men som ej förkommer lika ofta som de högprioriterade 
förbättringsförslagen.  
 
”3 = lägre prioritet” utgörs av förbättringsförslag som förekommer ofta, men ej lika frekvent som 
vid hög- eller medelhög prioritet.  
 
Poäng räknas efter hur frekvent förbättringsförslag förekommer vid exempelvis en 
enkätundersökning. En poäng utdelas för varje lika eller likartad förslag därefter räknas 
totalsumman, flest poäng ger högst prioritet.  
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Värdering av arbetsmiljörisker i verksamhetslokalerna 
 
I värderingen av risker bedöms hur stor sannolikheten är för att skada kan ske. Om en skada 
sker regelbundet och/eller omfattar flertalet anställda, tyder det på att förbättringsåtgärder 
måste vidtas. 
 
Vid hög risk bedöms risken för skada drabba i princip alla anställda som arbetar på den 
avdelningen. Storleken på skadan bedöms ej, utan det är hur frekvent skadan uppkommer och 
hur många personer som skadas. 
 
Vid medelhög risk bedöms risken för skada drabba flera anställda. Storleken på skadan bedöms 
ej, utan det är hur frekvent skadan uppkommer och hur många personer som skadas. 
 
Låg risk innebär att risken för skada är obetydlig. Storleken på skadan bedöms ej. 
 
 
Verksamhet/avdelning                            Värdering av risk/sannolikhet 
 
Aluminiumavdelning 

Hög 
Medel  
Låg 

 
Stålavdelning 

Hög 
Medel 
Låg 

 
Glasavdelning 

Hög 
Medel 
Låg 

 
Blyavdelning 

Hög 
Medel 
Låg 

 
Elavdelning 

Hög 
Medel 
Låg 

 
Emballageavdelning 

Hög 
Medel 
Låg 

 
Kontorsavdelning 

Hög 
Medel 
Låg 
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 4.3.1.5 Register av värderade förbättringsförslag och arbetsmiljörisker  
 
 
 
Arbetsmiljörisker/  Omfattning  Mål 
Förbättringsförslag från ledning 
 
 
Sjukskrivning 
 

16,8 dagar/person och år. Företagets övergripande mål 
är att få ner 
sjukskrivningstalen. 

 
 
Arbetsmiljörisker/  Omfattning  Poäng/prioritering 
Förbättringsförslag från anställda 
 
 
Ergonomi 
 

Ergonomiskt utformade bord 
och stolar. Vissa mattor och 
maskiner i verkstaden.  

 
11 poäng 

 
Psyksocial arbetsmiljö 
 

Kamratskap, psykosocial 
arbetsmiljö, gemensamma 
aktiviteter på fritiden, 
respekt och stress. 

 
10 poäng 

 
Miljö och kommunikation 
 

Damm och bullerfritt, ingen 
inandning av giftig luft. Bra 
kommunikation och 
information mellan 
ledningen och anställda. 

 
8 + 7 poäng* 
 

 
Hälsa 
 

Friskvård och 
företagshälsovård 

4 poäng 

 
Utveckling 
 

Arbetsrotation och lön 1+2 poäng 

 
*Förslaget om bättre kommunikation anses lika viktig som förslaget om miljö på grund av att    
förslaget om kommunikation förekom över hela företaget. Förslaget om damm- och bullerfri 
miljö förekom endast i verkstaden  
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Värdering/sannolikhetsbedömning av arbetsmiljörisker och faror i verksamhetslokaler  
 
Här sker en värdering/sannolikhetsbedömning av risker för arbetstagare att skada sig i arbetet, 
och hur stor risken kan vara på de olika avdelningarna med de olika arbetsuppgifter som utförs på 
respektive avdelning. Kemikalier används i verkstadsavdelningarna och används av alla dem som 
arbetar i dessa lokaler. 
 
 
Avdelning                              Risk                                           Värdering/sannolikhet 
 
Aluminiumavdelning Användning av maskiner vid 

exempelvis kapning av 
aluminiumprofiler. 

Låg. Skador har ej 
förekommit. 

Stålavdelning Tunga lyft kan orsaka skada i 
ryggen. Svetsning sker på 
avdelningen vilket kan 
medföra risk för brand, 
explosion och brännskador. 

Låg. Några skador ha ej 
förekommit 

Glasavdelning På glasavdelningen finns risk 
för att skära sig. 

Låg. Skador har ej 
förekommit. 

Blyavdelning Finns risk att bränna sig vid 
blysmältning. Risker för 
annan ohälsa vid blyarbete.  

Låg. Skador ha ej 
förekommit. Hälsokontroller 
sker en gång per år. Utsug 
finns så att ångor inte sprids i 
lokalen. 

Elavdelning Finns risk för att klämma 
fingrar. Förslitningsskador 
eftersom arbetstagaren sitter 
och arbetar. 

Medel. Elolyckor ha ej 
inträffat. Finns alltid risker 
med att få förslitningsskador i 
axlar och nacke vid 
stillasittande arbete.  

Emballageavdelning Tunga lyft. Finns också risk 
för att skära sig vid 
tillverkningen av emballage 
till luckor.. 

Medel. En olycka har skett. 

Kontorsavdelning Risk för skador i nacke och 
axlar vid stillasittande 
kontorsarbete 

Medel. Finns alltid risk för 
förslitningsskador speciellt i 
nacke och axlar vid 
kontorsarbete. 
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4.3.2  Lagar och andra krav 
 
 
 
 
1.  Syfte 
2.      Ansvar 
3.                   Omfattning 
4.                   Gällande villkor 
5.                   Allmänna lagar 
6.                   Andra krav 
7.                   Förteckning över lagar och andra krav 
8.                   Kontroll av lagefterlevnad 
9.                   Orsak till revidering av denna rutin 
  
  
1. Syfte 
  
Det är av stor vikt för Svalson AB att följa aktuell lagstiftning något som därför tagits upp i 
miljö- och arbetsmiljöpolicies. För att uppfylla detta krävs rutiner för att identifiera och ha 
tillgång till lagkrav och andra krav som företaget berörs av. 
  
  
2. Ansvar 
  
Det är miljö- och arbetsmiljösamordnaren som är ansvarig för: 
•        att denna rutin följs och underhålls. 
•        att dokumentet 4.3.2.1 Förteckning över lagar och andra krav underhålls. 
•         att denna rutin och förteckningen över lagar och andra krav uppdateras på Intranet 
  
Det är ledningen som ansvarar för att denna rutin och dokumentet 4.3.2.1 Förteckning över lagar 
och andra krav godkänns. 
  
3. Omfattning 
  
Denna rutin omfattar svensk miljölagstiftning, dess författningar och andra krav som påverkar 
vår verksamhet. Vi har tagit del av Länsstyrelsens och Piteå kommuns miljömål. Inom 
arbetsmiljöarbetet finns en mängd lagstiftning, men även föreskrifter från Arbetsmiljöverket 
vilka arbetsgivaren är ålagd att följa.  
  
  
4. Gällande villkor 
  
I dagsläget har kommunen, som är Svalson AB:s tillsynsmyndighet inga krav eller villkor 
ställda på Svalson AB. Arbetsmiljöverket har ej heller några krav på företaget för närvarande. 
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5. Allmänna lagar 
  
För att ha kontroll över den svenska miljö- och arbetsmiljölagstiftningen prenumererar Svalson 
AB på Natlikan AB:s produkt "Miljöbokhyllan på CD-rom". En ny version tillhandahålls varje 
halvår och uppdatering av lagar d.v.s. förändringar i gamla och upprättande av nya lagar sker ca 
en gång i veckan. 
  
Miljö- och arbetsmiljösamordnaren har hand om CD-programmet och kontrollerar: 
• vilka lagar som berör verksamheten. 
• uppdateringar av gamla lagar. 
• uppkomst av nya lagar. 
• vidarebefordrar lagar, ändringar av lagar och andra krav till de delar av verksamheten som det 

berör. 
  
Lagarna och andra krav sammanställs i dokumentet 4.3.2.1 Förteckning över lagar och andra krav 
som ständigt hålls aktuell och kontrolleras vid de uppdateringar som Natlikan AB skickar en 
gång i veckan. Förteckningen uppdateras genast när lagar som berör verksamheten ändras eller 
tillkommer. Detta tack vare den tjänst som tillhandahålls av Natlikan AB. Kontrakt från Natlikan 
AB och meddelandena med uppdateringar som berör Svalson sparas, minst 10 år i pärmen Lagar 
och andra krav som finns placerad i bokhyllan. 
  
 6. Andra krav 
  
Andra krav som företaget berörs av kan exempelvis vara kundernas krav, men även 
myndigheternas och branschorganisationernas krav. Arbetsmiljöverkets föreskrifter uppdateras 
på deras hemsida www.av.se 
  
Vid orderbeställningar kommer ibland krav och synpunkter från våra kunder och dessa tas emot, 
dokumenteras och besvaras enligt rutin 4.4.3  Vid tveksamheter ska miljö- och 
arbetsmiljösamordnaren göra en bedömning om dessa krav går att uppfylla, meddela den som 
kommit med kravet och föra in kravet på förteckning över lagar och andra krav om beslut tagits 
att det ska efterlevas. 
  
 7. Förteckning över lagar och andra krav 
  
Lagarna i gällande miljölagstiftning och andra krav som företaget berörs av ska sammanställs i 
dokumentet 4.3.2.1 Förteckningen över lagar och andra krav som ständigt hålls aktuell och 
kontrolleras ca en gång i veckan, efter meddelande från Natlikan AB, av miljö- och 
arbetsmiljösamordnaren. För att det ska vara enklet att hitta lagar och föreskrifter ska 
förteckningen ska vara uppdelad i: 
  
• allmänna lagar 
• miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
• kemiska produkter 
• avfall och producentansvar 
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• tillsyn 
• nödlägesberedskap 
• arbetsmiljö 
• Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
• Övrigt 
 
  
8. Kontroll av lagefterlevnad 
  
4.3.2.1 Förteckning över lagar och andra krav utgör underlag för identifiering och efterlevnad av 
de lagar och andra krav som Svalson AB berörs av. Efterlevnaden kontrolleras fortlöpande av 
miljö- och arbetsmiljösamordnaren (se 5. Allmänna lagar). 
  
  
9. Orsak till revidering av denna rutin 
  
Texten om vad som ska göras vid den interna revisionen är borttagna på extern revisors inrådan. 
Vid ny utgåva se 4.4.5. 
  
 
Miljöbokhyllan, www.natlikan.se
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4.3.2.1 Förteckning över lagar och andra krav 
 
 
1. Allmänna lagar  
2. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
3. Kemiska produkter 
4. Avfall och producentansvar 
5. Tillsyn 
6. Nödlägesberedskap 
7. Arbetsmiljö 
8. Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
9. Övrigt 
 
 

1. Allmänna lagar  
 
Miljöbalk (1998:808) 
 
• 2 kap. Allmänna hänsynsregler 
 
Arbetsmiljölagen (1977:1160) 
 
• 2-3 kap. 
 

2. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
 
Miljöbalk (1998:808) 
 
• 9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Tillstånds- och anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet 6 § 
 
Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 
 
• Anmälningsskyldighet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken m.m. 21-22 §§ och 25 § 
 

3. Kemiska produkter 
 
Miljöbalk (1988:808) 
 
• Allmänna hänsynsregler 2 kap. 6 § 
• Kemiska produkter och biotekniska organismer 14 kap. 
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Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer (1998:941) 
 
Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901) 
 
• 6-7 §§ 
 
Förordning om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel (1977:994) 
 
• 1-2 §§ 
 
Lag om brandfarliga och explosiva varor (1988:994) 
 
• 6-9 §§ 
 
Förordning om brandfarliga och explosiva varor 
 
• Brandfarliga varor 5-6 §§ 
• Skyldigheter vid hantering av brandfarliga och explosiva varor 13-15 §§ och 17 § 
 
Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer 
(KIFS 1998:8) 
 
• Förpackningar och förvaring av hälso- och miljöfarliga kemiska produkter 5-6 §§ 
 
Kemikalieinspektionens allmänna råd till föreskrifterna (KIFS 1998:8) om förpackningar 
och om förvaring av hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter (1994:3) 
 
• Förvaring 4-6 §§  
 
Sprängämnesinspektionens föreskrifter om brandfarlig gas i lös behållare (SÄIFS 1998:7) 
 
• Hantering av lös behållare 4 kap. 
• Avstånd 5 kap. 
 
Sprängämnesinspektionens allmänna råd angående brandfarlig gas i lös behållare 
 
• Kommentarer till kap. 4 och 5. 
 
Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor (SÄIFS 
2002:2) 
 
• Riskutredning kap. 3 
• Grundläggande bestämmelser om hantering kap. 4 
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Sprängämnesinspektionens föreskrifter om förbudsanslag och varningsanslag samt 
märkning av rörledningar vid hantering av brandfarliga och explosiva varor; 
 
• Tillämpningsområde kap. 1 
• Definitioner kap. 2 
• Förbudsanslag och varningsanslag kap. 3 
• Bilaga 1 
 

4. Avfall och producentansvar 
 
Miljöbalk (1998:808) 
 
• Allmänna hänsynsregler 2 kap. 5 § 
• Avfall och producentansvar 15 kap. 
 
Renhållningsförordningen (1998:902) 
 
• Allmänna bestämmelser om hantering och avfall 17 § 
• Hantering och bortskaffande av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter 

21-23 §§ 
• Tillstånds- eller anmälningsplikt för yrkesmässig transport av avfall 29 § 
• Skyldighet att lämna uppgifter om avfall och avfallshantering 36 § 
 
Förordning om farligt avfall (1996:971) 
• Försiktighetsmått vid hantering av farligt avfall 5-7 §§ 
• Skyldighet att föra anteckningar 8 § 
• Avfallslämnarens skyldighet att kontrollera tillstånd 11 § 
• Tillstånds- eller anmälningsplikt för transport av farligt avfall 12 §, 17-19 §§ 
 
Förordning om batterier (1997:645) 
 
• Allmänna bestämmelser 1-2 §§ 
• Förbud och märkning 3-5 §§ 
• Försiktighetsmått 6 § 
• Insamling 7 § 
• Varor med inbyggda miljöfarliga batterier 12 § 
• Bilaga 1. Märkning enligt 4 § 
 
Förordning (1993:1268) om spillolja  
 
• 2 §, 4-5 §§ 
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Förordning (1997:185) om producentansvar för förpackningar  
 
• 1 § 
• Insamling 4-5 §§ 
• Hanteringen av utsorterade förpackningar 6-7 §§ 
 
Förordning (1994:1205) om producentansvar för returpapper 
 
• 2 § och 5 § 
 

5. Tillsyn 
 
Miljöbalk (1998:808) 
 
• Tillsyn kap. 26.  
      Verksamhetsutövarens kontroll och miljörapport 19 § 
      Upplysningar och undersökningar 22 § 
 
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll 
 

6. Nödlägesberedskap 
 
Räddningstjänstlag (1986:1102) 
 
• Alarmering 38 § 
• Förebyggande åtgärder 41 § 
 
Räddningstjänstförordning (1986:1107) 
 
• Riskanalys och information m.m. 68 § och 70 § 
 

7. Arbetsmiljö 
 
Arbetsmiljölagen, AML (1977:1160) 
 
• Lagens ändamål 1 kap. 1 § 
• Arbetsmiljöns beskaffenhet 2 kap. 
• Allmänna skyldigheter 3 kap. 
• Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare m.m. 6 kap. 
• Tystnadsplikt 7 kap. 13 § 
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Arbetsmiljöförordningen, AMF (1977:1166) 
 
• Anmälan om arbetsskada 2 § 
• Medicinska kontroller 3 § 
• Tillgängliga författningar 5 § 
• Lokal skyddsverksamhet m.m. 6-7 §§, 10-13 §§ 
 
Jämställdhetslag (1991:433) 
 
• Samverkan 2 § 
• Jämställdhetsarbete 3 § 
• Arbetsgivarens skyldigheter 4-12 §§ 
• Jämställdhetsplan 13 § 
• Diskriminering 15-17 §§ 
• Trakasserier 22-22 a §§ 
 
Tobakslag (1993:581) 
 
• Rökfri arbetsmiljö 8 § 
 
Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 
 
• Förhandlingsrätt 10-17 §§ 
• Rätt till information 19-22 §§ 
 
Semesterlag (1977:480) 
 
• Semester 4-8 §§, 12 § 
 
Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring 
 

• Arbetsskada 2 kap. 1-3 §§ 
 
Årsredovisningslag (1995:1554) 
 

• Sjukfrånvaro 5 kap. 18 a § 
 
Lag (1962:381) om allmän försäkring 
 
Lag (1991:1047) om sjuklön 
 
Lag (1982:80) om anställningsskydd 
 
Arbetstidslag (1982:673) 
 
Lag  (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 
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Lag (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet på grund av  etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 
 
Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med  
funktionshinder 
 
Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning 
 
Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och 
arbetstagare med tidsbegränsad anställning 
 

8.  Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS  
 
(se 5 § Arbetsmiljöförordningen) 
 
Ergonomi 
 
AFS 1998:01, 2001:1 Belastningsergonomi 
AFS 2000:01 Manuell hantering. Kompletterande EU anpassning av AFS 1998:1.     
Belastningsergonomi 
AFS 1998:05 Arbete vid bildskärm 
 
Maskiner/kemikalier 
 
AFS 1986:07 Vibrationer från handhållna verktyg 
AFS 1986:13 Oljor 
AFS 1991:06 Underhåll av teknisk anordning 
AFS 1992:17, 2000:14, 2005:08 Bly 
AFS 2000:04 Kemiska arbetsmiljörisker 
AFS 2001:10, 2002:04, 2004:02 Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor 
 
Brand/första hjälpen 
 
AFS 1999:07 Första hjälpen och krisstöd 
 
Psykiska och sociala aspekter 
 
AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön 
AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet 
AFS 1994:01 Arbetsanpassning och rehabilitering 
AFS 2005:06 Medicinska kontroller i arbetslivet 
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9. Övriga föreskrifter 
 
AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall 
AFS 1982: 17, 2000:09 Anteckningar om jourtid, övertid och mertid 
AFS 1992:10, 2000:15, 2000:16, 2005:16 Buller 
AFS 1998:04,  Användande av arbetsutrustning 
AFS 2000:42, 2003:01 Arbetsplatsens utformning 
AFS 2001:1, 2003:04 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Övrigt 
 
Avtal om arbetsmiljö och företagshälsovård VF, Metall, SIF, CF 
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4.3.3 Miljö - och arbetsmiljömål  
 
 
 
 
1. Syfte 
2. Ansvar 
3. Övergripande miljömål 
4. Detaljerade miljömål 
5. Övergripande arbetsmiljömål 
6. Detaljerade arbetsmiljömål 
7. Uppföljning av miljö- och arbetsmiljömål 
8. Introduktion av nyanställda och vikarier 
9. Orsak till revidering av denna rutin 
  
  
  
1. Syfte 
  
För att kunna uppnå en ständig förbättring är det viktigt att sätta upp miljömål för 
verksamheten. Miljömålen skall vara baserade på miljöpolicyn och de betydande 
miljöaspekterna. För att arbetsgivaren ska kunna arbeta med arbetsmiljöarbete på ett 
systematiskt sätt är det nödvändigt med arbetsmiljömål. Arbetsmiljöpolicyn ska fastställa 
övergripande arbetsmiljömål företaget har samt ett åtagande om att förbättra 
arbetsmiljöprestandan. 
  
 2. Ansvar 
  
VD ansvarar för: 
• att denna rutin följs och underhålls. 
• att miljödokumenten övergripande miljömål, detaljerade miljömål och uppföljning av 

miljömål underhålls. 
• att följande arbetsmiljödokument underhålls: övergripande arbetsmiljömål, detaljerade 

arbetsmiljömål och uppföljning av arbetsmiljömål. 
  
Ledningen ansvarar för: 
• framtagning och dokumentering av övergripande och detaljerade miljömål. 
• att denna rutin och miljödokumenten övergripande miljömål, detaljerade miljömål och  

uppföljning av miljömål godkänns. 
• att denna rutin och följande dokument godkänns: övergripande arbetsmiljömål, detaljerade 

arbetsmiljömål och uppföljning av arbetsmiljömål 
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Miljö- och arbetsmiljösamordnaren ansvarar för: 
• att informera personalen om de framtagna målen. 
• att kontinuerligt övervaka så att målen uppnås inom den utsatta tiden. 
• att uppdatera denna rutin och följande dokument på Intranet:  
- Övergripande miljömål,  
- Detaljerade miljömål   
- Övergripande arbetsmiljömål 
- Detaljerade arbetsmiljömål 
- Uppföljning av miljö- och arbetsmiljömål 
 
 
3. Övergripande miljömål 
  
De övergripande miljömålen är en konkretisering av miljöpolicyns mer visionära åtaganden och 
ska sträcka sig över en 2 till 5 års period. Dessa ska dokumenteras på miljödokumentet 4.3.3.1 
övergripande miljömål. Hänsyn ska tas till lagar och andra krav, betydande miljöaspekter och 
tekniska/ekonomiska möjligheter. Utifrån de övergripande miljömålen ska detaljerade miljömål 
arbetas fram och dokumenteras.  
  
De övergripande miljömålen ska kommuniceras med de anställda så att alla arbetar mot samma 
mål. Detta görs via Intranet som är tillgängligt för alla anställda och via tavlor som sätts upp på 
företaget. 
  
När de uppsatta miljömålen är uppfyllda ska nya arbetas fram. Detta görs vid ledningens 
genomgång. Efter ledningens genomgång ska miljösamordnaren informera de anställda om de 
nya övergripande miljömålen. 
  
4. Detaljerade miljömål 
  
De detaljerade miljömålen ska tas fram utifrån de övergripande och vara kvantitativa och möjliga 
att uppnå inom 1-2 år. Målen ska vara realistiska, tydliga, mätbara och ha en tidsangivning när de 
ska vara uppfyllda. Dessa ska redovisas på miljödokumentet 4.3.3.2 detaljerade miljömål. De 
detaljerande miljömålen ska kommuniceras med de anställda så att alla arbetar mot samma mål. 
Detta görs via Intranet som är tillgängligt för alla anställda. 
  
När de uppsatta miljömålen är uppfyllda ska nya arbetas fram. Detta görs vid ledningens 
genomgång. Efter ledningens genomgång ska miljösamordnaren informera de anställda om de 
nya detaljerade miljömålen. 
  
Utifrån de detaljerande miljömålen ska ett miljöledningsprogram utarbetas enligt miljörutin 4.3.4. 
  
5. Övergripande arbetsmiljömål 
 
Övergripande arbetsmiljömål går i princip att utläsa från arbetsmiljöpolicyn och har en tidsram på 
ca 2-5 år. Dessa mål ska dokumenteras i arbetsmiljödokumentet 4.3.3.3. övergripande 
arbetsmiljömål. Företaget ska beakta lagkrav, arbetsmiljörisker och faror, tekniska och 
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ekonomiska krav, operativa krav och verksamhetskrav samt synpunkter från intressenter. Utifrån 
övergripande arbetsmiljökrav/arbetsmiljömål tas detaljerade arbetsmiljökrav fram. 
 
De övergripande arbetsmiljömålen ska informeras och kommuniceras till samtliga anställda så att 
alla arbetar mot samma mål. Detta görs dels via Intranet som är tillgängligt för alla anställda, via 
anslagstavlor som sätts upp på företaget och vid personliga utvecklingssamtal med anställda. 
 
När de uppsatta arbetsmiljömålen är uppfyllda ska nya arbetas fram vid ledningens genomgång. 
Efter denna genomgång ska arbetsmiljösamordnaren informera de anställda om de nya 
övergripande arbetsmiljömålen. 
 
6. Detaljerade arbetsmiljömål 
 
Detaljerade arbetsmiljömål har en tidsram på ca 1-2 år och tas fram från de övergripande 
arbetsmiljömålen.  Målen ska vara realistiska, mätbara och det ska framgå när dessa mål ska vara 
uppfyllda. Dessa mål ska redovisas i arbetsmiljödokumentet 4.3.3.4 Detaljerade arbetsmiljömål. 
Det detaljerade arbetsmiljömålen kommuniceras och informeras till samtliga anställda dels 
genom Intranet, anslagstavlor och personliga utvecklingssamtal med anställda. 
 
När de uppsatta målen är uppfyllda ska nya arbetas fram. Detta görs dels efter 
enkätundersökningar, utvecklingssamtal och vid ledningens genomgång. Efter ledningens 
genomgång ska arbetsmiljösamordnaren informera de anställda om de nya detaljerade 
arbetsmiljömålen. 
  
Utifrån de detaljerande arbetsmiljömålen ska ett arbetsmiljöprogram utarbetas enligt rutin 4.3.4. 
 
7. Uppföljning av miljö- och arbetsmiljömål 
  
Miljö- och arbetsmiljösamordnaren ska kontinuerligt se till att miljö- och arbetsmiljömålen 
uppfylls och meddela ledningen om problem uppstår så att mer resurser kan tillföras för att målen 
ska kunna uppnås inom uppsatt tid.  
  
Uppföljning av målen görs vid de interna miljö- och arbetsmiljörevisionerna och ledningens 
genomgång. Detta dokumenteras i dokumentet 4.3.3.2.1 uppföljning av miljö- och 
arbetsmiljömål.. Detta dokument kommer att fyllas på allt eftersom miljö- och arbetsmiljömålen 
uppfylls och nya arbetas fram och blir på så sätt ett uppsamlande dokument som visar vad 
Svalson uppnått med sitt miljö- och arbetsmiljöledningsarbete. 
 
 
8. Introduktion av nyanställda och vikarier 
  
Vid nyanställning av personal eller vikarier skall dessa få utbildning så att de kan redogöra för 
de miljö- och arbetsmiljömål som företaget arbetar mot, bilaga 1:7 a 1:7 b. 
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9. Orsak till revidering av denna rutin 
  
 
Hänvisningar: 
4.3.3.3 Övergripande arbetsmiljömål 
4.3.3.4 Detaljerade arbetsmiljömål
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4.3.3.3 Övergripande arbetsmiljömål 
 
Svalson AB har tagit fram följande arbetsmiljömål till arbetsmiljöledningssystemet, och målet 
är att dessa ska vara uppnådda senast år 2010. 
 
Arbetsmiljömålen är: 
 
• att få ned sjukskrivningstalen i företaget  
• att inte ha några arbetsrelaterade sjukskrivningar   
• att samtliga anställda känner hög tillfredsställelse i sina arbetsuppgifter genom att de upplever 

att de innehar den kompetens som är nödvändig  
• att samtliga anställda känner uppskattning, trivsel, trygghet och att de får stöd i arbetet som de 

är i behov av. 
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4.3.3.4 Detaljerade arbetsmiljömål 
 
Detaljerade arbetsmiljömål 
 
Följande detaljerade arbetsmiljömål har Svalson AB fastställt, och ska vara uppnådda senast år 
2007: 
 
Utvecklingssamtal 
 
Enligt rutin 4.3.3.4.1 bör utvecklingssamtalet ge: 
 

• vägledning och information om hur arbetstagaren upplever sin arbetsplats.  
• arbetstagaren möjlighet att påverka sin arbetssituation genom personliga mål. 
• arbetsgivaren större möjligheter att genomföra eventuella förbättringsåtgärder. 
• utrymme att skapa förtroende mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
• möjlighet att skapa goda relationer mellan anställda på arbetsplatsen. 

 
Kartläggning av sjukskrivningar 
 
Enligt rutin 4.3.3.4.2 ger kartläggning av sjukskrivningar: 
 

• en bild av hur arbetsmiljön är på företaget.  
• en bra översikt över antalet sjukdagar per anställd och år. 
• ger arbetsgivaren större möjligheter ta vidta åtgärder i tid. 
• möjlighet till kostnadsbesparingar. 
 

 

    
   

28



   
    

4.3.3.4.1 Rutiner för utvecklingssamtal 
 
 
 
 
1. Syfte 
2. Ansvar 
3. Omfattning 
4. Utvecklingssamtal och utvärdering 
4. Dokumentation 
5. Orsak till revidering av denna rutin 
 
 
 
 
1. Syfte 
 
Syftet med utvecklingssamtal med anställd är att arbetsgivaren ska få en uppfattning om hur 
arbetstagaren ser på sin arbetssituation och vilka eventuella planer den anställde har med 
arbetsuppgifterna, och vad han/hon och arbetsgivaren kan göra åt det. 
 
2. Ansvar 
 
Det är miljö- och arbetsmiljösamordnaren som ansvarar för att utvecklingssamtalen blir 
genomförda 
 
3. Omfattning 
 
Utvecklingssamtalen omfattar samtliga anställda. Undantagna är korttidsvikarier med max tre 
månaders anställning. Samtalen ska genomföras en gång per år. 
 
4. Utvecklingssamtal 
 
Vid nyanställning (dokument vid nyanställning bilaga 1:7 a och 1:7 b arbetsmiljöintroduktion) 
av personal ska utvecklingssamtal genomföras med den anställde inom en månad från 
anställningsdagen.  
 
• dokument (frågor till utvecklingssamtal bilaga 1:2 b) ska arbetsgivaren se till att 

arbetstagaren får möjlighet att själv fundera över frågorna i god tid innan utvecklingssamtalet. 
 
• miljö- och arbetsmiljösamordnaren ska genomföra utvecklingssamtal med den anställde. 

Dokumentet ska fyllas i tillsammans med miljö- och arbetsmiljösamordnaren och den 
anställde under samtalet. 

 
• Dokumentet ska vara med vid näst kommande samtal och svaren på frågorna från det 

föregående samtalet, för att arbetsmiljösamordnaren och den anställde ska kunna genomföra 
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en utvärdering av vad som framkom vid det tidigare samtalet, och om något mål uppnåtts som 
överenskommits mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

 
 
5. Dokumentation 
 
Dokumentet från utvecklingssamtal ska förvaras och arkiveras i låst utrymme för att undanröja 
risken för att den anställdes uppgifter röjs. 
 
6. Orsak till revidering av denna rutin 
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4.3.3.4.2 Rutiner för kartläggning av sjukskrivningar 
 
 
 
1. Syfte 
2. Ansvar 
3. Omfattning 
4. Kartläggning och statistik 
4       Dokumentation 
5       Orsak till revidering av denna rutin 
 
 
 
1.  Syfte 
 
Syftet med att kartlägga sjukskrivningar är att få större inblick i hur omfattande sjukfrånvaron är 
hos Svalson AB och att undvika arbetsrelaterad sjukfrånvaro. I arbetet med att kartlägga är det 
möjligt att få en bild av hur frekvent kort- och långtidssjukskrivningarna är. Ofta förekommande 
korttidssjukfrånvaro bör utredas eftersom detta kan bero på arbetsmiljön.  
 
2.  Ansvar 
 
Det är miljö- och arbetsmiljösamordnarens som ansvarar för kartläggningen över sjukfrånvaron. 
 
3.  Omfattning 
 
Kartläggningen över sjukfrånvaron ska genomföras en gång per år och omfattar samtliga 
anställda, även visstidsanställd personal. 
 
4. Kartläggning och statistik 
 
Svalson AB har som mål att få ned sjukfrånvaron. Som ett led i detta arbete är kartläggning av 
sjukfrånvaron nödvändig, även statistik ger en fingervisning om antalet sjuka ökar eller minskar 
med tiden. Följande dokument ska användas vid sjukfrånvaro: Sjukanmälan och försäkran om 
sjukdom med nedsatt arbetsförmåga under sjuklöneperioden. bilaga 1:5. Vid längre tids 
sjukfrånvaro ska en rehabiliteringsutredning utföras, bilaga 1:6. 
 
En uppföljning av sjukfrånvaro genomförs kontinuerligt med den anställde genom att 
arbetsgivaren dokumenterar antalet sjukdagar och redovisar sjukfrånvaro i frånvarolistan i 
bokföringsprogrammet. Frånvaron är även en viktig aspekt vid utvecklingssamtal med anställda.  
 
Nyckeltal för sjukskrivningar ska dokumenteras i 4.5.1 Övervakning och mätning. 
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5.  Dokumentation 
 
All dokumentation ska förvaras på ett betryggande sätt för att uppgifter om den enskilde ej ska 
kunna röjas. 
 
6. Orsak till revidering av denna rutin 
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Bilaga: 1:8 
Företag  Dokumentnr.  Utgåva  

 
Arbetsgivarens företrädare i arbetsmiljöfrågor 

 
Namn:     Befattning:  
 
Ersättares namn:    Befattning:  
 
Ansvarsområde:  

 
Skyddsombud 

Arbetstagarens företrädare i arbetsmiljöfrågor 
 

Namn:  
 
Ersättares namn:  
 
Skyddsområde:  

 
Huvudskyddsombud 

Samordnare av skyddsombudens verksamhet 
 

Namn:  
 
Ersättares namn:  
 
Skyddsområde:  

 
Arbetsmiljökommitté 

Arbetsgivarrepresentanter:   Arbetstagarrepresentanter:  
 
 
 
 
 
Representanter från Företagshälsovården:  
 
 

   
   
   
   
   
   
    



 


	Avdelningen för kvalitets- och miljöledning
	Examensarbetet är utfört vid Luleå tekniska universitet och 
	Inger Johansson
	Luleå 2005-06-15
	Handledare
	Maud Spencer, VD Svalson AB
	Helena Instedt, Luleå tekniska universitet
	Förord
	Inger Johansson  Kristina Kortelainen Sammanfattning
	Abstract
	Definitioner och förkortningar
	Miljö ” Omgivningar där organisationen verkar, vilket innefa

	1. Bakgrund
	1.1 Syfte
	1.2 Avgränsning

	2.  Svalson AB
	2.1  Svalson AB:s verksamhet
	Aluminiumavdelning
	Stålavdelning
	Glasavdelningen
	Elavdelningen
	Blyavdelningen
	Emballageavdelningen






	3. Metod
	3.1  P.D.S.A
	3.2 Datainsamling och databehandling
	3.2 Validitet och reliabilitet

	4. Empiri
	5. Arbetsmiljö och ledningssystem
	5.1 Vad är arbetsmiljö?
	5.2 Arbetsmiljölagen, AML (1977:1160)
	5.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1
	5.4 Några skillnader mellan AFS 2001:1 och ledningssystem

	6. OHSAS 18001
	4.2 Arbetsmiljöpolicy
	4.3.1  Planer för identifiering av faror, riskbedömning och 
	4.3.2  Lagar och andra krav
	4.3.3  Mål

	7.  Integrering av ledningssystem
	7.1  Allmänt om ledningssystem
	7.2  Integrering
	7.3  Fördelar med integrering
	7.4  Svårigheter kring ett integrerat system
	7.5  Syftet med miljö- och arbetsmiljöledningssystem

	7. Resultat och analys
	8. Diskussion
	8.1  Metodutvärdering
	8.2 Förslag till fortsatt arbete
	8.3  Våra reflektioner

	Referenser
	4.2  Policies
	4.3.1 Miljö- och arbetsmiljöaspekter
	4.3.1.3 Planer för identifiering av risker i arbetsmiljön
	4.3.1.4 Värdering av risker och riskbedömning i arbetsmiljön
	Värdering av arbetsmiljörisker
	Värdering av arbetsmiljörisker i verksamhetslokalerna
	Aluminiumavdelning
	Stålavdelning
	Blyavdelning
	Elavdelning
	Emballageavdelning
	Kontorsavdelning
	4.3.1.5 Register av värderade förbättringsförslag och arbets
	Avdelning                              Risk                 
	Aluminiumavdelning
	Stålavdelning
	Glasavdelning
	Blyavdelning
	Elavdelning
	Emballageavdelning
	Kontorsavdelning

	4.3.2  Lagar och andra krav
	4.3.2.1 Förteckning över lagar och andra krav
	1. Allmänna lagar
	2. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
	3. Kemiska produkter

	Förordning om brandfarliga och explosiva varor
	Sprängämnesinspektionens allmänna råd angående brandfarlig g
	4. Avfall och producentansvar
	Förordning (1993:1268) om spillolja


	Förordning (1994:1205) om producentansvar för returpapper
	5. Tillsyn

	Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll
	6. Nödlägesberedskap
	7. Arbetsmiljö

	Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
	Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
	Lag (1962:381) om allmän försäkring
	8.  Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS
	Ergonomi
	Maskiner/kemikalier
	Brand/första hjälpen
	Psykiska och sociala aspekter




	9. Övriga föreskrifter
	Övrigt



	4.3.3 Miljö - och arbetsmiljömål
	4.3.3.4 Detaljerade arbetsmiljömål4.3.3.3 Övergripande arbet
	4.3.3.4 Detaljerade arbetsmiljömål
	Detaljerade arbetsmiljömål

	Utvecklingssamtal
	Kartläggning av sjukskrivningar
	4.3.3.4.1 Rutiner för utvecklingssamtal
	4.3.3.4.2 Rutiner för kartläggning av sjukskrivningar
	Arbetsgivarens företrädare i arbetsmiljöfrågor
	Samordnare av skyddsombudens verksamhet
	Arbetsmiljökommitté






